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Cuvânt înainte, 

Flavia Voinea, manager BucureștiFM 

Pentru noi, știrile pe care le citim de un an încoace despre tragedia din Ucraina reprezintă conținut de presă. 

Da, au declanșat empatie, solidaritate, donații, dar și analize și discuții despre strategii militare. Dar rămân conținut 

editorial. 

Pentru ei, știrile acestea sunt viață. Sunt diferența dintre viață și moarte, dintre viața așa cum o știau și ceea 

ce trăiesc acum. Poate în același loc, dar în alte condiții... poate departe de ceea ce numeau casă și acasă. 

Știrile care au început să curgă peste noi din dimineața zilei de 24 februarie 2022 au provocat teamă, furie, 

lacrimi... dar au dus și la dovezi extraordinare de valoare umană, de generozitate, de iubire, de coeziune și de 

unitate. 

Cel mai rău lucru pe care îl putem face acum, la un an distanță, este să ne obișnuim. Să privim realitatea din 

Ucraina doar ca pe o sursă de știri, să evaluăm ce se întâmplă lângă noi doar din perspectiva strict jurnalistică. 

De aceea, vă punem la dispoziție începutul – primele 30 de zile de știri, documentate cu seriozitate și 

responsabilitate. Lectura știrilor de atunci nu este utilă doar celor pasionați de istorie sau de documentare.  

Este utilă nouă, tuturor. 

Nu avem voie să ne obișnuim!  

Nu avem voie să acceptăm! 

Nu avem voie să uităm! 
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Cuvânt înainte, 

Carmen Ionescu, manager Agenția de Presă RADOR 

Pentru toți cei care vor să Știe, 

Pentru toți aceia care Nu Vor să Uite,  

 

În urmă cu un an nu aș fi crezut. Da, cu sinceritate,  nu aș fi crezut că va exista un astfel de volum.  24 

februarie 2022 ne-a schimbat lumea. Analiști occidentali de prestigiu explicau elaborat că un astfel de război nu 

ar fi posibil. Și, totuși, tancurile au pornit din nou să secere moarte la granițele României.  

O agenție de presă este, prin definiție, un martor al clipei. Un instrument care decupează din fluxul continuu 

și mereu tumultos de evenimente știrea care va conta. Un jurnalist de agenție este mereu în alertă, mereu gata să 

transmită primul știrea pe care media o va prelua și o va duce mai departe, în casele oamenilor.  

Dar, în acea zi de februarie, a fost mai mult. Realitatea s-a schimbat într-o secundă, în zorii zilei, și întreaga 

echipă Rador s-a mobilizat extraordinar. Deskul a mobilizat echipele, grupul de română a început să transmită 

relatări incredibile, traducătorii au început să livreze precipitat informații din presa de limbă ucraineană, rusă, 

engleză, bulgară, sârbă, maghiară, turcă, greacă, franceză, germană, spaniolă, italiană, portugheză... Știrile curgeau 

neîncetat, în flux și pe rador.ro. La finalul primei zile epuizante fluxul devenise neîncăpător, aproape se triplase, 

iar știrile războiului luaseră locul tuturor celorlalte. Ca și cum istoria se oprise. În România. Dar și în celelalte țări.  

Zilele au curs greoi, împânzite de spaimă, lacrimi, distrugeri, iar colegii de la Rador au continuat să relateze, 

scriind o istorie care, sperăm, va reuși să mențină neuitarea. 

Prima lună de război a însemnat o încercare teribilă pentru jurnaliștii noștri. O luptă cu secundele, cu sursele 

incerte, cu propaganda, cu fake news, cu ei înșiși, cu oboseala care devenise apăsătoare. 

Veți regăsi printre rândurile textelor care se află acum în fața voastră, pe știrilerazboiului.ro, această poveste 

din spatele poveștii. Vă mulțumim că sunteți aici. Împreună nu putem uita. 

  



11 

 

INTRODUCERE 

 

La începutul anului 2022, agresiunea Rusiei asupra Ucrainei a perturbat pacea în Europa, angrenând întreaga 

omenire într-o conflagrație care a generat implicații politice, militare, economice, sociale și de mediu, 

nemaiîntâlnite recent la o asemenea amplitudine în zona noastră. Deși războiul nu este o realitate dorită, după cele 

două Războaie Mondiale Europa părea că a găsit soluția unei păci îndelungate, însă tendințele hegemonice ale 

unui fost imperiu, frustrările prăbușirii puterii sovietice, obsesia pentru recâștigarea unui rol istoric a lui Vladimir 

Putin au demonstrat cât de fragilă este menținerea unui status-quo în Europa de Est.    

Fără a minimaliza sub nicio formă importanța și gravitatea conflictelor și a războaielor care au avut loc după 

încheierea uneia dintre cele mai groaznice conflagrații ale secolului al XX-lea, conflictul ruso-ucrainean început 

la 24 februarie 2022, a pus la grea încercare stabilitatea națiunilor implicate în mod direct, dar și a celor atrase 

indirect, făcând loc morții, nesiguranței, suferinței, disperării, a provocat instabilitate în economia mondială, a 

readus în atenția noastră drama milioanelor de refugiați care și-au părăsit familiile în schimbul vieții trăite în alt 

spațiu decât cel numit acasă și, după doi ani de la declanșarea Pandemiei Covid – 19, numărul morților anunțat în 

buletinele de știri de la radio, în jurnalele difuzate de televiziuni și în fluxul transmis de agențiile de presă a fost 

înlocuit cu cel al victimelor de război.  

Informațiile difuzate în flux continuu pe toate canalele media, pe social media, imaginile dramatice pe care 

le-am urmărit cu toții ne-au amintit de Decembrie 1989 și de expresia „Revoluția în direct”. Mass-media au 

transmis un „Război în direct”, dorința de a reflecta în timp real desfășurarea acestui conflict a determinat o agendă 

dedicată exclusiv războiului cel puțin în primele săptămâni. Totodată, războiul ruso-ucrainean a declanșat o 

suprainformare greu de gestionat, iar dimensiunea zvonului și a știrilor false a schimbat paradigma în care a fost 

prezentată desfășurarea acestui eveniment.  

Motivația care stă la originea realizării volumului „Știrile Războiului” este nevoia de a observa și de a avea 

o imagine de ansamblu, clară, a agresiunii rusești în Ucraina care să ne permită reflecția și analiza acestui conflict, 

izbucnit în momentul în care nimic nu părea să mai tulbure liniștea unei lumi întregi.  

     Volumul de față conține sute de știri realizate de Agenția de Presă RADOR ca urmare a monitorizării 

zilnice a fluxurilor de știri străine, cum ar fi: BBC, CNN, REUTERS, RUSSIA TODAY, UNIAN, RIA NOVOSTI, 

BNR, NOVINI, RBC, MTI, TASS, UKRAINSKA PRAVDA și nu numai, realizate în perioada 21 februarie – 22 

martie 2022. Știrile au fost grupate cronologic din perspectivă politică, militară, economică, socială și de mediu1, 

deoarece un război generează consecințe la nivelul întregii societăți2 și sunt prezentate în acest document fără 

modificări sau adăugiri care ar putea influența percepția.  Fiecare „perspectivă” din cele cinci începe cu știri din și 

despre Rusia, după care sunt incluse cele care fac referire la Ucraina, Uniunea Europeană, România, Republica 

Moldova, Turcia și Balcanii, Organizațiile Internaționale, America de Nord și America Latină, Orientul Mijlociu, 

Oceania și Asia.  

 „Știrile Războiului” reflectă declarațiile liderilor politici, evoluția discursului diplomatic, deciziile 

militare, implicațiile unui război hibrid, sancțiunile și consecințele economice, drama sutelor de mii de refugiați 

care și-au abandonat casele și au fugit din calea războiului, lăsând în urma lor orașe devastate, rude, prieteni, 

familii despărțite care nu se știe când se vor reîntâlni. Gestionarea crizei refugiaților de către statele vecine a fost 

un test de empatie, solidaritate, dragoste de semeni, societatea civilă demonstrând că se poate mobiliza oferind 

speranță celor care au rămas fără nimic în urma acestui război.   

Volumul începe cu ziua de 21 februarie (luni), deoarece recunoașterea regiunilor separatiste Donețk și 

Luhansk din estul Ucrainei de către Rusia reprezintă factorul declanșator, o știre care a făcut rapid înconjurul lumii, 

generând reacții din partea liderilor politici. Din punct de vedere politic, militar și social, știrile din ziua de 21 

februarie demonstrează escaladarea conflictului militar dintre Rusia și Ucraina, reacțiile liderilor politici din 

regiune, posibilele măsuri luate în calcul de Uniunea Europeană și Organizațiile Internaționale pentru sancționarea 

 
1 Perspectivă oferită de Școala de Studii Internaționale și de Securitate de la Copenhaga, care susține că implicațiile 

unui război nu sunt doar politice sau militare, consecințele fiind extinse la nivel economic, social și de mediu.  
2 Prin societate înțelegem țările angrenate în conflict, țările vecine, în cazul de față organizații europene, internaționale, 

lideri care impun sancțiuni economice cu scopul de a stopa escaladarea acestui conflict, societatea civilă implicată în 

gestionarea crizei refugiaților, etc.  
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economică a Rusiei, negocierile desfășurate pe cale diplomatică pentru împiedicarea declanșării unui război cu 

consecințe pe termen mediu și lung care ar putea să afecteze economia mondială, provocând o nouă criză cu 

implicații catastrofale. În aceeași perioadă, în țările din regiune au loc proteste la care au participat sute de mii 

oameni pentru menținerea păcii din Ucraina. Așadar, războiul ruso-ucrainean a devenit rapid nu numai „butoiul 

cu pulbere” al Europei, ci și al lumii întregi, din acest moment declanșarea lui, deși nedorită, fiind iminentă.   

În aceeași zi, în România, autoritățile anunțau că țara noastră poate primi „un număr destul de mare de 

posibili refugiați din Ucraina” și că vor fi trimise produse pentru ajutorarea populației din țara vecină. Declanșarea 

războiului ruso-ucrainean a generat, în primul rând, intrarea a unui număr mare de refugiați în țară. Timp de câteva 

zile, la punctele de trecere a frontierei, s-au format cozi interminabile cu persoane care au fugit din calea războiului, 

în special mame și copii sau persoane vârstnice care au avut nevoie de asistență medicală, umanitară, financiară 

sau juridică, îngrijire, alimente de primă necesitate, medicamente, îndrumare, centre de cazare. O parte a 

persoanelor sosite în România a fost în tranzit, alta a rămas pentru o perioadă mai lungă de timp, având nevoie de 

integrare – locuri de muncă, locuințe, asistență medicală și socială, acces la educație și perspectiva unui viitor pe 

termen scurt sau lung. Acest aflux de refugiați a generat, pe de o parte, implicare rapidă a societății civile și a 

oamenilor, în general, care au dorit să vină în sprijinul persoanelor care au ajuns în țara noastră fugind din calea 

războiului și, pe de altă parte, implicare din partea statului pentru elaborarea și facilitarea cadrului legislativ pentru 

sprijinirea acestor persoane. În al doilea rând, războiul ruso-ucrainean a generat îngrijorare în rândul populației, 

știrile despre cozile formate la casele de schimb valutar fiind pe agenda mass-media câteva zile rând. Oamenii au 

schimbat bani în monedă europeană cu gândul la o posibilă plecare din țară și, tot în aceeași perioadă, a crescut 

numărul celor care au dorit eliberarea unui pașaport. În al treilea rând, războiul ruso-ucrainean a determinat 

creșterea prețurilor la alimentele de bază și combustibil, iar atmosfera a fost atât de tensionată încât un simplu 

zvon putea genera panică pentru o zi sau mai multe. Totodată, conflictul a generat și creșterea numărului de știri 

false sau zvonuri distribuite cu foarte mare ușurință pe rețelele de socializare și diverse site-uri, ceea ce a impus o 

sporire a atenției din partea guvernelor, inclusiv a celui român, dar și din partea jurnaliștilor pentru verificarea cu 

mult mai multă atenție a știrilor despre acest subiect și informarea corectă a populației.   

Nu în ultimul rând, a componentă specială a volumului „Știrile Războiului” o prezintă mărturiile 

corespondenților de război Radio România – Mario Balint, Alex Buzică și Ilie Pintea, trimiși în Ucraina. 

Interviurile prezentate completează cele cinci perspective ale războiului propuse de Școala de Relații Internaționale 

de Copenhaga, cu cea umană. Într-un conflict, veridicitatea informațiilor trebuie pusă la îndoială mai mult decât 

în momentele de pace, pentru că propaganda are un rol esențial. Pentru combatanți războiul informațional este la 

fel de important precum cel din teren, iar perspectiva oferită de corespondentul special care transmite de la fața 

locului oferă informații direct de la sursă, implicit cu grad mare de încredere în schimbul riscurilor asumate. 

„Gânditorul Seneca spunea acum aproximativ 2000 de ani că <<pe oameni îi interesează rezultatul 

războiului, nu cauza>>”3. La un an de la declanșarea războiului, rezultatele nu sunt deloc certe și nici momentul 

de finalizare al acestei conflagrații nu este cunoscut. În acest context internațional dificil, am considerat că 

indexarea metodologică a știrilor este un demers pe cât de necesar pentru prezent, pe atât de util pentru cei care 

vor căuta în viitor să descifreze realitățile acestor zile. 

 

Adelina-Alexia Tocitu,  

Redactor București FM 

 

 

  

 
3 Hercules Furens Seneca, în „Seneca’s Tragedies”, vol I, traducere de Frank Justus Miller Heinemann, Londra 1917, 

apud. Joshua S. Goldstein, John C. Pevehouse, în „Relații Internaționale”, Editura Polirom, Iași, Polirom, 2008, p. 5 
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Interviu cu Alex Buzică, corespondent de război Radio România 

În anul 2017 a realizat documentarul radio din Regiunea Konic, Muntenegru, de la tabăra de refugiați, 

unde a expus probleme cu care se confrunta aceștia. 

De-a lungul timpului, Alex Buzică s-a specializat la Radio România Actualități pe subiecte de interes 

național, dar și pe evenimente urbane precum proteste, incendii sau pandemii. A transmis de la proteste și revolte 

de stradă, atât din România cât și din Serbia, Tel Aviv sau Muntenegru. În 2021 a realizat cursul de corespondent 

de război organizat de MAPN. Din 2022 este trimisul special al Radio România în Ucraina. 

 

Alex Buzică, corespondent de război Radio România: 

„Am ajuns la concluzia că în acest război din Ucraina nu este nimic asemănător cu ceea ce era în Irak sau 

în Afganistan. Pur și simplu aici nu ai protecția nimănui, ești pe cont propriu de când intri în țară până ieși. Chiar 

dacă avem căști, veste antiglonț și toate echipamentele de protecție, nu se compară cu ajutorul pe care ți-l dădeau 

forțele NATO sau, de ce nu, armata, atunci când erai undeva într-o zonă de conflict, unde era implicată și Armata 

României și de ce nu Armata americană”. 

 

Adelina Tocitu: Alex Buzică, inițial ai fost corespondent pentru zona de eveniment. De câteva luni ne aduci 

informații direct din Ucraina. Pentru că războiul din Ucraina este prima ta experiență, dacă ar fi să o iei de la capăt 

cu corespondența de război, tot asta ai face? 

Alex Buzică: Cu siguranță! Asta mi-am dorit când mi-am început cariera jurnalistică, să devin corespondent 

de război, însă nu avusesem ocazia până acum 6 luni sau 

mai exact, până pe 24/02/2022, atunci când a început 

războiul din Ucraina. Înainte de a fi corespondent de război, 

am fost reporter de evenimente, dar și reporter de protest, 

de revolte care au fost multe în ultimii ani în București sau, 

mai exact, după 1989.  

Totodată, aș mai vrea să punctez că înainte de a 

deveni reporter de război a trebuit să trec printr-un curs 

realizat de cei de la MApN, un curs care este dedicat 

jurnaliștilor de război, cursul MApN dedicat jurnaliștilor 

care vor să activeze într-un mediu ostil, într-un teatru de 

operații și le mulțumesc pe această cale celor din MApN 

pentru șansa pe care mi-au dat-o, să devin reporter de 

război. Dacă nu aș fi avut acel curs, cu siguranță nu m-aș fi 

descurcat în cele 6 luni pe care le-am petrecut în Ucraina. 

Adelina Tocitu:  Vom vorbi despre această 

experiență și despre această pregătire a ta, pentru că, la un moment dat, aș vrea să ne adresăm și celor care poate 

sunt pe băncile facultății, la jurnalism sau poate și-ar dori să încerce să plece într-o zonă de război și nu au curaj 

sau nu știu ce să facă. A început pe data de 24 februarie (n.r. războiul), am urmărit cu sufletul la gură, cu emoție, 

cu întristare, cu îngrijorare, ceea ce se întâmpla în Ucraina. Noi, în România, am trăit un război în direct, am 

observat mobilizarea societății civile, o mobilizare exemplară pentru a-i ajuta pe refugiații de acolo. Tu, până acum 

(n.r. jumătatea lunii septembrie 2022), ai fost plecat de șase ori în Ucraina.  

Alex Buzică: Așa este, va urma și a șaptea oară. 

De fapt, n-aș mai numerota în vreun fel sau altul aceste plecări, pentru că le facem în primul rând pentru 

ascultătorii noștri de la Radio România, pentru a le da exact cele mai corecte și adevărate știri pe care noi le 

culegem acolo, în Ucraina. Câteodată ne este foarte greu pentru că sunt fluxuri foarte mari de știri care ne vin și 

fiind doar doi oameni sau doar un om, câteodată este foarte greu să ții pasul și cu ce se întâmplă în online și cu ce 

se întâmplă pe teren, și cu interviurile pe care trebuie să le realizezi și, mai mult decât atât, trebuie să ții legătura 

și cu redacția de știri, care trebuie să știe în permanență de tine, unde ești și ce faci, pentru că este o zonă ostilă.  

foto Alex Buzică - Nikolaev 
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 Atât colegii mei, Ilie Pintea cât și Mario Balint, care au mai activat 

în zone de război, cum ar fi Irak sau Afganistan, am vorbit toți trei și am 

ajuns la concluzia că în acest război din Ucraina nu este nimic asemănător 

cu ceea ce era în Irak sau în Afganistan. Aici nu ai protecția nimănui, ești 

pe cont propriu de când intri în țară până ieși. Chiar dacă avem căști, veste 

antiglonț și toate echipamentele de protecție, nu se compară cu ajutorul pe 

care ți-l dădeau forțele NATO sau armata atunci când erai într-o zonă de 

conflict, unde era implicată și Armata României și Armata americană. Aici 

ești pe cont propriu. Oricând te simți în siguranță nu ești în siguranță, 

pentru că rachetele rușilor nu țin cont de zonele unde lovesc. Așa cum ați 

văzut și ați auzit din transmisiunile noastre. 

Adelina Tocitu: Radio România s-a implicat din primul moment în 

reflectarea conflictului ruso-ucrainean prin toate campaniile pe care le-am derulat, dar și prin prezența voastră 

acolo, a ta și a colegilor tăi, pe care i-ai menționat puțin mai devreme, Mario Balint și Ilie Pintea. Uneori ați plecat 

pe cont propriu, în sensul în care a plecat doar unul dintre voi, iar mai apoi ați plecat și în echipă. Când a fost cel 

mai greu?  

Alex Buzică: Aș putea să vorbesc din perspectiva mea, când mi-a fost foarte greu. Din punct de vedere 

emoțional, cred că cel mai greu a fost în Ismail, atunci când eram cazați la un hotel. De fapt, în ziua aceea, cu greu 

am găsit un hotel, de-abia am putut să intrăm în Ucraina, prin Galați, Republica Moldova, iar mai apoi Reni, 

Ucraina. Am ajuns în cele din urmă la hotel. Era un frig cum n-am mai văzut! Mi-am propus să-l numesc un ger 

siberian, mai ales că eram și pentru prima oară în război. Îți poți imagina! De-abia intrasem în Ucraina! Începuse 

să ningă. Am plecat la câteva zile de la izbucnirea războiului, iar când am ajuns la hotel, în frig, am văzut o doamnă 

care tot aștepta acolo de vreo 2-3 zile, așa cum ne-au spus recepționerii. Femeia aceea nu voia să plece de acolo 

până nu îi venea un membru al familiei.  

Am dedus după aia că era vorba de soțul ei, care fusese înrolat și care nu mai venea, pentru că decedase. 

Doamna era într-un șoc. A trebuit să mergem noi, eu cu Mario, cât și cei care stăteau acolo în hotel, să îi cumpărăm 

de mâncare, să îi ducem apă... Femeia refuza mâncarea, refuza apa, iar mai apoi, pentru că lucrurile deveneau din 

ce în ce mai serioase, își putea pune viața în pericol.  Atunci s-a decis să se sune la ambulanță și să vină să o ia din 

fața hotelului. Chiar dacă nu erau camere în hotelul acela, era arhiplin, oamenii nu aveau ce să mănânce. Am văzut 

prima solidaritate a ucrainenilor, că erau uniți și încercau să se ajute unii pe alții. O familie cu mai mulți copii a 

încercat să o ia pe doamnă la ei în cameră, însă a refuzat. A fost un moment care pe mine m-a marcat într-un fel 

sau altul. Să fii acolo, să trăiești acest moment și să o vezi pe acea doamnă prin ce a trecut 2-3 zile consecutiv în 

fața hotelului …. fie iarnă, ger, ploaie, ninsoare, ea nu se mișca de acolo până nu venea soțul ei. Este un moment 

emoționant, mai ales că toți am dus ce aveam prin camere, conserve, pâine… am coborât și am dus doamnei. 

Doamna nu primea mâncarea aceea. Toți ne-am panicat, nu știam ce se întâmplă cu ea, nu dormise, pur și simplu 

stătea în picioare, se sprijinea de un perete, iar atunci când ațipea, ceva o făcea să se trezească și să plângă în 

continuu. Până la urmă a făcut o criză, a început să țipe, când a aflat de la poliție că soțul ei a decedat. A fost în 

primul batalion care s-a luptat în Mariupol. Am aflat aceste informații, pentru că ne-am împrietenit cu poliția din 

Ismail și toate autoritățile din Ucraina, care sunt foarte prietenoase cu jurnaliștii, dar mai ales cu jurnaliștii români, 

pentru că majoritatea dintre ei au mulți membri ai familiei plecați peste graniță, ori în Republica Moldova, ori în 

România și toți au sunat înapoi acasă. Femeile, copiii și persoanele peste 65 de ani, bărbații peste 65 de ani, pentru 

că doar aceștia au voie să iasă din țară, au sunat înapoi acasă, au sunat în Ucraina, în diferitele orașe de unde au 

plecat și le-au spus membrilor familiei care au rămas în Ucraina să lupte, că noi, românii, suntem adevărați eroi 

doar prin simplu fapt că i-am primit pe aceștia în casele noastre, le-am dat să mănânce, chiar am împărțit cu ei 

locul unde dormeam până ieri. Când spunem că suntem jurnaliști din România, toți ne salută și toți ne primesc cu 

brațele deschise. Iată ce poate face solidaritatea dintre două popoare care nu prea se plăceau foarte mult înainte de 

acest război. Mai mult decât atât, acum ucrainenii ne spun că suntem frații lor.  

Adelina Tocitu: Noi (n.r. românii) ne-am dorit foarte mult să îi ajutăm și cred că am reușit în mare măsură, 

societatea civilă din România a demonstrat acest lucru încă de la declanșarea războiului... 

Alex Buzică: Tocmai din acest motiv am început cu această povestioară care pe mine   m-a marcat, cu 

doamna în negru. Mi-a fost martor și colegul meu, Mario Balint. Cred că o să vă spună și el mai multe despre 

această imagine sau cum ne-a afectat din punct de vedere emoțional. Fiind reporter, asta înveți în timp. Sunt 

foto Mario Balint 
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reporter de atâția zeci de ani, 13 ani, 14 ani, trebuia să învăț până astăzi să nu mă atașez. Nu m-am atașat de ceea 

ce s-a întâmplat, dar oricum te schimbă emoțional. Înainte să te culci, te gândești de 2-3 ori la ce ai văzut în ziua 

respectivă.  

Un alt incident care ne-a făcut să ne panicăm puțin a fost când eram în Odesa, dacă-mi amintesc foarte bine, 

la a doua plecare sau la a treia… Plecam din centrul regional. Avusesem un interviu cu Serghei Braciuc, care este 

guvernatorul regional din Odesa. Plecam de la el să mergem spre hotel pentru a monta materialele și a le trimite 

cât mai repede la radio. Mergeam cu colegul meu, Mario Balint, pe stradă, era așa de frumoasă vremea... Venise 

primăvara în Odesa, oamenii erau puțin mai relaxați și, în momentul ăla, i-am spus: „Mario, tu crezi că s-ar da 

vreo bombă aici, în Odesa? Uită-te și tu ce atmosferă e? Cum să atace rușii frumusețea aceasta de oraș?” Odesa 

mai este numită și „Perla Ucrainei”.  

Nu-ți exagerez, este 100% real ceea ce spun, am fost și pe Facebook cu unul dintre aceste materiale. La 30 

de secunde de când i-am spus asta lui Mario, deasupra noastră a explodat o bombă. Norocul nostru că tocmai 

fusese interceptată de ucraineni, de bateriile care interceptează rachetele rusești. Am simțit pentru prima oară suflul 

unei rachete, suflul exploziei unei rachete care fusese interceptată la aproximativ 700-800 de metri deasupra 

noastră. Și atunci, împreună cu Mario, am avut primul „closing counter”. Am avut primul moment de panică și 

primul moment în care am simțit cu adevărat războiul. Ți le-am spus pe primele două din punct de vedere emoțional 

și din punct de vedere fizic. După aia am mai avut. Am fost chiar până pe frontul din Nikolaev, atunci când 

ostilitățile se derulau cu forță și în acțiune adânc de tot față de ceea ce se vedea la televizor. Chiar a trebuit de 

câteva ori să intrăm în buncăre. A fost explozie lângă noi, dar totuși nu mai fusesem atât de afectați cum am fost 

prima și a doua oară, pentru că deja știam sau eram căliți, cum zic românii.  

Adelina Tocitu: Ți-a fost frică de faptul că o să-ți pierzi viața acolo?   

Alex Buzică: Îți este frică non-stop!  Am învățat pe băncile facultății că un reporter mort nu face „doi bani”.  

Adelina Tocitu: Spuneai că ai ajuns în buncăre… Când s-a întâmplat? Cum ați ajuns acolo? 

Alex Buzică:  Sunt foarte multe adăposturi de când a început războiul și de când mergem în Ucraina. Țin 

minte că eram în orașul Ivano-Frankivsk, la vreo 300 de kilometri de granița cu România, undeva spre centrul 

Ucrainei, aproape de Vinița. Eram cu colegul meu, Ilie Pintea, de această dată. Mergeam să-l intervievăm pe 

guvernatorul regional din Ivano-Frankivsk, un oraș cultural, naționalist, unde se vorbește limba ucraineană. Sunt 

foarte puțini etnici ruși, acolo sunt în general ucraineni. Ne plăcea orașul, se formase o rezistență foarte puternică 

în acel oraș. Chiar înainte să intrăm în Ivano-Frankivsk, vedeam sute de soldați care săpau tranșee, și nu tranșee 

de câteva sute de metri, cred că erau tranșee săpate la aproximativ 15-20 de kilometri.  

Am ajuns în acest oraș 100% naționalist, aveau și steagul naționalist, cel cu roșu și negru, am mers în 

administrația regională, unde trebuia să avem un interviu cu primarul, cât și cu administratorul regional al orașului, 

iar acolo, deodată, au început să sune alarmele, chiar în timp ce făceam interviul. Eram live cu Adrian Soare la 

Radio România Actualități și el îmi spune: „Alex, dar ce se aude în spatele tău?” Și spun: „Adi, și eu sunt pentru 

prima oară în Ivano-Frankivsk. În acest oraș n-am mai auzit până acum acest fel de alarme”. Erau niște alarme, 

sirene anti-aeriene care și vorbeau, nu înțelegeam exact ce spuneau atunci. Cert e că au venit militarii, ne-au scos 

din birou, am coborât pe o scară, vreo două etaje, după care am intrat într-un buncăr, iar apoi cred că am mai mers 

vreo 2-3 minute, tot am coborât și atunci m-am panicat. Eram cu colegul Mario Balint, dar și cu Cristi Lupașcu de 

la Agerpres, și am zis că dacă acuma s-ar întâmpla ceva, cu siguranță am ieși greu de aici. Nu am muri, dar cu 

siguranță am ieși greu. Ne-au luat telefoanele, ne-au luat camerele de luat vederi, ne-au luat absolut tot ce aveam 

pe noi ca să intrăm în acel buncăr. Le era foarte frică de ruși, că am putea să fim spioni ruși sau spioni care ar putea 

să ofere informații taberei adverse. În general, ăsta este motivul de care se tem cel mai mult ucrainenii. Când te 

opresc vor să vadă filmările, te întreabă de seria aparatului de fotografiat, pentru că au devenit foarte, foarte 

paranoici. Imaginează-ți că ei, în majoritate, sunt oameni care vorbesc limba rusă. Deci este foarte greu să îți dai 

seama cine ar putea să fie spion, cine ar putea să divulge informații care ar putea pune în pericol un întreg batalion, 

poate de ce nu, un întreg cartier. Îți poți da seama ce victime colaterale pot fi dacă se face o poză aiurea?! 

Adelina Tocitu: Noi, la televizor, am urmărit imagini emoționante, dramatice, cu civilii care se adăposteau 

în diferite zone din Ucraina, acolo unde se putea face acest lucru, în subsolurile clădirilor și, nu numai, în metrou 

am văzut numeroase imagini de acolo. Spune-ne, ai ajuns și acolo? 

Alex Buzică: Da, am ajuns și acolo. Am și o filmare. Am intrat într-un buncăr, era chiar la Cernăuți, foarte 

aproape de granița cu România, unde trăiesc foarte mulți etnici români și când zic etnici români, țin să precizez 

acest lucru, că ei sunt cetățeni ucraineni, dar care vorbesc și limba română și au avut dreptul să studieze în limba 
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română. Ei sunt cetățeni ucraineni. Atunci când am ajuns în Cernăuți era un concert în aer liber, se dorea să se 

închidă cerul, adică Ucraina dorea ca NATO sau alte țări să se implice, să primească baterii antiaeriene, să nu se 

mai tragă cu rachete de partea rusă. Iată că nu s-a întâmplat acest lucru nici până astăzi, iar în timpul acestui concert 

au început să sune alarmele. Atunci toată orchestra s-a adăpostit în subsol, pentru că facultatea din Cernăuți, care 

este în patrimoniul UNESCO, nu are buncăr. Atunci am reușit să văd și să vorbesc, să pot să filmez puțin și să le 

arăt ascultătorilor ce înseamnă să trăiești într-o zonă unde stai cu frica bombardamentelor.     I-am filmat pe oamenii 

din buncăr, ce părere aveau despre ceea ce trebuie să facă zilnic. La început cred că Cernăuțiul respecta cel mai 

bine ordinele date de Armata ucraineană.  

Dacă nu se întâmpla nimic, toți intrau în buncăre și în subsoluri, doar trebuia 

să auzi alarma. Și toți erau educați în spiritul ăsta. Parcă au trăit așa. Mi se părea 

foarte ciudat. Îți dai seama?! Venind dintr-o zonă de pace, să-i vezi pe oameni cum 

respectă un ordin dat de armată, nimeni nu se împotrivea, toți știau ce dril trebuie 

să urmeze, unde trebuie să se ducă. Apoi, la a treia, la patra plecare, tot în Cernăuți, 

pentru că ne oprim întâi în zonele apropiate de graniță, după care ne continuăm 

drumul. Cred că am condus peste 25.000 de kilometri în 6 luni. Nu stăm niciodată 

într-un loc, mereu suntem pe fugă, mereu primim invitații, mereu vânăm, între 

ghilimele, interviurile cu oameni importanți, cu oficiali și așa mai departe. Atunci, 

în primele săptămâni, în primele 2 luni, toți respectau ordinele armatei. După aia 

treaba, să nu zic că s-a înrăutățit, pentru că ei nu mai respectă ordinele în momentul 

de față. Ultima oară când au sunat alarmele toți erau afară, toți se plimbau, toți își 

continuau cafeaua la terasă, unde se poate, pentru că nu toate sunt deschise ci, în 

general, cele care ajută armata. Se face de mâncare industrial pentru diferite 

batalioane. 

Adelina Tocitu: Asistăm la o mobilizare generală pe anumite paliere...  

Alex Buzică: Despre asta e vorba (…) Dar voiam să ajung la acest lucru, să-l mediatizez puțin. Oamenii au 

început să fie, cum se spune în limba română? A devenit lejer, adică parcă nu mai e așa.... 

Adelina Tocitu: Obișnuiți. Au început să se obișnuiască poate cu această stare pe care nu cred că și-o dorește 

nimeni. Nu cred că vrei să ajungi să te obișnuiești cu o stare de război. Poate au intrat într-un ritm al vieții, un nou 

ritm al vieții, pentru o anumită perioadă de timp. Cred că asta ar fi formularea corectă. 

Alex Buzică: Și iată, obișnuința este o armă pentru ruși. Obișnuința ucrainenilor este o armă pentru ruși, 

pentru că îmi amintesc aici o altă întâmplare pe care am trăit-o cu Ilie Pintea. Eu am rămas la Cernăuți, unde ne 

făcusem baza centrală, iar el, Ilie Pintea, plecase spre Harkov. În drumul lui spre Harkov, eu l-am sunat și am spus: 

„Ilie, spune-mi cât de departe ești? Ești până în Kiev sau ești până în Harkov? Pentru că vreau să te întorci. Tocmai 

a fost un atac la Vinița”. Și mi-a spus Ilie că era doar la 30 de kilometri de Vinița. Așa stabilisem dinainte. Eu să-

i spun dacă se întâmplă ceva, pentru că el conducea, trebuia să facă  interviurile și până la Harkov. Am zis să nu 

mergem două persoane, unul să stea la baza centrală, să ținem radiojurnalele, iar el să se ocupe de emisiunile Radio 

România, cu exclusivitățile pe care le-a avut. Atunci când Ilie a ajuns la Vinița, mi-a trimis pozele. Nu mi-a venit 

să cred ce a putut să vadă acolo! Erau oameni morți peste tot! Tocmai această obișnuință a adus la moartea 

oamenilor, pentru că ei se obișnuiseră cu sirenele antiaeriene, cu sunetul lor. În unele regiuni, de exemplu cum e 

Cernăuțiul, sună alarmele de când a început războiul, de când a început conflictul sau operațiunea militară specială, 

cum spun rușii, sună în continuu, dar n-a fost niciun atac până acuma. Și în continuare, Cernăuțiul rămâne cea mai 

sigură zonă din Ucraina. Deci, vezi din acest motiv oamenii sunt obișnuiți și parcă nu-și mai iau măsurile de 

protecție așa cum o făceau la început.  

Adelina Tocitu: Alex, acum aș vrea să le explicăm celor care ne urmăresc: ok, noi vedem tot ceea ce faceți 

voi la televiziune, pe canalele de facebook, vă ascultăm la radio. În cazul nostru ți-am ascultat corespondențele la 

radio de nenumărate ori, la Radio România Actualități, la Radio România. Dar care este procedura? Cum știu 

autoritățile de existența voastră acolo?  

Alex Buzică: Pentru că noi lucrăm la o instituție de stat, automat au fost implicate alte instituții ale țării 

noastre, cum ar fi Ministerul Afacerilor de Externe, dar și ambasadele României, Ambasada României din Ucraina, 

dar atâta timp cât ambasada a fost închisă, ne-am descurcat foarte bine la Consulatul României din Cernăuți. Și 

aici țin să îi mulțumesc foarte mult doamnei consul Irina Stănculescu, care a fost ca o vestă de salvare pentru noi, 

toată perioada pe care am petrecut-o în Ucraina, de la contactele pe care ni le-a dat până la informațiile pe care ni 
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le-a oferit despre locurile sigure în care putem să mergem și să realizăm reportaje. Avem și o acreditare din partea 

Forțelor Armate ale Ucrainei, adică este o acreditare pe care o facem la Ministerul Apărării din Ucraina și o pot 

face jurnaliștii care merg în Ucraina pentru a putea să filmeze și să înregistreze. Fără acea acreditare nu poți să 

faci nimic. Riști să ți se confiște și aparatura pe care o porți cu tine dacă nu ai acreditarea din partea Forțelor 

Armate ale Ucrainei. Totodată, se știe de existența noastră de când trecem granița, pentru că suntem trecuți pe o 

listă a jurnaliștilor din alte țări și totul vine prin ambasade. Nu prea poți să mergi să faci reportaje, să filmezi, să 

fotografiezi dacă nu ești acreditat. Este foarte greu să ajungi acolo și sunt foarte multe instituții ale statului care 

trebuie să fie implicate.  

Adelina Tocitu: Sigur că noi ne putem face o idee, ne putem imagina urmărind de acasă tot ceea ce 

transmiteți voi, imaginile, ascultându-vă corespondențele, dar realitatea din teren este cu totul alta și m-am întrebat 

de multe ori cum reușiți să ajungeți să luați acele interviuri? Și nu mă refer neapărat la oamenii pe care poate îi 

întâlniți, ci la oficialități.  

Alex Buzică: Încercăm să ne facem singuri contactele. Acolo suntem pe cont propriu, nu numai noi, ci și 

toți colegii noștri jurnaliști care merg acolo. N-o să pot să divulg cum ajungem la contactele noastre, pentru că 

lucrurile acestea nu se spun, dar pot spune că un ajutor pentru noi în Ucraina, pentru că noi nu vorbim limba 

ucraineană, sunt „fixerii”. Așa se numesc. Sunt, e foarte mult spus, translatori. Nu cred că ăsta este cuvântul pentru 

a traduce termenul „fixer”. Imaginează-ți că el îți fixează tot, întâlnirile… 

Adelina Tocitu: O persoană de contact, într-un limbaj mai simplu, pe care știi că o găsești acolo, în zona 

respectivă, și care e constantă. 

Alex Buzică: Exact, care te ajută atât cu traducerile, cât și cu vorbitul la telefon, cu apelurile la telefon, 

pentru că noi chiar dacă găsim contactele pe care vrem să le înregistrăm, este foarte greu să vorbim cu ei și să le 

explicăm cine suntem, ce facem. Din acest motiv, atunci când pleci într-o zonă de război și nu știi limba, ai nevoie 

de un „fixer”. Pe această cale țin și eu să-i salut pe domnul Costaș din Cernăuți, dar și pe Vladimir Vova din Ismail, 

care au fost ajutorul nostru și în continuare vor fi ajutorul nostru în Ucraina, în plin război.  

Adelina Tocitu: Cine sunt acești oameni? Cu ce se ocupă ei într-o viață fără război? 

Alex Buzică: Dacă îți vine să crezi, unul lucrează la Universitatea din Cernăuți, este profesor, la fel și soția 

acestuia, iar Vova, Vladimir Vova, lucrează cu statul ucrainean sau mai bine spus lucra, primea fonduri europene 

și le împărțea. Astăzi viețile acestor oameni, care ieri aveau job-uri normale s-au schimbat total și acum ei au 

devenit „fixeri”. Nu-ți exagerez, cred că la ce contacte și prin câte locuri au fost cu noi și pe unde am umblat în 

toată Ucraina, așa cum spuneam, 25.000 de kilometri, oamenii aceștia doi cred că sunt cei mai buni „fixeri” pe 

care a putut să îi dea vreodată Ucraina. Din păcate, iată, am reușit noi să-i întâlnim și să-i cunoaștem într-o zonă 

de război.  

Adelina Tocitu: Unde ați locuit? Unde ați stat în perioada în care ați fost acolo?  

Alex Buzică: Pentru că ne-am împrietenit foarte bine cu domnul Costaș din Cernăuți, „fixer-ul” nostru, o 

perioadă am stat la el. N-aveam de ales. Sau dacă aveam unde să stăm, imaginează-ți că o cameră la hotel înainte 

de izbucnirea războiului costa între 20-30 de dolari pe noapte, iar acum aceeași cameră ajunge și la 300 de dolari.  

Nu era vorba de bani, era vorba că nu găseai loc unde să stai. Despre asta era problema. Cineva încercase să ne 

închirieze o cameră goală într-un bloc fără paturi, fără canapea. Putea sta acolo doar dacă doream să ne luăm noi 

un pat pliant sau două dintr-o piață, de undeva din afara orașului, în Ismail, să putem să locuim acolo. Am 

întâmpinat probleme de acest fel. Știu că Ilie, într-una din incursiunile lui, a dormit chiar într-o sală de sport, pe 

un ring de box, și tocmai îmi dădea mesaj și îmi spunea: „uite, pentru prima oară am urcat și într-un ring de box!” 

Situația a fost dificilă la început. Chiar nu aveai ce să mănânci. Mergeai în supermarket și la ora 3 sau 4 după-

masa se închideau, pentru că nu mai aveau ce să vândă.  

Adelina Tocitu: Ați parcurs 25.000 de kilometri în Ucraina, toți trei până în momentul… 

Alex Buzică: Ni se spune Tridentul.  

Adelina Tocitu: Voi, să reamintim Alex Buzică, Mario Balint, Ilie Pintea, corespondenții Radio România 

Actualități în Ucraina, corespondenții de război, voi sunteți cei care ne-ați adus vești de la fața locului în toată 

această perioadă … Spuneați că ați călătorit în zonă 25.000 de kilometri și cu siguranță ați observat reacția 

oamenilor de la început până la această obișnuință cu ritmul unei noi vieți.  
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Alex Buzică: Foarte greu să-ți spun, pentru că, spre rușinea 

mea, eu nu știam nimic despre Ucraina până să izbucnească războiul, 

decât Cernobîl, așa cum eram învățați la școală. Doar că pe lângă 

granița cu Ucraina trăiesc și foarte mulți ucraineni care vorbesc limba 

română. Când am ajuns acolo am văzut o situație la care nu ne 

așteptam. Adică infrastructură rutieră, zgârienori, orașe întregi, 

asemănătoare cu metropolele. Am stat săptămâni în Kiev. Nu îmi 

venea să cred ce văd acolo. Nu știam că în Ucraina trăiesc zebrele, de 

exemplu. Adică și pentru noi a fost un boom informațional despre cum 

sunt oamenii, cum este Ucraina. Și foarte greu să revin la întrebarea 

ta, să îți dai seama cum era înainte de război, pentru a putea să îți dai 

seama care sunt nevoile oamenilor astăzi ce nevoie au ei, care este 

diferența dintre 23 februarie și 24 februarie, cum s-a schimbat 

societatea odată cu pornirea războiului și unde va duce totul? Care va 

fi concluzia?  

La un moment dat, cred că ai auzit și în radiojurnalele noastre, 

comentam ca la un meci de fotbal. Astăzi mingea era în terenul 

ucrainenilor, ca mâine să fie o contra-ofensivă, o ofensivă din partea rușilor, ca poimâine să fie contra-ofensivă a 

ucrainenilor. Deci era ca un meci de fotbal. Încercăm să ținem legătura cu colegii din redacție, care și pentru ei era 

un adevărat calvar, pentru că, așa cum știi, la noi informațiile sunt verificate de, cred că nu-ți exagerez, de 20 de 

ori. Cel puțin numai eu le verific. Îți poți da seama colegii care lucrează la radiojurnal. Tu știi foarte bine de câte 

ori verificați informațiile și nu ne dădeam seama. Erau atât de multe fake news-uri, erau atât de multe manipulări 

venite din ambele părți. Chiar pot să spun asta! Și atât de multă propagandă. Chiar nu știai ce este adevărat și ce 

nu. Cu ajutorul acestei propagande și acestei manipulări media, în cele din urmă, ucrainenii au reușit să câștige 

teren. 

Adelina Tocitu: Ținând cont de ceea ce spuneai puțin mai devreme, că într-un fel ai ajuns să cunoști mult 

mai multe despre această țară, în urma experiențelor pe care le-ai trăit acolo, dar nu te-am întrebat și aș vrea să ne 

spui … sigur că am vorbit despre raiduri, sigur că am vorbit despre alarme, sigur că am vorbit despre acest ritm de 

viață pe care îl are populația acolo, cu care într-un fel sau altul te-ai obișnuit, deși nu este ceva cu care vrei să te 

obișnuiești, cum era o zi din viața lor acolo? Din experiența ta și din ce ai văzut tu cum se desfășura o astfel de zi? 

Alex Buzică: La începutul războiului, cel puțin în Ismail, în primele 14 zile pe care le-am petrecut acolo, 

oamenii am văzut că ieșeau din casă doar pentru a cumpăra necesarul, de unde se putea face acest lucru, adică 

făceau cozi în fața supermarket-ului, care mai aducea câteva conserve, câteva pâini, pentru că fabricile de pâine 

au mers încontinuu. Așa cum știm Ucraina mai este numită și „Grânarul Europei” și stăteau la coadă la pâine, după 

care dispăreau, străzile se goleau. Mai vedeai câte un cetățean-doi care ieșea cu câinele pe lângă un parc să-l 

plimbe, dar și eu am câine, și știu cum te plimbi când ieși la o plimbare cu câinele. Deci erau panicați și atunci 

când ieșeau la plimbare cu câinii, străzile erau goale, patrulau în continuu 

zeci de mașini ale armatei, sute de militari înarmați până în dinți pe 

străzile orașului Ismail. Asta se întâmpla în primele zile când a izbucnit 

războiul, pentru că nimeni nu știa la ce să se aștepte.  

Pe 27 februarie, dacă nu mă înșel, a trebui să așteptăm la vamă 5 

ore pentru a intra în Ucraina, pentru că la 10 kilometri de noi, în Ismail, 

în locul unde mergeam noi, tocmai avusese loc un atac cu rachete, un atac 

cu rachete de tip „caliber”. Sunt cele mai puternice pe care le au rușii. Pe 

lângă Ismail se află un sau mai bine spus se afla un radar care făcea o 

triangulare cu Odesa și cu zona Mariupol pentru a vedea dacă sunt nave 

inamice pe Marea Neagră.  

Tocmai din acest motiv, care constituia un avantaj pentru tabăra 

ucraineană, rușii au lovit întâi toate punctele strategice. Aeroporturile au 

fost primele lovite, după care celebrul avion Antonov, cel mai mare din 

lume, cu care ucrainenii puteau să transporte atât echipament militar, cât 

și arme, muniții, tot ce ar fi putut să îi ajute pe ei în război. Aceste radare de care îți spun, care nu erau multe, erau 
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3 sau 4, dintre care 3 erau în zona de sud unde ne aflam chiar noi, atunci, în ziua aia, am crezut că nu mai intrăm 

în Ucraina, dar în cele din urmă am reușit. În zilele ce au urmat l-am cunoscut pe Vova și el ne-a spus că atunci 

când a avut loc acest atac, chiar dacă a fost la 20 de kilometri de centrul Ismailului, deci ca și cum ar fi în Otopeni 

și geamurile de la radio încep să tremure.  

Îți poți da seama ce suflu puternic a avut acea 

rachetă și oamenii de atunci, din ziua aia au început să 

prindă frică de ceea ce ar însemna atacurile cu rachete ale 

rușilor. Chiar dacă în Cernăuți, unde trăiesc foarte mulți 

români, nu a fost niciun bombardament, mie îmi place să 

spun că nici în Ismail, pentru că a fost bombardat doar 

acel radar. În rest, oamenii n-au fost afectați foarte mult, 

de fapt deloc n-au fost afectați de bombardamente în zona 

asta. Dar, cu siguranță, cred că o să ajungem și până în 

est, de ce nu în Donbas. Dacă nu la această tură, cu 

siguranță la următoarea. Pentru că acolo cred că o să 

găsim cele mai emoționante și cutremurătoare, tragice 

povești.  

Adelina Tocitu: Ai creat niște legături cu acești 

oameni pe care i-ai menționat de-a lungul discuției 

noastre.  

Alexi Buzică: Așa este, chiar vorbim cel puțin o 

dată pe săptămână, ne spun care este situația în diferitele 

regiuni unde se află, pentru că Ismailul este la 500 de 

kilometri, aproximativ, de Cernăuți și invers. Da, am 

format legături, chiar ținem legătura cu Vitali Chim. Nu 

știu dacă ați auzit de el? Este unul dintre cei mai apreciați guvernatori militari ai Ucrainei, jumătate corean, 

jumătate ucrainean. El are 39 de ani, este guvernatorul militar din Nikolaev, oraș martir chiar, care dacă nu se 

pregăteau așa de bine din punct de vedere militar și poate nu-l aveau pe Vitali ca lider, Odesa ar fi fost cucerită 

până astăzi, pentru că a fost un adevărat bastion împotriva luptei cu rușii acest oraș, Nikolaev. Am fost acolo în 

timp ce erau bombardamente, am stat acolo, m-am întâlnit cu Vitali, suntem născuți în aceeași zi chiar. El este pe 

13 martie și eu tot pe 13 martie, și-ți dai seama am avut altă legătură cu el, mai ales când ne-a spus că noi ne aflam 

acolo și conducta de apă fusese bombardată. Aproximativ 25.000 de oameni fără apă. Imaginează-ți, pe o căldură 

de 30-35 de grade. Atunci am văzut cozi kilometrice la o porție de mâncare și o sticlă de apă. N-am mai văzut așa 

ceva niciodată! Deci, dacă iadul ar fi așa, cu siguranță n-aș vrea să ajung acolo.  

Deci prin asta treceau oamenii, cei care au rămas. 250.000 pentru că are o populație de 500.000. Au plecat 

foarte mulți și majoritatea celor care au rămas, au rămas fără apă potabilă. Activau pe frontul de sud World Health 

Organization, Pravda este o organizație ucraineană 100%, care îi ajută pe cetățeni și care colaborează cu foarte 

multe ONG-uri, atât din Uniunea Europeană, cât și din Statele Unite ale Americii. Oamenii s-au mobilizat acolo. 

Cum ai putea să-i ajuți? Îți dai seama? Nu vorbim de 10.000 - 20.000 de oameni. Vorbim de un sfert de milion de 

oameni aproape, care au rămas fără apă potabilă. Și când am pus întrebarea când se va da drumul la apă potabilă, 

ni s-a spus că momentan este imposibil. Nici măcar până în ziua de astăzi nu s-a dat drumul, pentru că această 

conductă care alimenta orașul se află în Herson, care este la câțiva kilometri de Nikolaev și este sub ocupație rusă.  

Adelina Tocitu: Momente dramatice și un mod de viață pe care cu siguranță nu și-l dorește nimeni. 

Următoarea mea întrebare e legată oarecum de o așteptare sau de ceea ce crezi că ar putea să se întâmple. Și aici 

aș vrea să revin un pic la începutul războiului. La câteva zile de la declanșarea conflictul lui ruso-ucrainean am 

fost la Biserica Ortodoxă Ucraineană „Sfântul Petru Movilă” din București, în cartierul Drumul Taberei, și cred 

că se întâmpla în ziua de 27 februarie. Am întâlnit femei care doar ce se veniseră din Ucraina după un drum lung 

și obositor de peste 30 de ore, cu copiii, și mi-au spus că se așteptau să înceapă acest război. Mi-au spus acest lucru 

cu resemnare, dar și cu îngrijorare, cu teamă, și într-un fel, poate cu puțină liniște, pentru că se aflau în România, 

unde nu era război. 

Alex Buzică: Așa este, dar ei, oarecum în cultura lor, în tradiția lor, în stilul lor de viață, din ̓91, cel puțin de 

la căderea blocului sovietic și până în 2014, situația militară a fost mereu sensibilă la ei. Am putut să vedem acest 
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lucru foarte clar în 2014, cu ceea ce s-a întâmplat pe Maidan sau ceea ce s-a întâmplat la Kiev, atunci când a 

început adevăratul conflict și mai apoi când Rusia a anexat Crimeea cu forța. Deci era conflict de atunci, doar că 

Ucraina nu avea armată pe acea vreme. Tocmai din acest motiv au început să înroleze foarte mulți tineri, să le dea 

salariu chiar, să-i învețe ce înseamnă o carieră militară și astăzi vedem foloasele acelei înrolări. Pentru că și în 

lupta pentru Sevastopol, în lupta pentru Crimeea, au pierit foarte mulți, mii de soldați, dacă nu chiar zeci mii, din 

datele pe care le avem noi, plus mulți alții care nu au putut fi identificați, deci la ei este război din 2014, mai exact. 

Oarecum trăiesc cu războiul, se culcă cu războiul, s-au trezit cu războiul, chiar dacă a fost afectat doar estul 

Ucrainei, adică vorbesc aici de Luhansk, de Donețk, de Donbas, în general, partea de est. Tocmai din această cauză 

a început războiul, pentru că, așa cum știm Putin, a declarat independența acestor teritorii.  

Adelina Tocitu: Da, vestea aceasta venea pe 21 februarie și în momentul în care am văzut această știre, cel 

puțin eu atunci am simțit că nu mai e cale de întoarcere și că este doar o chestiune de timp. S-a întâmplat pe data 

de 24 februarie, practic noi ne-am trezit, unii dintre noi ne-am trezit, alții au urmărit în timp real, această știre. Să 

presupunem că acum ne urmăresc colegi de-ai noștri sau probabil colegii în devenire care își doresc să fie 

corespondenți de război. Ne povesteai la începutul discuției noastre că pentru pregătirea ta a fost esențial cursul 

pe care l-ai făcut la MAPN. Cât de important este să ai parte de un astfel de curs înainte să pleci într-o zonă de 

conflict?  

Alex Buzică: Cred că este esențial. El este biletul tău de întoarcere. Acest curs pentru jurnaliștii care transmit 

din zone de război te ajută să-ți depășești limitele, te face să ajungi într-un punct în care, normal, în viața reală, ai 

fi renunțat. Și am învățat asta pe pielea mea. Noi am făcut la Târgu-Mureș pregătirea, timp de 12 zile, cu Batalionul 

51 Vulturii. Sunt forțele de operații speciale ale României, cei mai duri băieți, pe care îi salut pe această cale. Și 

da, am avut de învățat foarte, foarte multe. Eu, spre rușinea mea, până la cu 31 de ani nu am dormit cu nimeni în 

cameră. Eram obișnuit, oarecum, într-o comoditate generată de Capitala în care trăiesc, de mediul urban, de 

societatea care mă înconjoară și în care trăiesc, de oamenii pe care îi cunosc. Și când am ajuns acolo, băiat de la 

oraș, m-am dus să îl întreb pe un soldat, pe un militar, cum pot face să stau singur în cameră și mi-a spus: 

„Motivul?”. Atunci am rămas puțin blocat. N-am mai avut ce să-i spun și nu puteam să-i spun că eu așa sunt 

obișnuit, așa am crescut să stau singur în cameră. Și mi-a spus: „Spune motivul!” N-am știut ce să-i spun și mi-a 

zis chiar când stați doi sau chiar trei în cameră face parte din experiență și uite câtă dreptate a avut.  

Adelina Tocitu: Alex, îți mulțumesc pentru că am avut această discuție în studiourile Radio România despre 

experiența ta de corespondent de război Radio România. Știu că urmează să pleci din nou și tot ce poți să îți doresc 

e să te întorci cu bine acasă. Noi o să te urmărim în continuare la radio și o să urmărim toate imaginile pe care voi 

ni le transmiteți din Ucraina.  

Alex Buzică: Mulțumesc și eu pentru invitație și, cu siguranță, când ne vom reîntoarce de acolo, atât eu cât 

și colegii mei, o să ne oprim să-ți povestim noutățile. Îți promitem! 
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Interviu cu Mario Balint, corespondent de război Radio România  

Reporter de război de mai bine de trei decenii, timp în care a fost prezent în mijlocul conflictelor militare 

din Croația, Transnistria, Kosovo, Afganistan și Irak, Mario Balint este de un an de zile trimisul special al Radio 

România în Ucraina.  

Mario Balint este autorul a 18 volume de reportaj, versuri, comentarii politice și analiză de securitate, între 

care și „Șaptesprezece fără douăzeci”, un volum cu povestiri despre teatrele de operații din Irak și din Afganistan. 

În anul 2004, a făcut un curs de corespondent de război în Germania, la Schlosshexenagen, iar în 2007 pe 

cel organizat de MAPN, în România.  

Mario Balint este corespondentul Radio România în județul Caraș-Severin. 

 

Mario Balint, corespondent de război Radio România: 

„Deci în 9̕1 am văzut cum arată refugiații și a fost un șoc pentru mine, pentru că am văzut familii întregi 

care călătoreau într-o remorcă de tractor în care erau îngrămădite mobilă, televizoare, aparate video. Pentru mine 

era o chestie nouă, nu văzusem până atunci sau văzusem, mă rog, dar n-am avut ocazia să văd că fiecare familie 

de sârb care fuge din Croația putea să aibă acasă câte un aparat video, așa cum aveam noi un Kashtan, de exemplu, 

la momentul ăla. Și oamenii ăia erau foarte, foarte necăjiți. Îți dai seama ce era în sufletul lor! Erau covoare persane 

făcute sul și puse deasupra, pe dulapuri, oglinzile acoperite ca la mort, ca la procesiunile alea de înmormântare. A 

fost ciudat pentru mine și surprinzător să văd aceste coloane de refugiați care fugeau din Croația spre Serbia, spre 

restul Iugoslaviei, pentru a se adăposti de război”. 

 

Adelina Tocitu: Războiul din Ucraina, un conflict care a perturbat pacea în Europa după aproape 70 de ani 

de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, fără a minimaliza importanța celorlalte conflicte care au avut 

loc în zona după Decembrie 1989, este un război cu numeroase implicații politice, economice, sociale, de mediu, 

militare, iar experiența ta în calitate de corespondent de război are un cuvânt de spus în toată această poveste, în 

ideea în care ne poți împărtăși ce ai văzut acolo, în Ucraina. Nu este prima ta experiență în calitate de corespondent 

război. Ai fost în Irak, ai fost în Afganistan și îmi povesteai puțin mai devreme că, de fapt, prima ta experiență în 

calitate de corespondent de război a fost, cumva, în 1989, la Revoluție. De acolo a început totul.  

Mario Balint: Da, cam de la Revoluție a început totul. Mi-aduc aminte de seara de 17 decembrie, atunci 

când eu eram militar în termen și eram unul dintre corespondenții ziarelor militare în calitate de soldat fruntaș. Și 

în 17, când s-a dat alarma națională și ne-a mobilizat pe toți la unitate, a fost prima experiență de genul ăsta. După 

noaptea de 17, când s-au petrecut foarte multe lucruri, dar n-aș vrea să insist pe povestea asta, am transmis și prima 

corespondență la Radio Timișoara. Radio Timișoara care și-a redeschis porțile după o perioadă în care studiourile 

teritoriale fuseseră închise din ordinul regimul lui Ceaușescu. Și atunci, în noaptea aia, Timișoara a emis din nou 

– „Aici Radio Timișoara Liberă!” -, și așa a început totul, toată experiența asta. Pe urmă a venit 1991 și fără să 

vreau să te contrazic, nu este primul război în Europa după 70 de ani pentru că iată, în 1991 Serbia se diviza sau 

Iugoslavia, fosta Iugoslavie, se diviza în mai multe state, acelea pe care le cunoaștem noi astăzi că sunt state 

independente. Slovenia și Croația au fost primele care în 1991 au pornit un război de secesiune. 1991 m-a prins la 

Vukovar, a fost o experiență, o nebunie practic, pentru că nu știam nimic. Eu m-am dus în bermude și cu un rucsac 

albastru în spate și am nimerit în asaltul cazărmilor, așa cum este cunoscută bătălia de la Vukovar. Deci a fost o 

primă experiență și am văzut atunci, pentru prima dată, cum arată refugiații. Pentru că tema asta a refugiaților din 

1991 încoace va apărea în fiecare an în presa mare, presa internațională, presa care contează. De aia spuneam și 

zâmbeam când spuneai tu că vocea mea, în calitate de corespondent, contează. Ei bine, nu contează deloc, pentru 

că noi nu facem parte din presa mare, cu părere de rău o spun, noi nu putem influența nimic la nivel de decizie, la 

nivel european sau la nivel internațional. Noi, aici, pe plan local și ne mulțumim cu chestia asta. Deci în ̕91 am 

văzut cum arată refugiații și a fost un șoc pentru mine, pentru că am văzut familii întregi care călătoreau într-o 

remorcă de tractor în care erau îngrămădite mobilă, televizoare, aparate video. Pentru mine era o chestie nouă, nu 

văzusem până atunci sau văzusem, mă rog, dar n-am avut ocazia să văd că fiecare familie de sârb care fuge din 

Croația putea să aibă acasă câte un un aparat video, așa cum aveam noi un Kashtan, de exemplu, la momentul ăla. 

Și oamenii ăia erau foarte, foarte necăjiți. Îți dai seama ce era în sufletul lor! Erau covoare persane făcute sul și 

puse deasupra, pe dulapuri, oglinzile acoperite ca la mort, ca la procesiunile alea de înmormântare. A fost ciudat 

pentru mine și surprinzător să văd aceste coloane de refugiați care fugeau din Croația spre Serbia, spre restul 
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Iugoslaviei, pentru a se adăposti de război. Apoi, în 1992, regretații Bogdan Herțoc și Nicolae Pârvu de la Radio 

Timișoara - așa cum spuneam mai devreme, devenisem deja corespondent al Radio Timișoara de la momentul 18 

decembrie 1989 când am vorbit și eu la postul Radio Timișoara Liberă -,  m-au trimis în Transnistria. Începuse 

războiul în Transnistria și atunci am văzut din nou refugiați. A fost o imagine pe care n-am s-o uit foarte multă 

vreme, total diferită față de ce am văzut în Iugoslavia, și asta pentru că unitățile de cazaci care atacau satele 

moldovenești din stânga Nistrului foloseau bateriile de rachete antigrindină pe care moldovenii le aveau și, cred 

că le mai au și acum. Aveau atunci în cantități foarte mari, agricultura moldoveană făcând parte din agricultura 

Uniunii Sovietice era mai bine organizată cumva decât agricultura românească și moldovenii dispuneau de acele 

rachete antigrindină. Ei bine, alea erau pe bază de aer comprimat, cu ceva substanțe chimice cu care însămânțau 

noi, dar nu substanțele erau importante, ci aerul comprimat și cazacii le puneau pe orizontală și trăgeau cu ele în 

casele moldovenilor. Multe dintre case erau construite din chirpici, din pământ bătut, nu din cărămidă arsă și îți 

dai seama că o rachetă din aia trecea prin 4, 5, 6 pereți, 2-3 case dărâmau o dată. Ei bine, unii moldoveni fugeau 

cu valiza de lemn, așa cum aveam noi în armată. Alții pur și simplu aveau, așa cum ai citit în poveștile lui Creangă, 

bocceluțele alea, o maramă legată în colțuri, în care punea o bucată de pâine, o bucată de salam, două haine, cine 

știe ce mai aveau acolo și puneau marama aia legată în colțuri, într-un băț și o duceau în spate. A fost o imagine 

pe care, așa cum spun, nu pot s-o uit deloc. Și ce nu pot să uit? Copiii ăia mici care mergeau de mână cu părinții 

sau, mă rog, părinții îi trăgeau după ei și mergea undeva. Nu știe nimeni unde mergeau și ei nu știau unde merg, 

mergeau pur și simplu pe un drum. Deci, imaginea asta cu copii mergând pe un drum am revăzut-o cu Alex, acum 

în prima noastră deplasare. 

Adelina Tocitu: Cu Alex Buzică, despre el vorbim. 

Mario Balint: Tot în zona moldovenească a frontierei, la Giurgiulești, atunci când dinspre Ucraina spre 

Republica Moldova și spre frontiera cu România, venea o mămică cu un băiețel și cu un bunic. Toți trei aveau câte 

un rucsăcuț în spate și puștiulică avea prins de rucsăcuț un ursuleț și mergeau. De la frontiera Moldovei cu Ucraina 

și până la frontiera Moldovei cu România este o porțiune de 800 de metri de drum care nu cred că a văzut asfaltul 

în ultimii 40 de ani. Deci este ceva așa, un colb, un drum din ăsta nenorocit. Și am văzut copilașul ăla cu mămica 

și cu bunicul, cu bunelul, cum spun ei, trecând și dispărând undeva la linia orizontului pe drumul acela nenorocit. 

Mi-am adus aminte de refugiații din Transnistria din 1992 și cred că asta este cea mai mare crimă de război și 

crimă politică, în primul rând, care este asociată cu războiul. Faptul că acești copii trăiesc drame. Eu nu sunt nici 

psiholog, nu sunt nici cercetător, n-am tangență cu zona asta, dar îmi imaginez că un copil care trăiește astfel de 

traume la o vârstă fragedă nu poate rămâne sănătos.  

Adelina Tocitu: Sunt niște imagini și niște amintiri pe care nu 

le va uita niciodată. Cu siguranță că au mai fost conflicte în Europa 

și în zonă de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial și în 

alte zone ale lumii, însă ceea ce am vrut eu să spun la începutul 

discuției noastre este că este un război în zona noastră, cu implicații 

foarte mari sau poate mai mari față de celelalte care au mai fost după 

̕90 încoace, cele despre care vorbești tu. Revenind la experiența 

voastră și la vocea voastră, a corespondenților de război, eu chiar 

cred că vocea voastră contează foarte mult, pentru că fără voi și fără 

ceea ce ne transmiteți voi de acolo, noi cei de acasă n-am avea cum 

să știm ce se întâmplă cu adevărat.  

Mario Balint: Da, e importantă și va rămâne importantă, atâta 

timp cât vom fi lăsați să vorbim. Și dacă nu e în regulă ce spun acum, 

tăiați voi la montaj. Deci războiul din Ucraina nu seamănă cu niciun 

alt război pe care l-am văzut până acum. Au elemente comune aceste 

războaie și ele curg unele din celelalte sau se determină unul pe 

celălalt. Însă ce vedem noi acum în Ucraina este total diferit față de 

ce am văzut, de exemplu, în Kosovo. În  ̓̕99 am fost în Kosovo, 

pentru că era lângă mine acolo, adică erau la 200 de kilometri de 

mine, de Reșița și puteam să merg în fosta Iugoslavie foarte simplu. 

Practic ne întorceam acasă o dată pe săptămână, ne luam mâncare, 

țigări, haine de schimb și ne duceam înapoi la Pancevo, unde aveam 
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închiriată o garsonieră și unde era un fel de cartier general al nostru. Stăteam vreo patru sau cinci ziariști în acea 

garsonieră, aveam un fax, pentru că pe vremea aia transmiteam prin fax și un telefon. Mi-aduc aminte pe Connex 

și era un telefon Ericson.  

Adelina Tocitu: Cred că era un telefon mare. 

Mario Balint: Mare, uriaș și foarte greu, semăna cu o stație din aia rusească din timpul războiului și, n-ai să 

crezi, aveam semnal de pe Connex-ul românesc, acolo la Pancevo. Ei bine, de la Pancevo ne duceam cu niște 

mașini în zona Kosovo și în fiecare zi sau o dată la două zile, practic, urmăream cursul conflictului care era în acea 

provincie a Serbiei, în Kosovo. Și atunci au existat manipulări și atunci au existat farse și atunci au existat scenarii 

și atunci au existat lucruri de neînțeles care ni se păreau ciudate. De exemplu, stăteam la Pancevo, foarte aproape 

de Belgrad. Luptele se dădeau în Kosovo, deci războiul practic era în Kosovo, acolo se luptau cu armata sârbă, 

acolo mureau oameni, acolo se trăgea cu mortiere și așa mai departe. Restul țării încerca să trăiască relativ normal, 

atâta timp cât putea, pentru că erau acele alarme și NATO bombarda în ̕̕99 Iugoslavia și sârbii, ca un popor mândru 

și un pic nebun, pentru că se zice „n-ai să vezi, cald, verde și sârb deștept”, sigur, cu ghilimelele de rigoare și era 

o glumă, să nu o luați ad literam, sârbi ieșeau pe podurile de la Belgrad, de exemplu, și la Novisad și la Pancevo, 

podurile peste Dunăre erau pline de oameni, unii cu cai albi, îmbrăcați în costume populare sârbești sau în 

costumele lor militare de partizani și sfidau practic acele bombardamente ale aviației NATO. Era o sărbătoare pe 

străzi, la orele la care începea alarma aeriană și lumea, în loc să fie în adăposturi, era adunată în centrul orașului 

sau pe poduri, așa cum spuneam. Asta ne-a frapat foarte tare atunci, pentru că, în mintea mea, dacă era război, 

însemna că toată suflarea țării participă la acel război. Ei bine nu era așa, pentru că războiul modern se duce altfel 

decât s-a purtat până în 1990 să zicem, da? Același lucru l-am văzut și în Ucraina. Practic, Odesa este un oraș 

liniștit, un oraș superb, un oraș în care oamenii, la fel ca sârbii, sfidează alarmele aeriene și poți ieși în fiecare zi 

pe Deribasovskaia sau pe orice altă stradă din centrul orașului și să-ți savurezi cafeaua, să bei un fresh, să te duci 

la spectacole. 

Adelina Tocitu: Lucrurile pe care le faci într-o viață fără război zilnic. 

Mario Balint: Absolut! Astă-vară oamenii mergeau la plajă la Odesa. Și la 100 de kilometri de Odesa, la 

Nikolaev, sunt 130 de kilometri, acolo lucrurile sunt cu stau cu totul altfel. Acolo oamenii mor pentru că se trage 

cu proiectile reactive, se trage cu rachete, se trage cu gloanțe, se trage 

cu ce vrei tu. Adică acolo e război de-adevăratelea. Acolo oamenii n-au 

apă potabilă, pentru că conducta de apă potabilă a Nikolaev-ului a fost 

fisurată undeva într-un teritoriu care se află sub ocupație rusească și 

mentenanța n-a putut să o repare. Și în fiecare zi municipalitatea de la 

Odesa trimite opt metri cubi de apă potabilă pentru locuitorii din 

Nikolaev. Dar nu numai municipalitatea, ci și cetățenii donează bidoane 

cu apă și sunt transporturi masive de apă potabilă spre Nikolaev. Acolo, 

Crucea Roșie împarte apa potabilă. Deocamdată nu știu ce va mai fi. 

Voi vedea mâine sau poimâine (nr. interviul a fost realizat în septembrie 

2022) când ne vom întoarce la Nikolaev și oamenii stau liniștiți așa, în 

șir indian, cu cărucioare și cu bidoane puse în cărucioare ca să se 

aprovizioneze cu apă potabilă. Acolo sunt organizații 

nonguvernamentale care oferă mâncare pentru cei care nu mai pot să-și 

gătească sau cei care nu mai au unde să își gătească, pentru că locuințele 

lor au fost lovite de bombe și de rachete. 1.000 de porții pe zi, 1.500 de 

porții pe zi, mi-e greu să-ți spun cât se împarte într-un singur punct. Să 

ținem cont că numai în Nikolaev există 8 puncte de împărțire a unei 

mese calde pe zi. Tot așa vezi cozi de oameni incredibil de mari pe 

kilometri întregi, care vin și se așează și primesc pachetul cu mâncare. 

Și ei sunt adevărații, cum să spun, nenorociți ai războiului. Pe ei 

războiul i-a nenorocit cel mai tare, ei, care n-au putut nici să plece, 

pentru că trăiesc relativ modest în comparație cu compatrioții lor care au reușit să plece din țară sau s-au relocat 

în anumite zone din Ucraina, acolo unde războiul se vede doar la televizor și se citește în ziare. Deci e destul de 

ciudat ce se întâmplă în țara vecină. Și aia spuneam, vocea noastră contează sau va conta atâta timp cât nu vom fi 

obligați de cineva, nu cred că Radio România va face lucrul ăsta, dar există în situația politică în care ne aflăm și 
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noi ca țară, și noi ca Europă, și noi ca indivizi care mergem spre, nu știu spre ce mergem, există posibilitatea, la 

un moment dat, cineva să spună gata, nu mai ziceți nimic, ziceți doar ce trebuie să spunem.  

E important să vedem cu ochii noștri ce se întâmplă. În Ucraina nu poți să verifici nimic. Deci, din punct de 

vedere jurnalistic, Ucraina este un sipete, așa, închis. Există declarațiile oficiale ale oficialilor ucraineni care spun 

în fiecare zi, dimineață și seara, două brifinguri care se derulează, vin și spun „am lovit inamicul acolo, i-am cauzat 

pierderi, au murit”. Sunt convins că ai văzut rapoartele acelea și în fiecare zi apare un contor acolo. Spun: „au 

murit 5.000 de ruși, s-au adunat vreo 55.000 până acuma, conform rapoartelor oficiale, da, ucrainene”. Ei bine, 

dacă vrei să te duci tu și să fii acolo, să vezi tu cu ochii tăi, să verifici informația respectivă, n-ai cum. Doar dacă 

te însoțește o echipă a oficialilor ucraineni. Există și un caz al unui jurnalist elvețian care s-a aflat foarte aproape 

de un depozit de petrol la periferia Odesei, un depozit care a fost bombardat la un moment dat lunile trecute și 

jurnalistul a ieșit doar din curtea unde locuia și a filmat fumul gros și flăcările care proveneau de la explozia 

depozitului de petrol. Evident că a pus imaginile pe Facebook. Lucrul ăsta s-a întâmplat în jurul prânzului. A doua 

zi dimineață era în avion spre Elveția. Deci a fost deportat pentru că a filmat neautorizat un obiectiv neautorizat. 

Ei bine, obiectivul ăla era la o distanță considerabilă de zona locuită. A filmat de la el de pe stradă, deci dintr-un 

spațiu public. Dată fiind depărtarea de la care a filmat nu apăreau în imagini elemente, să spun, de identificare a 

obiectivului, nu puteai să știi dacă au lovit, de exemplu rezervorul 1 sau rezervorul 3, pentru că în războiul din 

Irak, de exemplu, conducerea militară a operațiunii „Furtună în deșert” a reproșat jurnaliștilor prezenți că imaginile 

transmise de televiziuni cu loviturile de rachete SCAD, pe care Sadam Husein le trăgea la momentul ăla spre Israel, 

ar fi putut să-i facă pe irakieni să-și regleze tirul și să spună: „mai la stânga”, „mai la dreapta”, „mai aici nu-i bine”, 

„mai tragem un pic”, „mai așa”, „mai nu știu cum”. Ei bine, imaginile pe care le-a transmis elvețianul din Ucraina 

n-aveau nicio legătură, pentru că era la foarte mulți kilometri, nu existau astfel de elemente de identificare. Deci, 

nu puteai să identifici. Aia înseamnă că există o anumită cenzură.  

Adelina Tocitu: Asta voiam să întreb: succesul unei operațiuni militare sau strategia pentru o operațiune 

militară poate determina o anumită cenzură?  

Mario Balint: Cu siguranță, da! Deci, faptul că noi nu putem verifica informațiile oficiale pe care le transmite 

partea ucraineană. Pe de altă parte, nu avem acces decât la informații oficiale pe care le transmite partea rusă, dar 

care sunt automat contrazise dintr-un automatism ciudat, aș putea spune ideologic de toți ceilalți actori implicați 

în povestea asta din Ucraina. Deci informația transmisă de Rusia nu este luată în considerare. Informația transmisă 

de Ucraina nu poate fi verificată. Și atunci am avea o a treia sursă, da? Așa zice cartea.  

Adelina Tocitu: Cred că acum avem nevoie de mult mai multe surse care să-ți confirme informația decât 

cele trei pe care le știm probabil cu toții.  

Mario Balint: În Serbia, de exemplu, sau în Afganistan foloseam ca a treia sursă informațiile provenite de 

la organizațiile non-guvernamentale, care puteau fi organizații umanitare, puteau fi orice alt tip de organizații. 

„Medici fără frontiere”, de obicei, erau cei care furnizau informații în Afganistan despre situația generată de luptele 

cu talibanii într-o anumită regiune a Afganistanului. Pentru că ei mergeau acolo, erau chemați, aveau reprezentanți 

în cele mai negre puncte, ca să zic așa, ale Afganistanului și automat intrau în contact cu oamenii lor de acolo și 

ăia le spuneau: „Deci, ăștia se bat aici de vreo 5 zile…. Noi ce facem? Că sunt bolnavi, sunt morți, n-avem alimente, 

ne paște o epidemie. Deci știam, aveam cumva un feedback vis-a-vis de ce se întâmplă. Ei bine, în Ucraina, acest 

feedback este pentru prima dată pus la îndoială, pentru că singurele ONG-uri care funcționează pe teritoriul 

ucrainean sunt cele ucrainene și, conform unor date statistice, sunt beneficiarele din 2014 până în 2021 câtorva 

sute de milioane de dolari, parteneriate sau da, au derulat diferite parteneriate cu diferite entități europene și 

americane, în valoare de câteva sute milioane de dolari. La momentul ăsta se pune întrebarea dacă o informație 

furnizată de un ONG care a beneficiat de contracte cu, să zicem, Departamentul de Stat al Statelor Unite, furnizează 

o informație corectă sau furnizează o informație care i se pune la dispoziție de către angajator, până la urmă. Să 

nu uităm că Statele Unite reprezintă cel mai mare contributor în arme și muniții pentru războiul din Ucraina. Deci 

și aceste ONG-uri pot fi parte din spectacolul pe care ni-l oferă. 

Adelina Tocitu: Ca să înțelegem, așadar, ar putea să apară o nevoie de a selecta informația pe care o transmiți 

în momentul în care faci o strategie militară, pentru că difuzarea acestor informații ar împiedica succesul strategiei 

militare și mai apare și problema pe care o povesteai puțin mai devreme. Până la urmă, cum reușim să găsim un 

echilibru? Cred că aici ajungem, la o balanță, la un echilibru. 

Mario Balint: Echilibrul îl găsim transmițând doar ce vedem și ferindu-ne de speculații și de conexiuni pe 

care le putem face având la dispoziție foarte multă informație. 
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Adelina Tocitu: Pe lângă asta, mai apare și fake news-ul, 

dimensiunea fake news-ului cu care ne confruntăm și care este la o scară 

foarte mare. 

Mario Balint: Da, la ora asta este extraordinar de greu să faci 

diferența între un fake-news și o informație reală. Îți dau un exemplu de 

acum câteva săptămâni, două săptămâni, da? Noi ne-am întors pe 30 

(n.r. 30 august 2022) din Ucraina. Cred că la două zile după ce am plecat 

noi de acolo s-a anunțat începerea ofensivei în Herson. Îți dai seama că 

ne-am ofticat și eu și Alex că nu am mai rămas câteva zile, să prindem 

și noi ofensiva asta, despre care am tot vorbit săptămâni întregi. După 

ce timp de două zile au tot venit informații despre această ofensivă, 

informații oficiale, unul dintre oficialii militari din sudul Ucrainei a 

spus: „Atenție, presa! Toți cei care aveți informații despre această 

contraofensivă, absolut orice fel de informație, vă rugăm să vă țineți 

gura pentru că puneți în pericol operațiunile militare”. Să nu uităm că 

în Ucraina este Lege Marțială. Oamenii ăia sunt în stare de război, 

totuși, conform legilor statului. Deci, jurnaliști au tăcut mâlc. Singurele 

informații care au venit au fost cele oficiale. Ca după 48 de ore să vină 

o informație din partea cealaltă, a agresorului rus, care să spună, cu o 

hartă în față, de fapt, ofensiva ucraineană este ofensivă rusească. Care, uite, noi am mai cucerit încă 8 kilometri pe 

teritoriul raionului Nikolaev. Deci nu poți să verifici lucrurile astea. Nu știi cine a lansat fake news-ul! Ucrainenii 

sau rușii?  

Înclin să cred că, așa cum au arătat faptele ulterior, practic, frontul de la Herson, frontul din sud n-a mișcat 

un deget, nu s-a întâmplat absolut nimic pe frontul de sud. Dar pe frontul de est, ucraineni au cucerit aproximativ 

2.000 de kilometri pătrați într-o contraofensivă care i-a năucit, i-a luat prin surprindere pe ruși. Încep să cred că a 

fost o mișcare de diversiune informatică prin care, lansând această teorie a operațiunilor în sud, i-a făcut pe ruși să 

se concentreze asupra Sudului și să lase descoperită zona de Est, unde, mă rog, aveau mare încredere că frontul de 

acolo rezistă. Deci, practic, Armata ucraineană s-a folosit de presă ca să provoace această diversiune. Sigur că în 

condiții de război este perfect justificat. Această operațiune de imagine și operațiune de PSYOPS până la urmă 

este perfect justificată. Nu știu cum, nu știu ce au simțit colegii jurnaliști în momentul în care li s-a transmis oficial 

că da, ați fost folosiți pentru această operațiune. Nu știu câți dintre noi se culcă liniștiți la gândul că au fost parte 

dintr-o operațiune de PSYOPS pe care au făcut-o fără voința lor. Deci și complicat, aici discutăm și de participarea 

voluntară, ca jurnalist, la propagarea anumitor informații și a unui anumit tip de informații, dar discutăm și de 

conștiință… Vine unu ăla mic, știi, vine și te trage de ureche și spune „băi, tu ce ai învățat la școală? Mă rog, dacă 

ai făcut școală. Ce ai învățat la școală? Să transmiți adevărul și numai adevărul, da? Indiferent de consecințe.” E 

o luptă internă, așa… 

Adelina Tocitu: Pe care o dai cu tine în fiecare zi. Apropo de transmiterea informațiilor, experiența ta, 

vorbeam la începutul discuției noastre că practic, primele tale corespondențe au început în 1989 și după aia au 

urmat 54 de luni de război spuneai tu la un moment dat. Tu, practic, în toată cariera ta de corespondent de război, 

ai surprins și această dezvoltare a tehnologiei. Vorbeai puțin mai devreme de un telefon imens cu care reușeai să 

realizezi transmisiuni la un moment dat. Acum avem la dispoziția noastră tot felul de telefoane care mai de care 

mai inteligente, camere de filmat foarte mici ca dimensiune, pe care le putem lua cu noi și surprinde tot, putem 

intra în direct cu o conexiune bună la internet de oriunde am fi și putem transmite exact ceea ce spuneai tu puțin 

mai devreme, ceea ce vedem. Cum vezi tu această dezvoltare a tehnologiei în folosul vostru, al corespondenților 

de război? 

Mario Balint: Aici e o discuție foarte lungă și foarte interesantă pe care o dezvoltă instituțiile universitare și 

mediul academic jurnalistic din întreaga lume. Practic, faptul că tehnologia a evoluat cu o astfel de viteză și avem 

la dispoziție gadget-uri din ce în ce mai mici, mai ușor de folosit și cu conexiune în timp real, da, ne permite să 

transmitem în timp real anumite evenimente, da? Practic frontul îl putem vedea în timp real cu un singur telefon 

mobil. Asta e și bine și rău. 

Adelina Tocitu: Bine și rău? Noi am văzut un război în direct. Cel puțin în prima lună după ce a izbucnit 

războiul din Ucraina, noi am asistat la un război în direct la televizor. Erau informații numai despre asta, transmise 
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unele dintre ele în timp real, altele verificate și răs-verificate. Asupra unora dintre ele s-a revenit după ce și-au dat 

seama… 

Mario Balint: E, vezi? Asta e problema: pentru că nu poți să le controlezi. Informațiile… Spuneam că este 

și bine și rău. Este bine, pentru că faptele se transmit în timp real și necenzurate. Nu există niciun fel de cenzură, 

de către oricine și din cauza dezvoltării tehnologiei a apărut acest tip de jurnalism cetățenesc. Practic, jurnalistul 

cetățean, care este prezent în orice colț din lume și este trăitor și contemporan cu evenimentul respectiv, ia locul 

jurnalistului care are ca meserie de bază jurnalismul. El a făcut o școală pentru asta, a învățat să deceleze știrile, a 

învățat să le verifice, a învățat să, mă rog, nu vreau să spun să le manipuleze, dar folosește cuvântul „manipulate” 

ca un, nu știu, un tip care ridică niște lăzi 

Adelina Tocitu: Să le manipuleze astfel încât să transmită o informație. 

Mario Balint: Mă rog, ai înțeles ce vreau să spun. Deci nu neapărat să le manipuleze în sensul rău. Jurnaliști 

cetățeni au luat locul jurnaliștilor de meserie. Jurnaliștii-cetățeni nu au nicio responsabilitate în fața publicului 

vizavi de imaginile și informațiile pe care ei le transmit. De aceea, cum să spun, în mediul virtual poți să vezi orice. 

Spuneai că la un moment, după un anumit timp, multe din aceste informații și imagini se retrag. Vreau să-ți dau 

un exemplu, zilele astea în mediu online a apărut un filmuleț care prezenta o coloană de mașini militare americane 

și românești care intrau în Republica Moldova și la frontieră erau întâmpinate de niște cetățeni foarte supărați care 

spuneau: „noi nu vrem NATO pe teritoriul nostru! Noi nu vrem război! Plecați acasă! Întoarceți-vă!” și așa mai 

departe. Acest filmuleț circulă la modul viral pe rețelele de socializare în aceste zile este un fake total. Acea coloană 

de blindate sau filmulețul cu acea coloană de blindate este din 2013, dacă nu mă înșel, din momentul în care 

militarii moldoveni au fost la un exercițiu multinațional cu partenerii din NATO.  

Era firesc să fie și blindate americane în acea imagine. Imaginile nu sunt de acum, dar însăilate cu imagini 

recente pot crea anumite confuzii sau pot crea confuzii majore în rândul cetățenilor consumatori de social media, 

mai ales că zilele astea. A fost un incident la unul din posturile militare rusești de peste Nistru. A fost reținut un 

primar, cetățenii au blocat podul, au blocat circulația, practic au înfruntat pentru 

prima dată militarii ruși aflați în Transnistria. Au fost mai multe imagini, mai 

multe filmulețe cu acest eveniment. Ei bine, filmulețul ăsta cu coloana de blindate 

NATO, intercalat între filmulețele cu mișcarea de protest a sătenilor moldoveni 

poate să te ducă la concluzia că ceva se întâmplă în zona Transnistriei. Ei bine, 

nu este așa. Dar, repet, jurnaliștii cetățeni nu au nicio responsabilitate. Și am văzut 

acest lucru în Siria, pentru că toată Primăvara Arabă și, în special Siria, a fost 

animată de aceste transmisiuni live pe rețelele de socializare. Odată cu apariția 

jurnaliștilor cetățeni   n-a mai fost nevoie de corespondenții de război, care sunt 

relativ scumpi. Adică nu poți să trimiți pe cineva într-o zonă de război ca și cum 

l-ai trimite la Piatra Neamț sau la Pașcani, la fabrica de perdele. N-are nicio 

legătură! Trebuie să-l echipezi, trebuie să-i oferi benzină mai multă, alt tip de 

cauciucuri, protecție, veste antiglonț, cască... 

Adelina Tocitu: Aparatură cu care să transmită informația… 

Mario Balint: Sigur că da! Da, teoretic așa este. În plus, în afară de 

mijloacele de protecție în zonele acelea gen Siria, Irak, televiziunile mari și 

posturile mari de televiziune care chiar contează aveau propria pază, propria 

protecție. În Irak, de exemplu, BBC-ul avea contract cu o companie privată de 

securitate și un singur contractor care păzea echipa       BBC-ului era plătit cu 800 de dolari pe zi. Deci, banii ăștia 

sunt foarte mulți. Posturile au tăiat aceste bugete odată cu apariția jurnaliștilor cetățeni și au început să curgă aceste 

imagini care au inflamat într-un fel sau altul opinia publică. Ulterior, după câțiva ani dacă nu mă înșel, în urmă cu 

vreo doi ani, s-a pus problema creării la nivelul redacțiilor mari și importante din Europa și din lume a unor grupe 

speciale de jurnaliști care să trieze și să verifice informațiile transmise de jurnaliștii cetățeni.  

Adelina Tocitu: Așadar, s-a ajuns din nou la concluzia că este nevoie de acest filtru și de această verificare 

din mai multe surse. Spuneai puțin mai devreme, Mario, că războiul din Ucraina este diferit față de celelalte. Aș 

vrea să te întreb pe tine de ce?  Îmi spuneai puțin mai devreme că e diferit de Irak, de Afganistan, față de tot ceea 

ce ai văzut tu până acum. Din ce perspectivă este diferit?  

Mario Balint: Spuneam că războaiele se determină unele pe altele și războiul, ca orice organism și ca orice 

ființă vie, evoluează. Am să îți dau un exemplu: profesorul Ionel Nicu Sava scria într-o carte că, din 1945 și până 
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în 2002, anul în care a reizbucnit conflictul din Afganistan, lumea nu s-a bucurat decât de 116 zile de pace. În rest, 

au fost războaie mici, de frontieră, permanente, războaie care au fost nu doar tolerate, dar și întreținute de cele 

două blocuri mari din timpul Războiului Rece, Statele Unite și Rusia, da? Au fost încurajate și susținute, da? 

Tocmai pentru că aceste războaie de nișă evacuau niște tensiuni, tensiuni care acumulându-se în absența acestor 

confruntări armate, puteau să ducă la un conflict mai mare, pe o scară mult mai mare, care putea fi mai greu de 

controlat. Și atunci cele două superputeri, în perioada Războiului Rece, au preferat să se lupte una cu cealaltă prin 

intermediari. Și Africa este continentul care a cunoscut cel mai bine aceste confruntări, dar și Orientul Mijlociu și, 

ulterior, Afganistanul, pentru în decembrie 1979 Rusia a invadat Afganistanul și a rămas 10 ani acolo, fapt care a 

generat până la urmă apariția rețelei Al-Qaida și a mișcării talibane.  

Istoric vorbind și creștinește, dacă vrei și corect, nu neapărat politic, pentru că corectitudinea politică de azi 

nu are nimic de-a face cu corectitudinea, hai să-i spunem creștinească, da? Invazia Rusiei în Afganistan i-a 

determinat pe adversarii de atunci din perioada Războiului Rece, respectiv Statele Unite și aliații săi, să înființeze 

și să crească puterea acestor organizații Al-Qaida și talibanii cu care ulterior, după 2002, Statele Unite s-au 

confruntat direct în lupte pe același teritoriu al Afganistanului. Ei bine, odată cu dărâmarea Zidului Berlinului și 

cu dispariția Uniunii Sovietice și cu celebrul eseu a lui Fukuyama „Sfârșitul istoriei”, cele două blocuri militare și 

politice antagonice au detensionat relațiile între ele. Această detensionare s-a produs și printr-o reducere a 

efectivelor militare. Ei bine, au fost concediați la momentul respectiv sute mii de militari. Nu vorbim de militari 

în termen, vorbim de militari de carieră. Ce știe să facă un militar de carieră? Un militar care 20 de ani a stat cu 

mâna pe pușcă sau cu mâna pe tun? Sau a condus o mașină de luptă? Nu știe să facă nimic. Nu poți să îl recalifici 

și să-l trimiți să facă o covrigărie. „Păi, ce scrie în Cartea dumitale de muncă?” și asta este un caz real și o luăm ca 

o glumă, dar s-a petrecut real în România, de după 2000. „Ce scrie în cartea ta de muncă? Pistolar! Păi, și ce vrei 

să te faci? Brutar! Hai, domnule, fugi deci că n-ai calificarea necesară!”. Deci, așa s-a întâmplat și cu sutele de mii 

de militari, atât din blocul sovietic, cât și din blocul din partea americană și din Europa care au rămas fără job la 

momentul respectiv. Ei bine, ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia? S-au reorientat. Unii dintre ei s-au reorientat spre 

joburi mai domestice, alții au continuat să facă ce știau să facă, adică să lupte. Așa au apărut aceste companii 

militare private și s-au dezvoltat foarte mult.  

Atât americanii au dezvoltat conceptul ăsta, dar și britanicii, dar și fostele țări din Uniunea Sovietică și 

vedem astăzi că, atât în Afganistan, cât și în Irak sau invers, în Irak, în Afganistan și acum în Ucraina, povestea 

asta cu mercenarii care luptă este una foarte spumoasă și presa o speculează foarte, foarte puternic. Nu este decât 

o luptă comercială între grupurile de mercenari, între aceste grupuri de contractori care, repet, s-au născut la acel 

final de Război Rece. Sfârșitul Războiului Rece a determinat apariția și creșterea acestor companii de mercenari, 

care astăzi se luptă între ele, inclusiv prin intermediul mass-media. Și dacă Black Water, de exemplu, a fost 

compania fanion a Statelor Unite în Irak și în Afganistan, nu văd de ce Wagner, care este compania rusească de 

mercenari implicată în Ucraina, n-ar avea locul ei pe piața asta a războiului. Sigur, cinic vorbind despre război, e 

o afacere, altfel nu s-ar lupta nimeni. Și ce se întâmplă acum în Ucraina? Ca să revenim la Ucraina, este tot o 

confruntare între cele două blocuri de răsărit și de apus, prin intermediari. Adică cu ajutorul ucrainenilor blocul 

vestic se luptă cu rușii, doar că rușii nu mai au, nu mai există un tampon între ei, nu mai există un al doilea 

intermediar. Ei luptă direct în povestea asta. Și cine spune altfel, spune din manualul de propagandă, din cărticica 

roșie de propagandă, care a fost revopsită și revopsită, dar propaganda-i tot aia. 

Adelina Tocitu: Mario, spuneam 54 de luni de război, cu o pregătire mai apoi, cu niște cursuri pe care tu le-

ai făcut, astfel încât să știi să te descurci în aceste zone de conflict. Întrebarea mea pentru tine este acum, pentru 

că vorbeai puțin mai devreme și de cetățenii obișnuiți care pot relata de la fața locului, dar până la urmă urmei s-a 

ajuns la concluzia că este nevoie de experiența voastră de corespondenți de război, din ce-i făcut un corespondent 

de război? Ok, instinctul de apărare probabil că este mult mai bine accentuat decât în cazul altor persoane, cu 

siguranță capacitatea de a te descurca în situații dificile, de asemenea este mult mai dezvoltată, dar te las pe tine.. 

Mario Balint: Sau poate că ignoranța este mai mare... Aș începe răspunsul cu o glumă care nu e chiar glumă. 

Adică eu stau prost cu urechile, adică nu aud și lucru ăsta îl știe foarte bine prietenul meu, Ilie Pintea. Ilie, care a 

fost cu mine în Afganistan de mai multe ori. 

Adelina Tocitu: Și Ilie Pintea este corespondent de război la Radio România. Trebuie să spunem asta. 

Mario Balint: Și a fost cu mine în Afganistan de mai multe ori. Chiar am făcut cursul de corespondenți de 

război împreună, în 2004, la Vânătorii de Munte. De câte ori era o alarmă aeriană în Afganistan, conform 

procedurilor toată lumea trebuia să sară din pat și să fugă în adăpost, în buncăr. Evident că eu dormeam tun! Nu 
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aveam nicio problemă cu alarma aeriană. Asta nu numai pentru simplu fapt că nu o auzeam, dar n-am băgat-o în 

seamă nici în Irak. Nu este de bine ceea ce spun, dar erau atât de multe în Irak, atât de multe atacuri asupra bazei, 

încât ar fi trebuit să-ți petreci noaptea doar în buncăr. Și nu știu, este peste putința principiilor mele, nu concep așa 

ceva. Noaptea e făcută să o dormi, conform teoriilor. Și atunci, nu băgam în seamă loviturile. În Irak, de exemplu, 

ne atacau cu mortiere și cădea primul mortier. Îl auzeai: „Boom!” Deschideai ochii, începeau să sune alarma, 

așteptai să cadă și a doua lovitură de mortier ca să vezi cam pe unde se duce tirul și dacă tirul se apropia de tine te 

ridicai din pat și te duceai în buncăr. Dar, de obicei, tirurile de mortier erau trase din ce în ce mai departe de baza 

noastră, așa că nu le băgăm în seamă și am ajuns să nu le mai băgăm în seamă de foarte multe ori. Deci nu ne mai 

ridicam din pat. Ilie, știind lucrul ăsta, mai ales că în Afganistan nu m-am ridicat deloc ca să mă ascund în buncăr 

și mă trezeam doar când ei se întorceau, după ce se termina alarma și făceau mare gălăgie, i-a spus lui Alex în 

primul drum: „Să ai grijă de ăl bătrân! Să-l trezești că el nu aude. Să-l trezești când sună alarmele și să vă 

ascundeți”. Și bineînțeles că în prima noapte a tăbărât Alex pe mine: „Trezește-te că sună alarma!” Și m-a trezit 

de vreo 3-4 ori.  

Deci, din ce ai făcut un corespondent? În primul rând, din multă ignoranță. În al doilea rând, o spun acuma, 

am spus-o în urmă cu, nu știu, cu 30 de ani, din știința care, mă rog, înseamnă până la urmă experiență, de a calcula 

aceste lovituri, știința de a intui care sunt țintele în conflictul în care te afli și, de obicei, țintele nu sunt civile și 

sunt ținte strategice. Practic, rezervoare de apă, rezervoare de combustibil, stații de benzină, porturi, infrastructura 

critică în principal, știința de a îți gestiona până la urmă viața din timpul misiunii, departe de zonele astea care ar 

putea fi relativ ținte și de a ști cât anume să te întinzi, până unde să mergi 

în căutarea pericolului. Sigur, la curs înveți că este bine să ai, dacă ești 

fotograf sau cameraman, un tele-obiectiv cât mai mare, de 400. Am avut 

în fosta Iugoslavie un zenit TTL cu un tele-obiectiv de 400. Ala era armă 

albă. Puteai să-l folosești și să scapi dintr-o încercuire folosindu-l ca pe 

bâtă efectiv, dar puteai să-ți iei imagini foarte bune de la o distanță 

apreciabilă. Nu, nu agreez tipul de jurnalist cowboy care fuge în fața 

loviturilor, în fața bombelor, încearcă să prindă imaginea unui glonț din 

față să vadă cum e. Nu agreez acest tip de jurnalism, poate și pentru faptul 

că din 2002 transmit pentru radio aceste conflicte și noi la radio nu suntem 

dependenți de imagine.  

Adelina Tocitu: Am început să devenim, am început să devenim un 

pic dependenți și de imagine, dar primele sunt cuvintele.  

Mario Balint: Vreau să mai spun ceva. Am făcut cursul de 

corespondenți de război al EBU la Schlosshexenagen, Germania, 

împreună cu o echipă de la EBU și de la SAS-ul britanic, adică trupele 

speciale britanice și acolo. Evident că în fiecare zi de curs aveam câte un 

moment pe care noi îl acopeream și eram un scenariu în fiecare zi. 

Treceam printr-un check point, treceam printr-o situație medicală 

deosebită, treceam printr-un câmp de mine, toate lucrurile astea erau, ni se 

puneau în față în fiecare zi și noi trebuia să ne descurcăm în condițiile 

limită date de scenariu și evident să ne facem meseria, pentru că de aia 

eram acolo, să ne facem treaba și la ora 19:00 era News Hour, toată lumea 

își prezenta producțiile. Eu eram singurul jurnalist de radio, restul fiind 

colegii de la diferite televiziuni din Europa și pentru că eram singur de la 

radio și vorbitor de limbă franceză, am fost lipit de televiziunea belgiană. Noi împărțeam trei oameni, o mașină, 

restul colegilor împărțeau câte doi, fiecare echipă avea câte o mașină și îmi aduc aminte că într-o zi unul dintre 

exerciții era pe linia frontului. Am ajuns cu mașina pe linia frontului, unde se trăgea cu mortiere în modul cel mai 

real posibil. Ne-am dat jos din mașină și colegii de la televiziunea belgiană au făcut un    stand-up acolo. Eu 

înregistram cu microfonul, trăgeam atmosferă și mă întreabă reporterul belgian: „ Tu de ce nu faci un stand-up, 

aici?” Și eu i-am spus: „Eu n-am nevoie. Știi, eu sunt la radio, eu mi-am tras atmosferă și când mă întorc în bază 

am să suprapun vocea mea peste atmosferă și o să fac reportajul”. Zice: „Minți! E o minciună! Trăirea ta și vocea 

și intensitatea vocii și emoția pe care o transmiți ascultătorului este una aici, în condițiile astea în care trage ăla cu 

mortierul de 82 la capul tău și alta este în bază când ciripesc păsărelele”. Și mi-am dat seama că are dreptate! 
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Emoția materialului nu mai era aceeași, cu siguranță! Și de aia eu îl admir într-un fel pe Alex, colegul meu Alex 

Buzică, foarte tânărul nostru coleg și cel mai nou venit în echipa asta de corespondenți de război de la Radio 

România 

Adelina Tocitu: Am înțeles că vi se spune Tridentul?  

Mario Balint: Daaaaa (râde). Dar îl admir pentru lejeritatea cu care poate să facă acele transmisiuni directe 

pentru emisiunile de dimineață și să vorbească într-una câte 7 minute și să spună niște lucruri, uneori chiar în 

momentul în care nu știu dacă poți să vorbești. Să-ți povestească cum a căzut racheta aia la Odesa, în timp ce noi 

eram pe terasă și el făcea transmisiune. Sufletul pe care îl pune în fiecare transmisiune e super OK. Adică eu n-aș 

fi capabil să fac ca el, să vorbesc într-una, chiar dacă a căzut jucăriuța lângă noi. Eu am stat atunci, bineînțeles că 

ne-a sărit cafeaua din ceșcuțe în momentul în care a căzut „bicicleta”, cum se spune, pe asfalt și din cauza 

configurației terenului pe care este construită Odesa, este plin de galerii pe dedesubt și tuneluri și e o zonă de carst, 

trepidează foarte tare, zici că e cutremur și pământul sub picioarele tale și asfaltul și pietrele alea cubice de pe 

stradă au vibrat foarte mult timp sub picioarele noastre… Sigur că odesenii au fugit în adăposturi. Noi am rămas 

în mijlocul străzii pentru că Alex vorbea și nu putea să meargă în adăpost, că se pierdea semnalul și nu mai putea 

auzi nimeni. Și eu stăteam și mă miram, eram fascinat de faptul că Alex vorbește, alarmele sună și ceva tremură 

sub picioare și încercam să îmi dau seama de fapt care este legătura între bicicleta căzută pe asfalt și ce se întâmplă 

sub picioarele noastre? E … nu știu…. E un mod total diferit de a aborda relatarea de război pe care Alex o 

introduce acum în poveștile noastre și cred că anul viitor sau în momentul în care se va termina conflictul ăsta, va 

trebui cumva să își transcrie, dacă are posibilitatea, acele relatări, pentru că ele sunt pline de emoție.  

Adelina Tocitu: Sunt convinsă că ai simțit de foarte multe ori că-ți este pusă viața în pericol. Ar fi așa un 

clișeu să te întreb dacă ai simțit vreodată că n-o să te mai întorci viu dintr-un conflict? Sunt convinsă că ai trecut 

prin multe situații critice, periculoase, dar a fost vreun moment în care te-ai gândit că ai putea să renunți? Te-ai 

gândit că n-ai mai vrea să pleci niciodată într-o zonă de conflict după o asemenea experiență?  

Mario Balint: Nu, nu la modul serios, niciodată. Sigur că cea mai mare presiune care este pe tine în momentul 

în care ești într-o zonă de conflict o reprezintă timpul. În perioada misiunilor din Irak, împreună cu colegul Radu 

Dobrițoiu, făceam cu schimbul 6 luni și 6 luni. Adică stăteam câte 6 luni într-o zonă de conflict. Ei bine, după vreo 

trei luni și jumătate - patru începea să ți se pună. Nu mai voiai să știi nimic, că aveai nevoie de o resetare a întregului 

sistem și acest lucru nu era posibil, pentru că erai acolo și n-aveai unde să pleci,    n-aveai ce să faci, n-aveai cum 

să ieși din mediul ăla și să te întorci, poate chiar și pentru o săptămână într-o scurtă vacanță, să te speli pe creieri 

și să te întorci. Presiunea se tot acumula pe tine și atunci îmi aduc aminte că în toate discuțiile telefonice pe care 

le aveam cu ai mei acasă și cu prieteni în radio, spuneam: „Nu mai vin aici! Nu mai vin nici greutatea mea în aur 

s-o câștig! Nu mai pot! Mi s-a pus de Irak! Nu mai suport! Nu mai vreau!” Lucru asta era valabil 2-3 săptămâni 

ca pe urmă sistemul se reseta singur și veneai în România și în România totul era bine și frumos în primele 2 luni, 

pentru că așa e în primele 2 luni te întorceai la treaba ta obișnuită…. Mi-aduc aminte de un episod în care făcusem 

un interviu cu Robert Gates, cu secretarul american al apărării. Era proaspăt numit secretar al apărării în Statele 

Unite, a venit în Irak și la o conferință de presă i-am spus că sunt din România și că vreau să-l întreb ceva și a zis: 

„a, România…. N-am mai fost în România din 1980 și nu știu cât.” Și așa a început povestea și am avut un interviu 

de 14 minute cu el, fiind și primul interviu pe care Robert Gates l-a dat unui jurnalist de la instalarea lui în funcție. 

Și am venit foarte fericit.  

A fost și ultimul material pe care eu l-am făcut înainte de întoarcerea mea în țară. Ei bine, la o lună de zile 

după interviul cu Robert Gates, a trebuit să mă ocup de omida păroasă a stejarului care ataca nu știu ce pădure de 

foioase, de stejar din zona mea de acolo. Deci diferența și șocul cultural, cu ghilimelele de rigoare, au fost atât de 

mari… Nu spun că nu era la fel de important subiectul cu omida păroasă a stejarului, dar a fost ceva care mi-a 

rămas efectiv. Și de-aia spuneam, te întorci la viața de zi cu zi și, apropo, și de ce vorbeam înainte de acest interviu, 

îți dai seama că nimic nu contează decât ce se întâmplă acolo pe frontul tău și că ajungi să nu-ți mai înțelegi colegii 

sau prietenii care vor mai mult concediu, care vor mai multe bonuri de masă, care vor să-și cumpere nu știu ce 

prostiuță, ce pereche de pantofi pe care nu o găsesc decât pe internet și va trebui să aștepte 2-3 săptămâni să vină 

obiectul respectiv. Ajungi să nu-i mai înțelegi, pentru că vezi oamenii ăia care trăiesc cu 2, 3, 4 ,5 dolari pe lună 

și care sunt fericiți și râd și se bucură de fiecare sticlă de apă pe care tu poți să le-o oferi sau de un pumn de 

bomboane pe care tu le ai în buzunar și le întinzi unui copil și îți dai seama că, de fapt, viața adevărată este acolo, 

acolo sunt lucrurile importante și faptele importante și acele fapte merită să le relatezi și nu snobismul și 

modernitatea lumii în care ești. Ai norocul să trăiești sau ești obligat să trăiești și atunci singura ta scăpare din 
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nebunia asta care ți se pune în cap este să te întorci acolo și îți dai seama că de fapt locul tău e acolo. Și munca ta 

importantă este acolo. Și dacă merită să faci meseria asta pentru ascultătorii tăi, pentru cititorii tăi este pentru că 

ai șansa, marea șansă de la viață, să fii acolo și să spui ceea ce vezi și să încerci să, nu neapărat să schimbi ceva 

acasă, dar să îl sensibilizezi pe cel de lângă tine. Poate să-i aduci așa un licăr, o scânteie de bunătate, cumva în 

suflet.  

Adelina Tocitu: Revenind la imagine și la ceea ce spuneai tu puțin mai devreme și pe parcursul discuției 

noastre, la imaginea oamenilor, la imaginea refugiaților, la imaginea celor care pleacă dintr-o zonă de război, cu 

ce au la îndemână. Am avut ocazia, se întâlnesc și eu oamenii aici, în București, la câteva zile după ce a început 

acest război, undeva pe 27 februarie la biserica ucraineană din București și am văzut și eu disperarea pe chipul lor. 

O disperare despre care ai vorbit și tu puțin mai devreme. În Ucraina sunt convinsă că ai ajuns și în buncăre. Sunt 

convinsă că ai ajuns și în adăposturi. Cum i-ai văzut pe oamenii de acolo? Cei care stăteau zilnic acolo, noapte de 

noapte, care n-aveau o altă soluție ca să supraviețuiască decât să stea poate în metrou, în adăposturile poate 

improvizate, unele dintre ele mai bine, altele dintre ele poate mai puțin bine.  

Mario Balint: Odată cu trecerea timpului, oamenii s-au resemnat. Au încercat să considere acest nou mod 

de viață ca un nou mod de viață. Încearcă să li se pară normal să fie, să pățească lucrurile astea. Mă întorc la 

creștinism. Ce spuneam mai devreme, ucrainenii sunt creștini ortodocși și am auzit lucrul ăsta cred că în fiecare 

localitate în care am fost. Că nu știu, își trăiesc zilele astea, momentele astea teribile din viață, cu fel de resemnare 

și de bună primire, ca să spun așa. Ei spun că Dumnezeu vrea să-i încerce și să-i facă mai smeriți, să-i facă să 

privească și în jos, să se pună și pe genunchi și să se gândească că poate acolo, undeva în trecutul lor, au greșit cu 

ceva și acum este momentul să-și răscumpere greșelile astea. Este o atitudine fantastică și n-am mai întâlnit-o nici 

în Serbia. Când sârbii s-au luptat din 1990 până în  ̕9̓9 și cu croații, și cu kosovarii și cu bosniacii și cu toată lumea. 

Dar n-au avut atitudinea asta, nu știu fetistă am spune noi acum. Nu știu cum se numește din punct de vedere 

bisericesc această atitudine, dar mi se pare fantastic modul în care primește populația ucraineană, toate 

evenimentele astea prin care trec.  

La începutul lui martie eram într-un hotel, ne întorceam din sudul Ucrainei și am înnoptat câteva zile la 

Ismail, la un hotel din centrul orașului. Sigur că erau refugiați care fugeau spre România cu mașini de sute mii de 

euro. La un moment dat, distracția mea și a lui Alex era să ne uităm pe balcon și să vedem, să calculăm aproximativ 

câte sute mii de euro mai pleacă din parcare în dimineața respectivă. Dar vecini de cameră cu noi, și noi locuiam 

într-o cămăruță de hotel necăjită, cu două paturi, într-o cămăruță similară locuiau două familii cu opt copii, 12 

persoane care așteptau să vină cineva și să-i ia și să-i ducă în România. Fugiseră din zona Zaporojie. Și într-o 

dimineață, coborând scările să ieșim din hotel, pe un scaun, în holul hotelului, stăteau o bătrânică. Stătea pur și 

simplu cu o gentuță lângă ea.  

Ne-am întors de unde fuseserăm plecați. Bătrânica era tot acolo. Și am întrebat la recepție: „Nu se poate 

caza? Poate n-are bani?”. A venit de la Nikolaev. A adus-o cineva cu un taxi. A plătit nu știu cât, vreo sută de 

dolari pe drumul ăsta de vreo 200 de kilometri – 300  și aștepta pe cineva să vină s-o ia. Bătrânica aia a stat în 

holul hotelului trei zile nu s-a mișcat de pe scaun. I-am adus noi mâncare, apă, n-a vrut să mănânce, n-a vrut să 

bea. Nu s-a mișcat de pe scaun. A spus: Nu, eu îl aștept pe cutare. Mi-a spus că vine să mă ia”. „Și dacă nu vine?”, 

zic. „Dacă nu vine, înseamnă că așa vrea Dumnezeu”, zice. „Să stau aici și să-l aștept”. Deci, aceste atitudini, care 

poate sunt anacronice, poate în ziua de azi pot părea desprinse din alt secol, din alt film, din ce vrei tu… fac suma, 

constituie suma acestui război pe care noi îl avem la frontieră și care spune multe despre cine suferă de fapt, cine 

are de câștigat din războiul ăsta pentru că e o afacere și ne pune și pe noi la încercare, dacă vrei acea încercare 

biblică despre care vorbesc bătrânii ucraineni. Poate de a fi mai buni, de a fi mai toleranți și de a încerca să nu 

cădem în capcanele care ni se întind de multe ori sub înfățișarea de bune intenții.  

Adelina Tocitu: De curând ai lansat o carte care se numește „17 fără 20”. Douăzeci de ani de război, din 

care implicarea ta a fost de 17. Cred că asta este explicația. Dacă greșesc, te rog să mă corectezi. Cartea este despre 

Irak, despre Afganistan și aș vrea să te întreb dacă cumva te gândești să pui pe hârtie experiența din Ucraina. 

Mario Balint: În primul rând, n-am lansat cartea, doar am scos-o. Am împărțit-o la câțiva prieteni de-ai mei 

foarte buni, să văd ce părere au despre ea. Conține 20 de povestiri despre războaiele din Irak și din Afganistan. 

Sunt povestiri pe care nu le-am spus niciodată, dar care meritau, merită să rămână cumva în istorie. Cine vrea să 

se aplece asupra acestor conflicte… La un moment dat, poate fiul meu, poate nepotul meu, cine știe cine să 

găsească și aceste povestiri. Titlul l-am lansat în emisiunea „Euroatlantica”, asta am lansat când vorbeam de 

„Șaptișpe fără douăzeci”, emisiune realizată cu Nicu Popescu sau, mă rog, Nicu Popescu realiza emisiunea și noi 
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am fost invitați, eu și Ilie. Și atunci am zis ceva de „Șaptișpe fără 20”. Am zis: „Haha, e un titlu bun de carte!”. De 

la momentul respectiv și până am apucat să o scriu au trecut vreo doi ani. Dacă voi încerca să scriu despre Ucraina, 

poate că da. Doar că sunt două condiții, dacă nu trei … În primul rând, să se termine războiul. În al doilea rând, să 

se mai cearnă apele și să aflăm cât a fost manipulare și cât a fost înfruntare ideologică pe bune. Și, în al treilea 

rând, să am acel imbold să scriu cartea. Nu e simplu. Eu nu sunt un tip disciplinat, adică nu pot să scriu cum scriu 

marii scriitori.  

Adelina Tocitu: Nici lor nu cred că le iese de fiecare dată.  

Mario Balint: Eu dacă mă apuc să scriu, mă apuc să scriu. Scriu două zile, trei zile întruna și pe urmă, gata. 

Nu mai scriu cine știe cât timp. Asta nu e de bine. Adică înseamnă că nu sunt un tip ordonat și foarte meticulos.  

Adelina Tocitu: Eu aș spune că scrisul nu poate fi comandat. Și scrii atunci când ai inspirație. Cred că putem 

spune așa.  

Mario Balint: Da, ești drăguță, m-ai scos. 

Adelina Tocitu: Tu ai plecat de mai multe ori în zone de conflict, de mai multe ori în aceeași zonă de conflict 

și sunt convinsă că până la urmă acolo poate ți-ai făcut prieteni sau ai sursele tale cu care poate mai vorbești din 

când în când.  

Mario Balint: Cu siguranță, da! De fiecare dată. 

Comunic și acum cu prieteni și cu amici din Afganistan sau 

din Irak. Am rămas prieten cu foarte mulți dintre cei pe care i-

am cunoscut. Am avut norocul ăsta să cunosc, pentru că ăsta 

este unul dintre marile sau ăsta este unul dintre marile norocuri 

ale jurnalistului, cunoaște foarte mulți oameni și cu foarte 

mulți rămâne prieten. Și acum 

mai vorbesc cu unii dintre ei, 

mai schimb informații, mai 

spun ce se întâmplă acum în 

Afganistanul aflat sub 

talibani. Din păcate, job-ul  

meu s-a rupt, într-un fel sau 

altul de Afganistan, dar aș fi 

tare curios să văd ce se mai 

întâmplă în țara asta asiatică după retragerea trupelor NATO. 

Adelina Tocitu: La finalul întâlnirii noastre revin un pic la carte. Dacă ar fi 

să te gândești acum, este o întâmplare care ți-a rămas în minte și pe care poate vrei 

să o scrii în cartea respectivă și să rămână s-o citim și noi peste ani? 

Mario Balint: Cred că este prea devreme să mă gândesc la o carte despre 

Ucraina. Sunt foarte multe întâmplări care s-au petrecut în timpul acestui război. 

N-aș vrea să vorbesc despre niciuna dintre ele, pentru că sunt foarte sensibile și poate că odată cu trecerea timpului 

și cu separarea minciunii de adevăr vom putea să ne dăm seama de situația reală care s-a petrecut la un moment 

sau altul în acest conflict. Dacă ar fi să scriu o carte, aș scrie o carte despre oameni, despre acei oameni care nu au 

putut să fugă din calea războiului, care n-au reușit să treacă niciuna dintre frontierele vecinilor Ucrainei și care au 

rămas să înfrunte cu stoicism situația, poate cu o resemnare și cu un gând că Dumnezeu îi pune la încercare și 

aceste suferințe, prin care sunt meniți să treacă, nu reprezintă altceva decât o întoarcere la sacrul din om, din fiecare 

dintre noi și ne obligă să mai punem un genunchi la pământ, să mai rostim o rugăciune și poate să ne gândim mai 

mult la cât bine putem face noi, personal, celor de lângă noi și lumii în general.  

Adelina Tocitu: Mulțumesc, Mario, pentru această discuție, pentru faptul că am fost împreună în studiourile 

Radio România, pentru că ne-ai împărtășit experiența ta. Așteptăm corespondențele voastre și să vă întoarceți 

sănătoși din fiecare deplasare.  

 

 

  

M. Balint si Vitali Kim, guv. Nikolaev 

M.Balint și Serghei Bratciuk, Odessa 
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Interviu cu Ilie Pintea, corespondent de război Radio România  

Ilie Pintea este corespondentul Radio România în județul Hunedoara.  În anul 2007 a făcut cursul de 

corespondent de război organizat de MAPN, în România. Din 2013 a însoțit de mai multe ori batalioanele 

românești dislocate în Afganistan, iar în anul 2015 a câștigat premiul NATO la concursul de fotografie „Trident 

Juncture”, cu o fotografie realizată în Afganistan.  

 În 2018, a primit Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării pentru activitatea sa din teatrul de 

operații Afganistan, alături de militarii români. 

Ilie Pintea este autorul expozițiilor „Afganistan: Chipuri ale războiului” și „Ucraina: Chipuri ale 

Războiului”. Expoziția „Afganistan: Chipuri ale războiului” a fost vernisată și la Consulatul General al României 

la Los Angeles și în Cartierul General al NATO din Bruxelles. De asemenea, este autorul volumului „Afganistan: 

Chipuri ale războiului”. De un an de zile, Ilie Pintea este trimisul special al Radio România în Ucraina. 

 

Ilie Pintea, corespondent de război Radio România: 

„...pentru mine, motivația care mă face să am mereu bagajul făcut este că pot să fiu acolo unde se întâmplă 

istoria și să povestesc celor de acasă bucățica pe care o văd cu ochii mei. Asta e tot! Și cel mai important lucru pe 

care l-am învățat din toate incursiunile astea, fie că au fost în Afganistan sau în Ucraina, este cât de esențial e să 

faci un pas în spate și să fii numai rama în care stă povestea. Nu să fii tu povestea. Cred că modestia profesională 

este absolut esențială în domeniul ăsta și nu trebuie să te duci la război pentru asta. Întotdeauna o să ai de învățat 

în meseria asta. Întotdeauna vezi câte unul mai bun ca tine, mai curajos ca tine, dacă vorbim acum de război. Așa 

că pasul ăsta în spate este esențial ca să lași povestea să fie în centrul atenției.  În momentul în care te pui pe tine 

în centrul atenției și povestea este ceva ce tu ai făcut, cred că lucrurile se schimbă și cei de acasă cred că percep. 

Poate nu conștient, dar percep lucrurile în felul ăsta. Pe când în momentul în care lași povestea să curgă și tu ești 

doar în spatele ei, cred că faci ceea ce trebuie de fapt să faci”. 

 

Adelina Tocitu: Te-am prins în România, pentru că de obicei ești plecat, îți place să faci corespondența de 

război. Ai fost plecat în Afganistan și acum în Ucraina. Aș vrea să vorbim despre corespondentul de război, din ce 

este făcut unul, despre experiența ta și despre ultimele evenimente care au perturbat pacea în zona noastră. Un 

război complicat, un război cu implicații politice, militare, economice, sociale, de mediu, un război care ne-a dat 

viața peste cap și nouă, chiar dacă nu suntem implicați în mod 

direct. România  s-a autosesizat odată cu începerea acestui război 

și ne-am implicat în ajutorarea celor care au venit din Ucraina spre 

noi. Societatea civilă a dat un ajutor, unul extrem de important - 

și vreau să ne spui ce ai văzut tu acolo, ce ai văzut în Ucraina.  

Când ai plecat prima dată în Ucraina? 

Ilie Pintea: Am ajuns în Ucraina pe 1 martie, la o săptămână 

de când începuse războiul. În total, cred că am stat în țara aceasta 

vreo două luni și jumătate, cu pauze între deplasări.  Radio 

România Actualități a avut două echipe de corespondenți care se 

roteau 

în zona 

de conflict. Eu am acoperit în special partea de vest și 

centrală a Ucrainei. Baza mea era Cernăuțiul, de unde 

am ajuns inclusiv în celălalt capăt al țării, la Cernihiv, 

la 50 de kilometri de granița cu Federația Rusă. Așadar, 

am parcurs câteva mii bune de kilometri prin Ucraina și 

am putut să văd și la pas, și din viteza mașinii, ce 

înseamnă drama războiului pentru oamenii de acolo și 

pentru țara aceasta. Ai început vorbind despre ce este 

corespondentul de război. Înainte de a fi corespondent 

de război am fost și sunt în continuare corespondent al 

Radio România Actualități pentru județul Hunedoara. 

Ilie Pintea, Corespondent de Razboi 

foto Ilie Pintea, Cernihiv 
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Corespondentul de război face exact ce face un corespondent teritorial, doar că altundeva și în alt mediu. Munca 

noastră este una foarte versatilă, adică trebuie să acoperim toate programele postului național de radio, inclusiv 

radiojurnalele, astfel încât ești obișnuit să sari de la una la alta foarte repede. Ești un fel de cameleon în meseria 

asta, pentru că ba vorbești despre crescătorii de albine, ba despre nu știu ce incendiu dramatic, ba despre o premieră 

la teatrul de la tine de acasă și trebuie să îți adaptezi de fiecare dată tonul... 

Adelina Tocitu: Discursul, atitudinea… 

Ilie Pintea: Absolut! Lucrul ăsta este o bună pregătire pentru ce se întâmplă într-un teatru de operații, oricare 

ar fi el, pentru că la fel trebuie să faci față unor situații neprevăzute, să le gestionezi cum trebuie și să ai 

discernământul profesional de a alege din subiectele, multitudinea de subiecte din jurul tău, cele care sunt relevante 

pentru publicul de acasă. Acum e foarte greu și asta e una dintre provocările meseriei atunci când ești acolo, să 

alegi subiectele bune, pentru că fiecare lucru din jurul tău este inedit, fiecare om pe care îl cunoști are o poveste. 

Trebuie să îți alegi foarte bine ce arăți celor de acasă și trebuie să fii, într-un fel, ochii celor care nu pot să vadă 

ce-i acolo, dar și glasul celor de acolo care nu se pot face auziți altfel decât prin intermediul tău. Și asta îți dă o 

mare responsabilitate, pe care dacă o percepi ca atare, e un prim pas în a face treaba să meargă bine. 

Adelina Tocitu: Eu aș vrea să te contrazic puțin. Mă gândeam la mine acum. Eu nu știu dacă aș fi capabilă 

să merg într-o zonă de război și să nu mă pierd cu firea. Cred că ar trebui să îți învingi teama din start. Nu-ți este 

frică?  

Ilie Pintea: Asta este întrebare care mi se pune cel mai des și pe care o înțeleg cel mai puțin. 

Adelina Tocitu: Vezi, eu nu înțeleg cel mai puțin. Adică pentru mine e firesc să pun această întrebare. Vine 

instinctiv. 

Ilie Pintea: Vorbeam mai demult cu un general al Armatei Române, care făcuse niște lucruri deosebite în 

Afganistan și-n Irak și îmi spunea că în situații limită teama este cea care salvează viața. Acum important e ce faci 

până ajungi la situațiile alea. Din punctul meu de vedere, teama trebuie gestionată înainte de a pleca de acasă. 

Adică trebuie să știi foarte clar cât ești dispus să riști. Trebuie să știi foarte clar ce riscuri îți asumi, atât pentru tine, 

cât și pentru echipa din care faci parte, dacă ai norocul să ai o echipă lângă tine, și trebuie să știi foarte bine unde 

să te oprești. Nu este nicio rușine să te oprești, să faci un pas înapoi în momentul în care lucrurile devin periculoase. 

Repet, înainte de a pleca de acasă trebuie să-ți pui problemele astea, pentru că odată ajuns acolo, lucrurile se 

schimbă de la o oră la alta și trebuie să le poți gestiona exact așa cum se întâmplă. Trebuie să fii cu mintea acolo. 

Asta este vital, nu doar pentru a-ți face bine meseria, ci pentru propria supraviețuire. De exemplu, în Afganistan 

eram jurnalist atașat unui batalion, adică tot ce însemna logistica prezenței mele acolo era identică cu a militarilor. 

Mâncam împreună cu ei, dormeam în aceleași locuințe, dacă pot să le spun așa, îmi adaptam programul la al lor, 

astfel încât să pot să reflect ceea ce făceau ei, să-mi fac și eu treaba pe lângă ei. În Ucraina, toate deciziile, de la 

unde te cazezi până la pe ce rută pleci spre un anumit loc, le iei de unul singur. Nu face nimeni lucrul ăsta pentru 

tine. În Afganistan, în momentul în care plecam într-o patrulă, cei de la armată stabileau unde mergem, pe ce 

traseu, pe unde ne întoarcem, cât stăm, cu cine ne întâlnim și așa mai departe. Toate lucrurile astea nu făceau parte 

din responsabilitățile mele. Pe când în Ucraina, fiecare amănunt al unei astfel de deplasări, oricât de scurte ar fi în 

teritoriul unei țări aflate în război, îți pune niște probleme pe care trebuie să le rezolvi de unul singur și pe lângă 

toate astea pe care trebuie să le gestionezi ca să-ți faci treaba, intervin și cerințele editoriale, pentru că avem de 

făcut niște lucruri acolo, trebuie să răspundem unor așteptări, trebuie să ne încadrăm în niște termene limită, toate 

astea în timp ce ne planificăm deplasările și următoarele etape ale șederii acolo. Deci, lucrurile sunt complexe, dar 

asta face parte din frumusețea meseriei și din privilegiul de a fi corespondent de război.  

Adelina Tocitu: Ai menționat cuvântul pregătire și aș vrea să vorbim despre pregătire din două puncte de 

vedere, din două unghiuri. Odată pregătirea ta până să ajungi acolo, pentru că atât tu cât și colegii tăi ați făcut 

cursuri de corespondent de război și în al doilea rând, al doilea punct de vedere, ar fi pregătirea ta acolo. Hai să 

vorbim mai întâi despre pregătirea pe care o faci pentru a fi corespondent război și mai apoi despre cum te 

pregătești tu la fața locului. 

Ilie Pintea: Cred că în 2007 am făcut cursul de corespondenți de război organizat de Ministerul Apărării din 

România. Fără cursul ăsta nu puteai ajunge în Afganistan. Eu mi-am dorit enorm să fiu acolo și am făcut acest 

curs, în primul rând, pentru a putea fi luat în calcul pentru următoare deplasare în Afganistan. Însă cursul ăsta este 

unul mult mai complex și  care-ți este de folos și dacă n-ajungi vreodată într-un teatru de operații, pentru că te 

învață cum să reacționezi în niște situații tensionate, cum să îți gestionezi frica, cum să-ți faci meseria în timp ce 

în jurul tău trag armele, de exemplu, pentru că ei au exagerat un pic cu toate astea, tocmai ca să ne facă o imagine 



34 

 

asupra ce se întâmplă în realitate într-o astfel de zonă. Și în momentul în care am ajuns în Afganistan, de cinci ori, 

am putut să văd cât de utile mi-au fost toate lecțiile pe care le-am învățat acolo, poate una dintre cele mai importante 

fiind aceea a disciplinei, pentru că e foarte important să respecți regulile. De regulile astea nu depinde numai 

siguranța ta, ci și a celor din jur. De exemplu, în Afganistan, una dintre regulile pe care o țin minte și acuma și pe 

care mi-a spus-o un foarte bun prieten, un maior de la „Scorpionii Galbeni”, era să nu calci decât acolo unde sunt 

urme. Și asta e și o chestie filozofică, așa un pic, dacă stai să te gândești, să mergi pe urmele cuiva... 

Adelina Tocitu: Să-i calci pe urme… 

Ilie Pintea: Și am ținut minte lucrul ăsta și mi-a fost de folos în Ucraina, unde am ajuns în teritorii împânzite 

de mine și acolo chiar era important unde pui piciorul. Și mi-am adus aminte de regula asta și de faptul că e 

important să-ți iei precauții, chiar dacă probabilitatea este una infimă să se întâmple ceva. Ești dator să ții aceste 

precauții pentru că te-ai dus după știri, nu să devii o știre. 

Adelina Tocitu: Și cea cel de-al doilea punct de vedere, pregătirea pe care o faci acolo. Ne confruntăm cu o 

dimensiune a zvonului, cu fake news-ul. E foarte greu în ziua de astăzi să verifici o știre. Cele trei surse deja cred 

că nu mai există. Avem nevoie de mult mai multe surse astfel încât să verificăm o informație. 

Ilie Pintea: Asta s-ar putea să fie problema. În facultate am învățat despre un fenomen pe care nu-l credeam 

posibil - suprainformarea. Și așa erau niște scenarii teoretice referitoare la faptul că primești atât de multă 

informație încât nu o mai discerni. Uită-te la ce se întâmplă în ziua de azi, citim titlurile și gata, credem că știm 

despre ce e vorba și adoptăm niște puncte de vedere fără să le citim de la un cap la altul măcar. Ăsta este un lucru 

extrem de periculos și cu care m-am confruntat din prima zi acolo, pentru că vreo săptămână după ce am ajuns 

prima dată în Ucraina nu făceam decât să demontez fake news-uri. Adică cei de acasă îmi spuneau mie, care eram 

acolo, ce se întâmplă în Ucraina. Și e o chestie foarte ciudată.  

Adelina Tocitu: Care este știrea pe care ai demontat-o? Sau fake-news-ul pe care le-ai demontat? 

Ilie Pintea: Chestiile legate de bancomate. „Băi, vezi că în Ucraina nu merg bancomatele. I-ați bani la tine”. 

Nu era adevărat. Adică peste tot puteai să plătești cu cardul, puteai să scoți bani din bancomat și așa mai departe. 

Păi erau niște cozi la bancomate mai mici decât alea de la noi din România, când se dau pensiile, de exemplu. 

Adică nu era nimic. Ne ziceau: „Nu merg hărțile de la Google, Google maps-ul, pentru că le-au stricat rușii sau 

ucrainenii ca să nu vină rușii”. Eu cu alea mă orientam zi de zi. Și erau foarte multe exemple de felul ăsta, dar pe 

care cei de acasă mi le spuneau cu multă convingere, chiar dacă eu eram acolo și știam că nu e așa. „Nu-i bine ce 

știi tu. Eu sunt aici și văd că merge”. În sfârșit! Asta făcea parte și cred că face parte și acum din munca noastră 

acolo și numai faptul că ești acolo la fața locului și că transmiți ceea ce vezi tu deja este o notă de credibilitate pe 

care oricine cred că o ia în considerare. Adică în momentul în care te informezi de la Radio România și ai surse 

direct în teren care îți povestesc ce-i acolo, cred că e altfel decât atunci când cineva dintr-un studio drăguț ca ăsta 

îți povestește ce se întâmplă în Ucraina, citând niște surse oricât de verificate și credibile ar fi ele. Cred că ăsta 

este marele plus al corporației noastre, faptul că am putut fi prezenți la fața locului în astfel de vremuri.  

Adelina Tocitu:  Presa de acolo, ai putut să o urmărești? Cum reflectau ziariștii din Ucraina acest război? 

Ilie Pintea: Imediat după începerea războiului și decretarea stării de urgență, una dintre primele măsuri luate 

a fost aceea de unificare a canalelor media într-unul singur. Practic, toate radiourile transmiteau același flux de 

informații, toate televiziunile la fel. 

Lucrul ăsta a fost considerat o 

necesitate de către autorități pentru a 

informa corect populația despre ce se 

întâmplă. Însă, pe măsură ce trecea 

timpul, a devenit clar că e o problemă 

de libertate a expresiei, a presei. Pentru 

că sub pretextul acesta al unei corecte și 

eficiente informări a populației, nu s-a 

făcut decât să se propage un unic punct 

de vedere, cel al oficialităților. 

Lucrurile s-au complicat și mai mult 

când a venit vorba de presa în limba 

minorităților și, m-a interesat în mod 

direct acest lucru, pentru că vorbim de foto Ilie Pintea, Cernăuți 



35 

 

presa în limba română, a etnicilor români din regiunea Cernăuți în principal, pentru că acolo sunt cei mai mulți. 

Vasile Bâcu  conduce de 30 de ani un săptămânal care se numește „Gazeta de Herța” și de la el am putut să aflu 

în amănunt cum a fost afectată libertatea presei de către măsurile luate de stat. De exemplu, una dintre măsurile 

luate chiar mai înainte de începerea războiului viza faptul că toate publicațiile în alte limbi decât în ucraineană 

trebuie dublate de o versiune în limba ucraineană, excepție făcând limbile de circulație europeană. Românii au 

avut norocul că n-au trebuit să-și sub-titreze ziarul în ucraineană și au rămas cu publicațiile în limba română. Când 

am plecat de acolo în iulie se punea aceeași problemă, inclusiv legată de site-uri și asta i-a revoltat foarte mult pe 

cei care au, de exemplu, organizații non-guvernamentale românești și care nu știau unde să se încadreze. Acuma 

trebuie să-și facă pagini și în ucraineană, trebuie să își dubleze practic conținutul în această limbă? Ce se întâmplă? 

Măsurile astea păreau greu de înțeles dacă nu știai contextul. Și aici subliniez din nou importanța contextului. 

Toate măsurile astea legate de minorități, care i-au afectat și pe români, au fost de fapt luate pentru a descuraja 

oarecum minoritatea rusă din zonele în care aceasta era majoritară aproape.  

Ne referim la Donbas, inclusiv Mariupolul avea populație majoritară de etnici ruși, pentru că existaseră 

nenumărate fricțiuni între minoritățile astea și unul dintre programele guvernamentale cu care a câștigat Poroșenko 

alegerile, unul dintre foștii președinți, a fost legat de sublinierea acestor aspecte de identitate națională, limba, 

cultura ucrainene. Nu știu dacă putem numi asta naționalism. Nu cred că s-a mers până într-acolo, dar asta cu 

limba a fost considerată ceva peste care nu se trece, domnule, toți trebuie să învățăm ucraineană, să citim în 

ucraineană și așa mai departe. Învățământul a avut mult de suferit din punctul ăsta de vedere și românii, din nou, 

au fost victime colaterale. Acolo, învățământul în limba minorităților, chiar și acum, după începerea războiului și 

după ce România s-a dovedit a fi un partener de-a dreptul strategic pentru Ucraina, lucrurile nu s-au schimbat în 

bine, din păcate. Dimpotrivă începutul ăsta de an școlar a fost unul destul de tensionat pentru școlile românești din 

Ucraina, din cauza faptului că s-a redus și mai mult numărul orelor de predare în limba română.  

În ceea ce privește presa, unificarea aceasta a tuturor vocilor într-una singură mi s-a părut din start un pericol 

la adresa libertății presei. Și asta-mi spuneau inclusiv colegi cu care am vorbit acolo, colegi ucraineni, ziariști 

ucraineni care nu erau nici ei foarte fericiți de lucrul ăsta. Ucraina e o țară foarte mare, are foarte mulți jurnaliști, 

multe instituții de presă, și cred că era important să fie lăsat fiecare să-și facă treaba, evident, subsumându-se unor 

reguli generale pe care noi trebuie să le respectăm, în primul rând. Atunci când am primit acele acreditări de la 

Ministerul Apărării, aveam câteva pagini de reguli foarte clare, care sunt de bun-simț în timp de război oriunde pe 

lumea asta, adică nu arăți obiective militare, nu divulgi identitatea militarilor și așa mai departe.  

E vorba de chestiuni care țin de operațiunile militare în curs și care evident că nu pot fi prezentate în timp 

ce se întâmplă, nu poți să vulnerabilizezi militarii pentru că vrei tu să faci o relatare în direct, în timp ce ei se 

îndreaptă spre mai știu eu ce țintă. Aceste reguli puteau fi respectate, cred, de toată lumea, lăsând liberă presa, 

neunind aceste canale și în plus, există câteva publicații importante, care au versiuni în limba engleză extrem de 

bine puse la punct, extrem de documentate și foarte la zi, astfel încât pot fi o sursă bună de informare. De exemplu, 

pentru mine atunci când mă duc acolo și citesc câteva dintre cotidienele naționale care au variantă în limba engleză 

pot să am măcar câteva direcții principale despre ce se întâmplă. Și mai e ceva extrem de important și despre care 

cred că o să se scrie manuale după războiul ăsta. E felul în care a organizat comunicarea publică din prima zi.  

Există centre media în principalele orașe ale Ucrainei. Am fost la cel din Liov și la cel din Kiev unde tu, ca 

jurnalist, te acreditezi și primești în timp real tot suportul de care ai putea avea nevoie: n-ai fixer îți găsesc ei, vrei 

să intri în contact cu autoritățile centrale îți facilitează ei lucrul acesta, organizează conferințe de presă periodice,  

îți oferă inclusiv suport tehnic, în cazul în care nu îl ai ca să pot să-ți faci treaba. E ceva ce nu am mai văzut până 

acum și care a fost de un nesperat folos pentru noi toți, deși și aici trebuia să fi foarte atent la subiectele pe care ți 

le puneau ei pe tavă și care, în cele mai multe cazuri, serveau propagandei oficiale, pentru că au înțeles, poate chiar 

dinainte de a începe acest război, cât de importantă e luptă dusă în planul ăsta al informațiilor. Adică un război, 

cred că se poate pierde sau câștiga pe frontul ăsta al informațiilor și au fost extrem de bine pregătiți. Centrele 

acestea sunt coordonate de Agenția Națională de Presă a Ucrainei, omologul Agerpres-ului de la noi, dar sunt atât 

de bine organizate, încât e foarte greu să fie vreun subiect pe care ei să nu te poată ajuta. Eu, de exemplu, le-am 

cerut sprijin pentru a documenta subiecte legate de spitalele care ofereau asistență refugiaților, de apărarea civilă 

a Kievului. Și mi-au spus: „uite, chestiile asta le poți face, astea nu le poți face”. Măcar știu o treabă... Adică nu te 

pui în situații periculoase, pentru că riscam să mă duc să filmez în metrou din Kiev și să mă aresteze poliția. 

Adelina Tocitu: Și totuși am văzut imagini de acolo… 
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Ilie Pintea: Sigur că da, pentru că nu sunt nici ei chiar atât de rigizi în momentul în care au interesul să 

prezinte anumite lucruri. Trebuie să te gândești la faptul că tot ceea ce poți tu să faci acolo nu este pentru că ești 

un foarte bun organizator de producție, ci pentru că ei vor să faci lucrul ăsta. În momentul în care înțelegi convenția 

asta te poți feri de anumite capcane, pentru că pot să aducă pe tavă subiecte care să servească un punct de vedere, 

dar care să te scoată pe tine din zona de neutralitate, care este esențial de păstrat. Chiar dacă subconștient ești tentat 

să te poziționezi de partea victimei, cred că toți facem asta indiferent că e vorba de  o bătaie în cartier sau de un 

război, ții cu ăla care e victima. Asta trebuie să fie o chestie foarte personală, nu poate să se reflecte în munca ta. 

Și atunci riști să îți pierzi această neutralitate, în momentul în care cazi în capcana aceasta, dacă vrei să prezinți 

niște subiecte altfel foarte ok, foarte apetisante din punct de vedere jurnalistic, însă care servesc un punct de vedere.  

Dacă ești atent la lucrurile astea poți să-ți faci treaba, poți să abordezi subiectul ăla din perspectiva corectă, 

neutră, astfel încât concluziile să le tragă cei de acasă, nu să vii tu și să prezinți copy-paste un punct de vedere 

fabricat al oricărei autorități. Și asta cred că e ceea ce trebuie să avem în vedere și în munca noastră de zi cu zi, nu 

doar atunci când suntem într-o astfel de zonă. Pentru că au loc o mulțime de conferințe de presă, evenimente, 

comunicate pe care ești tentat să le iei așa cum sunt, să nu le mai filtrezi, să nu le mai pui în context. Și nu faci 

decât să fii un purtător de cuvânt involuntar al unei părți sau a alteia, când treaba ta este, de fapt, alta.  

Adelina Tocitu: Și atunci te întreb pe tine, cu ochii tăi …. ce se întâmplă în Ucraina, ce ți-a rămas în cap și 

poți să ne împărtășești, pentru că o să vorbim și despre imaginile pe care tu le iei de acolo și le transmitem pe 

canalele noastre multimedia. Dar ce-ai văzut exact acolo? Nouă ne-au rămas în cap imaginile de la televizor. Noi, 

practic, am asistat la un război în direct, cel puțin în prima lună de zile. Ne-au rămas în cap sutele, miile, zecile 

mii de mii de refugiați care au trecut granița spre România și pe care România i-a ajutat prin diversele forțe pe 

care le-a avut. Unii dintre ei sunt și acum în România, probabil așteaptă să se întoarcă în Ucraina. Ce au văzut 

ochii tăi? 

Ilie Pintea. Oameni. Asta a fost cel mai important pentru mine de când am plecat de acasă știam că mă duc 

acolo nu doar pentru actualitatea fiecărei zile, nu doar pentru a spune câți au mai murit de o parte sau de alta sau 

unde a ajuns ofensiva rusă, ci m-am dus după povești. Și poveștile înseamnă oameni. Și cred că asta e cea mai 

frumoasă parte a meseriei noastre, faptul că poți să găsești oameni fabuloși și poți să le spui povestea. Oamenii pe 

care  i-am întâlnit acolo, de la primul până la ultimul, au fost providențiali. Prima dată în Ucraina m-am rugat lui 

Dumnezeu să-mi pună în cale oameni care să mă ajute. N-ai idee cât de bine a funcționat chestia asta! La restaurant, 

unde nu știam să le zic ce vreau să mănânc, apărea cineva care știa românește și le explica ălora ce să-mi pună în 

farfurie. Am întâlnit oameni pe care dacă stăteam un an de zile acolo, nu cred că puteam să-i cunosc. De la doi 

membri ai Academiei Române, din păcate, unul dintre ei s-a stins de curând, până la personaje fabuloase, cum ar 

fi o femeie dintr-un sat de lângă Cernăuți, care conducea singurul teatru popular din Ucraina care mai era și 

românesc.  

Adică eu nu credeam că pot să mai existe în secolul XXI o asemenea instituție. Oameni, care după ce se duc 

cu tractorul pe câmp, vin, fac repetiții și pun în scenă piese de teatru. Credeam că așa ceva nu se mai întâmplă pe 

lumea asta. E, uite, i-am găsit pe românii ăștia. Am găsit poveștile sfâșietor de triste ale refugiaților care veneau 

din toată Ucraina spre granița de vest, spre Cernăuți, ca să treacă în țara noastră. Oameni care atunci când auzeau 

că sunt român, mulțumeau. Și a fost o senzație extrem de bizară și de stânjenitoare să văd oameni care-mi spuneau: 

„Mulțumim, România!”, eu fiind român și te simți cumva responsabil față de oamenii ăștia, când vezi cât de mult 

se bazează și cât de mult sunt recunoscători pentru 

ajutorul României. Am văzut un câine plângând. 

Eu n-am crezut în viața mea că e posibil așa ceva, 

să vezi un câine care plânge într-un adăpost 

improvizat în școala duminicală a unei biserici din 

Storojineț, unde părintele Vasile în jumătate de oră 

a strâns saltele din sat, ce s-a putut și fiecare sală de 

clasă a transformat-o într-un adăpost, pentru că 

veneau zeci mii de oameni.  

Gândește-te că Cenăuțiul are vreo 250.000 

de locuitori. Veniseră 100.000 de refugiați, doar 

înregistrați oficial acolo. Se dormea în săli de clasă, 

peste tot unde se putea. Și părintele Vasile și-a pus porții de mâncare - Cernăuți 
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la dispoziție școala duminicală pentru refugiați. Am găsit o familie din Kiev care venise cu trei copii mici, o pisică 

și un câine, așteptau să treacă granița în România. Soțul nu, pentru că bărbații nu aveau voie să părăsească țara, el 

se întorcea la Kiev ca să se înroleze și să lupte pentru țara lui. Și îmi spunea omul ăsta că dacă îi știe pe ai lui în 

siguranță, nu mai contează ce se întâmplă, el merge să lupte pentru că știe că și-a pus familia în adăpost în România. 

Și cățelul ăsta plângea săracul de mama focului și am și fotografiat asta. A fost ceva greu de crezut că atâta tristețe 

poate fi împărtășită chiar și de un animal.  

A mai fost acolo o imagine foarte faină în sala în care stăteau copiii. Era o pictură pe tot peretele cu „Cina 

cea de Taină” și erau tot atâția copii câți ucenici erau în tabloul ăla și am stat cu ei în timp ce desenau ceva. Era o 

doamnă psiholog acolo, pentru că o să-ți vorbesc și despre asta, asistența psihologică a fost fundamentală acolo, 

și îi pusese să deseneze ceva și absolut toți au desenat casele din care tocmai plecaseră și apoi au luat cina sub 

tabloul ăla, „Cine cea de taină”, și asta este o imagine oarecum poetică a războiului, dar nu mai puțin tragică. 

Dramatică.  

Altă poveste sfâșietor de tristă este cea a polițistului din Borodianca, o localitate despre care toți am auzit 

după război, care mai era în viață doar pentru că era de serviciu în momentul în care rușii au bombardat satul. Casa 

lui a fost prima care a fost bombardată din sat. O bombă de 500 de kilograme a căzut pe casa lui și a murit întreaga 

lui familie, soția, o fetiță de un an și o lună, părinții, frații, până și câinii. Și am făcut interviul cu el exact pe ruinele 

casei distruse de bombardament, din care mai rămăsese în picioare ușa de la garaj și mașina. În mod surprinzător, 

doar astea mai rămăseseră în picioare, până și pomii fuseseră smulși din rădăcini. Și îmi povestea băiatul ăsta cu 

o detașare, pe care cred că doar șocul psihologic al unui astfel de pierderi ți-o poate da, unde i-a găsit pe fiecare, 

cât a durat până a putut să-i înmormânteze. Pentru că n-a fost chiar așa de simplu. Gândește-te că toate astea se 

întâmplau într-o localitate aflată sub ocupație, în care se trăgea și așa mai departe. E, asta a fost povestea dramatică. 

Dar am găsit și o poveste care mi-a redat speranța în umanitate. La povestea asta am ajuns absolut din întâmplare, 

în momentul în care mă întorceam de la Cernihiv, ăsta fiind la 150 de kilometri de Kiev, în linie dreaptă spre 

granița cu Federația Rusă și un avanpost esențial al apărării capitalei, drept pentru care a fost tocat de ruși vreo 

lună jumate. Dacă ar fi căzut orașul ăsta, aveau acces direct spre Kiev rușii. S-a întâmplat să poată să treacă la un 

moment dat, dar au fost respinși. Lângă orașul ăsta, în care documentasem o zi întreagă povești care mai de care, 

inclusiv faptul că în cimitir s-au dus lupte și rușii au tras într-un monument al militarilor uciși în Donbas, mă 

întorceam spre Kiev și fixerul cu care eram tot dădea telefoane pe la tot felul de oameni din zonă ca să încercăm 

să mai stoarcem un subiect, pentru că timpul era extrem de limitat și voiam să fac cât mai multe. Și-am găsit într-

un sat, acolo, la Lucașivka, aproape de drumul pe care mergeam noi, o doamnă care a zis că ne primește și vorbește 

cu noi și ne spune cum a organizat în sat acolo lucrurile după ce rușii au fost alungați de acolo. Rușii au stat acolo 

o lună și o săptămână.  

Ne-am dus în satul ăla, ne-a primit doamna 

foarte bărbătoasă, ne-a făcut un mic tur al satului și ne-

a arătat biserica bombardată pentru că în ea s-au 

ascuns rușii, taxiul în care s-a tras cu tancul pentru că 

venise să ia pe cineva din sat, a venit nevasta omului 

după două săptămâni să îngroape ce a mai rămas din 

el, când s-au mai potolit lucrurile, școala din sat 

devastată și așa mai departe. La ea acasă se instalaseră 

16 ruși care s-au semnat pe mobilă, i-au mâncat tot ce 

au găsit pe acolo și care atunci când au fost alungați i-

au umplut fântâna de detergent ca să nu o mai poate 

folosi. Tot felul de povești din astea, care, îți pun drept, 

deja deveniseră banale. Adică după tot ce 

documentasem acolo zile întregi, după toate ororile pe 

care le văzusem încă unul în plus chiar nu mă mai impresiona.  

Făceam fotografii așa, din reflex, vorbeam de politețe, dacă tot ne-a primit doamna și nu mi se părea ceva 

spectaculos, deși asta e cel mai urât cuvânt când vorbești despre lucruri de genul ăsta, că nu după spectacol mă 

dusesem acolo. Din vorbă în vorbă ne-a spus că și la vecini, în beciul casei se adăpostiseră 30 și ceva de oameni. 

„Bă, dar, unde au încăput atâția?” Zice: „Nu numai că au încăput, dar a și născut o femeie acolo”. Cum să nască o 

femeie în adăpost cu atâția oameni?!  

foto Ilie Pintea-Biserica din Lucașivka 
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Ne-am dus să vedem adăpostul respectiv și să ni se confirme acea naștere care mi se părea miraculoasă. Și 

povestea deja a început să devină una de Hollywood. Pentru că nu doar că se născuse acolo o fetiță pe care mama 

sa a botezat-o „Victoria” și fusese asistată la naștere de sanitarul rușilor care ocupaseră satul, pentru că dispensarul 

din sat fusese pus la pământ. Săraca femeie, cu care am vorbit ulterior, își dusese toate lucrurile pe care și le 

pregătise pentru naștere în casa unei vecine de frică să nu fie bombardată casa ei. Casa vecinei a fost bombardată 

și a rămas fără nimic. Și se temeau să nu se întâmple ceva rău, mai ales că năștea într-un beci cu 30 și ceva de 

oameni pe lângă ea. Am coborât în beciul ăla, l-am și filmat. Toate polițele pe care orice gospodină ar așeza 

murături, deveniseră priciuri pe care au dormit oamenii o lună de zile. Și acolo s-a născut fetița asta, asistată de un 

rus. Povestea asta mi-a redat oarecum speranța în umanitate, pentru că părea așa un armistițiu, fie și de câteva 

minute, ore, în toată tragedia aia și Victoria e bine mersi. Mi-a trimis fotografii cu ea și am scris atunci un reportaj 

în care am zis că Victoria Ucrainei există. Eu am văzut unde s-a născut.  

Adelina Tocitu: Povesteai puțin mai devreme despre „fixeri”. Aș vrea să le explicăm celor care ne urmăresc, 

celor care vor citi acest interviu. „Fixerii” sunt acele persoane de legătură pe care voi le aveți în Ucraina și care pe 

voi vă ajută să vă întâlniți cu sursele voastre, să realizați acele interviuri. Asta ar fi explicația pentru un „fixer”. 

Ilie Pintea: Oriunde te duci ai nevoie de un fixer. Uite și tu, dacă vii aici și nu cunoști pe nimeni, mă suni pe 

mine, spui de ce ai nevoie… 

Adelina Tocitu: Tu ești fixerul meu…. 

Ilie Pintea: Imaginează-ți cât de important e când ești într-o țară aflată în război, când nu știi cum să-ți 

organizezi partea asta de logistică, unde să stai și ai nevoie de cineva care să te ajute cu toate lucrurile astea, nu 

doar cu traduceri, nu doar cu facilitarea accesului la anumite instituții. De fixeri nu scrie niciun manual, dar cred 

că ar trebui să le dedicăm un manual întreg, pentru că sunt esențiali. 

Adelina Tocitu: Poate vă ocupați voi. 

Ilie Pintea: Da, sunt esențiali în munca oricărui corespondent de război și lucrurile au fost foarte bine 

organizate din punctul ăsta de vedere. Adică fac parte din niște grupuri de jurnaliști organizate pe Telegram, unde 

fixerii își oferă serviciile și spun cu cine au mai lucrat, au niște recomandări, ce limbi vorbesc, ce dotări au. Pentru 

că poate tu n-ai mașina sau poate nu vrei să mergi cu mașina ta. 

Adelina Tocitu: Și nu știi limba, nu te înțelegi…. 

Ilie Pintea: Nu mai zic că nu știi limba. Engleza este relativ puțin vorbită, adică nu prea ai norocul să dai de 

oameni care să știe bine engleză. Un singur interviu în limba engleză am putut face și mi s-a părut foarte fain, că 

n-a trebuit să mai pierd timp pe urmă cu traducerea din ucraineană. Mai ales când ești în viteză, așa se pierde foarte 

mult timp. Acuratețea acestei traduceri este esențială și să știi că am verificat lucrul ăsta, nu mi-am permis să am 

încredere din prima în fixerul meu. Domnu̕ Nicu vă salut pe calea asta! Nicu se numește omul meu de legătură.  Și 

gândește-te că faci interviu cu guvernatorul militar al unei regiuni și un cuvânt tradus altfel poate să schimbe sensul 

unei declarații. Și atunci e o mare responsabilitate să te asiguri că ce zice omul ăla chiar așa e. După ce am văzut 

că lucrurile sunt în regulă, din punctul ăsta de vedere, am fost mai liniștit. Dar instituția asta a fixerului este ceva 

ce nu poate să lipsească din arsenalul oricărui corespondent de război, pentru că este omul care te ajută cu toate 

problemele de care ai nevoie. Domnul Nicu, de exemplu, în momentul în care am plecat .. 

Adelina Tocitu: Domnul Nicu este român? 

Ilie Pintea:  Domnul Nicu este român, etnic român. Lucrează la Universitatea din Cernăuți, care e fabuloasă. 

Îți recomand să o vizitezi după ce se termină războiul. Este în patrimoniul UNESCO. Și domnul Nicu mi-a fost 

recomandat cu căldură și m-am convins din primele minute că este omul de care aveam nevoie, nu doar pentru că 

m-a ajutat cu foarte multe lucruri, ci și pentru că nu s-a temut niciodată. Adică și-a asumat aceleași lucruri ca mine, 

fără să pună la îndoială măcar o clipă ceea ce facem. A venit cu mine la Harkov, în momentul în care acolo încă 

aveau loc lupte. Casa în care am dormit la Harkov și pe care el a găsit-o se afla într-o zonă din care auzeam tirurile 

artileriei, care aveau loc la 20 de kilometri de noi. Omul ăsta a venit cu mine acolo, deși nu era obligația lui, putea 

să stea deoparte, putea să îmi spun ok, eu mă opresc la Kiev, treaba ta ce faci mai departe … Dar, a venit cu mine 

și, la un moment dat, era chiar colegul meu de redacție, așa mă sfătuiam cu el.  

Deja înțelegea cam ce vrea eu să fac și sugera el ce surse ar trebui să abordăm. Așa că am avut un noroc 

fabulos cu omul ăsta. Nu m-am bucurat degeaba când am plecat în Ucraina și cu toți oamenii pe care i-am întâlnit... 

Un alt om providențial pentru mine a fost Vasile Bârcu, de care îți povesteam în primul meu contact la Cernăuți. 

Înainte să plec acolo, am sunat vreo 20 de oameni de acolo, ale căror numere le făcuserăm rost. Ba nu răspundeau, 

ba îmi spuneau să stau acasă, că e prea periculos să mă duc acolo. Vasile a fost singurul care mi-a zis: „Dacă vrei 
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să vii, vino! Păi și unde să ...?  Hai, că găsim noi…” Și cu Vasile e o poveste foarte faină. Ți-am zis că am ajuns 

pe 1 martie prima dată acolo. Eu, știind că mă duc într-o țară unde vedeam la televizor, nu sunt de-alea, nu sunt 

de-alea, am întrebat: „Vasile, ce să-ți aduc? Poate ai nevoie de medicamente, de conserve, de nu știu ce…”. Și 

zice: „Băi, nu îmi trebuie din astea. Dar, dacă vii, adu-mi niște mărțișoare”. „Ce să-ți aduc?” „Mărțișoare”. „Ești 

nebun? Da, e război!” „Fie război, nu pot să mă duc la nevasta-mea fără mățișor pe 1 martie”.  

E, asta a fost primul nostru dialog la distanță. Și i-am dus o plasă de mărțișoare și m-am bucurat că am putut 

să fac lucrul ăsta pentru el și am și povestit pe urmă la radio că, oricât ar fi el de război, primăvara vine și în 

Ucraina. Și Vasile a fost pe urmă cu adevărat colegul meu acolo. Adică eu spuneam ce vreau să fac și el îmi spunea 

cu cine trebuie să ne întâlnim. Mă ducea cu mașina lui, mi-a facilitat foarte multe contacte și chiar ar fi vrut să 

vină cu mine în zonele alea în care am fost, dar, din păcate, avusese COVID cu ceva vreme în urmă și rămăsese 

cu niște probleme de sănătate care nu i-au permis să mă însoțească. Am apreciat și apreciez și acum prietenia lui, 

pentru că este mai mult decât colegialitate și felul în care, cum să zic eu, s-a pus de ajutor, s-a făcut de ajutor.  

Îmi spunea că Radio România este pentru românii din regiunea Cernăuți, vreo 500.000 sunt acolo, principala 

sursă de informare și că ne ascultă. Și m-am bucurat așa de mult că am putut să spun și eu celor de acasă poveștile 

celor pe care-i găseam acolo. Pe mulți dintre ei     mi i-a prezentat Vasile și a fost realmente o onoare să dau de 

oameni, unul și unul, și de povești grozave pe care am putut să le spun celor de acasă, cum ar fi cea unui profesor 

universitar de 80 și ceva de ani care prinsese Al Doilea Război Mondial, fusese deportat împreună cu familia lui 

și acum se afla în mijlocul unui alt război și care mi-a vorbit excepțional despre felul în care un om trecut prin 

atâtea încercări vede ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Chiar mi-ar plăcea să-l reîntâlnesc cu prima ocazie când 

mă întorc acolo, să-l întreb dacă și-a mai schimbat opinia vede altfel lucrurile.  

Adelina Tocitu: Apropo de corespondențe, voi sunteți vocea cu ajutorul căreia noi vedem, dar avem și 

imagine foarte multă, pentru că radioul depinde foarte mult de imagine, în secolul în care tehnologia s-a dezvoltat 

foarte mult. Eu știu că tu ai și această abilitate. 

Ilie Pintea: O pasiune… 

Adelina Tocitu:  Și multe dintre imaginile pe care le-am văzut de acolo, filmele pe care le-ai făcut acolo, au 

ajuns și pe canalele multimedia Radio România. Avem nevoie de aceste imagini care însoțesc vocea. Ce aparatură 

folosești și cum reușești să îmbini toate aceste elemente, astfel încât ceea ce vedem noi acolo să fie, bineînțeles, 

realitatea văzută prin ochii tăi? 

Ilie Pintea: Lucrurile au început prin 2007 când împreună cu Mario … 

Adelina Tocitu: Cu Mario Balint, corespondent de război Radio România. 

Ilie Pintea: Suntem foarte buni prieteni și lucrăm foarte bine împreună și împreună cu el și cu Cristina Moise, 

corespondentul Radio România Actualități în Buzău, am pus la cale proiectul „Reporter Special”, care, pe vremea 

aia, era destul de revoluționar, în sensul că dădeam imagini la radio și creaserăm un site pe care puneam poveștile 

pe care le documentam pentru radio și vizual. Așa s-a născut conceptul „Vezi ce asculți” care însemna că,  într-

adevăr, le arătăm celor de acasă ceea ce ascultă. N-a avut viață lungă proiectul ăsta, dar a pus bazele exprimării 

multimedia la radio. Așa se face că atunci când am ajuns în Afganistan era clar că mă duc și după imagini. Și bine 

am făcut, pentru că așa am putut să mă întorc acasă cu câteva mii de fotografii și câteva zeci de ore de filmări, din 

care au ieșit mai multe documentare video. 

Adelina Tocitu: O expoziție... 

Ilie Pintea: Expoziții, chiar și o carte până la urmă. 

Adelina Tocitu: Vorbim și despre asta… 

Ilie Pintea: Am trimis câteva documentare, inclusiv la niște festivaluri internaționale de film și toți erau 

mirați că mă înscriam ca fiind de la radio. „Adică radio și imagini? Da, vedeți voi!”. Și mi s-a părut un demers 

esențial și mi se pare în continuare. Pentru că trăim în epoca tehnologiei, în care oricine are un telefon poate să 

arate ce se întâmplă în jurul lui. Ai văzut și în războiul ăsta cât de multe surse de felul acesta au existat. Telegramul, 

care e foarte folosit în partea aia de lume, abundă de imagini de război. Ce puteam să fac era să adaug în nota 

profesionistă la demersul ăsta vizual. Adică nu doar să facem niște live-uri cu telefonul, ci ne facem meseria. Adică 

suntem jurnaliști, nu suntem niște simpli observatori a ceea ce se întâmplă. Și așa am creat, pe lângă ceea ce 

transmiteam la radio, niște produse multimedia, fie complementare a ceea ce difuza radioul, fie de sine stătătoare, 

pentru că au existat  povești care au fost difuzate doar în formula asta. Cât despre aparatură, experiența m-a învățat 

că mai puțin e mai bine.  
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Adelina Tocitu: Asta vorbeam și cu colegul nostru, cu Mario Balint. Experiența lui în calitate de 

corespondent război este un pic mai lungă și, la un moment dat, îi spuneam că el chiar a surprins această dezvoltare 

a tehnologiei.  

Ilie Pintea: El făcea poze pe film, gândește-te... 

Adelina Tocitu: Îmi povestea, la un moment dat, despre un telefon greu, de dimensiunea unei cărămizi și îi 

spuneam că am ajuns să avem camere de filmat de dimensiuni mici, care asigură o calitate foarte bună a imaginii 

și cu ajutorul cărora reușim să ne deplasăm și în zone de război și să aducem acasă imaginile pe care le surprindem 

acolo. E practic o revoluție în sensul bun a tehnologiei. 

Ilie Pintea: Fără doar și poate. Și trebuie să o folosim cu responsabilitate, pentru că există situații în care ești 

tentat să faci abuz de tehnologie. Echilibrul este esențial în toată povestea asta. Ziceam că mai puțin e mai bine, 

pentru că prima dată când am ajuns în Afganistan m-am dus cu o cameră cam cât astea cu care filmăm noi acum, 

cu un aparat foto foarte mare și cu mai multe obiective, bașca Marantzul pe care îl știi foarte bine de la radio, un 

reportofon și el cu microfonul propriu. Momentul în care trebuie să te dai jos dintr-un elicopter, să te urci în altul, 

să-ți continui zborul, pe urmă să intri într-un MRAP (Mine Resisting Ambush Vehicle), un vehicul blindat de 

luptă, îți dai seama că toate te încurcă grozav, mai ales în momentul în care ai și o vestă antiglonț pe tine.  

Adelina Tocitu: Cască de protecție... 

Ilie Pintea: Da, toate astea sunt un balast care mai mult îți face rău decât bine. Am și stricat un obiectiv, îți 

povesteam mai devreme... 

Adelina Tocitu: în Afganistan s-a întâmplat asta. 

Ilie Pintea: Am învățat că nu e bine să schimbi obiectivele în mijlocul prafului și al nisipului din Afganistan. 

Am aplicat toate lecțiile astea învățate în cele cinci deplasări în Afganistan, inclusiv componența bagajului meu 

personal s-a schimbat de la o tură la alta.  

Adelina Tocitu: Ești mereu cu bagajul făcut, povesteai puțin mai devreme.. 

Ilie Pintea: Am învățat ce este 

indispensabil și de ce mă pot lipsi. Și atunci 

am foarte puține lucruri la mine, sunt foarte 

mobil și asta este esențial într-o astfel de 

zonă. Gândește-te că atunci, în martie, când 

am ajuns prima dată în Ucraina, nu m-am 

mulțumit să rămân la Cernăuți și să 

documentez doar poveștile zecilor de mii de 

refugiați și am vrut să ajung cât mai aproape 

posibil de Kiev. Pe vremea aia se dădeau 

niște lupte în jurul capitalei, foarte serioase, 

și cel mai apropiat punct în care am putut 

ajunge a fost Jitomir, la vreo 130 de kilometri 

de Kiev. Până acolo a fost o adevărată 

aventură să ajung. Mi-a luat vreo patru zile 

dus-întors, timp în care nu mi-am scos nici 

măcar bocancii, pentru că erau situații atât de imprevizibile, alarme atât de frecvente încât trebuia să te poți mișca 

foarte repede. Dacă ai bagajul potrivit, n-ai nicio problemă cu asta, și asta zic că lecțiile învățate mi-au prins bine.  

Referitor la partea tehnică, am redus la maximum tot ce s-a putut, astfel încât am ajuns acum la o trusă 

extrem de compactă. Practic, am un rucsac în care am un studio întreg și un alt rucsac cu obiectele, lucrurile de 

strictă necesitate, așa că e cea mai bună soluție ca să călătorești într-o astfel de zonă. Folosesc un apărat mirrorless 

care are și stabilizare internă, astfel încât pot să mă mișc în timp ce filmez și rezultatele sunt mulțumitoare. Folosesc 

un reportofon digital de mici dimensiuni și am întotdeauna back-up la toate astea. Adică mai am încă un apărat 

ceva mai mic și niște scule care mă ajută să nu rămân fără sunet dacă se întâmplă ceva. Bineînțeles, acumulatori, 

baterii. 

Adelina Tocitu: Practic faci montajul acolo.. 

Ilie Pintea: Da, bineînțeles. În Afganistam lucram pe o ladă de muniții, că nu aveam unde altundeva. În 

Ucraina lucram în mașină, într-o benzinărie, în orice loc unde puteam găsi un colț de masă pe care să-mi editez 

imaginile și un pic de internet ca să le și trimit acasă. Aici intervine iarăși un simț al echilibrului pe care trebuie 
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să-l ai. Adică filmam jumătate de oră din care rezulta un reportaj de trei minute. Nu doar prin prisma faptului că 

trebuie să fii concis, asta e primă lecție pe care o vezi la radio, să te încadrezi într-o limită de timp, ci și pentru că 

nu poți să trimiți cantități mari de date în condițiile în care internetul este inferior vitezelor cu care suntem obișnuiți 

acasă sau poate lipsi cu desăvârșire. Și atunci îți faci tu hotspot de pe telefon. Nu sunt și nu o să fiu niciodată 

adeptul filmărilor făcute cu telefonul și transmise ca atare, pentru că mi se pare că asta poate să facă un copil de 

clasa a 8-a care se crede vlogger, dar nu un jurnalist. Într-o situație absolut excepțională poți să apelezi sau să 

recurgi și la chestia asta, dar în momentul în care ai resursele necesare din punct de vedere tehnic și ai și timpul să 

editezi, n-ai nicio scuză să nu faci treaba așa cum trebuie. Am avut discuții îndelungate cu Alex Buzică pe tema 

asta. 

Adelina Tocitu: Este și el colegul nostru. El este cel mai tânăr din formula voastră. 

Ilie Pintea: El este un entuziast al gadget-urilor de tot felul și al filmărilor cu telefonul și am avut discuții 

îndelungate pe tema asta. Băi, cum e mai bine? Nici acum nu știu cum e mai bine. Dacă nu știu, sare în aer ceva 

lângă tine și tu știi că nu o să poți să scoți aparatul, să filmezi, să editezi, să pui sigle și așa mai departe, ok, o faci 

cu telefonul și ai transmis-o din telefon, dar astea sunt situații excepționale. N-aș face niciodată un interviu filmat 

cu telefonul, adică o chestie la care ai timp să te așezi, să pui o lavalieră, să stabilești un cadru. Nu văd de ce. Am 

văzut că modul ăsta a ajuns la Euro News. Am fost la sediul lor din Bruxelles acum vreo trei ani și am dezbătut o 

zi întreagă cu șefa lor de la știri chestia asta. Adică nu cred că te poți duce cu orice telefon și cu oricâte accesorii 

să faci interviu cu un demnitar, oricare ar fi el, pentru că eu unul nu aș lua în serios un jurnalist de felul ăsta. Poate 

sunt eu de modă veche.. 

Adelina Tocitu: Pot fi mai multe perspective și cu siguranță este un subiect de dezbatere pentru oricine 

realizează, nu numai corespondență de război, pentru oricine face jurnalism și se folosește și de această modalitate 

de transmitere a informației prin imagine, la radio. Cu siguranță sunt foarte multe de vorbit aici, de ajustat, de 

îmbunătățit, dar este, cu siguranță, perspectiva cea despre care vorbești tu una de care merită să ținem cont, mai 

ales atunci când mergi într-o zonă unde sunt atât de multe probleme și acuratețea unei informații este atât de 

importantă, nu că ea nu ar fi importantă în general.  

Ilie Pintea: Cred că trebuie să menținem profesionalismul, pentru că suntem jurnaliști, în primul rând. 

Lucrăm la poate cea mai puternică instituție de presă din România și cred că asta impune un anumit standard, 

inclusiv profesional. Adică n-aș îndrăzni niciodată să înregistrez măcar și audio un interviu cu telefonul. Cât de 

bună ar fi calitatea înregistrării respective? 

Din respect față de instituția la care lucrezi și de imaginea ei, pentru că mi se pare important să ai în vedere 

și aspectele asta, chiar dacă poate nu sunt luate în seamă la modul conștient, așa de cei cu care intri în contact, dar 

în momentul în care ai și tehnica potrivită cred că primești mai multă credibilitate. Pentru că și un copil de clasa a 

opta cu un telefon poate să facă poate chestii mai faine din punct de vedere vizual, tehnic ce vrei tu, dar 

responsabilitatea actului editorial pe care îl faci cred că trebuie să impună și astfel de standarde.  

Adelina Tocitu: Vorbim despre o zonă de război și, cu siguranță, momentele periculoase sunt la tot pasul, 

momentele critice, de asemenea. Ne-ai povestit despre umanitatea pe care ai regăsit-o acolo, umanitatea războiului, 

acum aș vrea să te rog dacă pot să ne vorbești despre momentele tale critice acolo. Eu știu că îți este viața pusă în 

pericol în orice moment. 

Ilie Pintea: Nu au existat momente din asta, adică momente în care să zic „bă era cât pe ce!”, nu au existat 

niciodată. 

Adelina Tocitu: Niciodată?  

Ilie Pintea: Asta pentru că acum, poate, am avut noroc, dar pentru că eu cred că am știut unde să mă opresc. 

Îți povesteam de Jitomir, unde am ajuns prima dată. Am ajuns, cred că era 8 martie, numai date din astea 

frumoase… Am ajuns după un moment foarte, nu știu cum să zic eu, pentru mine a fost frumos, dar o frumusețe 

din aia tristă, dureroasă. 

Adelina Tocitu: Oricum, ai o modalitate calmă și caldă de a vorbi despre tot ceea ce se întâmplă acolo și 

poate părea un fel paradoxal de a povesti despre război…. 

Ilie Pintea: Eu de felul meu sunt așa. Ți-am zis că a fost o adevărat aventură să ajung acolo. Gândește-te că 

războiul abia începuse. Erau nici nu mai știu câte zeci de filtre pe drumul pe care am plecat de la Cernăuți. Avem 

atunci un fixer foarte mișto, dar foarte, plin de energie, dar ne-a prins bine într-un fel atitudinea asta lui. Am avut 

niște incidente la un check-point de pe autostradă, la un moment dat, adică toată lumea te oprea, toată lumea te 

verifica, nu aveam acreditări de la Ministerul Apărării, abia ce începuseră să le elibereze, aveam legitimațiile astea 
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de la radio și pașapoartele că suntem români. Și drumul până la 

Jitomir e de vreo 550 de kilometri, nu l-am putut face dintr-o 

bucată din cauza acestor filtre și a restricțiilor de circulație, care 

impuneau ca atunci când se lasă întunericul să nu mai circule 

nimeni și trebuia să dormim undeva.  

Păi unde să dormi?! Că doar ți-am zis, erau sute mii de 

refugiați care plecau care încotro și a fost o imagine foarte, foarte 

dubioasă, așa, undeva pe la Berdice, treceam spre Vinița, vreo 15 

kilometri pe sensul pe care conduceam eu eram doar eu și pe 

celălalt sens era o coloană nesfârșită de mașini care toate 

părăseau zona aia. Toți plecau, eu mă duceam. Asta a fost o 

chestie care mi-a dat de gândit un pic: „Băi, poate știu ăștia ceva! 

Unde mă duc eu acuma?” Știam unde mă duc, dar nu știam ce avea să urmeze.  

Tot căutam unde să dormim, hoteluri, orice, toată lumea râdea de noi, îți dai seama! Adică se dormea pe 

scările hotelurilor, în recepții, în camere, unii peste alții. Unde era un loc acolo se dormea. Și, după vreo trei 

tentative din astea, mi-au zis unii: „Băi, fii atent aici, după colț este o sală de sport în care s-a făcut un adăpost, 

poate vă primește acolo”. Ne-am dus acolo, ce să ne primească?! Vreun sfert de oră s-a tot rugat ghidul ăsta al 

nostru de ei să ne lase, ne-au verificat ăia, ne-au făcut poze la pașapoarte... În sfârșit ne-au spus: „Băi, intrați da 

așa… deci aici nu mai sunteți jurnaliști. Aici sunteți niște oameni care trebuie să doarmă undeva”. Zis și făcut! Și 

așa am dormit într-o sală de sport cu 100 și ceva de refugiați. Am și mâncat împreună, am schimbat povești. 

Singurul loc pe care am mai putut să-mi pun sacul de dormit a fost ringul de box. Și a fost prima și singură dată 

până atunci când am pășit și eu într-un ring de box și nu ca să lupt cu cine știe cine.  

A fost o noapte foarte lungă. Eram înconjurat așa, de niște citate din Muhammad Ali, din câte puteam să-

mi dau seama și era o atmosferă extrem de bizară, foarte mulți oameni cu copii mici acum încercau să-i distreze 

cumva pe copiii ăștia, să-i facă să iasă din starea aia, pentru că plecaseră cu ce au apucat să strângă și dormeau 

acolo. Următoarea zi își continuau drumul, cine știe unde voiau să ajungă și se jucau părinții cu copilașii.  Și a 

venit un băiat, Sașa, de 5 ani, cu un robot galben, să ne jucăm cu el. Bai, frate, a fost o întreagă poveste! Și cel mai 

impresionant acolo a fost un domn foarte prezentabil, care n-avea decât o pisică, nimic altceva, și cât am stat acolo, 

până s-a dat stingerea, omul asta n-a făcut decât să mângâie pisica aia și să se gândească cine știe la ce. Nu a vorbit 

cu nimeni, n-a mâncat, s-a așezat în colțul lui și stătea cu pisica și încercam să mă gândesc ce ar fi fost în capul 

lui, ce poveste o fi având? M-a făcut să mă gândesc la multe lucruri noaptea aia foarte lungă. Inclusiv m-a făcut 

să-mi dau seama, să mă pun cumva în pielea lor. Când am mai scris despre refugiați, deja știam despre ce vorbesc, 

pentru că le împărtășisem soarta noaptea aia. Și a fost așa, un fel de gest de smerenie, să îmi dau seama cât de 

repede ți se poate schimba viața. Și mă gândeam ce-aș fi luat eu dacă ar fi trebuit să plec repede. 

Adelina Tocitu: Da, e o întrebare care cred că a apărut în mintea multora dintre noi.  

Ilie Pintea: Mă gândeam cât de multă vanitate avem noi oameni în general, cât de legați suntem de lucrurile 

noastre.  Mă gândeam: „Băi, ce mi-aș fi luat eu la mine? Păi, nu știu, biblioteca nu puteam, colecția de chitări nu 

puteam s-o iau. Ce aș fi luat eu la mine? Ce ar fi fost esențial? Mă gândesc în continuare la lucrul ăsta pentru că 

mi se pare extrem de important, că mi se pare cumva că te reprezintă chestia asta. Știi că era povestea aia „ce ai 

lua cu tine pe o insulă pustie?” Păi nu trebuie să mergi pe o insulă pustie, trebuie să vină război și să fugi din calea 

lui. Ce faci?  

Și noaptea aia a fost una foarte lungă și, cum ziceam, a fost o lecție foarte importantă pentru mine. Cum s-

a crăpat de ziuă, am plecat spre Jitomir, mai aveam 100 și ceva de kilometri. În noaptea aia, în care eu am dormit 

în sala aia de sport, rușii bombardaseră o școală la Jitomir. Eu am ajuns acolo în dimineața în care oamenii încă 

nu știau ce se întâmplase, scoteau de pe acolo lucruri și a fost cumva un fel de breaking news. Și oamenii de acolo 

erau foarte tensionați încă de ce se întâmplase, primarul de acolo a venit „Ce bine că a venit presa internațională, 

că uite, să arătăm ce ne-au făcut rușii!” Felul ăsta de atitudine… Am cerut permisiunea să mă duc să filmez locul 

respectiv. 

Era o doamnă acolo cu care am devenit prieten și care a fost providențială pentru mine în următoarele 

deplasări. Vera se numește, era ofițer de presă acolo. Ea ne-a dus la școală și am  intrat în direct cred că la „Dimineți 

cu Soare”. Eu cu Adi Soare suntem foarte buni prieteni, avem un dialog ca între doi prieteni care s-au mutat pe 

postul național de radio în dimineața aia. Eu povesteam ce brânză bună îmi dăduseră de dimineață militarii cu care 
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am stat de vorbă acolo. În jurul meu erau numai cărți aruncate de suflul exploziei și încercam să-i povestesc ce 

văd acolo în jurul meu, după evenimentul ăsta, și, imediat ce am închis telefonul, a început să sune alarma aeriană. 

Eu eram obișnuit cu cele de la Cernăuți, pe care nu le băgam în seamă, pentru că nu se întâmplase nimic. Cernăuțiul 

e singura regiune nebombardată din întreaga Ucraină. Absolut miraculos! Și eu mai aveam de luat niște cadre, 

găsisem niște unghiuri interesante și mă înșfacă Vera așa, de mână, și „băi, acuma plecăm la adăpost!”. „Păi atunci, 

hai să filmăm”. Și tot drumul ăsta până la adăpost am lăsat camera în REC și bine am făcut, pentru că am putut să 

le arăt astfel celor de acasă cam cum e un astfel de moment într-o zonă în care lucrurile se întâmplă pe bune. Adică 

nu era niciun fel de exercițiu. Ne-am adăpostit la subsolul unei clădiri de birouri, unde erau un adăpost din al 

apărării civile. Și, la scurt timp după ce am intrat acolo, după bombardamentul acesta inițial, după ce școala fusese 

bombardată, suflul exploziei distrusese geamurile clădirilor pe o rază de câteva sute de metri.  

Au trecut niște avioane atât de jos pe deasupra noastră, încât geamurile astea de la vibrații au început să 

cadă. Și să auzi așa un concert de geamuri care se sparg și ne gândeam dacă o să urmeze sau nu un alt 

bombardament. Din fericire, n-a urmat! Iar în adăpostul ăsta, ca să vezi că providența lucrează, am întâlnit-o pe o 

doamnă care conducea o organizație neguvernamentală ce venea în sprijinul celor ce fuseseră afectați de explozia 

de la Cernobîl. Și așa am ajuns eu câteva luni mai târziu în inima Pripiatului, unde îmi doream de mult să ajung, 

de la o întâlnire întâmplătoare, de la un moment din ăsta potențial periculos.  

Alte momente potențial periculoase au fost cele de la Harkov. Am plecat la Harkov în momentul în care 

ucrainenii au anunțat că au eliberat vreo 20 de sate 

din jurul orașului. Mai aveam vreo patru zile și 

trebuia să mă întorc acasă. Îmi expira delegația. 

Drumul până la Harkov are 1.200 de kilometri din 

Cernăuți. L-am făcut într-o zi, de dimineața până 

seara, și toată aventura asta se întâmpla în 

momentul în care în toată Ucraina nu se mai găsea 

benzină și motorină. Eu aveam la mine plinul 

făcut și două canistre. Exclus să poți să ajungi cu 

benzina asta până la Harkov, d-apoi să te mai și 

întorci... Și momentul în care s-a terminat benzina 

din rezervă a trebuit să iau o decizie. Cu benzina 

din canistre mă întorc la Cernăuți sau îmi continui 

drumul, deși știam că nu pot să ajung până la 

Harkov, sperând că pe la Kiev poate mai găsesc 

ceva benzină. Aici a intervenit doamna Vera, de care-ți povesteam mai devreme, pe care am sunat-o când mă 

apropiam de Jitomir. I-am zis în ce situație mă aflu. Și doamna Vera m-a certat inițial. Mie îmi clipea deja beculețul 

de la mașină.  

Și îți dai seama că se acumula deja frustrarea. Băi, ce fac? Trebuia să iau o decizie. Și mă sună înapoi Vera 

și mă întreabă care e numărul mașinii, și-l notează și îmi dă o adresă. Pun adresa pe GPS, mă duc la benzinăria 

aia, unde erau o coadă de mașini ale armatei cărora nu le dădeau combustibil, dar mie mi-au dat. Am făcut un plin 

de benzină, i-am mulțumit din nou Verei, mi-am văzut de drum, știind că cel puțin până la Harkov o să ajung. Pe 

drum am oprit de câteva ori ca să intru în direct la radio, pentru că eram și șofer și cameraman și reporter și propriul 

meu bucătar. Am ajuns la Harkov, în apartamentul unui 

fotbalist destul de celebru. Eu nu mă pricep la fotbal 

absolut deloc, dar așa mi s-a spus. Care fotbalist se 

refugiase acasă la Nicu de la Cernăuți și ne-a dat cheile. 

„Băi dacă tot mergeți, udați-mi și mie florile, dormiți 

acolo, nicio problemă!” Și am ajuns la el acasă, ne-am 

instalat acolo și tot auzeam niște zgomote care păreau a fi 

tunete, deși afară nu ploua. Era artileria despre care îți 

povesteam și care era la 20 de kilometri de noi. S-a tras 

toată noaptea. Au fost schimburi de focuri acolo și 

singura mea problemă era cum fac să mă apropii mai mult 
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de locul ăla. Nicu m-a privit puțin ciudat, e adevărat, dar nu refuza ideea.  

Adelina Tocitu: La un moment dat am vrut să te întreb dacă a fost un moment când, poate ți-a trecut prin 

cap că ai vrea să renunți, dar cred că nu. 

Ilie Pintea: N-are cum! Nu există! Doamne ferește! E lucru care, din punct de vedere profesional, cred că 

mă împlinește cel mai mult. Adică nu-ți imaginezi ce mult înseamnă pentru mine, ce onoare și ce responsabilitate 

faptul că pot să fiu acolo în numele Radio România și cât de mult înseamnă pentru mine faptul că pot să fiu acolo 

unde se întâmplă istoria. Asta e motivația despre care n-am vrut să zic până acum. 

Adelina Tocitu: Despre care urma să te întreb. Pentru că, la un moment dat, la începutul discuției noastre, 

spuneai că întotdeauna ți-ai dorit să devii corespondent de război, că ai urmat cursurile și acum urma să te întreb 

despre motivație. 

Ilie Pintea: Eu cred că e esențial să ai motivația corectă când te duci într-un astfel de loc. Eu mai vorbesc cu 

bursierii de la bursele JTI. Am fost și eu bursier și am onoarea să mă fi chemat pe urmă și povestitor pe acolo. Și 

întotdeauna la sfârșitul poveștii mele îi întreb lucrul ăsta, dar rămâne și o întrebare deschisă. Poate să fie dorința 

de glorie personală. De ce nu? Că inevitabil se aude de tine mai mult decât în mod obișnuit. Poate să fie dorința 

de a îți reprezenta și mai bine instituția la care lucrezi. Poate să fie, dacă ești freelancer, dorința de a câștiga mai 

mulți bani. Poți să fii dependent de adrenalină și de senzații tari și să crezi că te duci acolo și te urci pe tancuri și 

pe tunuri. Se poate să ai decepție în dragoste și să vrei să te sinucizi într-un mod romantic.  

Poate să fie un mix întreg de lucruri, dar pentru mine motivația care mă face să am mereu bagajul făcut este 

asta, că pot să fiu acolo unde se întâmplă istoria și să povestesc celor de acasă bucățica pe care o văd cu ochii mei. 

Asta e tot! Și cel mai important lucru pe care l-am învățat din toate incursiunile astea, fie că au fost în Afganistan 

sau în Ucraina, este cât de esențial e să faci un pas în spate și să fii numai rama în care stă povestea. Nu să fii tu 

povestea. Cred că modestia profesională este absolut esențială în domeniul ăsta și nu trebuie să te duci la război 

pentru asta. Întotdeauna o să ai de învățat în meseria asta. Întotdeauna vezi câte unul mai bun ca tine, mai curajos 

ca tine, dacă vorbim acum de război. Așa că pasul ăsta în spate este esențial ca să lași povestea să fie în centrul 

atenției. În momentul în care te pui pe tine în centrul atenției și povestea este ceva ce tu ai făcut, cred că lucrurile 

se schimbă și cei de acasă cred că percep. Poate nu conștient. Dar, percep lucrurile în felul ăsta, pe când în 

momentul în care lași povestea să curgă și tu ești doar în spatele ei, cred că faci ceea ce trebuie de fapt să faci.  

Adelina Tocitu: Vorbeai de lecții puțin mai devreme. Ucraina nu este prima ta experiență în calitate de 

corespondent război. Ai fost plecat și în Afganistan. Am vorbit puțin și despre diferențele dintre cele două războaie, 

apropo de organizare și de felul în care ați plecat acolo, erați însoțiți de armată în Afganistan, aici sunteți pe cont 

propriu, sigur că sunteți acreditați. Sigur că instituțiile statului român știu de prezența voastră acolo, dar astea sunt 

diferențele. Dacă ar fi să vorbim despre lecții, ce ai învățat în Afganistan, ce ai învățat în Ucraina? 

Ilie Pintea: În Afganistan am învățat cât de important e să respecți regulile și asta m-a ajutat enorm pe urmă. 

Am învățat cât de importantă este echipa, pentru că acolo am fost de două ori împreună cu Mario și am învățat 

foarte mult de la el. Adică sunt situații pe care doar confruntându-te cu ele le depășești. Eu am reușit să învăț de la 

Mario cum să preîntâmpin anumite situații sau cum să tratez anumite subiecte. Și ce am învățat acolo și mi-a folosit 

pe urmă, inclusiv în munca de zi cu zi, să sintetizez informații și să le pun în context. Este poate cel mai important 

lucru pe care îl poți face ca jurnalist într-o astfel de situație. Contextul este esențial. Cel puțin acum, în Ucraina, 

dacă nu ai o bună cunoaștere a contextului, poți să cazi inclusiv în niște capcane și să faci niște lucruri teribil de 

greșite din punct de vedere profesional. Îți reamintesc faptul că propaganda este armă de război în orice conflict. 

Imaginează-ți la ce nivel s-au dus lucrurile în era asta a tehnologiei. Dacă n-ai background-ul necesar și dacă nu 

ai capacitatea de a corela surse de informații, riști să faci niște greșeli pe care nu știu dacă le mai poți îndrepta pe 

urmă. Gândește-te la faptul că sunt prezentate niște date pe care tu nu le poți verifica. Ce faci cu ele? Le prezinți 

ca atare? Faci abstracție de ele, le dai pentru că le-au dat alții și astfel se credibilizează cumva. Trebuie să iei niște 

decizii… 
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Adelina Tocitu: Apare efectul de 

credibilizare? 

Ilie Pintea:  În momentul în care 

apare un fake-news pe cinci posturi și-l 

mai dai și tu, că l-au dat, nu faci decât să 

dai un plus de credibilitate unei informații 

false. Pentru mine, cel mai complicat a 

fost în momentul în care Ministerul 

Apărării de la Kiev a început să anunțe 

aproape zilnic câți ruși a omorât, câte 

tancuri au distrus. Și ei dădeau zilnic 

cifrele astea și le primeam, inclusiv din 

redacție. „Băi, au dat așa, tu nu zici? Păi și 

cum le verific? Pe cine mai pot să întreb ca 

să îmi confirme chestia asta?” N-ai cum! Am găsit totuși niște surse independente din care puteam să verific cu 

destul de mare acuratețe chestiile legate de avansarea rușilor în anumite zone și de tehnica distrusă de ucraineni. 

Pentru că ăștia ce făceau? Corelau niște imagini din satelit odată la 24 de ore și puteai să vezi foarte clar. Băi, aici 

erau niște chestii, acum sunt niște ruine. De aici s-au mutat acolo și ei compilau datele astea și puteai astfel să-ți 

faci cât de cât o imagine sau măcar s-o verifici cu cea oficială. Asta a fost și rămâne principala provocare în 

războiul ăsta, să faci față nu neapărat dezinformării, cât propagandei care-ți este băgată pe gât de către instituțiile 

oficiale, că asta e treaba lor în momentele astea, nu-i nimic greșit. Cum faci tu să nu cazi în capcanele astea?! Pot 

fi mărunțișuri. Adică o situație pe care tu o iei ca atare, n-ai contextul de care vorbeam și ți se pare wow. 

Adelina Tocitu: Cum faci tu, așadar, să nu cazi în această capcană?   

Ilie Pintea: Mă informez foarte mult. Caut surse independente, am citit foarte mult despre istoria recentă a 

Ucrainei, ca să pot să înțeleg măcar de ce a început războiul ăsta, ca să pot să înțeleg cum gândesc ucrainenii. De 

unde curajul ăsta nebunesc al oamenilor din țara asta, care la Cernăuți și în orașele în care au mai fost făceau cozi 

la înrolare, în momentul în care nu venea nimeni să-i oblige să meargă să-și apere țara. Am vrut să înțeleg de unde 

vin lucrurile astea. Și uite așa am putut să-mi explic de ce n-au ieșit rușii în stradă până acum, când, vezi Doamne, 

Putin îi mobilizează forțat. Păi nu au ieșit pentru că le lipsește cultura asta civică a protestului, pe care ucrainenii 

au exersat-o cu celebrul lor Maidan, când au murit atâția oameni pentru o idee, dacă stai să te gândești.  

Ei au exersat lucrul ăsta, au văzut care e puterea societății civile și rușii am fost reduși la tăcere, chiar și 

dacă au ieșit pe stradă cu o foaie albă. Am văzut niște imagini de genul ăsta, o femeie arestată la Moscova cu o 

foaie albă pe care nu scria nimic. Ce să protesteze acolo?! Asta nu-i scuză, din punctul meu de vedere, pentru că 

lașitatea unui popor întreg este greu de scuzat.  

S-a întâmplat lucrul ăsta și după Al Doilea Război Mondial cu Germania. Adică, „băi, voi, ce-ați păzit?” 

Istoria să ne răspundă la chestia asta. Contextul este absolut esențial ca să înțelegi cum stau lucrurile. Și asta am 

învățat în Afganistan și e o lecție care continuă și în Ucraina, iar aici, în Ucraina, am învățat această lecție a 

smereniei și nu că aș fi fost eu până acum lipsit de modestie. Asta m-a făcut să înțeleg și mai bine cât de important 

e să te dai puțin în spate. În plus vedeam toți oamenii, îmi ziceau la un moment dat prietenii, „băi, da, ce curaj ai 

că te-ai dus!” 

foto Ilie Pintea - Kiev 
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Pentru mine modelul de curaj este fotograful Vadim Ghirda pe care vi-l recomand. Este român. El a fost 

acolo înainte de începerea războiului, lucrează pentru o agenție internațională renumită și fotografiile lui sunt 

modelul profesional al oricărui fotograf de război, pentru că are un fel special de a vedea lucrurile, ca să nu mai 

zic, el chiar a fost în prima linie în momentul în care Irpinul era bombardat. El a fost acolo când erau evacuați 

civilii, în timp ce se trăgea asupra lor. Eu am ajuns la Irpin când lucrurile se liniștiseră și am putut vedea                  

post-factum urmările războiului și ce lăsase acesta în urmă. De asta zic tot timpul că găsești pe cineva de la care 

ai de învățat, pe cineva care e mai bun 

decât tine și asta nu poate decât să te 

motiveze să fii și tu un pic mai bun în 

fiecare zi. 

Adelina Tocitu: Apropo de 

experiența ta de a face fotografii foarte 

bune, de a culege imagini, 

documentarele pe care le-ai realizat 

după ce te-ai întors din Afganistan, am 

văzut expoziții realizate cu 

fotografiile tale, dar a apărut și o carte 

pe care încă nu ai lansat-o așa la 

modul… 

Ilie Pintea: Uite, n-a venit 

momentul, ca să zic așa. A fost un 

moment în care ar fi fost posibil să se 

întâmple lucrul ăsta, dar, din păcate, 

au evoluat lucrurile prea rapid. A început și războiul și acum sunt în altă parte și cu mințile și cu treaba. Cartea 

asta cu Afganistanul, ca și expoziția despre care vorbeai, sunt felul meu de a-i aduce un omagiu unui camarad care 

și-a pierdut viața acolo. Este vorba despre sublocotenentul post-mortem Mădălin Stoica. L-am însoțit în 2017, în 

august, în misiunea lui acolo, el era sanitarul plutonului. Am petrecut mult timp împreună, i-am luat un interviu, 

i-am făcut niște fotografii. M-am întors acasă în septembrie și, la câteva zile, el a murit în atacul cu o mașină 

capcană asupra vehiculului blindat din care făcea parte. Alți trei camarazi de-ai săi au fost răniți destul de grav. El 

a murit pentru că se afla exact pe partea în care a intrat acea mașină care a sărit în aer. Și pentru mine a fost prima 

dată când un nume dintr-un comunicat de presă venit de acolo, care spunea că au murit niște militari, era cineva 

pe care îl cunoșteam. Și m-am simțit dator să fac ceva pentru el, să nu rămână doar un nume într-un comunicat de 

presă, și așa am făcut expoziția aceasta pe care am pus-o pe simeze la 1/12/2017 la Kandahar pentru prima dată.  

A fost prima și singura expoziție de fotografie care a avut loc în teatrul de operații Afganistan. S-a întâmplat 

și de Ziua Națională și a fost un moment foarte, foarte special și plin de semnificație, în primul rând pentru 

camarazii lui Mădălin, pentru militarii de la „Batalionul 280 Infanterie Focșani Brave Hearts” și a fost și momentul 

în care m-au primit nu ca pe ziarist, ci ca și pe camaradul lor. N-am mai stat în nu știu ce zonă destinată musafirilor 

sau oficialilor, am stat cu ei în Camp Bradley și efectiv m-au primit ca pe unul de-al lor și asta valorează mai mult 

decât orice decorație pentru mine. Au participat atunci la expoziția asta câțiva înalți oficiali americani, inclusiv un 

general care comanda jumătatea de sud a Afganistanului, și au fost mișcați de felul în care un militar român este 

omagiat în felul ăsta.  

Am plimbat după aia expoziția asta prin mai multe locuri, într-un format un pic atipic, pentru că fotografiile 

sunt de mari dimensiuni, au un metru fiecare, sunt printate pe un material special și a fost destul de voluminos tot 

pachetul ăsta. „Afganistan. Chipuri ale războiului” se numește expoziția aceasta, care a ajuns inclusiv la Los 

Angeles, un an mai târziu, când celebram Centenarul României, la Consulatul General al României din Los 

Angeles a fost prezentată această expoziție în prezența unor veterani americani care luptaseră în Afganistan și care 

au fost bucuroși să vorbească despre colaborarea cu românii, pentru că România a avut un rol esențial în coaliția 

internațională din Afganistan. A ajuns expoziția asta și acasă, la Mădălin, la Buzău, de Ziua Veteranilor din 

Teatrele de Operații, la Institutul Cultural Român din București, care mi-a făcut onoarea să-mi găzduiască lucrările, 

și la radio, la  Sala Radio, unde iarăși am avut onoarea să fie prezenți oameni unul și unul, inclusiv camarazi de-ai 

mei, dacă pot să le spun așa și pot să le spun așa, combatanți din Afganistan, unii dintre ei chiar prezenți pe simeze. 

foto Ilie Pintea - Irpin 
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Însă apogeul acestui periplu a fost Cartierul General al NATO din Bruxelles, unde expoziția asta a fost prezentată 

în timpul reuniunii ministeriale la care au luat parte toți miniștrii apărării din țările NATO.  

A fost o chestie despre care nimeni n-ar fi crezut că e posibilă, nici măcar cei de la Delegația României la 

NATO, care au primit cu căldură această propunere, dar și cu firească reticență, adică măsurile de securitate luate 

în timpul unei asemenea întâlniri sunt fără precedent. Să vii cu o expoziție în timpul ăsta era ceva greu de crezut 

că poate fi făcut, dar uite că s-a putut și asta a fost o mare lecție pentru mine, că trebuie să visezi sus, să țintești 

sus. Adică dacă îți propui lucruri mărețe, poate chiar îți și ies. Uite, am avut norocul să-mi iasă.  Și expoziția a fost 

vernisată atunci de domnul Mircea Geoană, care este numărul doi în NATO, de generalul Nicolae Ciucă, pe atunci 

Ministru al Apărării, și toți au vorbit la superlativ despre Armata Română și despre România și am fost foarte 

mândru că pe toate fotografiile mele e sigla radioului public și că suntem în cea mai selectă companie posibilă, din 

punctul ăsta de vedere, al instituțiilor de apărare, și că Mădălin a ajuns până acolo. Și a fost un moment foarte fain, 

pentru că în seara dinaintea vernisajului, în timp ce panotau lucrările, cei de la Delegația României la NATO au 

fost opriți de un domn care le-a zis: „Hei, în poza aia sunt eu!” Și au zis: „Băi, n-are cum, că uite, asta-i militar, tu 

ești la costum”. Și el era, era subofițerul de comandă NATO, care făcuse o vizită românilor noștri. Eu făcusem un 

interviu acolo cu el, i-am făcut o fotografie și el era ceh. I-am făcut o fotografie și am pus-o, a făcut parte din 

expoziție, drept pentru care ambasadorul Cehiei și ministrul apărării au venit după vernisaj să-mi mulțumească, 

pentru că un om de-al lor face parte din expoziție.  

Ne-am fotografiat acolo împreună și așa mai departe. Ăsta a fost momentul cel mai important al acestei 

expoziții, pe care am dus-o oarecum mai departe în cartea despre care spuneai, carte care se numește tot așa. 

„Afganistan. Chipuri ale războiului” a apărut în condiții excepționale la Editura Monitorul Oficial, cu sprijinul 

esențial al JTI. Îți vorbeam despre Bursele JTI - și am luat contact cu cei de acolo. Gilda Lazăr a fost providențială 

pentru mine și a făcut posibilă apariția acestei cărți. Este o carte în care am spus poveștile celor cinci incursiuni în 

Afganistan, așa cum m-am priceput eu. Le-am însoțit de o mulțime de fotografii și de vreo 10 secvențe video din 

Afganistan. Cartea este dedicată, la fel ca și expoziția, lui Mădălin și sper să fie mândru de chestia asta și de mine, 

acolo unde o fi el.  

Adelina Tocitu: Eu sunt convinsă, la felul în care te-am simțit vorbind astăzi, că probabil vom vedea o 

expoziție și despre… 

Ilie Pintea: Work in progress, cum să nu?  De-abia așteptam o mulțime de fotografii, am văzut multe dintre 

ele. Cele de la Cernobîl sunt destul de spectaculoase, ăsta fiind un loc foarte fotogenic, așa, și înainte de explozie. 

Adelina Tocitu: Până unde ai ajuns exact la Cernobîl? 

Ilie Pintea: Până în inima Pripiatului. Pripiatul și Cernobîlul sunt două orașe diferite. Zona de excludere, 

care înseamnă zona contaminată radioactiv, are 

2.500 de kilometri pătrați. Accesul este extrem, 

extrem de riguros. Am făcut acte vreo două luni 

înainte să ajung acolo, pe la o grămadă de instituții, 

ca să mi se permită accesul după. Să nu uităm faptul 

că rușii au ocupat Cernobîlul pentru mai bine de o 

lună. Au făcut tranșee p-acolo am și ajuns să le văd. 

Au provocat distrugeri nemăsurate. Am ajuns acolo 

după foarte multe demersuri din astea, după 

controale foarte riguroase și am văzut reactorul acela 

nuclear îmbrăcat în acel sarcofag de beton de 110 

metri înălțime. Am văzut Pripiatul, care este orașul 

în care locuiau muncitorii de la Cernobîl. În̕ 86 era 

cel mai modern oraș din Uniunea Sovietică. 

Oamenii de acolo aveau facilități inimaginabile pentru acea vreme. Era un oraș foarte frumos, foarte elegant, dotat 

cu de toate. 

Adelina Tocitu: Pentru mulți dintre noi, Cernobîlul e doar o poveste. Eu, de exemplu, sunt născută în anul 

1986, am auzit vorbindu-se despre Cernobîl. Am citit. Mai nou sunt filme documentare despre catastrofa de la 

Cernobîl și implicațiile generate. De aceea te întrebam cât ai putut să mergi? Citeam la un moment dat că poate fi 

și o zonă turistică.. 

Ilie Pintea: Era înainte de război.  

foto Ilie Pintea - Cernobîl 
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Adelina Tocitu:  Era o zonă pe care o puteai vizita. De aceea te-am întrebat până unde ai reușit să ajungi.  

Ilie Pintea: Am ajuns până în Pripiat, în centrul orașului. M-am plimbat pe acolo câteva ore, am făcut 

nenumărate fotografii, pentru că fiecare loc în care întorceai capul era ceva de fotografiat. A trebuit să respect 

restricțiile foarte stricte legate de accesul în anumite zone care fuseseră potențial minate. Au fost, de asemenea, 

câteva obiective pe care nu le-am fotografiat, tot așa, din motive de securitate, dar în rest, tot ce înseamnă imaginea 

asta post apocaliptică am putut să surprind.  

De exemplu, mergeam pe bulevardul Lenin și vedeam în jurul meu doar o pădure și nu-mi imaginam de ce 

ar fi făcut cineva un bulevard, pe mijlocul unei păduri. Ei, după copaci, erau blocuri cu 10 etaje. Ca să-ți faci o 

idee despre cât de mult cotropise natura ce rămăsese din orașul ăsta. Am reușit să intru așa mai mult pe ascuns, 

prin câteva clădiri, pentru că nu era permis nici asta, dar n-am văzut câteva dintre locurile pe care eu le știam din 

fotografii. De exemplu, celebra roată mi s-a spus că nu se mai vede de copaci. Era un loc de pe un pod de pe care 

se vedea. N-am ajuns la stațiile alea de bruiaj radio, care se întind pe câțiva kilometri pătrați. Până acolo mai 

trebuia să mai facem câteva ore bune și timpul meu la Cernobîl a fost de doar o zi, pe care am fructificat-o atât cât 

am putut, la maxim.  

Am ajuns și la monumentul ridicat în memoria celor care au murit acolo și este poate cel mai potrivit loc 

din lume în care poți să vezi o statuie a lui Prometeu. Mi s-a părut cea mai bună alegere că l-au pus pe Prometeu 

acolo. E și așa într-o ipostază foarte dinamică și da, am putut să documentez la fața locului inclusiv ce au făcut 

rușii. Cum spuneam, tranșeele alea pe care le-au săpat ei în Pădurea Roșie. Am aflat și de ce a fost extrem de 

periculos ce au făcut ei, pentru că solul fusese acoperit cu pământ, milioane de tone de pământ adus din alte părți. 

Când au săpat au scos pământul radioactiv din nou la suprafață, au distrus senzorii de monitorizare a radiațiilor și 

întreaga stație care se ocupa cu asta. Am vorbit cu șeful stației de acolo. I-am luat un interviu și-mi arăta 

calculatoare făcute bucăți de ei. „Dar ce au vrut? Să fure ceva din ele?” „Zice, nu! Ei credeau că aici facem arme 

nucleare”. Adică ignoranța asta mi s-a părut greu de explicat pentru că totuși știm cu toții, nu? Mai ales că rușii au 

făcut Cernobîlul. Astea au fost lucrurile care așa pe repede înainte am putut să le văd acolo.  

Mai am o mulțime de fotografii impresionante. Una dintre ele este făcută chiar în ușa beciului de care 

spuneam, în care s-a născut Victoria. Este o mașină așa distrusă de explozie, așa cum sunt zeci, sute de mii acolo. 

Numai că deasupra ei era un curcubeu care ne-a însoțit aproape tot drumul de la Kiev. S-a legat cumva de povestea 

Victoriei și a picat exact când trebuia ca să vezi, după o zi foarte grea în care avusesem povești una mai tragică 

decât alta, un curcubeu deasupra acestor ruine lăsate de război, într-un loc atât de încărcat de semnificație datorită 

poveștii Victoriei. Mi s-a părut un semn al Providenței pe care l-am fotografiat imediat.  

Adelina Tocitu: Așadar, smulg acum o promisiune că vom avea o expoziție. 

Ilie Pintea: Cu siguranță! Sigur, cel mai greu o să fie procesul de selecție… 

Adelina Tocitu: Sunt convinsă că sunt mii și mii de fotografii, cele pe care le-ai realizat și în Afganistan. 

Sunt convinsă că la fel se întâmplă și aici în Ucraina. 

Ilie Pintea: A fost extrem de greu să aleg, pentru că e subiectiv. Fiecare înseamnă ceva pentru tine. E greu 

să limitezi, mai ales că am ales un format neobișnuit pentru lucrările astea și imaginează-și ce bătaie de cap a fost 

să le transport. Să le trimit în America, nu mai zic.. Expoziția avea 50 de lucrări. La NATO au zis ok, 50 da, nu 

putem să punem 50. Și au fost inclusiv motive la care nu m-aș fi gândit, pentru care anumite lucrări nu era bine să 

fie puse acolo. Adică oamenii se gândesc foarte departe, la tot ce ar putea să fie interpretabil într-o fotografie.  

Adelina Tocitu: Dacă ar fi să ne adresăm acum celor care poate și-ar dori să devină corespondenți de război, 

care poate sunt pe băncile facultății și se gândesc la asta, care poate sunt deja jurnaliști și se gândesc, dar poate n-

au încă curajul necesar să facă asta, ce le-ai transmite tu? Eu am tras așa o concluzie din ce e făcut un corespondent 

de război, dacă urmărim cap-coadă interviul pe care l-am realizat astăzi, regăsim în acest interviu toate calitățile  

pe care ar trebui să le aibă un corespondent război, astfel încât să se descurce într-o zonă în care pericolul te paște 

de la orice pas. Am vorbit de curaj, am vorbit de echilibru, am vorbit de conservare, responsabilitate. Cred că în 

această discuție a noastră, cuvintele pe care le-am auzit cel mai des de la tine au fost echilibru, responsabilitate, 

două calități pe care ar trebui să le sedimentăm foarte adânc în noi și care nu ar trebui să ne părăsească niciodată. 

Ilie Pintea: Încă o dată revin la motivație. Adică dacă tu îți găsești motivația potrivită, dispare din ecuație și 

frica, pentru că intervine tot ceea ce ai învățat când te-ai pregătit pentru asta, presupunând că nimeni nu e atât de 

naiv încât să plece într-o astfel de zonă fără o minimă pregătire. Cursul ăsta de la Ministerul Apărării este organizat 

anual, este deschis tuturor jurnaliștilor. Nu se pune problema să vrei să faci cursul ăsta și să nu poți. Ministerul 

Apărării a făcut o treabă grozavă prin chestia asta și sunt cred că sute de jurnaliști la ora asta care au urmat acest 
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curs și care pot să-ți confirme că este esențială pregătirea pe care o face acolo, inclusiv pentru munca de zi cu zi. 

Dar în momentul în care ai această minimă pregătire și ai motivația corectă, știi clar de ce te duci acolo. Te duci 

și asta e tot. Nu trebuie să faci altceva decât să ții ochii largi deschiși și în ceea ce privește siguranța ta personală 

și în ceea ce privește subiectele. Am vorbit cu niște studenți la master care mă întrebau: „doamne, cum îți alegi 

subiectele?” „Păi asta e problema? În jurul tău numai asta e! Nu le poți face pe toate. Întâlnești situații una și una.”  

Adelina Tocitu: Vezi? Întrebările pe care noi ți le adresăm par nelalocul lor. Dar trebuie să înțelegi că cei 

care îți pun aceste întrebări n-au fost niciodată să vadă ce ai văzut tu. Și atunci, pentru unii dintre noi, aceste 

întrebări își au rostul.  

Ilie Pintea: E foarte important 

și cum îți faci meseria de zi cu zi, nu 

neapărat la război, pentru că în 

fiecare zi te confrunți cu altceva, 

nu? Adică, exceptând faptul în care 

ești acreditat la Guvern sau la 

Parlament și te plictisești toată ziua 

cu vorbăria ălora, dacă ești pe teren 

cum suntem noi, corespondenții 

Radio România Actualități, unul pe 

județ, nu ai cum să te plictisești. În 

fiecare zi e altceva, sar de la una la 

alta, de la un incendiu la o premieră 

la teatru. Eu tot insist pe asta cu 

teatrul pentru că mi se pare 

important și aspectul ăsta. Adică, 

inclusiv în Ucraina, bine că am 

revenit la povestea asta. Una dintre 

cele mai impresionante chestii pentru mine a fost importanța pe care o dau ei patrimoniului cultural. Am ajuns în 

Liov și 16 hectare, centrul vechi al centrului istoric al orașului este în patrimoniul UNESCO. Nu-ți imaginezi ce-i 

acolo?! Deci e Viena la o scară mai mică. Incredibil de frumos orașul ăla! Toate monumentele erau învelite în saci 

de nisip, în niște saltele speciale, astfel încât în cazul unui bombardament să fie protejate. Eu cred că asta spune 

foarte multe despre poporul ăla și despre felul în care se raportează ei la trecut și despre ce este important pentru 

ei. Instinctul de supraviețuire te face să-ți faci un adăpost rezistent. Dar în momentul în care faci un adăpost în 

jurul unei statui, cred că asta deja transcede puțin instinctul ăsta primar și duce deja spre o altă zonă. Și chiar le-

am spus lucrul ăsta și ucrainenilor. Am dat un interviu chiar de curând pentru un institut de sociologie de la Kiev, 

care îi bagă în seamă pe corespondenții de război ca să afle de ei ce ar trebui să îmbunătățească instituțiile statului 

în comunicarea cu jurnaliștii. Lucru care mi s-ar părea de neconceput în țara noastră, de exemplu. Adică să aibă 

cineva atâta grijă de aspectul ăsta. Și îi felicităm pentru chestia asta legată de felul în care se raportează ei la ce e 

în jurul lor. Și uite asta ziceam, faci în fiecare zi altceva. Exact asta faci și într-o zonă de război. 

Adelina Tocitu: Uite o chestiune despre care nu te-am întrebat, este cea legată de schimbare. Povesteai, de-

a lungul discuției noastre, de faptul că, la un moment dat, nici nu mai luai în seamă alarmele, ceea ce nu e un lucru 

pe care îl recomandăm nimănui. Ce ai observat schimbat de la primul moment în care ai plecat, până la ultimul? 

În afară de această obișnuință cu un nou mod de viață, o viață în război.  

Ilie Pintea: Știi care e problema? Apare banalitatea răului și se instalează foarte repede. Am constatat lucrul 

ăsta. În momentul în care vezi 1.000 de refugiați, e tot una dacă mai vin încă 10.000, multiplici aceeași poveste. 

Și am văzut cum se instalează foarte repede obișnuința asta în fața lucrurilor care sunt incontrolabile, până la urmă. 

Și nu știu dacă e resemnare neapărat, dar este o adaptare care se produce aproape pe nesimțite și vezi asta nu doar 

în discursul public al oficialităților și în viața de zi cu zi, adică am putut să stau destul de mult acolo cât să văd de 

la o zi la alta, inclusiv în cafeneaua unde mă duceam în fiecare dimineață cum se raportează oamenii la schimbările 

astea.  

Faptul că în Cernăuți n-a căzut nicio rachetă, nicio bombă, i-a făcut pe oameni să ignore complet aceste 

alarme. Pentru cineva care ajunge acolo prima dată și nu este obișnuit cu genul ăsta de manifestări, poate fi într-

adevăr ceva foarte dramatic, foarte traumatizant. În momentul în care vezi că toată lumea își vede de treabă în jurul 

foto Ilie Pintea - Lviv 
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tău, faci și tu la fel. După 2-3 zile deja chiar te întorci pe partea ailaltă dacă sună alarma. Repet, nu este cea mai 

bună atitudine, dar până la urmă te obișnuiești cu orice. Am mai văzut, de exemplu, obișnuința asta în fața răului, 

inclusiv la oamenii care rămăseseră fără nimic. Adică povesteam prin ruinele fostelor case și îmi spuneau ei că nu 

știu unde or să stea, dar măcar sunt în viață și or să vadă ce or să facă mai încolo. Oamenii găsesc întotdeauna 

resurse ca să treacă peste chestiile astea și a fost absolut esențial sprijinul psihologic de care îți vorbeam mai înainte 

și mobilizarea fabuloasă pe care au avut-o în direcția asta.  

Printre refugiați se aflau psihologi care s-au oferit să îi ajute pe cei care se aflau în situații delicate, mai ales 

pe copii. Organizaseră în centrele de refugiați niște linii telefonice non-stop, inclusiv pentru cei care rămăseseră 

blocați în regiuni aflate sub ocupație și doreau să vorbească cu cineva, să-i încurajeze cineva. Au dat foarte mare 

importanță lucrurilor de felul ăsta, care poate n-ar fi tocmai în prima linie de preocupări, dacă stai să te gândești. 

Adică nevoile primare, unde dormim, ce mâncăm, sănătatea și pe urmă, poate te gândești la asta, dar nu, ei le-au 

luat la pachet așa și imediat au înțeles cât de important e să ai suportul ăsta psihologic, pe lângă cel logistic. Așa 

că oamenii de acolo s-au mobilizat în sensul ăsta, de a trece peste situația asta. De la invadarea Crimeei tensiuni 

au tot existat între ruși, ucraineni, ei s-au și pregătit sensul ăsta. Vorbesc de armata ucraineană, care și-a dublat 

efectivele în acești opt ani. A beneficiat de pregătire la nivel NATO, chiar dacă lucrurile astea au fost mai discrete, 

pentru că Ucraina nu este țară NATO, statutul ei era unul destul de incert. Din punctul ăsta de vedere, nu s-a 

beneficiat de această pregătire care s-a văzut acum și foarte important din faptul că ucrainenii au găsit imediat ce 

a început războiul resursele necesare ca să nu rămână la postura de victimă și să lupte pentru țara lor, pentru că 

altfel nu o face nimeni.  

Am vorbit inclusiv cu etnici români din regiunea Cernăuțiului, care s-au înrolat și-mi spuneau că sunt 

români, dar țara lor e acolo, acasă, familia lor e acolo. Pentru asta trebuie să lupt, asta trebuie să apăr. Mi se pare 

că ceea ce a făcut războiul ăsta a fost să îi unească pe ucraineni mai mult ca niciodată, pentru că erau și ei destul 

de divizați acolo.  

Sunt multe minorități, fricțiuni foarte puternice între ele. Până și minoritatea rusă, care-i una foarte 

numeroasă, s-a întors împotriva Federației Ruse după acest război. Am ajuns în sate aflate la 50 de kilometri de 

granița cu Rusia, locuite majoritar de etnici ruși, care fuseseră tocate efectiv de bombardamente și ziceau: „Băi 

ăștia, ce vin să elibereze, că pe noi care suntem ruși, ne-au bombardat aici!”. Și nu, nici nu au vrut să audă. Oamenii 

s-au unit de data asta în fața acestei tragedii și lumea întreagă a putut să afle de ce e importantă Ucraina. Pentru 

că, pun pariu, că nici tu nu știai, eu cu atât mai puțin, acum am aflat cât de importantă este Ucraina pentru Europa, 

cel puțin cât de mult exportă cereale, cât de multe resurse industriale există acolo, cât de mare e țara asta până la 

urmă. Și uite-așa a aflat toată lumea că Ucraina nu e o țară așa „ca și altele”, printre cele multe care făcuseră parte 

din Uniunea Sovietică, ci un stat extrem de important pentru noi toți, pentru noi, cu atât mai mult pentru că suntem 

vecini și care, uite, stă cumva între restul lumii și Federația Rusă.  

Atunci e normal să fie sprijinită, așa cum este și România. Din punctul ăsta de vedere, a fost un sprijin 

esențial, pentru că și-a asumat partea asta de ajutor umanitar și care, trebuie să spunem, și acest lucru a fost inițiat 

de oameni, nu de instituțiile statului. Adică în Vama Siret au ajuns reprezentanții guvernului la vreo patru zile 

după ce ONG-urile și oamenii simpli deja se mobilizaseră ca la carte și asigurau tot ce trebuie acolo pentru oamenii 

care intrau în țară. Deci, oamenii au făcut ceea ce statul a făcut abia mai târziu și ăsta e iarăși un semn de umanitate, 

care ar trebui să ne dea un pic de speranță referitor la ce să o se întâmple de acum acolo, pentru că sfârșitul acestui 

război este unul imprevizibil și de pierdut are toată lumea. Nu există un câștigător în războiul ăsta. Cum cred că în 

niciun război nu există câștigători, toată lumea are ceva de pierdut.  

Adelina Tocitu: Speranța mea este să se încheie cât mai curând, cel puțin a mea și probabil a multora… 

Ilie Pintea: Da, bine ar fi… 

Adelina Tocitu: Eu îți mulțumesc pentru această discuție și pentru că ne-ai împărtășit din experiența ta și 

din ce ai văzut acolo. Noi continuăm să te ascultăm la radio și să-ți urmărim imaginile și documentarele pe care le 

faci de acolo. 

Ilie Pintea: Vezi ce asculți. 

Adelina Tocitu: Exact. O să privim ceea ce vezi, o să vedem ceea ce ascultăm. Mulțumesc.  

Ilie Pintea: Mulțumesc.  
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Știrile Agenției de Presă RADOR 

 

21 Februarie (Luni) 

I.1  Perspectiva politică  

CNN: Decizia președintelui Rusiei este o mișcare de rău augur și un semn sumbru (Marea Britanie) 

RADOR (21 februarie) - Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a declarat luni că decizia președintelui 

Rusiei, Vladimir Putin, de a recunoaște regiunile separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei reprezintă o 

încălcare a legii internaționale și este o mișcare "de rău augur și un semn întunecat". "Este pur și simplu încălcarea 

legii internaționale, o violare flagrantă a suveranității și integrității Ucrainei", a declarat Boris Johnson în cadrul 

unei conferințe de presă legată de pandemia de COVID-19. "Este o repudiere a procesului Minsk și a Acordurilor 

de la Minsk și consider că este o mișcare de rău augur și un semn întunecat. Este încă un indiciu al faptului că 

lucrurile în Ucraina merg în direcția greșită", a declarat premierul britanic. (CNN INTERNATIONAL, 21 

februarie, ora 23:00) /mbaciu/pvelisar 

RIA NOVOSTI: În regiunea rusească Penza se introduce regim de situație excepțională 

RADOR (21 februarie) - Din cauza sosirii refugiaților din Donbas, regiunea Penza din Rusia introduce, 

începând de astăzi, regim de situație excepțională, a comunicat guvernul regional pe canalul Telegram. Respectiva 

dispoziție a fost semnată de guvernatorul Oleg Melnicenko. "Introducerea regimului de situație excepțională are 

legătură cu primirea în regiune a cetățenilor din republicile populare auto-proclamate Donețk și Luhansk, plasarea 

lor și acordarea de asistență sub toate formele", se arată în comunicat. (www.ria.ru - 21 februarie) /snicolau/gpodea 

RIA NOVOSTI: În cursul nopții, Putin și Macron au avut o nouă convorbire telefonică 

RADOR (21 februarie) - În jurul orei 1:00, la inițiativa președintelui Macron, președinții Franței și Rusiei, 

Emmanuel Macron și, respectiv, Vladimir Putin, au avut, în noaptea de 20 spre 21 februarie, a doua convorbire 

telefonică în aceeași zi, consacrată situației în Ucraina, a comunicat secretarul de presă al președintelui Federației 

Ruse, Dmitri Peskov. Potrivit RIA - Novosti, duminică la prânz, Putin și Macron au avut o convorbire telefonică 

care a durat o oră și 45 de minute, în cursul căreia s-a convenit să se lucreze la organizarea, în următoarele ore, a 

unei întâlniri a Grupului de lucru trilateral pentru Ucraina. Liderii "au accentuat necesitatea continuării dialogului 

pe linia departamentelor de politică externă și a consilierilor politici", a arătat Peskov. După cum a arătat oficialul 

rus, "în viitorul apropiat sunt posibile, de asemenea, contacte între Rusia și Franța la nivel de miniștri de externe". 

(www.ria.ru - 21 februarie) /snicolau/schelaru 

 

 

RIA NOVOSTI: Putin va conduce o ședință extinsă a Consiliului de Securitate al Rusiei 

RADOR (21 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va conduce, astăzi, o ședință extinsă a 

Consiliului de Securitate al țării, a declarat secretarul de presă al șefului statului, Dmitri Peskov. "Acesta este un 

mare Consiliu de Securitate", a arătat Peskov. La reuniune vor lua cuvântul Putin, dar și alți vorbitori. Întâlnirea 

va fi una extraordinară, a arătat Peskov. "Tot astăzi, șeful statului va avea câteva convorbiri telefonice 

internaționale", a adăugat Peskov. (www.ria.ru - 21 februarie) /snicolau/schelaru 

RIA NOVOSTI: În prezent Occidentul escaladează situația (Lavrov) 

RADOR (21 februarie) - Occidentul escaladează situația și încearcă să creeze "o confruntare aproape de 

nedepășit între Federația Rusă și alianța occidentală", a declarat ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei 

Lavrov, înaintea convorbirilor avute cu omologul său sirian, Faisal Mekdad. "Eforturile noastre și ale 

dumneavoastră, care sunt îndreptate spre respectarea Rezoluției 2254 a Consiliului de Securitate al ONU, sunt 
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influențate de atmosfera pe care colegii noștri occidentali o escaladează acum, încercând să creeze o confruntare 

aproape de nedepășit între Federația Rusă și alianța occidentală", a arătat ministrul rus. (www.ria.ru - 21 februarie) 

/snicolau/sdm2 

BBC: Președintele Vladimir Putin prezidează o reuniune neplanificată a Consiliului de securitate 

al țării 

RADOR (21 februarie) - Președintele Vladimir Putin prezidează o reuniune neplanificată a Consiliului de 

securitate al țării, după ce purtătorul său de cuvânt a declarat că nu există planuri concrete privind o întâlnire cu 

omologul său american, Joe Biden. După o serie de discuții diplomatice telefonice la nivel înalt, speranțele privind 

rezolvarea pe cale pașnică a crizei din Ucraina au crescut. Cabinetele de la Casa Albă și Palatul Élysée au anunțat 

că un summit între liderii rus și american a fost stabilit "în principiu", însă administrația de la Kremlin a respins 

aceste comunicate, afirmând că deși o astfel de întâlnire nu poate fi exclusă, ea nu a fost încă stabilită. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 21 februarie, ora 15:01) /opopescu/sdm2 

REUTERS: Armata rusă susține că a zădărnicit o tentativă ucraineană de trecere a frontierei 

RADOR (21 februarie) - Armata rusă a anunțat luni că soldații și grănicerii au împiedicat un grup de 

"cercetare și diversiune" să pătrundă în Rusia, de pe teritoriul ucrainean, și că un număr de cinci persoane au fost 

ucise, au informat agențiile de presă ruse. Autoritățile din Ucraina au respins raportul, pe care l-au descris ca fiind 

fals și au spus că nu sunt prezente forțe ucrainene în regiunea Rostov, unde se presupune că ar fi avut loc incidentul. 

Interfax a citat Armata rusă, comunicând că mai multe vehicule armate ucrainene au fost distruse. Incidentul 

raportat a avut loc într-un moment de tensiune extremă între cele două țări, autoritățile din Rusia continuând să 

nege declarațiile americane și ale aliaților acestora, privind iminența unei invadări a Ucrainei. (REUTERS - 21 

februarie) /opopescu/sdm2 

REUTERS: Vladimir Putin a spus că trebuie luată în considerare recunoașterea independenței 

regiunilor separatiste din Ucraina 

RADOR (21 februarie) - Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni, în cursul unei reuniuni a Consiliului 

rus de securitate, că este necesar să fie luat în considerare un apel din partea liderilor a două regiuni separatiste din 

estul Ucrainei, pentru ca Rusia să le recunoască, ca independente. Dl Putin a spus, în cursul unui discurs televizat, 

că amenințarea la adresa Rusiei ar crește substanțial dacă Ucraina ar adera la NATO. (REUTERS - 21 februarie) 

/opopescu/sdm2 

BBC: Ucraina este folosită ca instrument împotriva Rusiei, declară Vladimir Putin 

RADOR (21 februarie) - Președintele Vladimir Putin a declarat în timpul unei reuniuni televizate a 

consiliului de securitate al țării că Ucraina este folosită ca instrument împotriva Rusiei, prezentând o amenințare 

majoră și periculoasă la adresa țării sale. Liderul rus a făcut aceste afirmații în cadrul unei rare întruniri publice, 

alături de oficiali de securitate și miniștri ruși, întrevedere în timpul căreia a stat la mare distanță de aceștia. 

Vladimir Putin a mai cerut în cadrul reuniunii să se analizeze apelul privind recunoașterea celor două regiuni 

separatiste din Ucraina, controlate de separatiști proruși. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 21 februarie, ora 17:03) 

/cstoica/sdm2 

REUTERS: Șeful Serviciului rus de Informații Externe acuză Departamentul de Stat al SUA de 

propagandă de război 

RADOR (21 februarie) - Șeful Serviciului rus de Informații Externe (SVR), Serghei Narishkin, a declarat 

luni că acuzațiile occidentale, potrivit cărora Rusia intenționează să atace Ucraina, reprezintă propagandă de război 

pregătită în Departamentul de Stat al SUA. Narishkin i-a spus președintelui Vladimir Putin că aceste acuzații au 

fost menite să provoace Ucraina să întreprindă acțiuni militare. (REUTERS - 21 februarie) /cstoica/sdm2 
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TASS: Vladimir Putin desfășoară ședința Consiliului de Securitate al Rusiei 

RADOR (21 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, conduce ședința Consiliului de Securitate al 

țării. Anterior, secretarul de presă al șefului statului rus, Dmitri Peskov, a declarat că acesta "nu este un eveniment 

regulat". Ședința se ține în format fizic, dar cu respectarea restricțiilor anti-COVID, și anume, distanțarea socială. 

Consiliul de Securitate s-a întrunit în Sala Ecaterina, a Kremlinului. În mod tradițional, Vladimir Putin organizează 

întâlniri cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate aproximativ o dată pe săptămână, dar în condițiile 

unei pandemii se folosește de obicei formatul de videoconferință. Reuniunile mari ale Consiliului de Securitate al 

Federației Ruse, ca cea de astăzi, au loc mai rar. Ultima dată când președintele rus a convocat Consiliul de 

Securitate prin videoconferință a fost la sfârșitul lunii septembrie 2021, când au fost discutate măsuri de 

perfecționare a sistemului de planificare strategică al Federației Ruse. Vladimir Putin este președintele Consiliului 

de Securitate. Membri permanenți ai Consiliului de Securitate sunt premierul Federației Ruse, Mihail Mișustin, 

președinții celor două camere ale Parlamentului - Duma de Stat și Consiliul Federației - Veaceslav Volodin și 

Valentina Matvienko, vicepreședintele Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, secretarul Consiliului de 

Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, directorul Serviciului de Informații Externe, Serghei Narîșkin, directorul 

Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), Aleksandr Bortnikov, șeful administrației prezidențiale ruse, 

Anton Vaino, miniștrii de externe, al apărării și de Interne, Serghei Lavrov, Serghei Șoigu și Vladimir Kolokolțev, 

precum și reprezentantul special al președintelui pentru protecția mediului, ecologie și transporturi, Serghei 

Ivanov. Membri ai Consiliului de Securitate mai sunt primarul Moscovei, Serghei Sobianin, guvernatorul Sankt-

Petersburg, Aleksandr Beglov, șeful Serviciului Federal Vamal, Vladimir Bulavin, șeful Statului Major General, 

Valeri Gherasimov, directorul Gărzii Rusiei, Viktor Zolotov, procurorul general, Igor Krasnov, adjunctul 

secretarului Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Rașid Nurgaliev, ministrul rus de finanțe, Anton Siluanov, 

ministrul justiției, Konstantin Ciuicenko, precum și reprezentanții prezidențiali în districtele federale. 

(www.tass.ru - 21 februarie) /ssirbu/sdm2 

RRA: Președintele rus, Vladimir Putin, spune că va lua luni o decizie referitoare la recunoașterea 

regiunilor separatiste Donetsk și Luhansk 

RADOR (21 februarie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a spus că va lua astăzi o decizie referitoare la 

recunoașterea regiunilor separatiste Donețk și Luhansk. Declarația a fost făcută la încheierea unei reuniuni 

extraordinare a Consiliului Securității, transmisă în direct la televiziune, în condițiile în care de obicei reuniunile 

au loc cu ușile închise. Potrivesc corespondentului RRA la Moscova, Aleksandr Beleavski, membrii Consiliului 

Securității au fost în favoarea recunoașterii celor două regiuni separatiste, însă au existat și opinii care au sugerat 

o nouă discuție a președintelui Putin cu omologul său american, Joe Biden. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI 

- 21 februarie, ora 18:03:17) /dstanesc 

TASS: Duma de Stat îi cere lui Vladimir Putin să recunoască independența republicilor populare 

Donețk și Luhansk, afirmă Veaceslav Volodin 

RADOR (21 februarie) - Duma de Stat îi cere președintelui Rusiei, Vladimir Putin, să analizeze apelul 

Camerei inferioare a Parlamentului rus, de recunoaștere a independenței autoproclamatelor republici populare 

Donețk și Luhansk și să ia această decizie, a declarat, luni, președintele Dumei, Veaceslav Volodin, în ședința 

Consiliului de Securitate al Federației Ruse. "Vladimir Vladimirovici, vă rugăm să analizați apelul Dumei de Stat 

și să recunoașteți republicile populare Donețk și Luhansk" - a spus acesta, subliniind că decizia Camerei, privind 

apelul, nu a fost una spontană, ci "a fost studiată cuprinzător și este echilibrată". "Am pornit de la faptul că situația 

în Donețk și Luhansk este critică, iar decizia noastră a fost dictată în primul rând de considerente umanitare, ținând 

cont de oamenii care mor, fapt care nu se oprește" - a continuat președintele Dumei. "Deputații cred că Kievul pur 

și simplu amână și sabotează deliberat acordurile de la Minsk. Acest lucru este inacceptabil" - a subliniat Volodin. 

Președintele Dumei de Stat a mai subliniat că situația nu s-a schimbat în opt ani și, în ciuda participării altor țări 

la procesul de negocieri, "Kievul sabotează toate angajamentele asumate anterior". (www.tass.ru - 21 februarie) 

/ssirbu/sdm2 
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TASS: Recunoașterea Donețkului și Luhanskului va rezolva problema în jurul Donbasului, 

consideră Valentina Matvienko 

RADOR (21 februarie) - Recunoașterea, de către Rusia, a republicilor populare Donețk și Lugansk, va 

contribui la rezolvarea conflictului din sud-estul Ucrainei, de aceea Rusia ar trebui să facă acest pas, a declarat, 

luni, președintele Consiliului Federației (Camera superioară a Parlamentului rus), Valentina Matvienko, în ședința 

Consiliului de Securitate al Rusiei, prezidată de Vladimir Putin. "În opinia mea, a sosit momentul pentru aceasta, 

nu trebuie să amânăm, trebuie să luăm o decizie. Dacă recunoașterea republicilor populare Donețk și Lugansk 

rezolvă această problemă, este evident că atunci trebuie să facem acest pas. Amenințările cu sancțiuni, desigur, 

sunt dureroase, neplăcute, dar ei ne numesc și agresor, iar noi nu am anunțat niciodată sancțiuni împotriva 

Ucrainei" - a declarat Matvienko. "Pentru Ucraina, acestea (republicile populare Donețk și Luhansk - nota TASS) 

sunt teritorii; pentru Rusia, pentru noi - sunt cetățeni, oameni. Ruși, vorbitori de limbă rusă, ucraineni - nu 

contează" - a adăugat ea. Valentina Matvienko a adăugat că Rusia și Republica Belarus continuă să livreze energie 

electrică, gaze și combustibil pe teritoriul Ucrainei, care "încarcă rezervoare care merg spre granița cu republicile 

Donețk și Luhansk". "Cred că a sosit momentul să luăm o decizie. Să vorbim în continuare, să pretindem că toate 

acestea (acordurile de la Minsk - nota TASS) sunt puse în aplicare este pur și simplu imoral" - a subliniat 

Matvienko. "Ucraina nu va respecta acordurile de la Minsk pentru a rezolva situația din jurul republicilor populare 

Donețk și Lugansk. Acest lucru nu face parte din planurile Kievului" - a declarat președintele camerei superioare, 

Valentina Matvienko. "Cât mai trebuie să explicăm asta? Trebuie să luăm o decizie. Am avut destulă răbdare și 

argumente pentru a forța Ucraina să respecte acordurile de la Minsk, să urmeze o cale pașnică, diplomatică. 

Evident, asta nu face parte din planurile ucrainenilor, ei nu vor și nu o vor face" - a conchis Matvienko. 

(www.tass.ru - 21 februarie) /ssirbu/sdm2 

TASS: Serghei Șoigu a subliniat necesitatea recunoașterii republicilor populare Donețk și Luhansk 

RADOR (21 februarie) - Ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, a subliniat necesitatea recunoașterii 

republicilor populare Donețk și Luhansk. Acesta a făcut această declarație în timpul ședinței Consiliului de 

Securitate al Rusiei, care a fost condusă de președintele rus, Vladimir Putin. "În această situație, nu avem de ales. 

De aceea, spun fără echivoc da. Da, trebuie să le recunoaștem" - a declarat Șoigu. Menționăm că, Duma de Stat, 

în ședința sa din 15 februarie, a sprijinit cu majoritate de voturi rezoluția conform căreia proiectul de apel propus 

de fracțiunea Partidului Comunist Dumei la adresa lui Putin pentru recunoașterea republicilor populare Donețk și 

Lugansk va fi imediat trimis imediat șefului statului rus. Potrivit documentului, Duma de Stat face apel la șeful 

statului cerând analizarea problemei recunoașterii autoproclamatelor republici populare "ca state autonome, 

suverane și independente". În text se spune că deputații "consideră întemeiată și justificată moral recunoașterea" 

Donețkului și Luhanskului. "În ultimii ani, pe baza voinței poporului, în republici s-au construit organe 

democratice, devenind state cu toate atributele puterii legitime" - se arată în text. (www.tass.ru - 21 februarie) 

/ssirbu/sdm2 

REUTERS: Serghei Lavrov i-a transmis omologului său german că Acordurile de la Minsk sunt 

singura cale de soluționare a conflictului ucrainean 

RADOR (21 februarie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, i-a spus luni omologului său german, 

Annalena Baerbock, că acordurile de la Minsk sunt singura modalitate de reglementare pe termen lung a crizei 

interne ucrainene, a transmis Ministerul rus de Externe. Dl Lavrov, care a vorbit telefonic cu dna Baerbock, a spus 

că Germania ar trebui să facă presiuni asupra conducerii ucrainene pentru a o determina să adopte o poziție mai 

constructivă pe fondul crizei în derulare în estul Ucrainei, a adăugat ministerul. (REUTERS - 21 februarie) 

/cstoica/sdm2 

REUTERS: Vladimir Putin se va adresa națiunii în această seară într-un discurs televizat 

RADOR (21 februarie) - Președintele rus, Vladimir Putin, va adresa națiunii un discurs televizat luni seară, 

a anunțat postul de televiziune de stat Rossiya-24. Nu se precizează exact ora evenimentului, ci doar că se va 

întâmpla în curând. Putin a spus mai devreme că Rusia va decide în cursul acestei zile dacă va recunoaște sau nu 

independența a două regiuni separatiste din estul Ucrainei. (REUTERS - 21 februarie) /cstoica/sdm2 
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BBC: Președintele Rusiei analizează posibilitatea recunoașterii independenței regiunilor 

separatiste din estul Ucrainei 

RADOR (21 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni că analizează posibilitatea 

recunoașterii independenței regiunilor separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei, controlate de separatiști 

susținuți de Moscova. Președintele Putin a declarat, în cadrul unei întruniri televizate a consiliului său de securitate 

că va decide luni dacă va răspunde solicitării formulate de liderii regiunilor Donețk și Luhansk. Presa oficială din 

Rusia relatează că Vladimir Putin se va adresa în curând publicului rus. Întrunirea consiliului de securitate a fost 

o remarcabilă piesă de teatru politic, o reuniune neprogramată în care s-a discutat dacă președintele Putin ar trebui 

să recunoască independența și suveranitatea republicilor pro-ruse din estul Ucrainei. Unul câte unul, șefi ai 

serviciilor de securitate, miniștri și oficiali de rang înalt au luat cuvântul și au susținut recunoașterea, chiar dacă 

acest lucru înseamnă escaladarea conflictului cu Ucraina și accentuarea crizei cu Occidentul. Dacă președintele 

Vladimir Putin recunoaște republicile autoproclamate este posibil ca Rusia să trimită la scenă deschisă sprijin 

militar în Donețk și Luhansk, ceea ce ar amplifica exponențial criza deja existentă. (BBC SERVICIUL MONDIAL 

- 21 februarie, ora 20:00) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Vladimir Putin i-a anunțat pe Scholz și Macron că intenționează să semneze un decret de 

recunoaștere a republicilor Donețk și Luhansk 

RADOR (21 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a purtat, luni, convorbiri telefonice cu 

președintele Franței, Emmanuel Macron, și cu cancelarul Germaniei, Olaf Scholz. În contactele cu aceștia, liderul 

rus a declarat că "în viitorul apropiat intenționează să semneze" un decret de recunoaștere a republicilor populare 

Donețk și Luhansk, informează serviciul de presă al Kremlinului. Se subliniază că Vladimir Putin i-a informat pe 

liderii Franței și Germaniei și despre rezultatele reuniunii extinse a Consiliului de Securitate al Federației Ruse, 

care a analizat astăzi situația actuală din jurul Donbasului, în contextul deciziei Dumei de Stat privind 

recunoașterea autoproclamatelor republici Donețk și Lugansk.  

Tot luni, au sosit din partea conducerilor Donețkului și Luhanskului apeluri de recunoaștere a suveranității 

lor ca urmare a agresiunii militare a autorităților ucrainene, a atacurilor masive asupra teritoriului regiunii Donbas, 

în urma cărora este afectată populația civilă. "Ținând cont de toate acestea, președintele Rusiei a anunțat că 

intenționează să semneze un decret corespunzător în viitorul apropiat" - se arată în comunicat. Se precizează faptul 

că președintele Franței și cancelarul Germaniei "și-au exprimat dezamăgirea față de această evoluție" a 

evenimentelor. În același timp, a adăugat Kremlinul, Emmanuel Macron și Olaf Scholz și-au exprimat 

disponibilitatea de a continua contactele. (www.tass.ru - 21 februarie) /ssirbu/pvelisar 

TASS: Președintele Rusiei, Vladimir Putin, rostește un mesaj televizat cetățenilor țării 

RADOR (21 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, rostește un mesaj televizat cetățenilor țării. 

Mesajele televizate ale președintelui adresate cetățenilor ruși, cu excepția discursurilor de Anul Nou și a altor 

discursuri festive, au constituit un format destul de rar înainte de pandemie. În total, din anul 2000 până în prezent, 

Vladimir Putin a apelat la acestea de 18 ori. Cel mai mare număr mesaje televizate într-un an (un total de cinci) a 

fost făcut de Vladimir Putin în 2020. Ultima intervenție televizată a președintelui a avut loc pe 16 septembrie 2021. 

(www.tass.ru - 21 februarie) /ssirbu/pvelisar 

REUTERS: Ucraina face parte integrantă din istoria Rusiei, a declarat președintele Putin într-un 

discurs televizat 

RADOR (21 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a susținut luni seara un discurs televizat, în 

care a vorbit despre tensiunile din estul Ucrainei. În cadrul discursului, Vladimir Putin a declarat că Ucraina face 

parte integrantă din istoria Rusiei, iar Ucraina modernă a fost creată de Rusia comunistă. De asemenea, Vladimir 

Putin a mai spus că situația din estul Ucrainei este din nou critică. (REUTERS - 21 februarie, ora 20:42) 

/mbaciu/ilapadat 
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REUTERS: Președintele Putin a acuzat Ucraina că în trecut a furat gaz de la Rusia și a utilizat 

energia pentru a șantaja Moscova 

RADOR (21 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a susținut luni un discurs televizat în care a 

vorbit despre tensiunile din estul Ucrainei. În cadrul discursului, președintele Putin a declarat că la căderea Uniunii 

Sovietice, în 1991, Rusia a fost jefuită și pusă într-o poziție foarte dificilă. Vladimir Putin a acuzat Ucraina că în 

trecut a furat gaz de la Rusia și a folosit energia pentru a șantaja Rusia, iar Rusia a avut mereu o cooperare deschisă 

cu Ucraina. (REUTERS - 21 februarie, ora 21:00) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Președintele Rusiei a acuzat Ucraina că este o colonie a SUA și are un regim de carton 

RADOR (21 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a susținut luni un discurs televizat în care a 

vorbit despre situația din estul Ucrainei și despre relațiile dintre Ucraina și Rusia. În discursul său, Vladimir Putin 

a declarat că dronele Statelor Unite spionează constant Rusia. Președintele rus a mai spus că, dacă Ucraina obține 

arme de distrugere în masă, situația mondială se va schimba drastic, iar acest lucru nu poate fi ignorat. Vladimir 

Putin a susținut că Ucraina a fost "inundată" în ultimele luni de arme occidentale și a acuzat Ucraina că este o 

colonie a SUA și are un regim de carton. În plus, președintele rus a declarat că Kievul intenționează să își creeze 

propriile arme nucleare. (REUTERS - 21 februarie, ora 21:18) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Vladimir Putin a semnat decretele de recunoaștere a suveranității republicilor populare 

Donețk și Luhansk 

RADOR (21 februarie) - Vladimir Putin a semnat decretele de recunoaștere a suveranității republicilor 

populare Donețk și Luhansk. (www.tass.ru - 21 februarie) /ssirbu/ilapadat 

TASS: Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat decretele de recunoaștere a suveranității 

republicilor populare Donețk și Luhansk 

RADOR (21 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat decretele de recunoaștere a 

suveranității republicilor populare Donețk și Luhansk. Vladimir Putin și Denis Pușilin au semnat un acord de 

prietenie, cooperare și sprijin reciproc între Federația Rusă și Republica Populară Donețk. Vladimir Putin și Leonid 

Pasecinik au semnat un acord de prietenie, cooperare și ajutor reciproc între Federația Rusă și Republica Populară 

Luhansk. De asemenea, Vladimir Putin i-a felicitat pe șefii Republicii Populară Donețk și Republicii Populare 

Luhansk pentru semnarea acestor acorduri. (www.tass.ru - 21 februarie) /ssirbu/ilapadat 

REUTERS: Președintele Putin a acuzat SUA și NATO că au transformat Ucraina într-un teatru 

de război 

RADOR (21 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a susținut luni un discurs televizat în care a 

acuzat că Statele Unite și NATO au transformat Ucraina într-un teatru de război și că infrastructura NATO a ajuns 

la granițele Rusiei. Multe baze aeriene sunt localizate în Ucraina, în apropiere de granițele cu Rusia, iar Ucraina 

poate fi o platformă de bază de lansare a unui atac împotriva Rusiei. NATO a ignorat complet îngrijorările noastre, 

a spus Vladimir Putin în discursul său. (REUTERS - 21 februarie, ora 21:00) /mbaciu/ilapadat 

 

REUTERS: Președintele Rusiei a semnat decretul prin care recunoaște independența regiunilor 

separatiste din estul Ucrainei 

RADOR (21 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat luni decretul prin care este 

recunoscută independența regiunilor separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei, în cadrul unei ceremonii 

difuzate în direct la televiziunea rusă. Președintele Putin a declarat că este încrezător că cetățenii ruși vor susține 

decizia, ignorând avertismentele Occidentului că o asemenea decizie este ilegală și ar putea duce la suprimarea 

negocierilor de pace. (REUTERS - 21 februarie, ora 21:54) /mbaciu/ilapadat 
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REUTERS: Occidentul ar putea impune sancțiuni Moscovei indiferent de ce acțiuni adoptă Rusia 

(Vladimir Putin) 

RADOR (21 februarie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat luni că, în opinia sa, Occidentul ar 

putea impune sancțiuni împotriva Moscovei indiferent de ce acțiuni adoptă Rusia privind Ucraina. Vladimir Putin 

a insistat că Rusia nu va abandona niciodată suveranitatea și valorile sale naționale. (REUTERS - 21 februarie, ora 

22:00) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Donețk și Luhansk din estul Ucrainei sunt teritorii rusești străvechi, a declarat președintele 

Rusiei 

RADOR (21 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat luni decretul prin care recunoaște 

independența regiunilor separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei, controlate de separatiștii sprijiniți de 

Rusia. În cadrul unui discurs televizat, Vladimir Putin a spus că Donețk și Luhansk sunt teritorii rusești străvechi 

și a descris guvernul de la Kiev ca fiind "un regim de carton", controlat de puterile străine. "Consider necesar să 

luăm această decizie îndelung amânată de a recunoaște imediat independența și suveranitatea Republicii Populare 

Donețk și a Republicii Populare Luhansk. Cer Adunării Federale a Federației Ruse să sprijine această decizie și să 

ratifice tratatul de prietenie și asistență reciprocă legat de cele două republici. Aceste documente vor fi pregătite și 

semnate în viitorul foarte apropiat", a declarat Vladimir Putin. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 21 februarie, ora 

22:00) /mbaciu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: A fost publicat decretul președintelui Rusiei, Vladimir Putin, privind 

recunoașterea republicilor populare Donețk și Luhansk 

RADOR (21 februarie) - A fost publicat decretul președintelui Rusiei, Vladimir Putin, privind recunoașterea 

republicilor populare Donețk și Luhansk. Președintele rus a dat instrucțiuni Ministerului rus de Externe să înceapă 

convorbiri cu cele două republici privind stabilirea relațiilor diplomatice. (www.ria.ru - 21 februarie) 

/ssirbu/pvelisar 

BBC: Kievul, învinuit de auto-proclamata Republică Populară Luhansk pentru uciderea a doi 

civili 

RADOR (21 februarie) - Auto-proclamata Republică Populară Luhansk, din estul Ucrainei, a învinuit 

Kievul pentru un atac cu bombă despre care aceasta susține că a ucis doi civili. Incidentul, care a avut loc duminică 

seară, a fost negat de autoritățile de la Kiev. Rebelii susținuți de Rusia și forțele ucrainene s-au învinuit reciproc 

de încălcarea acordului de încetare a focului de zeci de ori în est, după ce doi civili au fost uciși la finalul 

săptămânii. În ultimele câteva zile a avut loc un număr neobișnuit de mare de schimburi de focuri de armă și cele 

două tabere s-au învinuit mai des pentru fiecare escaladare nouă. Duminică seară, rebelii au învinuit Ucraina pentru 

atacul mortal din Luhansk, dar Kiev a susținut că acesta este un exemplu de atac fals, desfășurat de rebeli pentru 

a justifica intervenția Moscovei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 21 februarie, ora 8:00) /aionita/gpodea 

REUTERS: Liderii regiunilor separatiste din estul Ucrainei îi cer lui Vladimir Putin să le 

recunoască independența 

RADOR (21 februarie) - Liderii a două regiuni separatiste din estul Ucrainei, autoproclamatele republică 

populară Donețk și republica populară Lugansk, i-au cerut luni președintelui rus, Vladimir Putin, să le recunoască 

independența. Dacă Rusia ar face acest pas, ar putea ulterior să trimită forțe militare în ambele regiuni, folosind 

argumentul că intervine ca aliată, pentru a le proteja împotriva Ucrainei. (REUTERS - 21 februarie) 

/opopescu/sdm2 
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TASS: Liderii autoproclamatelor republici Donețk și Lugansk i-au cerut lui Vladimir Putin să 

recunoască independența republicilor 

RADOR (21 februarie) - Șeful autoproclamatei republici populare Donețk, Denis Pușilin, s-a 

adresat, luni, Rusiei, cu solicitarea de recunoaștere a republicii ca stat independent, democratic, legal, 

social. "În numele întregului popor al republicii populare Donețk, vă cerem să recunoașteți această 

republică, ca stat independent, democratic, legal, social" - a declarat acesta la postul de televiziune 

"Rossia-24". "Vă rugăm să analizați posibilitatea încheierii unui acord de prietenie și cooperare între 

Republica Populară Donețk și Federația Rusă, care să prevadă cooperarea în domeniul apărării" - a 

adăugat Pușilin. Liderul autoproclamatei republici populare Donețk a subliniat că apelul către 

președintele rus Vladimir Putin, privind recunoașterea independenței republicii a fost făcut în scopul 

determinării calității de personalitate juridică internațională și, ca urmare, a posibilității de confruntare 

cu agresiunea militară a autorităților ucrainene, de prevenire a victime civile și de distrugere a 

infrastructurii și a fondului de locuințe. În plus, Pușilin și-a exprimat recunoștința față de Putin pentru 

atitudinea sa și pentru ajutorul acordat republicilor populare Donețk și Lugansk începând din 2014. 

Potrivit afirmațiilor lui Pușilin, locuitorii din Donbas se simt ruși după spirit și consideră importantă 

"integrarea în societatea socio-politică și spațiul cultural rusesc". "Deciziile dumneavoastră politice, 

precum recunoașterea documentelor eliberate locuitorilor republicilor noastre, precum și posibilitatea de 

a deveni cetățean al Federației Ruse, sunt neprețuite pentru noi" - a subliniat liderul Donețkului. La rândul 

său, și șeful autoproclamatei republici populare Lugansk, Leonid Pasecinik, i-a cerut președintelui rus să 

recunoască independența republicii. "Stimate Vladimir Vladimirovici! Cu scopul prevenirii morții în 

masă a populației civile a republicii, dintre care 300.000 sunt cetățeni ai Rusiei, vă rog să recunoașteți 

suveranitatea și independența republicii populare Lugansk. Vă rog, de asemenea, să analizați posibilitatea 

încheierii unui acord de prietenie și cooperare între Republica Populară Lugansk și Federația Rusă, 

inclusiv a unei cooperări în domeniul apărării" - a declarat acesta. Cu o solicitare similară, s-a adresat 

apoi, președintelui Rusiei, și președintele consiliului popular al autoproclamatei republici populare 

Lugansk, Denis Miroșnik. (www.tass.ru - 21 februarie) /ssirbu/sdm2 

RIA NOVOSTI: Vladimir Putin a discutat cu liderii Donețkului și Luhanskului, Denis Pușilin și 

Leonid Pasecinik 

RADOR (21 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut convorbiri cu Denis Pușilin și Leonid 

Pasecinik după ceremonia de semnare a acordurilor de prietenie și cooperare cu republicile populare Donețk și 

Luhansk, anunță site-ul Kremlinului. "După încheierea ceremoniei de semnare, Vladimir Putin a discutat cu Denis 

Pușilin și Leonid Pasecinik" - se afirmă în comunicat. Menționăm că, luni, președintele rus, Vladimir Putin, după 

o ședință extraordinară amplă a Consiliului de Securitate al Federației Ruse, s-a adresat cetățenilor Federației Ruse, 

afirmând că consideră necesar să se ia o decizie de recunoaștere imediată a suveranității republicilor populare 

Donețk și Luhansk. Imediat după mesajul televizat, președintele a semnat la Kremlin decretele de recunoaștere a 

suveranității celor două republici. (www.ria.ru - 21 februarie) /ssirbu/ilapadat 

REUTERS: Ucraina speră ca inițiativa de pace a lui Macron să poată fi implementată 

RADOR (21 februarie) - Ucraina speră ca un summit propus de președintele Macron între președinții 

Statelor Unite și Rusiei să poată avea loc și ca și Kievul să poată participa la întâlnire, a declarat luni ministrul 

ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov. Anterior, președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că președintele 

american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin au fost de acord, în principiu, să participe la un summit pe 

tema Ucrainei. "Am speranța că această inițiativă, datorată președintelui Macron și susținută de președintele 

Biden...va putea fi implementată", a declarat Reznikov în cadrul unei ședințe de informare. (REUTERS - 21 

februarie, ora 10:36) /aionita/cpodea 
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BBC: Ministrul ucrainean de externe a solicitat UE să impună unele sancțiuni împotriva Rusiei, 

pentru a evita invazia 

RADOR (21 februarie) - Ministrul ucrainean de externe a solicitat Uniunii Europene să impună sancțiuni 

imediate împotriva Rusiei, pentru a evita invazia din partea Moscovei. Dmitro Kuleba urmează să îi întâlnească 

pe miniștrii de externe ai UE la Bruxelles. Mesajul lui Dmitro Kuleba a fost robust, dar nu va fi o surpriză pentru 

miniștrii din UE. El a afirmat că Ucraina așteaptă decizii. Despre sancțiuni, el a afirmat că nu ar trebui ca blocul 

economic să fie văzut doar făcând promisiuni, ci și acționând. Comisia Europeană a declarat că are pregătit un 

pachet de sancțiuni dure, dacă acestea vor fi necesare, dar că dorește să se concentreze, momentan, pe eforturi 

diplomatice. Se pare că între statele membre există divergențe de opinie, în privința acestor sancțiuni și momentul 

în care ar trebui ele impuse. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 21 februarie, ora 12:00) /aionita/gpodea 

REUTERS: Ucraina cere discuții urgente în cadrul CSONU privind dezescaladarea crizei 

RADOR (21 februarie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat luni că a cerut statelor 

membre ale Consiliului de Securitate al ONU (CSONU) să poarte discuții urgente privind măsurile practice pentru 

garantarea securității țării sale și pentru dezescaladarea tensiunilor cu Rusia. Rusia este un membru permanent cu 

drept de veto al Consiliului de Securitate al ONU. Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat luni că va lua o 

decizie în cursul acestei zile, privind recunoașterea a două regiuni separatiste din estul Ucrainei. (REUTERS - 21 

februarie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, transmite că atenția trebuie 

îndreptată spre eforturile de dezescaladare a tensiunilor 

RADOR (21 februarie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat luni că, după declarațiile 

ruse privind posibila recunoaștere a regiunilor separatiste din estul Ucrainei, toată lumea trebuie să se concentreze 

pe eforturile de detensionare. "Toată lumea își dă seama de consecințe. O mulțime de emoții, dar tocmai acum ar 

trebui să ne concentrăm cu calm pe eforturile de dezescaladare. Nici un alt mod", a transmis Kuleba printr-o postare 

pe platforma Twitter. Kuleba a spus că va discuta marți cu secretarul de stat al SUA despre eforturile de 

dezescaladare, în cadrul unei vizite la Washington. (REUTERS - 21 februarie) /cstoica/sdm2 

TASS: În Ucraina se reunește Consiliul de Securitate al țării 

RADOR (21 februarie) - În Ucraina a început ședința Consiliului de Securitate al țării, a anunțat președintele 

ucrainean, Volodimir Zelenski. (www.tass.ru - 21 februarie) /ssirbu/pvelisar 

RIA NOVOSTI: Convorbire telefonică Volodimir Zelenski - Joe Biden 

RADOR (21 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire cu președintele 

SUA, Joe Biden, și intenționează să poarte o discuție și cu premierul Marii Britanii, Boris Johnson. Anterior, Boris 

Johnson a declarat că recunoașterea de către Rusia a autoproclamatelor republici populare Donețk și Luhansk 

constituie o încălcare a dreptului internațional și a suveranității Ucrainei. "Recunoașterea republicilor populare 

Donețk și Lugansk constituie o încălcare clară a dreptului internațional, o încălcare a suveranității și a integrității 

teritoriale a Ucrainei și o refuzare de îndeplinire a acordurilor de la Minsk. Cred că acesta este un semn foarte rău. 

Acesta este cu siguranță încă un semnal că situația evoluează într-o direcție greșită. Marea Britanie va face tot 

posibilul pentru a sprijini poporul ucrainean" - a declarat Johnson. (www.ria.ru - 21 februarie) /ssirbu/ilapadat 

  MTI: Péter Szijjártó: Ungaria lansează un apel către actorii politicii mondiale, pentru continuarea 

dialogului 

RADOR (21 februarie) - Scopul și interesul de securitate națională a Ungariei este menținerea păcii pe 

termen lung, motiv pentru care, în contextul conflictului generat în Europa de Est, lansează un apel către actorii 

politicii mondiale, în vederea continuării dialogului cu părțile implicate în acest conflict, a declarat luni, la 

Bruxelles, ministrul ungar de externe, în pauza reuniunii miniștrilor de externe ai Uniunii Europene. La o 

conferință de presă, Péter Szijjártó a subliniat pentru ziariștii maghiari: Ungaria lansează un apel marilor actori ai 

politicii mondiale, pentru ca, în loc de provocare, etalarea forțelor și transmiterea mesajelor, să se întoarcă la masa 

negocierilor. Oficialul ungar și-a exprimat încrederea că, după întâlnirea miniștrilor de externe ai Rusiei și ai SUA, 
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Serghei Lavrov și Antony Blinken, planificată să aibă loc în această săptămână, la Geneva, va avea loc și întâlnirea 

dintre președinții Rusiei și Statelor Unite. Potrivit Ungariei, aceasta este singura soluție, singura speranță, a 

subliniat ministrul ungar de externe, care a amintit: Ungaria respectă cererea Ucrainei, astfel că Ambasada sa de 

la Kiev și cele două consulate ale sale din Transcarpatia funcționează în totalitate, cu întregul personal. Cu toate 

că între Ungaria și Ucraina mai există conflicte, Ungaria va ajuta în continuare Ucraina, așa cum a procedat și 

acum, când i-a trimis 120 de aparate cu ventilație mecanică, contribuind astfel la protecția împotriva noului 

coronavirus. Referitor la Bosnia-Herțegovina, Péter Szijjártó a declarat că stabilitatea, pacea și liniștea regiunii 

Balcanilor de Vest sunt în interesul securității naționale a Ungariei și, de aceea, lansează un apel la dialog în locul 

sancțiunilor. "Sancțiunile nu pot crea pace, ci adâncesc tensiunile și conflictele, așa că Ungaria face un apel la toți 

aliații și prietenii săi pentru ca soluția pentru ei să fie continuarea dialogului și nu austeritatea", a precizat Péter 

Szijjártó, care a amintit că la sfârșitul acestei săptămâni s-a consultat cu Milorad Dodik, membru al Președinției 

Bosniei-Herțegovina, liderul sârbilor bosniaci, cu care a fost de acord în privința menținerii integrității teritoriale 

a Bosniei-Herțegovina. "Ungaria nu sprijină nicio sancțiune împotriva vreunei entități sau persoane în legătură cu 

Bosnia-Herțegovina. Cu politicienii aleși în mod democratic trebuie să se vorbească, nu să fie amenințați cu 

introducerea unor regimuri de sancțiuni", a conchis Péter Szijjártó. (MTI - 21 februarie) /rganciu/sdm2 

REUTERS: Ministrul francez de externe l-a invitat vineri la Paris pe Serghei Lavrov 

RADOR (21 februarie) - Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, l-a invitat pe omologul său rus, 

Serghei Lavrov, la o întâlnire, vineri, la Paris, pentru a discuta despre criza din Ucraina, a transmis luni Ministerul 

francez de Externe. Lavrov a acceptat invitația, a precizat ministerul, spunând că, pentru ca întrevederea să aibă 

loc, condiția a fost să nu fie lansată între timp nicio invazie a Rusiei în Ucraina. Armata Rusiei a anunțat luni că 

sabotorii ucraineni au încercat să pătrundă pe teritoriul Rusiei în vehicule înarmate, acuzație respinsă drept "știri 

false" de Kiev, pe fondul acuzațiilor Occidentului că Moscova ar putea inventa un pretext pentru a invada. 

(REUTERS - 21 februarie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: UE avertizează Moscova cu privire la recunoașterea republicilor autoproclamate 

Donețk și Luhansk 

RADOR (21 februarie) - Uniunea Europeană a avertizat luni Moscova cu privire la recunoașterea 

republicilor autoproclamate Donețk și Luhansk din estul Ucrainei și a subliniat că va avea o reacție dură dacă 

Rusia decide să recunoască independența celor două regiuni separatiste. "Suntem pregătiți să reacționăm ferm și 

unitar în cazul în care Rusia va decide acest lucru", a declarat înaltul reprezentant al UE pentru politică externă, 

Josep Borrell, după o întâlnire a miniștrilor de externe ai statelor membre ale UE, întâlnire care a avut loc la 

Bruxelles. (REUTERS - 21 februarie, ora 20:06) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Convorbire telefonică Jean-Yves Le Drian - Serghei Lavrov 

RADOR (21 februarie) - Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, într-o convorbire telefonică cu 

ministrul de externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, a declarat că Kievul amplifică, în mod deliberat, tensiunea în 

regiune prin atacurile intensive asupra republicilor populare Donețk și Lugansk cu folosirea armelor de calibru 

mare, se afirmă într-un comunicat al Ministerului de Externe al Rusiei. "Serghei Lavrov a subliniat omologului 

său francez faptul că, în paralel cu eforturile întreprinse cu scopul găsirii unor soluții durabile, Kievul, cu deplina 

permisiune a partenerilor occidentali, inclusiv a participanților formatului Normandia - Paris și Berlin, nu face 

decât să imite procesul de negociere și escaladează în mod deliberat tensiunea în regiune, continuând atacurile 

masive intensive asupra teritoriilor din Donețk și Lugansk cu utilizarea armelor de mare calibru, interzisă de 

acordurile de la Minsk" - au subliniat surse din cadrul MAE rus. Potrivit afirmațiilor acestora, miniștrii au avut și 

un schimb aprofundat de opinii cu privire la acordarea de garanții de securitate obligatorii din punct de vedere 

juridic Rusiei, precum și la soluționarea crizei ucrainene. "În ceea ce privește situația legată de inițiativele rusești 

de convenire a unor garanții de securitate fixate juridic în Europa, a fost subliniată o lipsă de ieșire a țărilor în 

întâmpinarea inițiativelor propuse de noi asupra elementelor cheie" - se subliniază în comunicat. Ministrul francez 

de externe l-a invitat pe Serghei Lavrov să vină la Paris, la 25 februarie, pentru pregătirea summitului Rusia-SUA. 

(www.tass.ru - 21 februarie) /ssirbu/ilapadat 
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BBC: UE a condamnat decizia Rusiei de a recunoaște independența regiunilor separatiste Donețk 

și Luhansk din estul Ucrainei 

RADOR (21 februarie) - Uniunea Europeană a condamnat decizia președintelui Rusiei, Vladimir Putin, de 

a semna decretul de recunoaștere a independenței regiunilor separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei. UE 

a declarat că recunoașterea regiunilor separatiste reprezintă o încălcare brutală a legii internaționale. Oficialii 

occidentali au declarat că Rusia a masat trupe în apropiere de granița cu Ucraina, operațiune care continuă, în ciuda 

eforturilor diplomatice de reducere a tensiunilor. După luni întregi de diplomație, decretul de astăzi nu este 

rezultatul la care se aștepta Occidentul. Decizia președintelui Putin încalcă Acordurile de la Minsk și ar putea duce 

la aplicarea de sancțiuni. În plus, situația ar putea duce la amplificarea tensiunilor în Ucraina. Într-un discurs 

televizat, președintele Putin a declarat că la căderea Uniunii Sovietice Rusia a fost jefuită. Este posibil ca Rusia să 

trimită sprijin militar în regiunile separatiste, care de ani de zile luptă împotriva forțelor guvernamentale ucrainene. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 21 februarie, ora 22:00) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Uniunea Europeană va răspunde cu sancțiuni la recunoașterea de către Rusia a republicilor 

populare Donețk și Luhansk 

RADOR (21 februarie) - Uniunea Europeană condamnă recunoașterea de către Rusia a independenței 

republicilor populare Donețk și Luhansk și va răspunde cu sancțiuni, se afirmă într-o declarație comună a 

președinților Comisiei Europene și Consiliului European, Ursula von der Leyen și Charles Michel, publicată, luni, 

la Bruxelles. "Președintele Michel și președintele Von der Leyen condamnă în cei mai fermi termeni posibil decizia 

președintelui Rusiei de a recunoaște zonele necontrolate de guvern din regiunile Donețk și Luhansk ale Ucraina 

ca entități independente. Acest pas constituie o încălcare flagrantă a dreptului internațional, precum și a acordurilor 

de la Minsk. UE va reacționa cu sancțiuni împotriva celor care sunt implicați în acest act ilegal" - se arată în textul 

declarației. "Uniunea Europeană își reiterează sprijinul neclintit pentru independența, suveranitatea și integritatea 

teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional" - subliniază UE. Menționăm că, anterior, 

președinții Comisiei Europene, ai Consiliului European, precum și șeful diplomației UE au declarat simultan pe 

Twitter că recunoașterea de către Rusia a independenței republicilor populare Donețk și Luhansk constituie o 

încălcare a dreptului internațional. "Recunoașterea celor două teritorii separatiste din Ucraina este o încălcare 

flagrantă a dreptului internațional, a integrității teritoriale a Ucrainei și a acordurilor de la Minsk. UE și partenerii 

săi vor răspunde cu unitate, fermitate și hotărâre în semn de solidaritate cu Ucraina" - au scris aceștia pe Twitter. 

(www.tass.ru - 21 februarie) /ssirbu/ilapadat 

TASS: Recunoașterea de către Rusia a republicilor populare Donețk și Luhansk împiedică 

soluționarea diplomatică a situației din Ucraina (Di Maio) 

RADOR (21 februarie) - Ministrul de externe al Italiei, Luigi Di Maio, a condamnat decizia autorităților 

Rusiei de a recunoaște independența republicilor populare Donețk și Luhansk. "Decizia autorităților ruse de a 

recunoaște așa-numitele republici populare Donețk și Lugansk trebuie condamnată, aceasta fiind contrară 

acordurilor de la Minsk și constituind un obstacol serios în găsirea unei soluții diplomatice" - a declarat luni seară 

ministrul italian de externe, citat de Agenția Ansa. (www.tass.ru - 21 februarie) /ssirbu/ilapadat 

REUTERS: Franța a făcut apel la convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU și 

adoptarea de sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (21 februarie) - Președintele Franței, Emmanuel Macron, a făcut apel la o reuniune a Consiliului 

de Securitate al ONU și la adoptarea de sancțiuni europene țintite, după ce Rusia a decis recunoașterea 

independenței regiunilor separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a 

semnat luni decretul de recunoaștere a celor două republici autoproclamate, intensificând tensiunile care ar putea 

degenera într-un război major, potrivit îngrijorărilor Occidentului. Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a 

declarat că acum Vestul trebuie să aplice presiuni cât se poate de multe. (REUTERS - 21 februarie, ora 23:30) 

/mbaciu/pvelisar 
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REUTERS: Franța a condamnat decizia Rusiei de a recunoaște independența regiunilor 

separatiste din estul Ucrainei 

RADOR (21 februarie) - Președintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat luni decizia Rusiei de a 

recunoaște independența regiunilor separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei. Palatul Élysée a precizat că 

președintele Macron a convocat o ședință de urgență de securitate națională, în care va aborda ultimele evoluții 

legate de Ucraina. Președintele Macron a sublinat că decizia Rusiei reprezintă o încălcare unilaterală a 

angajamentelor sale și un atac la adresa integrității teritoriale a Ucrainei. (REUTERS - 21 februarie, ora 23:24) 

/mbaciu/pvelisar 

REUTERS: Decizia președintelui Putin va duce la izolarea Rusiei, afirmă ministrul german al 

finanțelor 

RADOR (21 februarie) - Decizia președintelui Rusiei, Vladimir Putin, de a recunoaște independența 

regiunilor separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei va duce la izolarea Rusiei în detrimentul poporului rus, 

a declarat luni ministrul german de finanțe, Christian Lindner. "Încălcând legea internațională, Putin se izolează 

pe sine, în detrimentul poporului rus și va avea ca rezultat apropierea NATO și UE ca comunități de valori unite 

în solidaritate cu Ucraina și încredere în lege", a scris pe Twitter oficialul german. (REUTERS - 21 februarie) 

RRA: Ministrul român de externe a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt și a participat la 

grupuri de lucru dedicate provocărilor de securitate din regiune și de la Marea Neagră 

RADOR (21 februarie) - Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat în ultimele trei zile la 

Conferința anuală de la München, axată pe politici de securitate internațională. Șeful diplomației române a avut și 

întrevederi cu oficiali de rang înalt și a participat la grupuri de lucru dedicate provocărilor de securitate din regiune 

și de la Marea Neagră. Cu acest prilej ministrul Aurescu a reiterat sprijinul României pentru integritatea teritorială 

a Ucrainei și a susținut continuarea dialogului pentru dezescaladarea situației. El s-a referit și la îngrijorările 

României privind militarizarea Mării Negre de către Moscova, în paralel cu utilizarea unor elemente de război 

hibrid, se arată în comunicatul Ministerului de Externe. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 21 februarie, ora 

2:01) /atataru 

RRA: Bogdan Aurescu va participa la reuniunea de la Bruxelles a miniștrilor de externe din statele 

membre UE 

RADOR (21 februarie) - Evoluțiile privind situația de securitate din proximitatea Ucrainei și de la Marea 

Neagră se află pe agenda a reuniunii de astăzi de la Bruxelles a miniștrilor de externe din statele membre ale 

Uniunii Europene, la care va participa și șeful diplomației române, Bogdan Aurescu. El va prezenta evaluarea 

părții române asupra stadiului actual al crizei și impactul asupra securității euroatlantice, inclusiv din perspectiva 

îngrijorătoare a declanșării unei agresiuni armate. Bogdan Aurescu va susține necesitatea continuării eforturilor 

pentru găsirea unei soluții diplomatice la criza actuală, concomitent cu definitivarea cât mai rapidă a unui pachet 

cuprinzător de sancțiuni în cazul escaladării situației - informează Ministerul român de Externe. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 21 februarie, ora 8:00) /schelaru 

RRA: România condamnă cu fermitate recunoașterea de către Federația Rusă a independenței 

republicilor separatiste Donețk și Luhansk 

RADOR (21 februarie) - România condamnă cu fermitate recunoașterea de către Federația Rusă a 

independenței autoproclamatelor republici separatiste. Acest act reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului 

internațional, a suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei. Iar președintele Consiliului European, Charles 

Michel, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au semnat o declarație comună în care condamnă 

în cei mai fermi termeni decizia președintelui rus de a recunoaște teritoriile separatiste. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 21 februarie, ora 22:27) /pvelisar 
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TASS: România a condamnat recunoașterea independenței republicilor populare Donețk și 

Luhansk 

RADOR (21 februarie) - România a condamnat recunoașterea de către Federația Rusă a independenței 

autoproclamatelor republici separatiste Donețk și Luhansk, se precizează într-o declarație a președintelui român, 

Klaus Iohannis, postată luni pe site-ul administrației prezidențiale. "România condamnă cu fermitate recunoașterea 

de către Federația Rusă a "independenței" autoproclamatelor republici separatiste Donețk și Luhansk, care sunt 

părți componente ale Ucrainei" - se arată în textul declarației. "Acest act reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului 

internațional, a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei" - afirmă șeful statului român. "Prin această decizie, 

Rusia încalcă și obligațiile care îi revin ca parte la Acordurile de la Minsk, care devin astfel golite de conținut" - a 

declarat Klaus Iohannis. "Comunitatea internațională trebuie să sancționez ferm, imediat și fără echivoc la această 

decizie a Rusiei" - a adăugat Iohannis. "Și în acest context, România își reafirmă susținerea fermă față de 

suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și va acționa în coordonare cu partenerii și aliații săi pentru 

aplicarea măsurilor de răspuns adecvate" - se afirmă în declarație. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/13793909 (www.tass.ru - 21 februarie) /ssirbu/ilapadat 

RRA: Președintele Klaus Iohannis reafirmă sprijinul net al României pentru suveranitatea și 

integritatea teritorială a Ucrainei 

RADOR (21 februarie) - România condamnă ferm recunoașterea de către Rusia a independenței regiunilor 

Donețk și Luhansk. Președintele Klaus Iohannis denunță, într-un mesaj pe Twitter, încălcarea flagrantă a dreptului 

internațional și apreciază că acest act trebuie să atragă cel mai dur răspuns din partea comunității internaționale. 

Klaus Iohannis reafirmă la rândul său sprijinul net al României pentru suveranitatea și integritatea teritorială a 

Ucrainei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 21 februarie, ora 23:01) /pvelisar 

REUTERS: Marea Britanie oferă sprijin Ucrainei, a declarat premierul Johnson, după ce Rusia a 

recunoscut independența regiunilor separatiste din estul Ucrainei 

RADOR (21 februarie) - Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a declarat luni că va discuta cu 

președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, căruia îi va oferi sprijinul Marii Britanii. Premierul Johnson a făcut 

declarațiile după ce președintele Vladimir Putin a semnat decretul de recunoaștere a independenței regiunilor 

separatiste din estul Ucrainei. "Voi discuta cu președintele Zelenski al Ucrainei și îi voi oferi sprijinul Marii 

Britanii", a declarat Boris Johnson la finalul unei conferințe de presă. (REUTERS - 21 februarie, ora 22:00) 

/mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Marea Britanie va anunța marți sancțiunile care vor fi impuse Rusiei 

RADOR (21 februarie) - Ministrul de externe al Marii Britanii, Liz Truss, a declarat luni că guvernul de la 

Londra va anunța marți sancțiunile care vor fi impuse Rusiei după ce președintele rus, Vladimir Putin, a semnat 

decretul de recunoaștere a independenței regiunilor separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei. "Mâine vom 

anunța noile sancțiuni impuse Rusiei ca răspuns la încălcarea legii internaționale și atacarea suveranității și 

integrității teritoriale a Ucrainei", a scris Liz Truss pe Twitter. (REUTERS - 21 februarie, ora 23:24) 

/mbaciu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Președintele Republicii Moldova a condamnat recunoașterea de către Rusia a 

independenței republicilor populare Donețk și Luhansk 

RADOR (21 februarie) - Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat pe Twitter 

recunoașterea de către Rusia a independenței republicilor populare Donețk și Luhansk. La 21 februarie, Vladimir 

Putin a declarat în timpul unui mesaj televizat că este necesară recunoașterea imediată a suveranității republicilor 

populare Donețk și Luhansk, întrucât cei care au pornit pe calea vărsării de sânge, a violențelor și fărădelegii nu 

au recunoscut și nu recunosc nicio altă soluție la conflictul din Donbas, cu excepția celei militare. Imediat după 

rostirea mesajului, președintele a semnat la Kremlin decretele de recunoaștere a republicilor populare Donețk și 

Luhansk. "Condamnăm ferm recunoașterea de către Rusia a raioanelor separatiste din regiunile Donețk și Luhansk 
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ale Ucrainei. Acest lucru contravine în mod clar dreptului internațional. Republica Moldova rămâne ferm angajată 

în sprijinirea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional" - 

a scris Maia Sandu. https://ria.ru/20220222/priznanie-1774200835.html (www.ria.ru - 21 februarie) 

/ssirbu/ilapadat 

TASS: SUA nu exclud posibilitatea ca "invazia" Rusiei în Ucraina să înceapă "în următoarele ore" 

RADOR (21 februarie) - SUA consideră că "invazie rusă" a Ucrainei ar putea începe în orice moment, chiar 

și "în următoarele ore". Declarația a fost făcută, luni, de purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, la postul 

de televiziune CNN. "Da, într-adevăr așa e" - a declarat Kirby, răspunzând la întrebarea dacă invazia ar putea 

începe în următoarele ore. "Spunem de mult timp că invazia rusă ar putea începe în orice zi. Ei bine, astăzi ar putea 

fi acea zi. Noi sperăm că acest lucru nu se va întâmpla, așa că vom continua să folosim toate posibilitățile 

diplomatice" - a adăugat acesta. În același timp, Kirby a subliniat că mai este timp pentru diplomație. "Președintele 

SUA, Joe Biden, a declarat încă o dată, ieri, că este gata să se așeze la masă cu președintele rus, Vladimir Putin, și 

să discute calea pașnică de urmat" - a adăugat reprezentantul Pentagonului. (www.tass.ru - 21 februarie) 

/ssirbu/sdm2 

REUTERS: Joe Biden are o întrevedere cu echipa sa de securitate națională pe tema situației din 

Rusia și Ucraina (oficial de la Casa Albă) 

RADOR (21 februarie) - Președintele SUA, Joe Biden, are o întrevedere luni cu echipa sa de securitate 

națională, pe tema situației din Rusia și Ucraina, a declarat un oficial de la Casa Albă, în contextul în care Vladimir 

Putin a transmis că analizează cererea a două regiuni din estul Ucrainei, de a fi recunoscute ca independente, 

măsură ce ar putea oferi Moscovei un motiv pentru a trimite trupe. Sub rezerva anonimatului, oficialul de la Casa 

Albă a făcut aceste comentarii după ce un martor al Reuters i-a văzut pe secretarul de stat Antony Blinken, pe 

secretarul Apărării, Lloyd Austin, și pe generalul Mark Milley, președintele Statului Major Interarme al SUA, 

sosind la Casa Albă, cu ocazia sărbătorii federale prilejuite de Ziua Președinților SUA. (REUTERS - 21 februarie) 

/cstoica/sdm2 

RIA NOVOSTI: SUA se așteptau ca Rusia să recunoască republicile populare Donețk și Luhansk 

(Casa Albă) 

RADOR (21 februarie) - Statele Unite ale Americii se așteptau ca Rusia să semneze Declarația de 

recunoaștere a republicilor populare Donețk și Luhansk. SUA sunt gata să reacționeze imediat la aceasta, a anunțat 

Casa Albă. (www.ria.ru - 21 februarie) /ssirbu/ilapadat 

TASS: Joe Biden poartă convorbiri telefonice cu Emmanuel Macron și Olaf Scholz 

RADOR (21 februarie) - Președintele SUA, Joe Biden poartă convorbiri telefonice cu liderii Franței și 

Germaniei, Emmanuel Macron și Olaf Scholz, anunță Casa Albă. SUA continuă să se consulte cu aliații și 

partenerii, inclusiv cu Ucraina, cu privire la următorii pași. (www.tass.ru - 21 februarie) /ssirbu/ilapadat 

REUTERS: Statele lumii au obligația de a nu recunoaște state noi create prin amenințare și forță 

(SUA) 

RADOR (21 februarie) - Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat luni că statele lumii 

au obligația de a nu recunoaște un nou "stat" creat prin intermediul amenințării și forței. Oficialul american a făcut 

declarațiile după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat decretul de recunoaștere a independenței 

regiunilor separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei. (REUTERS - 21 februarie, ora 23:54) /mbaciu/pvelisar 

RRA: Reuniune extraordinară a OSCE 

RADOR (21 februarie) - Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa va avea astăzi o reuniune 

extraordinară a reprezentanților săi permanenți privind situația din Ucraina, a anunțat ieri președinția poloneza 

OSCE, răspunzând unei solicitări a Kievului. Observatorii OSCE au înregistrat în ultimele zile o amplificare a 
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luptelor între rebelii separatiștii proruși și armata ucraineană cu sute de atacuri de artilerie. Această escaladare a 

conflictului survine în contextul în care Statele Unite acuză Rusia că vrea să invadeze Ucraina, plan dezmințit însă 

de Moscova. Atât Rusia, cât și Ucraina sunt membre OSCE. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 21 februarie, 

ora 2:01) /atataru 

REUTERS: Ar fi "deplorabil" dacă Rusia ar recunoaște independența regiunilor separatiste, 

declară ambasadorul SUA la OSCE 

RADOR (21 februarie) - Ar fi "deplorabil" dacă Rusia ar recunoaște ca independente două regiuni din estul 

Ucrainei controlate de separatiștii proruși, a declarat luni ambasadorul SUA la Organizația pentru Securitate și 

Cooperare în Europa (OSCE). "Dacă s-ar realiza, aceasta ar duce din nou la răsturnarea ordinii internaționale 

bazate pe reguli, sub amenințarea forței. Acest lucru, dragi colegi, este deplorabil și... condamnabil. Și ar trebui să 

fie (condamnat), de către noi toți", a declarat Michael Carpenter, în timpul unui discurs susținut la o reuniune a 

statelor participante la OSCE. (REUTERS - 21 februarie) /cstoica/sdm2 

CNN: NATO a condamnat decizia Rusiei de a recunoaște independența regiunilor separatiste 

Donețk și Luhansk 

RADOR (21 februarie) - Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat luni decizia Rusiei de 

a recunoaște independența republicilor autoproclamate Donețk și Luhansk din estul Ucrainei, afirmând că decizia 

"subminează în continuare" suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. "Condamn decizia Rusiei de a 

recunoaște autoproclamata Republică Populară Donețk și autoproclamata Republică Populară Luhansk. Acest 

lucru subminează suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, erodează eforturile de soluționare a 

conflictului și încalcă Acordurile de la Minsk, la care Rusia este parte", se arată în declarația secretarului general 

al NATO. Jens Stoltenberg a condamnat Rusia pentru că "alimentează în continuare conflictul din estul Ucrainei 

asigurând sprijin financiar și militar separatiștilor" și a adăugat că "Moscova încearcă să pună în scenă un pretext 

pentru a invada încă o dată Ucraina". "În 2015, Consiliul de Securitate al ONU, care include și Rusia, a reafirmat 

respectul față de suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. Donețk și Luhansk sunt parte a 

Ucrainei", a mai spus Jens Stoltenberg, care a adăugat că NATO sprijină suveranitatea și integritatea teritorială a 

Ucrainei în interiorul "granițelor ei recunoscute internațional". Alianța Nord-Atlantică îndeamnă Rusia "în cei mai 

duri termeni, să aleagă calea diplomației și să retragă trupele ruse din interiorul și din jurul Ucrainei, în concordanță 

cu obligațiile și angajamentele sale internaționale. (CNN INTERNATIONAL, 21 februarie, ora 23:00) 

/mbaciu/ilapadat 

I.2 Perspectiva militară  

RIA NOVOSTI: Navele rusești au efectuat exerciții de căutare de submarine în Marea Mediterană 

RADOR (21 februarie) - Navele Flotei Maritime Militare a Rusiei, în colaborare cu aviația navală, au 

efectuat exerciții de căutare de submarine în Marea Mediterană, transmite Ministerul Apărării al Rusiei. "În cadrul 

exercițiului naval care se desfășoară în perioada 15 - 25 februarie în estul Mării Mediterane, sub conducerea 

comandantului-șef al Flotei Maritime Militare, amiralul Nikolai Evmenov, detașamentele navelor de război ale 

flotelor Pacificului, Nordului și Mării Negre, împreună cu avioanele antisubmarin ale aviației navale Il-38, au 

desfășurat acțiuni de căutare a submarinelor străine în zona stabilită", se arată în comunicat. Principalele sarcini în 

această etapă a exercițiului au fost căutarea și urmărirea continuă a unui submarin aparținând unui inamic 

convențional, organizarea schimbului continuu de date privind manevrarea țintei. La exercițiu iau parte 

crucișătoarele cu rachete "Variag" și "Mareșal Ustinov", fregatele "Amiralul flotei Kasatonov", "Amiral 

Grigorovici", navele antisubmarin "Amiral Tribuț" și "Viceamiralul Kulakov", echipaje de avioane aparținând 

aviației navale ale Flotei Maritime Militare a Federației Ruse. (www.ria.ru - 21 februarie) /snicolau/schelaru 
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BBC: Rusia continuă consolidarea prezenței sale militare la granița cu Ucraina, în ciuda 

eforturilor diplomatice de detensionare 

RADOR (21 februarie) - Oficialii occidentali susțin că în apropiere de granița Ucrainei continuă masarea 

de trupe ruse și mutarea lor pe noi poziții, în ciuda eforturilor diplomatice de a reduce tensiunile. Potrivit 

informațiilor, două treimi din totalul trupelor ruse sunt desfășurate acum de-a lungul frontierei cu Ucraina, la o 

distanță de maxim 50 km de graniță, fiind plasate pe poziții tactice. Crește, de asemenea, numărul de informații 

false despre estul Ucrainei, menite să devină pretexte pentru o eventuală invazie. Unii oficiali nu știu dacă 

președintele rus, Vladimir Putin, a dat vreun ordin de invazie, dar susțin că momentul este unul foarte tensionat. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 21 februarie, ora 20:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Președintele Rusiei a ordonat trupelor ruse să intre în Ucraina 

RADOR (21 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat trupelor ruse să intre în Ucraina, 

informează pe Twitter un reporter al "Financial Times". (REUTERS - 21 februarie, ora 23:36) /mbaciu/pvelisar 

REUTERS: Președintele Rusiei a ordonat trimiterea de trupe de menținere a păcii în regiunile 

separatiste din estul Ucrainei 

RADOR (21 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat ministerului apărării să disloce 

contingentul de trupe de menținere a păcii în estul Ucrainei, în regiunile separatiste Donețk și Luhansk. Anterior, 

Vladimir Putin a semnat decretul de recunoaștere a independenței republicilor autoproclamate Donețk și Luhansk, 

sfidând avertismentele Occidentului că un asemenea pas ar fi ilegal și ar distruge negocierile de pace. (REUTERS 

- 21 februarie, ora 23:36) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Centrele de instruire ale NATO din Ucraina au ajuns să fie adevărate baze militare, a 

declarat președintele Rusiei 

RADOR (21 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a susținut luni un discurs televizat, în care a 

fost extrem de critic la adresa NATO și a țărilor occidentale. În discursul său, președintele Putin a declarat că 

centrele de instruire NATO din Ucraina au ajuns să fie adevărate baze militare ale Alianței Nord-Atlantice. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 21 februarie, ora 22:00) /mbaciu/ilapadat 

 

I.3 Perspectiva economică 

REUTERS: Pachetul european de sancțiuni împotriva Rusiei include Nord Stream 2, a spus 

cancelarul austriac 

RADOR (21 februarie) - Un pachet de sancțiuni pregătit de Uniunea Europeană în cazul în care Rusia 

invadează Ucraina include măsuri vizând gazoductul Nord Stream 2, care leagă Rusia de Germania, a declarat luni 

cancelarul austriac Karl Nehammer. "Certificarea (a conductei) ar fi apoi oprită (dacă Rusia ar invada). Nu există 

nicio îndoială în acest sens. Prin urmare, asta înseamnă că Nord Stream 2 face parte din sancțiuni", a declarat dl 

Nehammer într-o conferință de presă. Conducta a fost construită, dar nu este încă operațională, deoarece se așteaptă 

aprobarea de reglementare a Germaniei și a UE. (REUTERS - 21 februarie) /opopescu/sdm2 

CNN: Președintele SUA va impune noi restricții comerciale și financiare în legătură cu regiunile 

separatiste din estul Ucrainei 

RADOR (21 februarie) - Președintele Statelor Unite, Joe Biden, intenționează să impună noi restricții 

comerciale și financiare în regiunile separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei, după ce președintele Rusiei, 

Vladimir Putin, a semnat luni decretul de recunoaștere a independenței celor două regiuni, sprijinite de Moscova. 

Într-un comunicat de presă, Casa Albă a declarat că președintele Biden va semna un ordin executiv prin care "va 

interzice noi investiții, comerț și finanțări făcute de persoane din Statele Unite către, dinspre, sau în așa-numitele 
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Republica Populară Donețk și Republica Populară Luhansk". Ordinul executiv va permite, de asemenea, ca SUA 

să impună sancțiuni împotriva oricui operează în aceste regiuni. Casa Albă a mai spus că președintele Biden "va 

anunța în curând măsuri suplimentare legate de decizia Rusiei de a încălca brutal angajamentele sale 

internaționale". "Să fim foarte clari: aceste măsuri sunt separate și suplimentare față de măsurile economice severe 

și rapide pe care le pregătim în coordonare cu aliații și partenerii noștri, în cazul în care Rusia va invada Ucraina", 

se arată în comunicatul emis de Casa Albă. (CNN INTERNATIONAL, 21 februarie, ora 2:00) /mbaciu/ilapadat 

I.4 Perspectiva socială:  

RIA NOVOSTI: În Donețk oamenii au ieșit pe străzi să sărbătorească decizia lui Putin de a semna 

decretele de recunoaștere a celor două republici 

RADOR (21 februarie) - În Donețk, oamenii au ieșit pe străzi pentru a sărbători decizia președintelui Rusiei, 

Vladimir Putin, de a semna decretele de recunoaștere a republicilor populare Donețk și Luhansk. Anterior, liderul 

rus s-a adresat cetățenilor Rusiei și a declarat că este necesară recunoașterea suveranității republicilor populare 

Donețk și Luhansk. Președintele rus a declarat că situația din Donbas a devenit critică și a cerut Parlamentului rus 

să ratifice documentele necesare. (www.ria.ru - 21 februarie) /ssirbu/ilapadat 

RRA: Manifestație în favoarea păcii în Ucraina, la Varșovia 

RADOR (21 februarie) - Sute de persoane au participat ieri la Varșovia la o manifestație în favoarea păcii 

în Ucraina, protestând împotriva unei posibile noi agresiuni a Rusiei, transmite France Presse. Manifestanții au 

arborat drapelul ucrainean, polonez și european, precum și steagul opoziției Belarus. Occidentul îl acuză pe 

președintele rus Vladimir Putin că a concentrat 150.000 de soldați la frontierele ucrainene în ultimele săptămâni 

și că pregătește o invazie, afirmații respinse de Rusia, care acuză, în schimb, Kievul că încalcă acordurile 

internaționale. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 21 februarie, ora 2:03) /atataru 

RTS: Uniunea Europeană este răspunsul pentru toate problemele din Balcanii de Vest - declară 

președintele Sloveniei 

RADOR (21 februarie) – Președintele Sloveniei, Borut Pahor, a declarat în cadrul Conferinței de Securitate 

de la Mȕnchen, că aderarea la Uniunea Europeană este răspunsul la toate problemele din Balcanii de Vest. Pahor 

a subliniat că procesul de aderare trebuie intensificat și a avertizat că situația din regiune nu trebuie subestimată. 

Potrivit lui Pahor, în regiune, în acest moment sunt trei puncte nevralgice – situația din Bosnia și Herțegovina, 

stagnarea dialogului Belgrad-Pristina și blocarea procesului de aderare a Macedoniei de Nord din partea Bulgariei. 

La dezbaterea de la Mȕnchen privind viitorul relațiilor dintre UE și Balcanii de Vest a participat și șeful diplomației 

slovene, Anže Logar, care a declarat că nu trebuie subestimată importanța relațiilor strategice dintre UE și statele 

din Balcanii de Vest. "Este importantă rezolvarea problemelor din trecut, care blochează o cooperare mai eficientă 

și mai ambițioasă în viitor, inclusiv procesul de extindere a UE" – a declarat Logar. (www.rts.rs – 21 februarie) 

/rmihaj/gpodea 

BBC: Uniunea Europeană a respins cererile ucrainene de instituire imediată a unor sancțiuni 

împotriva Rusiei 

RADOR (21 februarie) - Uniunea Europeană a respins, astăzi, cererile ucrainene, de instituire imediată a 

unor sancțiuni împotriva Rusiei. Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat că UE trebuie să 

demonstreze că este pregătită să acționeze. Cu toate acestea, coordonatorul politicii externe a blocului comunitar, 

Josep Borrell, le-a spus jurnaliștilor că nicio astfel de măsură nu va fi luată. Duminică, secretarul american de stat, 

Antony Blinken, a respins, la rândul lui, ideea unor sancțiuni imediate. El a spus că amenințarea cu impunerea lor 

trebuie să fie menținută ca o metodă de descurajare a unei invazii ruse în Ucraina. (BBC SERVICIUL MONDIAL 

- 21 februarie, ora 15:02) /opopescu/sdm2 
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RRA: România poate primi un număr destul de mare de posibili refugiați din Ucraina (Nicolae 

Ciucă) 

RADOR (21 februarie) - România poate primi un număr destul de mare de posibili refugiați din Ucraina, a 

afirmat premierul Nicolae Ciucă. Șeful Executivului a mai spus că încă nu există o analiză cu instituțiile de 

specialitate, cu privire la situația din Ucraina, și a explicat că toate informațiile primite sunt din surse deschise. 

Primul ministru român a menționat că nu există solicitări de repatriere din partea românilor aflați în Ucraina. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 21 februarie, ora 15:01) /geftene/sdm2 

RRA: România trimite medicamente și materiale sanitare Ucrainei 

RADOR (21 februarie) - România va trimite mâine, spre Ucraina, 15.000 de pachete de analgezice, 

antiinflamatoare și antibiotice, de asemenea, 840 litri de dezinfectant pentru mâini, ca parte a ajutorului acordat de 

Uniunea Europeană, după ce autoritățile de la Kiev au cerut Bruxellesului asistență de urgență în materie de 

protecție civilă. Comisia Europeană a anunțat că, având în vedere amenințarea unei noi escaladări a situației în 

zonă, va coordona livrarea de bunuri esențiale pentru a sprijini populația civilă din Ucraina. Potrivit redactorului 

RRA, Carmen Gavrilă, comisarul pentru gestionarea crizelor a anunțat că, alături de România, Slovenia, Franța, 

Irlanda și Austria au făcut primele oferte. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 21 februarie, ora 16:01). 

/geftene/sdm2 

RRA: România a răspuns solicitării Ucrainei privind acordarea de asistență de urgență 

RADOR (21 februarie) - România a fost una dintre primele țări membre ale UE, care a răspuns la solicitarea 

Ucrainei privind acordarea unei asistențe de urgență în materie de protecție civilă. Guvernul de la București a 

aprobat în această seară trimiterea a 15 mii de pachete de analgezice, antiinflamatoare și antibiotice oferite cu titlul 

gratuit de societățile antibiotice Iași și Terapia Cluj, de asemenea a unei cantități de 840 de litri de dezinfectant 

pentru mâini. Transportul ar urma să se facă imediat pe cale rutieră cu mijloace auto din dotarea IGSU. Comisia 

Europeană a anunțat că, având în vederea amenințarea unei noi escaladări a situației din zonă, va coordona livrarea 

de bunuri esențiale pentru a sprijini populația civilă din Ucraina. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 21 

februarie, ora 21:003) /lcoman/ilapadat 

22 Februarie (Marți) 

II. 1 Perspectiva politică  

REUTERS: Rusia nu va permite „o nouă baie de sânge” în estul Ucrainei (ambasadorul Rusiei la 

ONU) 

RADOR (22 februarie) - Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat că estul Ucrainei se află 

în pragul unei noi "aventuri militare ucrainene" pe care Rusia nu o poate permite, și Moscova a promis că nu va 

lăsa ca în regiune să se producă "o nouă baie de sânge". 

RIA NOVOSTI: Rusia nu va admite un nou masacru în Donbas, a declarat ambasadorul Rusiei la 

ONU, Vasili Nebenzia 

RADOR (22 februarie) - Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a susținut că: ''Rusia 

lasă deschisă calea diplomației în ceea ce privește soluționarea crizei din Ucraina, dar nu va admite un nou masacru 

în Donbas. Recunoașterea independenței celor două republici populare autoproclamate Donețk și Luhansk de către 

Moscova nu modifică componența părților angajate în aplicarea Acordurilor de la Minsk privind reglementarea 

crizei din Donbas și nici angajamentul asumat de Ucraina de a le îndeplini, a declarat Vasili Nebenzia, 

reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al ONU. Potrivit acestuia, 

''în momentul de față este cert că numeroși colegi vor să recunoască faptul că Acordurile de la Minsk sunt moarte, 

ceea ce nu este însă așa''. "Kievul este în continuare obligat să le îndeplinească. Suntem încă deschiși la o soluție 

diplomatică, dar nu mai intenționăm să permitem un nou masacru sângeros în Donbas", a adăugat Nebenzia. El a 
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mai amintit că la momentul încheierii Acordurilor de la Minsk, cele două republici Luhansk și Donețk și-au 

declarat independența. 

''Faptul că Rusia le-a recunoscut independența astăzi nu schimbă cu nimic componența părților implicate în 

Acordurile de la Minsk, întrucât Rusia nu este una dintre părți. '...' Am susținut, în repetate rânduri, acest fapt și, 

prin urmare, nimic nu s-a schimbat în acest sens. Altceva, Acordurile de la Minsk, ale căror prevederi urmau să 

fie implementate încă din 2015, au fost mult timp sabotate în mod deschis de către Ucraina, sub protecția 

omologilor noștri occidentali'', a subliniat diplomatul. Într-un discurs televizat, Vladimir Putin a susținut că el 

consideră oportună recunoașterea de urgență a suveranității celor două republici populare autoproclamate Donețk 

și Luhansk, întrucât cei care au pornit pe calea vărsării de sânge, violenței și ilegalității nu au recunoscut și nu 

recunosc nicio altă soluție pentru reglementarea conflictului din Donbas, cu excepția celei militare. Imediat după 

discurs, președintele de la Kremlin a semnat decretele privind recunoașterea independenței celor două republici 

populare autoproclamate Donețk și Luhansk. În ultimele zile, situația din Donbas a escaladat, Kievul a concentrat 

cea mai mare parte a armatei ucrainene pe linia de contact și lansează atacuri în mod frecvent asupra milițiilor 

populare, inclusiv utilizând armament interzis. Din cauza amenințării cu o invazie a Ucrainei asupra republicilor 

Luhansk și Donețk, femeile, copiii și bătrânii au început să fie evacuați și duși în regiunile rusești. În Donbas a 

fost anunțată mobilizarea generală. Conflictul din estul Ucrainei durează de opt ani, timp în care, potrivit ONU, 

peste 13.000 de persoane au devenit victime, iar aproximativ 44.000 de persoane au fost rănite. Tensiunile din 

Donbas sunt alimentate de Statele Unite și de alte țări ale NATO, care pompează arme în Ucraina și trimit acolo 

instructori militari. Moscova a cerut, în repetate rânduri, sistarea livrărilor de arme, deoarece acest fapt ar putea 

provoca Kievul la ''aventuri militare''. (www.ria.ru - 22 februarie) /vdraguta/dsirbu 

RIA NOVOSTI: Decretele semnate de Putin privind recunoașterea celor două republici din 

Donbas au fost publicate 

 

RADOR (22 februarie) - Au fost publicate decretele semnate de președintele rus, Vladimir Putin, privind 

recunoașterea independenței celor două republici populare autoproclamate Donețk și Luhansk. 

RIA NOVOSTI: Președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin: Recunoașterea 

republicilor are scopul de a opri masacrul din Donbas 

RADOR (22 februarie) - Recunoașterea de către Rusia a independenței celor două republici Donețk și 

Luhansk și ratificarea acordurilor cu acestea ar trebui să oprească masacrul și decesul cetățenilor, inclusiv a 

cetățenilor ruși, a declarat președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin. ''În situația în care ne 

confruntăm cu o catastrofă umanitară, vedem cum zeci de mii de refugiați, femei, copii sunt forțați să-și părăsească 

casele, singura soluție este să luăm această decizie'', a scris el pe Telegram. Volodin a amintit că Rusia i-a solicitat 

mult timp Ucrainei să aplice Acordurile de la Minsk, dar Kievul a ignorat solicitarea, începând să lanseze atacuri 

asupra civililor din Donbas. 

''Statele Unite sunt interesate ca acest conflict să continue. Țările europene, din păcate, nu sunt capabile să 

influențeze asupra soluționării acestor probleme'', a mai spus președintele Dumei de Stat. Luni, 21 februarie, 

președintele rus, Vladimir Putin, a semnat decretele privind recunoașterea de către Rusia a independenței 

republicilor Donețk și Luhansk. În timpul discursului susținut de la Kremlin, președintele Rusiei a subliniat că 

situația din Donbas a devenit critică, pe fondul acțiunilor Kievului. În mod special, șeful statului a remarcat faptul 

că, potrivit părții ruse, ceea ce se întâmplă acum în Donbas este genocid. Putin i-a cerut, de asemenea, Kievului să 

înceteze de urgență ostilitățile. (www.ria.ru - 22 februarie) /vdraguta/lbadiu 

REUTERS: Conform autorităților ruse, este prea devreme pentru a discuta despre granițele 

regiunilor separatiste din Ucraina 

RADOR (22 februarie) - Ministerul de Externe al Rusiei a comunicat marți că administrația de la Moscova 

trebuie să ratifice, mai întâi, tratatele de prietenie cu două regiuni separatiste din Ucraina înainte de a putea discuta 

chestiuni precum granițele exacte ale teritoriilor, a relatat agenția de presă RIA. Președintele Vladimir Putin a 

recunoscut luni cele două regiuni separatiste din estul Ucrainei ca fiind independente, alimentând temerile legate 
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de un război care se profilează. Parlamentul Rusiei urmează să revizuiască marți tratatele de prietenie cu 

respectivele teritorii. (REUTERS - 22 februarie) /opopescu/lbadiu 

UNIAN: Rusia vrea să recunoască republicile separatiste din Donbas în cadrul granițelor 

administrative ale regiunilor Donețk și Luhansk 

RADOR (22 februarie) - Autoproclamatele republici populare din Donbas vor fi recunoscute de Rusia în 

cadrul actualelor granițele administrative ale regiunilor ucrainene Donețk și Luhansk - reiese dintr-o declarație a 

parlamentarului rus Leonid Kalașnikov, șeful Comitetului Dumei de Stat pentru Comunitatea Statelor 

Independente (CSI). Politicianul a făcut această precizare în pofida faptului că luni seară, vicepreședintele 

Comitetului pentru Afaceri Externe al Consiliului Federației Ruse, Andrei Klimov, a afirmat că Moscova 

recunoaște cele două "republici" din Donbas în "granițele efectiv stabilite", adică în cadrul teritoriului necontrolat 

în prezent de guvernul de la Kiev. 

RUSSIA TODAY: Vicepreședintele Consiliului rus de Securitate, Dmitri Medvedev, s-a referit la 

temele prost făcute din 2008 de către SUA și NATO 

RADOR (22 februarie) - Statele Unite și țările NATO nu și-au făcut bine temele, pe care Rusia le-a predat 

despre situația din Osetia de Sud și din Abhazia, în 2008, a declarat vicepreședintele Consiliului rus de Securitate, 

Dmitri Medvedev. ''În 2008, a trebuit să iau o decizie deloc ușoară pentru a recunoaște independența Osetiei de 

Sud și a Abhaziei. Folosind forța militară și opțiunea politică, Rusia a ajutat la salvarea vieților a sute de mii de 

persoane'', a declarat Dmitri Medvedev, potrivit Agenției de presă RIA NOVOSTI. 

RIA NOVOSTI: Duma de Stat a Rusiei a ratificat tratatele de prietenie și cooperare cu cele două 

republici Luhansk și Donețk 

RADOR (22 februarie) - Duma de Stat a Rusiei a ratificat marți, 22 februarie, tratatele de prietenie și 

cooperare cu cele două republici Luhansk și Donețk. Deputații Dumei de Stat au ratificat, în ședința plenară a 

Dumei cele două  tratate de prietenie cooperare și sprijin reciproc cu cele două republici Luhansk și Donețk, anunță 

Agenția de presă RIA NOVOSTI. Ministerul rus de Externe a explicat că Rusia va recunoaște cele două republici 

Luhansk și Donețk în acel cadru legal conform căruia conducerea republicilor își vor exercita atribuțiile. Cu o zi 

înainte, președintele Vladimir Putin a semnat decretele privind recunoașterea independenței celor două republici 

Luhansk și Donețk și, de asemenea, a dispus să se asigure menținerea păcii în cele două republici. După cum a 

subliniat Ministerul rus de Externe, această decizie a fost luată pe baza prevederilor Cartei ONU. (www.ria.ru - 22 

februarie) /vdraguta/lbadiu 

RIA NOVOSTI: Rusia a renunțat la respectarea angajamentelor internaționale, prin 

recunoașterea celor două republici (Jean-Yves Le Drian) 

RADOR (22 februarie) - Prin recunoașterea celor două republici Luhansk și Donețk, Rusia a renunțat să 

respecte angajamentele internaționale asumate, conform Acordurilor de la Minsk - a declarat Jean-Yves Le Drian, 

ministrul francez de externe.  

''Discutăm despre o încălcare a dreptului internațional, despre o tentativă de a încălca suveranitatea și 

integritatea Ucrainei. Discutăm despre refuzul Rusiei de a-și îndeplini obligațiile internaționale și de a respecta 

obligațiile din cadrul Acordurilor de la Minsk. Situația este foarte dificilă'', a precizat Jean-Yves Le Drian, 

ministrul francez de externe, înainte de începerea Forumului Ministerial pentru Cooperare în Indo-Pacific. 

Luni, după o ședință extraordinară a Consiliului rus de Securitate, președintele rus, Vladimir Putin, a adresat 

un mesaj cetățenilor Federației Ruse, în cadrul căruia a specificat că el consideră oportun să se ia o decizie cu 

privire la recunoașterea imediată a suveranității republicilor populare Donețk și Luhansk. În mesaj, el a menționat 

că lumea preferă să nu observe oroarea și genocidul din Donbas, unde nu trece nici măcar o singură zi fără 

bombardamente, fără uciderea civililor, fără o blocadă. După cum a declarat președintele rus, în cazul unei noi 

vărsări de sânge în Donbas, întreaga responsabilitate va reveni regimului de la Kiev. În decretele sale, Putin a dat 

dispoziții să de asigure menținerea păcii în cele două republici Luhansk și Donețk de către Forțele Armate ale 

Federației Ruse. (www.ria.ru - 22 februarie) /vdraguta/dsirbu 
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RUSSIA TODAY: Ministrul rus adjunct de externe, Andrei Rudenko: Rusia nu dorește ruperea 

relațiilor diplomatice cu Ucraina 

RADOR (22 februarie) - Rusia nu dorește ruperea relațiilor diplomatice cu Ucraina, a declarat ministrul 

adjunct rus de externe, Andrei Rudenko. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat marți că are în 

vedere ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia. ''Nu ne gândim la o asemenea decizie, nu este opțiunea noastră'', 

astfel a comentat Rudenko afirmațiile liderului ucrainean, citat de Agenția de presă RIA NOVOSTI. Pe 21 

februarie, președintele rus, Vladimir Putin, a semnat decretele privind recunoașterea de către Rusia a independenței 

celor două republici Luhansk și Donețk. Ministerul rus de Externe a precizat că Rusia a fost forțată să recunoască 

independența republicilor populare Donețk și Luhansk, acesta fiind singurul pas posibil în situația actuală. 

(www.russian.rt.com - 22 februarie) /vdraguta/gpodea 

RIA NOVOSTI: Președintele rus a comentat recunoașterea independenței celor două republici 

Luhansk și Donețk de către Rusia 

RADOR (22 februarie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a comentat marți, 22 februarie, recunoașterea de 

către Rusia a independenței celor două republici Luhansk și Donețk. În acest context, liderul de la Kremlin a 

specificat: ''Întotdeauna încercăm să obținem soluții reciproc avantajoase, dar, după lovitura de stat din Ucraina, 

nu am remarcat un astfel de nivel de cooperare''. (www.ria.ru - 22 februarie) /vdraguta/schelaru 

TASS: Putin a afirmat că lovitura de stat din Ucraina a fost momentul în care relațiile cu Rusia au 

început să se deterioreze 

RADOR (22 februarie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că relațiile dintre Moscova și Kiev s-

au deteriorat, după lovitura de stat din Ucraina. El a făcut respectiva declarație în cadrul discuțiilor purtate marți 

cu liderul azer, Ilham Aliev, la Moscova. ''Din păcate, după lovitura de stat din Ucraina, nu mai există un nivel 

ridicat și calitativ al relațiilor cu Ucraina, aceasta a dispărut. Țin să subliniez faptul că mai exact, după lovitura de 

stat și după preluarea ilegală a puterii de către cei care au făcut-o...'' a spus președintele rus, Vladimir Putin, citat 

de Agenția de presă TASS. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, a afirmat că 

scenariul în care s-ar putea produce o ruptură a relațiilor diplomatice dintre Rusia și Ucraina este considerat drept 

unul nedorit la Kremlin. (Agenția de presă TASS - 22 februarie) /vdraguta/lalexandrescu 

RUSSIA TODAY: Putin a spus că nu există planuri de revenire a Rusiei la fostele sale granițe 

imperiale 

RADOR (22 februarie) - În cadrul unei întrevederi cu liderul azer, Ilham Aliev, președintele rus, Vladimir 

Putin, a susținut că Moscova consideră drept speculații afirmațiile potrivit cărora Rusia ar dori să refacă vechiul 

imperiu, aceste informații nu sunt adevărate. ''Vedem speculații pe această temă, pe tema că Rusia va reface vechiul 

imperiu, în cadrul acelorași granițe imperiale, fapt care nu corespunde absolut deloc realității'', a afirmat Putin, 

citat de Agenția de presă RIA NOVOSTI. Potrivit acestuia, după prăbușirea URSS, Rusia a recunoscut toate noile 

realități geopolitice și desfășoară intens activități de consolidare a cooperării cu toate țările independente, care au 

apărut în spațiul post-sovietic. La sfârșitul lunii ianuarie, președintele leton, Egils Levits, a afirmat că Rusia dorește 

să restabilească imperiul sovietic. Ministerul rus de Externe a susținut că este imposibil să se discute la modul 

serios despre o renaștere sau o refacere a fostei URSS, fapt susținut, în repetate rânduri, și de președintele rus, 

Vladimir Putin. (www.russian.rt.com - 22 februarie) /vdraguta/lalexandrescu 

TASS: Serghei Lavrov a declarat că Rusia este deschisă dialogului cu Occidentul 

RADOR (22 februarie) - Rusia este în continuare deschisă dialogului cu Occidentul, dar nu va purta acest 

dialog dacă Rusia va fi umilită și învinuită pentru toate, a declarat, marți, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, 

la postul de televiziune "Rossia-24", declarația sa fiind publicată și pe site-ul Ministerului de Externe al Rusiei. 

"Ca și până acum, suntem întotdeauna deschiși la dialog. Vrem să înțelegem care va fi subiectul acestui dialog. 

Dacă Rusia va fi umilită, învinovățită pentru toate, atunci un astfel de dialog este exclus" - a subliniat șeful 

diplomației ruse. "Dacă partenerii noștri au auzit îngrijorările legitime ale Rusiei, pe care le-am exprimat încă în 
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decembrie 2021 cu privire la problema garanțiilor de securitate obligatorii din punct de vedere juridic în Europa, 

suntem gata să continuăm acest dialog într-un mod onest, pe baza egalității, respectului și a unui echilibru al 

intereselor celuilalt" - a declarat ministrul rus. Potrivit 

BBC: Vladimir Putin a respins sugestiile că obiectivul său ar fi de a reface Imperiul Rus 

RADOR (22 februarie) - Ucraina a declarat că ar putea tăia toate relațiile diplomatice cu Rusia, afirmând că 

recunoașterea de către Rusia a celor două regiuni separatiste reprezintă un act de agresiune. Președintele Volodimir 

Zelenski a declarat în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Kiev că securitatea întregii Europe se decide 

în aceste momente. Pe de altă parte, Vladimir Putin a respins sugestiile potrivit cărora obiectivul său ar fi să refacă 

Imperiul Rus. El a spus președintelui Azerbaijanului, aflat în vizită, că dorește să dezvolte relațiile cu foștii vecini 

sovietici. "Doresc să spun de la bun început că deja am prezis speculațiile potrivit cărora Rusia ar încerca să își 

refacă imperiul, cu granițele imperiale. Este complet fals. După prăbușirea USSR, Rusia a recunoscut toate noile 

realități geo-politice și, după cum știți, lucrează în mod activ pentru a întări interacțiunile cu toate țările și statele 

independente care au apărut în spațiul post-sovietic", a declarat Vladimir Putin. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 

22 februarie, ora 17:00) /aionita/gpodea 

BBC: Aliații Moscovei își exprimă susținerea pentru politicile Rusiei în Ucraina 

RADOR (22 februarie) - În timp ce mare parte a lumii condamnă politica Rusiei în Ucraina, mai mulți dintre 

aliații Moscovei și-au manifestat sprijinul pentru aceasta. Guvernul comunist al Cubei a acuzat Occidentul că atacă 

Moscova prin propagandă de război. Siria a anunțat că susține decizia Rusiei de a recunoaște autoproclamatele 

republici din estul Ucrainei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 22 februarie, ora 17:00) /aionita/schelaru 

TASS: Vladimir Putin a declarat că acordurile de la Minsk nu mai există 

RADOR (22 februarie) - Rusia a fost interesată în tot acest timp de implementarea acordurilor de la Minsk, 

deoarece acest document a fost rezultatul unui compromis, a declarat, marți, jurnaliștilor președintele rus, Vladimir 

Putin. Președintele rus a adăugat că acum acordurile de la Minsk nu mai există. "Și de aceea vreau să subliniez 

încă o dată că am fost interesați de realizarea acestui Pachet de măsuri deoarece acesta este rezultatul unui 

compromis" - a subliniat șeful statului rus, amintind că s-a numărat printre autorii acestui document în numele 

Federației Ruse. Autoritățile ucrainene au declarat public că nu vor respecta acordurile de la Minsk, iar Federația 

Rusă nu mai poate tolera genocidul populației din Donbas. Kievul a dus la zero toate eforturile de realizare a 

acordurilor de la Minsk, acestea fiind "ucise" de conducerea ucraineană cu mult înainte de recunoașterea 

republicilor populare Donețk și Luhansk, a declarat Vladimir Putin. "Repet, nu de către noi, nici de reprezentanții 

acestor republici, ci acestea au fost ucise de actualele autorități de la Kiev" - a declarat liderul rus. Europa nu a 

putut obliga Kievul să îndeplinească "Minsk-2", așa că nu a existat altă cale de ieșire, cu excepția recunoașterii 

republicilor populare Donețk și Luhansk, a subliniat Vladimir Putin. (www.tass.ru - 22 februarie) /ssirbu/schelaru 

RIA NOVOSTI: Rusia va evacua în curând personalul misiunilor externe rusești din Ucraina 

RADOR (22 februarie) - Evacuarea personalului misiunilor ruse externe din Ucraina va fi efectuată în 

viitorul foarte apropiat - a anunțat Ministerul de Externe al Rusiei. "În circumstanțele actuale, prima noastră 

prioritate este să avem grijă de diplomații ruși și de angajații ambasadei și consulatelor generale. Pentru a le proteja 

viața și siguranța, conducerea rusă a decis evacuarea personalului misiunilor externe rusești din Ucraina, care va 

fi efectuată în viitorul foarte apropiat" - se afirmă în comunicat. (www.ria.ru - 22 februarie) /ssirbu/gpodea 

CNN: Rusia își retrage personalul diplomatic din Ucraina, a comunicat Ministerul rus de Externe 

RADOR (22 februarie) - Rusia își retrage personalul diplomatic din Ucraina, "pentru a le proteja viețile și 

siguranța", a anunțat marți Ministerul rus de Externe. "În circumstanțele actuale, prima noastră prioritate este aceea 

de a avea grijă de diplomații ruși și de angajații Ambasadei și Consulatului", a anunțat Ministerul rus de Externe. 

"Pentru a le proteja viețile și siguranța, conducerea Rusiei a decis să evacueze personalul misiunii diplomatice ruse 

în Ucraina, o măsură care va fi implementată în viitorul foarte apropiat", a adăugat declarația. (CNN 

INTERNATIONAL - 22 februarie) /aionita/sdm2 
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CNN: Ministerul rus de Externe menționează "amenințări cu violență fizică" în anunțul legat de 

evacuarea personalului diplomatic 

RADOR (22 februarie) - Ministerul rus de Externe a menționat "amenințări cu violența fizică", în cadrul 

unei declarații prin care a anunțat decizia de a retrage personalul diplomatic din Ucraina. Începând cu 2014, 

Ambasada rusă de la Kiev și Consulatul General al țării noastre din Odessa, Lviv și Harkiv au fost subiectele a 

repetate atacuri", susține declarația. "În mod regulat, erau înscenate provocări împotriva Centrului Rus pentru 

Știință și Cultură de la Kiev, sănătatea directorului acestuia a fost afectată și de asemenea proprietatea Centrului a 

fost afectată. Diplomații ruși au fost de asemenea subiecți ai acțiunilor agresive. Au primit amenințări cu violența 

fizică. Le-au fost incendiate vehiculele. Contrar obligațiilor lor potrivit Convențiilor de la Viena asupra relațiilor 

diplomatice, autoritățile de la Kiev nu au reacționat la ce se întâmplă", susține declarația. Aceasta a fost făcută 

publică la scurt timp după ce Consiliul Federației Ruse a aprobat o cerere a președintelui rus Vladimir Putin de a 

detașa trupe peste graniță, pe fondul îngrijorărilor legate de un posibil război în Ucraina. (CNN 

INTERNATIONAL - 22 februarie) /aionita/sdm2 

TASS: Vladimir Putin a propus Occidentului să recunoască Crimeea, iar Kievului să renunțe la 

NATO 

RADOR (22 februarie) - Situația din jurul Ucrainei poate fi soluționată cu condiția demilitarizării țării și a 

renunțării acesteia la NATO, a declarat, marți, președintele Rusiei, Vladimir Putin, răspunzând la întrebările 

jurnaliștilor după încheierea întâlnirii cu omologul său azer, Ilham Aliev. După ce a prezentat programul de 

reglementare, șeful statului rus a subliniat că Rusia va acorda ajutor militar republicilor populare Donețk și 

Luhansk, dar nimeni nu a anunțat, deocamdată, trimiterea de militari în Donbas chiar acum. 

TASS prezintă câteva din declarațiile cheie făcute de președintele rus: 

- Pentru a rezolva situația, țările occidentale trebuie, în primul rând, să recunoască decizia locuitorilor 

Peninsulei Crimeea de a se uni cu Rusia: "Primul lucru pe care trebuie să-l facă toată lumea este să recunoască 

voința oamenilor care trăiesc în Sevastopol și Crimeea". 

- De asemenea, Moscova propune Ucrainei să renunțe în mod voluntar la integrarea în Alianța Nord-

Atlantică: "Pornim de la ceea ce spun mulți oameni, inclusiv în capitalele occidentale, și anume că cea mai bună 

soluție la această problemă ar fi ca occidentalii să nu piardă respectul și ca autoritățile actuale de la Kiev să renunțe 

singure la aderarea la NATO. De fapt, astfel va fi realizată ideea de neutralitate". 

- Rusia cere ca Occidentul să înceteze "să doteze actualele autorități de la Kiev cu tipuri moderne de arme": 

"Prin urmare, cel mai important punct este gradul de demilitarizare a Ucrainei de astăzi, deoarece acesta este 

singurul factor controlabil în mod obiectiv, care poate fi observat și la care se poate reacționa". 

- Moscova nu poate permite întoarcerea statutului nuclear al Kievului, așa cum afirmă autoritățile ucrainene: 

"Chiar și apariția armelor nucleare tactice în Ucraina, pentru noi, înseamnă o amenințare strategică". (www.tass.ru 

- 22 februarie) /ssirbu/sdm2 

 

BBC: Un convoi de vehicule militare blindate a fost văzut rulând pe străzile din principalul oraș 

din Donețk, în estul Ucrainei 

RADOR (22 februarie) - Potrivit ultimelor informații, un convoi de vehicule militare blindate a fost văzut 

intrând în principalul oraș din regiunea separatistă Donețk din estul Ucrainei, la câteva ore după ce președintele 

Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care recunoaște independența regiunilor separatiste Donețk și 

Luhansk din estul Ucrainei. Președintele Putin a criticat ceea ce a numit "caracterul naționalist agresiv" al 

autorităților de la Kiev. "Consider necesară recunoașterea imediată a independenței și suveranității republicilor 

populare Donețk și Luhansk", a declarat Vladimir Putin. După săptămâni întregi de diplomație și de vizite a unor 

lideri occidentali la Moscova, care l-au îndemnat, l-am implorat pe Vladimir Putin să 'se îndepărteze de marginea 

prăpastiei', liderul de la Kremlin se pare că a ales escaladarea. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 22 februarie, ora 

4:00) /mbaciu/pvelisar 



74 

 

RIA NOVOSTI: Cele două republici Luhansk și Donețk au ratificat tratatele de prietenie și sprijin 

reciproc cu Rusia 

RADOR (22 februarie) - Consiliile populare ale celor două republici populare Luhansk și Donețk au ratificat 

marți tratatele de prietenie și sprijin reciproc cu Rusia, transmite corespondentul Agenției de presă RIA NOVOSTI. 

În cadrul unei ședințe plenare convocată de urgență a parlamentului de la Donețk, toți cei 87 de deputați prezenți 

au votat în favoarea adoptării acestei decizii. Consiliul popular al republicii Luhansk a aprobat ratificarea în 

unanimitate, 47 de deputați prezenți și-au exprimat votul în favoarea acestui document. (www.ria.ru - 22 februarie) 

/vdraguta/dsirbu 

TASS: Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina "nu va da nimic nimănui" 

RADOR (22 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina nu va da nimănui 

teritoriile sale, dar rămâne fidelă căii de reglementare diplomatică și pașnică. "Suntem fideli căii pașnice și 

diplomatice și vom urma doar această cale. Suntem pe pământul nostru. Nu ne este frică de nimic și de nimeni. 

Nu datorăm nimic nimănui. Nu vom da nimic nimănui. Suntem siguri de aceasta" - a declarat președintele 

ucrainean, într-un mesaj video adresat cetățenilor ucraineni, care a fost transmis de postul de televiziune "Rada", 

comentând decizia Rusiei de a recunoaște suveranitatea republicilor populare Donețk și Luhansk. (www.tass.ru - 

21 februarie) /ssirbu/ilapadat 

CNN: Președintele Ucrainei s-a adresat națiunii după ce Rusia a recunoscut independența 

regiunilor separatiste din estul Ucrainei 

RADOR (22 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat națiunii la primele ore ale 

zilei de marți și a afirmat că "nu datorăm nimic nimănui și nu vom da nimic nimănui". Președintele Zelenski a 

făcut declarațiile după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat decretul prin care recunoaște independența 

regiunilor separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei. După semnarea decretului, președintele Putin a 

ordonat așa-numitelor "trupe de menținere a păcii" să intre în regiunile separatiste. "Suntem pe pământul nostru 

natal, nu ne temem de nimic și de nimeni, nu datorăm nimic nimănui și nu vom da nimic nimănui, și credem în 

asta", a declarat Volodimir Zelenski, care a precizat că acțiunea Rusiei reprezintă o încălcare a "integrității 

naționale și a suveranității Ucrainei". Granițele internaționale ale Ucrainei vor rămâne așa cum sunt, în ciuda 

declarațiilor și amenințărilor Rusiei, a mai spus președintele Zelenski și a adăugat că Ucraina contează pe "pașii 

clari și eficienți" ai susținătorilor săi internaționali. Ucraina a inițiat o reuniune de urgență în Format Normandia, 

care include Germania, Rusia, Ucraina și Franța, a anunțat președintele ucrainean. Volodimir Zelenski a avertizat 

că decizia președintelui Putin a subminat actualele "negocieri pașnice" și "ar putea însemna retragerea unilaterală 

a Federației Ruse din Acordul Minsk și ignorarea acordului Normandia". Ucraina dorește pacea, deși s-a pregătit 

"de mult" pentru un act de agresiune din partea Rusiei, a subliniat Volodimir Zeleneski în discursul său. 

Adresându-se cetățenilor ucraineni, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina va trece prin această criză cu calm 

și încredere, și a mulțumit întregii națiuni pentru luciditatea și calmul de care dă dovadă în contextul ultimelor 

evoluții. Președintele Zelenski și-a asigurat cetățenii că nu au motiv să petreacă o "noapte albă". (CNN 

INTERNATIONAL, 22 februarie, ora 4:00) /mbaciu/pvelisar 

CNN: Următoarele acțiuni ale Rusiei vor depinde de modul în care reacționează comunitatea 

internațională (Ucraina) 

RADOR (22 februarie) - Într-un mesaj postat marți dimineață pe Twitter, ministrul de externe al Ucrainei, 

Dmitro Kuleba, a declarat că următoarele acțiuni ale Rusiei "vor depinde de modul în care reacționează lumea". 

Oficialul ucrainean a făcut declarația înaintea unei întâlniri cu secretarul american de stat, Antony Blinken. 

"Capitalele lumii nu dorm acum, indiferent de fusul orar pe care se află. Scopul și calendarul sancțiunilor este 

finalizat. Ucraina insistă: acțiunile următoare ale Rusiei vor depinde de modul în care reacționează lumea. Rusia 

nu trebuie să se îndoiască că lumea va face ceea ce trebuie să facă cu privire la sancțiuni", se arată în mesajul 

postat pe contul de Twitter, verificat în prealabil, al ministrului Kuleba. Potrivit informațiilor, Dmitro Kuleba se 

va întâlni marți la Washington cu secretarul de stat Blinken, iar după aceea se va îndrepta spre New York, unde se 

va adresa Adunării Generale a ONU. "Ținând cont de dinamica situației, am avut încă o convorbire telefonică cu 
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secretarul de stat Blinken înaintea întrevederii noastre de mâine în Washington DC. Subiectul-cheie: sancțiunile. 

Am subliniat necesitatea impunerii unor sancțiuni dure împotriva Rusiei, ca răspuns la acțiunile sale ilegale", a 

mai spus Dmitro Kuleba pe Twitter. (CNN INTERNATIONAL, 22 februarie, ora 5:00) /mbaciu/pvelisar 

RBC: Ministerul de Externe de la Kiev: Acțiunile ulterioare ale Rusiei vor depinde de reacția 

comunității internaționale 

RADOR (22 februarie) - Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Kiev, Oleg Nikolenko, 

a declarat că Ucraina condamnă decizia Federației Ruse de a recunoaște "independența" așa-numitelor republici 

populare Donețk și Luhansk și a subliniat că acțiunile ulterioare ale Moscovei vor depinde de reacția comunității 

internaționale. Potrivit lui Nikolenko, Rusia, prin acțiunile sale, a încălcat grav fundamentele dreptului 

internațional, Carta ONU, a încălcat suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale 

recunoscute internațional. "Decizia Federației Ruse privind această recunoaștere nu va avea nicio consecință 

juridică. Această decizie crește brusc escaladarea situației și poate însemna retragerea unilaterală a Federației Ruse 

din acordurile de la Minsk" - a precizat reprezentantul diplomației ucrainene. Oleg Nikolenko a mai subliniat că 

partea ucraineană înțelege intențiile Rusiei și dorința acesteia de a provoca autoritățile de la Kiev. "Deciziile și 

demersurile ulterioare ale Federației Ruse depind în mare măsură de reacția lumii la aceste evenimente. Prin 

urmare, insistăm asupra aplicării de sancțiuni dureroase împotriva Rusiei, pentru a transmite un semnal clar că 

escaladarea ulterioară este inacceptabilă. Este timpul să se acționeze pentru a opri agresiunea Federației Ruse și a 

restabili pacea și stabilitatea în Europa" - a mai declarat Nikolenko. (www.rbc.ua - 22 februarie) /sdan/dsirbu 

RBC: Mesajul lui Zelenski pentru ucraineni, după ce Rusia a recunoscut "independența" 

republicilor separatiste din Donbas 

RADOR (22 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat populației cu privire la 

decizia Rusiei de a recunoaște așa-numitele republici populare Donețk și Luhansk - transmite RBC. În mesajul 

video difuzat în noaptea de luni spre marți, Zelenski i-a îndemnat pe ucraineni să rămână calmi și încrezători. 

Redăm, mai jos, textul integral al mesajului președintelui: 

"Dragi cetățeni ai Ucrainei, noi și statul nostru nu avem timp pentru prelegeri lungi despre istorie. Nu voi 

vorbi despre trecut. Voi vorbi despre realitate și viitor. În spatele meu este Ucraina, în cadrul granițelor sale 

recunoscute internațional. Și așa vor rămâne, în pofida oricăror declarații și acțiuni ale Federației Ruse. La fel vom 

rămâne și noi - calmi și încrezători. Pentru acest lucru, vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor noștri. Demonstrați 

încă o dată că ucrainenii sunt o națiune inteligentă și înțeleaptă. Și, în pofida a ceea ce se întâmplă, reacționați 

calm, echilibrat, ca adulții. Am fost pregătiți pentru orice. Dar nu există niciun motiv pentru ca voi să aveți o 

noapte nedormită. În această seară (21 februarie, n.r.), am ținut o ședință a Consiliului de Securitate și Apărare 

Națională al Ucrainei. Ucraina califică fără ambiguitate ultimele acțiuni ale Federației Ruse drept o încălcare a 

suveranității și integrității teritoriale a statului nostru. Toată responsabilitatea pentru consecințele legate de 

deciziile menționate mai sus revine conducerii politice a Rusiei. Recunoașterea independenței teritoriilor ocupate 

din regiunile Donețk și Luhansk poate însemna retragerea unilaterală a Rusiei din acordurile de la Minsk și 

ignorarea deciziilor luate în Formatul Normandia. Acest lucru subminează eforturile de pace și distruge formatele 

existente de negociere. Cu posibilele soluții de azi și de mâine, Rusia își legalizează trupele aflate în zonele ocupate 

din Donbas din 2014. O țară care a susținut războiul timp de opt ani nu poate menține pacea, așa cum pretinde. 

Am discutat despre situație cu președintele francez, Emmanuel Macron, cancelarul german, Olaf Scholz, 

președintele SUA, Joe Biden, premierul britanic, Boris Johnson, președintele Consiliului European, Charles 

Michel. De asemenea, plănuiesc să vorbesc cu președintele turc, Recep Erdoğan . Ce se va întâmpla în continuare? 

Ne dorim pace și suntem consecvenți în acțiunile noastre. Ministerul de Externe ucrainean a trimis deja o solicitare 

către statele membre ale Consiliului de Securitate al ONU, pe baza Memorandumului de la Budapesta, cerând 

organizarea unor consultări imediate. Am inițiat convocarea unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU, 

precum și o ședință specială a OSCE. Insistăm asupra activității cu drepturi depline a observatorilor OSCE pentru 

a preveni provocările și escaladarea ulterioară. A fost inițiată o convocare de urgență a unui summit în Formatul 

Normandia. Ne așteptăm la pași de sprijin clari și eficienți din partea partenerilor noștri. Este foarte important să 

vedem acum cine este adevăratul nostru prieten și partener și cine va continua să sperie Federația Rusă doar prin 

vorbe. Suntem devotați reglementărilor politice și diplomatice și nu cedăm provocărilor. Granițele noastre sunt 
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protejate în mod fiabil, a fost creat un sistem de apărare teritorială. Partenerii noștri ne susțin. În conformitate cu 

Art. 51 din Carta ONU, Ucraina își rezervă dreptul la autoapărare individuală și colectivă. Știm să deosebim foarte 

bine provocările și ofensiva trupelor agresorului. În spatele nostru este adevărul și nu vă vom ascunde niciodată 

adevărul. Imediat ce vedem o schimbare a situației, veți afla. De îndată ce vedem o creștere a riscurilor, veți ști 

despre toate acestea. Acum, nu există niciun motiv pentru acțiuni haotice. Vom face tot posibilul pentru a rămâne 

așa. Ne angajăm să mergem pe o cale pașnică și diplomatică. Și doar a vom merge. Însă noi suntem pe pământul 

nostru, nu ne este frică de nimic și de nimeni. Noi nu datorăm nimic nimănui și nu vom da nimic nimănui. Suntem 

siguri de asta. Pentru că nu mai suntem în februarie 2014, ci în februarie 2022. Suntem altă țară, avem o altă 

armată. Avem un scop - pacea. Pacea în Ucraina! Glorie Ucrainei!"(www.rbc.ua - 22 februarie) /sdan/lbadiu 

RBC: Ministrul apărării din Ucraina, după ce Rusia a recunoscut "independența" separatiștilor 

din Donbas: "Un nou zid al Berlinului?" 

RADOR (22 februarie) - Ministrul ucrainean al apărării, Oleksi Reznikov, a reacționat la recunoașterea de 

către Rusia a celor două republici separatiste din Donbas, Donețk și Luhansk, afirmând că liderul de la Kremlin 

și-a recunoscut, astfel, agresiunea împotriva Ucrainei. Potrivit unei postări pe contul de Twitter al ministrului, 

Kremlinul nu a recunoscut autoproclamatele republici populare Donețk și Luhansk, ci propria agresiune împotriva 

Ucrainei. "Rămânem încrezători și calmi. Suntem pregătiți și capabili să ne apărăm pe noi înșine și suveranitatea 

noastră. Lumea nu poate să tacă. Sancțiuni? Încă o cărămidă în zid? Un nou zid al Berlinului?" -  a scris ministrul. 

Amintim că liderul rus, Vladimir Putin, a organizat, luni, o ședință a Consiliului de Securitate al Federației Ruse. 

Luni seară, Putin a transmis într-un mesaj video că recunoaște oficial ele două republici separatiste din estul 

Ucrainei drept "state independente". Ulterior, Moscova a trimis trupe în aceste teritorii est-ucrainene. (www.rbc.ua 

- 22 februarie) /sdan/lbadiu 

UNIAN: Ucraina: Consulatul General al Rusiei la Lviv și-a oprit activitatea 

RADOR (22 februarie) - Consulatul General al Federației Ruse la Lviv, oraș din vestul Ucrainei, a încetat 

să mai primească cetățeni, din cauza "situației epidemiologice dificile și ca urmare a optimizării temporare de 

personal" - potrivit site-ului oficial al misiunii diplomatice. Totuși, eliberarea documentelor emise deja 

(pașapoarte, certificate de încetare a cetățeniei, cazier judiciar) se va efectua în conformitate cu programul curent, 

în fiecare luni, de la 14:00 la 17:00. UNIAN menționează, însă, că liniile telefonice ale consulatului rus au fost 

complet oprite și, deocamdată, nu se știe când se va redeschide misiunea diplomatică a Rusiei. "Din motive 

independente de voința Consulatului General, comunicațiile telefonice în instituția noastră sunt complet 

dezactivate" - se arată în mesajul transmis de misiunea diplomatică rusă din vestul Ucrainei. Bloomberg a scris 

recent că diplomații americani care au fost transferați anterior de la Ambasada SUA de la Kiev la Lviv ar putea fi 

evacuați complet din Ucraina. Statele Unite iau în considerare mutarea ambasadei din Ucraina. O sursă a comunicat 

că Polonia este cea mai probabilă destinație temporară. Între timp, în presă au reapărut informații potrivit cărora 

Rusia nu a renunțat la planurile de a ataca Ucraina. Luni seară, Moscova a anunțat că recunoscut în mod oficial 

"independența" republicilor separatiste Donețk și Luhansk, iar președintele Vladimir Putin a trimis deja "trupe de 

menținere a păcii" în aceste teritorii est-ucrainene controlate de rebeli. (www.unian.net - 22 februarie) /sdan/dsirbu 

UKRINFORM: Comunitatea internațională susține Ucraina 

RADOR (22 februarie) - Decizia Rusiei de a recunoaște "republicile" autoproclamate din teritoriile ocupate 

temporar din estul Ucrainei a avut ca rezultat o reacție rapidă din partea liderilor, organizațiilor și țărilor lumii. 

Declarațiile acestora arată că recunoașterea formațiunilor marionete Donețk și Luhansk este o încălcare a dreptului 

internațional, o încălcare flagrantă a suveranității și a integrității teritoriale a Ucrainei. Franța a anunțat că va 

impune sancțiuni celor responsabili de decizia privind recunoașterea de către Rusia a formațiunilor ilegale din 

teritoriile ocupate ale regiunilor Donețk și Luhansk, iar Georgia și-a manifestat sprijinul față de integritatea 

teritorială a Ucrainei și a condamnat ferm decizia Moscovei de a recunoaște Rusia cele două pseudo-republici. 

Germania, de asemenea, a transmis că va reacționa dur și în mod corespunzător la acțiunile Rusiei, care a încălcat 

acordurile de la Minsk, rezoluția Consiliului de Securitate al ONU și încălcă, din nou, suveranitatea și integritatea 

Ucrainei. Și premierul japonez, Fumio Kishida, a condamnat recunoașterea de către Rusia a republicilor separatiste 

din Donbas, iar președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm această decizie a Moscovei. 
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Statele Unite consideră un nonsens introducerea trupelor ruse în cele două republici separatiste din Donbas pe post 

de "forțe de menținere a păcii" și promit să anunțe măsuri suplimentare pentru a trage la răspundere Federația Rusă 

încă de marți. Secretarul general al ONU, António Guterres, a transmis că decizia Rusiei de a recunoaște 

independența așa-numitelor "republici populare" Donețk și Luhansk este contrară principiilor și Cartei acestei 

organizații. Canada, de asemenea, a anunțat deja că va impune sancțiuni economice Rusiei, iar Turcia se angajează 

să mențină unitatea politică și integritatea teritorială a Ucrainei și a transmis că decizia Rusiei este inacceptabilă. 

În acest sens, Turcia a făcut apel la respectarea dreptului internațional. Decizia lui Putin de a "recunoaște" 

formațiunile ilegale de pe teritoriul separatist al Donbasului este o încălcare a dreptului internațional, a Cartei 

ONU și un act de agresiune, care amenință întreaga Europă - a declarat și premierul ceh, Petr Fiala. Președintele 

american, Joe Biden, a emis deja un ordin executiv care impune sancțiuni vizând cele două teritorii separatiste din 

Ucraina, liderul SUA subliniind că acestea au legătură cu subminarea suveranității statului ucrainean. Este vorba, 

în special, despre interzicerea investițiilor, comerțului și finanțării celor două "republici", blocarea proprietății 

anumitor persoane și interzicerea anumitor acorduri în legătură cu acțiunile Rusiei și decizia de recunoaștere a 

formațiunilor ilegale de pe teritoriul regiunilor Donețk și Luhansk. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul 

polonez de externe, Zbigniew Rau, secretarul general OSCE, Helga Schmid, președintele Adunării Parlamentare 

a OSCE, Margareta Cederfelt și secretarul general al Adunării Parlamentare a OSCE, Roberto Montella, au 

condamnat, la rândul lor, decizia Rusiei de a recunoaște "independența" entităților autoproclamate din regiunile 

Donețk și Luhansk și au făcut apel la revocarea acestei decizii. Consiliul Europei, de asemenea, a cerut Rusiei să 

anuleze decizia de recunoaștere a "republicilor populare" din Donbas și să se abțină de la agravarea în continuare 

a situației. Și președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a condamnat decizia Rusiei de a recunoaște 

"independența" separatiștilor est-ucraineni. "Conducerea rusă, prin recunoașterea formațiunilor ilegale de pe 

teritoriul autoproclamatelor republici Donețk și Luhansk, a dat o lovitură serioasă efortului de a găsi o cale pașnică 

de rezolvare a conflictului și a încălcat suveranitatea Ucrainei. Recunoașterea de către președintele Putin a 

autoproclamatelor republici populare din estul Ucrainei este o încălcare gravă a dreptului internațional și o lovitură 

gravă pentru toate eforturile diplomatice de soluționare pașnică și politică a conflictului" - a declarat, la rândul 

său, ministrul german de externe, Annalena Baerbock. "Recunoașterea de către președintele rus, Vladimir Putin, 

a așa-numitelor republici populare din teritoriile ocupate temporar ale Donbasului ucrainean reprezintă o încălcare 

evidentă a acordurilor de la Minsk și o provocare la adresa soluționării diplomatice" - a scris pe Twitter cancelarul 

austriac, Karl Negammer. Italia, de asemenea, a condamnat acțiunile Federației Ruse și a cerut revenirea la masa 

negocierilor. "Decizia autorităților ruse de a recunoaște așa-zisele republici separatiste din regiunile Luhansk și 

Donețk trebuie condamnată ca fiind contrară acordurilor de la Minsk și reprezintă un obstacol serios în căutarea 

unei soluții diplomatice. Italia continuă să sprijine integritatea și suveranitatea Ucrainei în cadrul granițelor sale 

recunoscute internațional. Italia face apel la toate părțile să revină la masa negocierilor în formatele 

corespunzătoare, considerând că inițiativele unilaterale împiedică realizarea stabilității și securității în regiune" - 

a afirmat ministrul italian al afacerilor externe și cooperării internaționale, Luigi Di Maio. Finlanda condamnă 

acțiunile unilaterale ale Rusiei, atenționând că acestea încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și 

subliniind că recunoașterea regiunilor separatiste este o încălcare gravă a acordurilor de la Minsk - potrivit 

președintelui Sauli Niinistö. Letonia a solicitat comunității internaționale să impună sancțiuni dure Rusiei, ca 

răspuns la atacul în desfășurare asupra independenței Ucrainei. Președinții Comisiei Europene și ai Consiliului 

European au făcut o declarație comună privind recunoașterea de către Putin a republicilor separatiste din Donbas. 

Charles Michel și Ursula von der Leyen au condamnat decizia președintelui Federației Ruse de a recunoaște 

independența celor două entități autoproclamate. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, de asemenea, a 

condamnat ferm decizia Rusiei de a recunoaște "republicile" din teritoriile ocupate temporar din Donbas. 

Secretarului de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a asigurat că Statele Unite sunt pregătite să răspundă ferm deciziei 

Rusiei de a recunoaște așa-numitele republici, demers care reprezintă o încălcare a dreptului internațional. Înaltul 

Reprezentant al UE, Josep Borrell, a calificat recunoașterea de către Rusia a celor două formațiuni ilegale de pe 

teritoriul separatist din Donbas drept o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Polonia inițiază o convocare 

urgentă a Consiliului European și impunerea de sancțiuni Federației Ruse. "Decizia de a recunoaște 'republicile' 

autoproclamate reprezintă o respingere definitivă a dialogului și o încălcare gravă a dreptului internațional. Acesta 

este un act de agresiune împotriva Ucrainei, care necesită un răspuns fără ambiguitate, sub forma unor sancțiuni 

imediate" - a subliniat Mateusz Morawiecki, premierul Poloniei. Decizia președintelui Rusiei a fost condamnată 

și de către premierul britanic, Boris Johnson, acesta calificând gestul Moscovei drept o încălcare a dreptului 
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internațional, o încălcare flagrantă a suveranității și a integrității teritoriale a Ucrainei. Președintele francez, 

Emmanuel Macron, de asemenea, a condamnat decizia lui Vladimir Putin și a anunțat necesitatea convocării de 

urgență a Consiliului de Securitate al ONU. "Dacă trupele ruse intră oficial în aceste teritorii, pentru a proteja 

'republicile', acesta va fi un act de agresiune, conform dreptului internațional" - a avertizat și Carl Bildt, fostul 

prim-ministru al Suediei, unul dintre coautorii programului Parteneriatul Estic. Președintele Estoniei, Alar Karis, 

și-a exprimat convingerea că reacția UE la recunoașterea de către Rusia a separatiștilor din Donbas trebuie să fie 

rapidă, eficientă și unitară. Olanda, de asemenea, a condamnat decizia Moscovei și a anunțat că va răspunde cu 

fermitate unei coordonări strânse cu partenerii din UE și NATO. Diaspora ucraineană din Canada a făcut apel la o 

înăsprire imediată a sancțiunilor împotriva Rusiei. "Statele occidentale trebuie să introducă imediat un nou pachet 

de sancțiuni împotriva Rusiei" - a declarat Oleksandra Hici, președintele Congresului Ucrainenilor din Canada. 

"Recunoașterea de către Rusia a independenței celor două teritorii separatiste din Donbas subminează securitatea 

Europei și necesită un răspuns global decisiv" - a scris pe Twitter și ministrul bulgar de externe, Teodora 

Ghenciovska, iar președintele român, Klaus Iohannis, a scris pe aceeași rețea de socializare că România condamnă 

ferm recunoașterea de către Rusia a regiunilor Donețk și Luhansk din Ucraina ca state independente. Totodată, 

Iohannis a amintit că Rusia încalcă obligațiile care îi revin în calitate de semnatar al Acordurilor de la Minsk, care 

devin, astfel, golite de conținut. "Rusia, membru permanent al Consiliului de Securitate ONU, amenință, prin 

acțiunile sale, pacea și securitatea globale garantate de însuși Consiliul de Securitate ONU, încălcând deliberat 

principiile de drept internațional prevăzute de Carta ONU și de Actul final de la Helsinki" - a scris președintele 

României. (www.ukrinform.ua - 22 februarie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Kremlinul a mai făcut un pas către refacerea Uniunii Sovietice, afirmă un ministru 

ucrainean 

RADOR (22 februarie) - Decizia Rusiei de a recunoaște două regiuni separatiste din estul Ucrainei înseamnă 

că administrația de la Kremlin a mai făcut un pas spre refacerea Uniunii Sovietice, a declarat marți ministrul 

ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov. "Kremlinul a mai făcut un pas către refacerea Uniunii Sovietice. Cu noul 

Pact de la Varșovia și noul Zid de la Berlin", a afirmat el într-un comunicat. (REUTERS - 22 februarie) 

/opopescu/dsirbu 

EVROPEISKA PRAVDA: Ucraina face apel la comunitatea internațională să nu amâne 

introducerea de sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (22 februarie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a cerut comunității internaționale 

să răspundă în mod corespunzător recunoașterii de către Rusia a "independenței" celor două republici separatiste 

din Donbas, Donețk și Luhansk. "De acest lucru va depinde ceea ce va decide Kremlinul să facă în continuare" - 

a scris ministrul pe Twitter. "Capitalele întregii lumi nu dorm acum, indiferent de fusul orar. Amploarea și 

procedura de aplicare a sancțiunilor sunt în curs de finalizare. Ucraina insistă asupra următoarelor: acțiunile 

ulterioare ale Federației Ruse vor depinde de modul în care reacționează lumea acum; Rusia nu trebuie să aibă 

nicio îndoială că lumea nu doar vorbește, ci se îndreaptă și către impunerea de sancțiuni" - a mai scris Dmitro 

Kuleba. Amintim că după semnarea de către președintele rus, Vladimir Putin, a decretelor de recunoaștere a 

"independenței" republicilor separatiste din Donbas, acest pas al Kremlinului a fost condamnat de o serie de țări 

din întreaga lume. Statele Unite, de exemplu, au anunțat că vor impune sancțiuni, fiind vorba despre "măsuri 

diferite față de cele pregătite în cazul unei invazii militare a Ucrainei". Marea Britanie, de asemenea, intenționează 

să anunțe, marți, noi sancțiuni împotriva Rusiei, ca răspuns la decizia acesteia de a recunoaște "independența" 

celor două teritorii separatiste din estul Ucrainei. (www.eurointegration.com.ua - 22 februarie) /sdan/dsirbu 

RIA NOVOSTI: Kievul intenționează să poarte runde de convorbiri în cadrul OSCE și în 

Cvartetul Normandia 

RADOR (22 februarie) - Kievul intenționează să poarte runde de convorbiri în cadrul OSCE și în Cvartetul 

Normandia cu privire la situația din Donbas, relatează corespondentul Agenției de presă RIA NOVOSTI. Delegația 

ucraineană din Grupul de contact privind reglementarea crizei din Donbas va purta consultări cu președintele în 

exercițiu al OSCE și cu reprezentanții țărilor care fac parte din cadrul Cvartetului Normandia: Germania, Rusia, 

Ucraina, Franța, pentru a stabili formatul ulterior al convorbirilor privind reglementarea situației din regiune, 
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anunță Serviciul de presă al delegației ucrainene marți. ''În situația actuală, vom organiza consultări cu președintele 

în exercițiu al OSCE, cu coordonatorul OSCE și cu țările din Cvartetul Normandia cu privire la formatul ulterior 

al procesului de negociere'', se precizează în comunicatul remis de Serviciul de presă. (www.ria.ru - 22 februarie) 

/vdraguta/dsirbu 

RBC: Președintele Ucrainei: "Nimeni nu vrea război, dar trebuie să ne pregătim pentru o 

agresiune din partea vecinilor" 

RADOR (22 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, marți, că Ucraina pledează 

pentru pace și pentru soluționarea problemelor doar prin mijloace pașnice. Cu toate acestea, liderul de la Kiev a 

subliniat că Ucraina trebuie să fie pregătită pentru o eventuală agresiune. "Nimeni nu vrea război. În Ucraina, 

oamenii vor doar pace, dar trebuie să ne pregătim pentru orice fel de pași de agresiune din partea vecinilor noștri" 

- a afirmat Zelenski, în timpul unui briefing comun cu președintele Estoniei, Alar Karis. (www.rbc.ua - 22 

februarie) /sdan/dsirbu 

BBC: Conferință de presă a liderului ucrainean Volodimir Zelenski 

RADOR (22 februarie)  - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că recunoașterea 

independenței regiunilor separatiste Donețk și Luhansk de către Rusia reprezintă o provocare pentru întreaga 

Europă. În cursul unei conferințe de presă desfășurate la Kiev, el a spus că acum se decide securitatea întregului 

continent: "Securitatea frontierelor unei țări decide securitatea altor frontiere. Noi nu suntem membri ai UE sau ai 

NATO, dar dacă va avea loc o invazie totală a Federației Ruse, vecinii noștri vor fi în pericol. Moldova, Lituania, 

Letonia, Estonia...". 

REUTERS: Ucraina a rechemat pentru consultări un înalt diplomat din Rusia 

RADOR (22 februarie) - Ministerul de Externe al Ucrainei a anunțat marți că a rechemat pentru consultări 

un înalt diplomat ucrainean de la Moscova. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți, mai 

devreme, că administrația de la Kiev ar putea întrerupe relațiile diplomatice cu Rusia, după ce autoritățile de la 

Moscova au decis să recunoască independența a două regiuni separatiste din estul Ucrainei. (REUTERS - 22 

februarie) /opopescu/lbadiu 

UNIAN: Însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în Rusia a fost rechemat la Kiev pentru consultări 

RADOR (22 februarie) - Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei îl recheamă pentru consultări pe 

însărcinatul cu afaceri ad-interim în Federația Rusă, Vasil Pokatilo - transmite, marți, agenția UNIAN. "Ministerul 

Afacerilor Externe al Ucrainei informează că, în legătură cu adoptarea de către conducerea Federației Ruse a unor 

decizii ilegale de recunoaștere a 'independenței' cvasi-entităților create de aceasta în teritoriile ocupate temporar 

ale Ucrainei - așa- numitele republici populare Luhansk și Donețk - însărcinatul cu afaceri ad-interim în Federația 

Rusă, Vasil Pokatilo, a fost chemat în Ucraina pentru consultări" - se arată în comunicat al MAE de la Kiev. 

(www.unian.net - 22 februarie) /sdan/lbadiu 

UNIAN: Președintele Ucrainei, despre liderii separatiști din Donbas: "Nu înțelegem cine sunt 

aceștia" 

RADOR (22 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat solicitările liderilor 

separatiștilor din Donețk și Luhansk (Denis Pușilin și Leonid Pasecinik, n.r.), de a retrage armata Kievului din 

Donbas, afirmând că partea ucraineană nu are relații de comunicare cu cei doi rebeli. "Nu comunicăm cu ei. Nu 

înțelegem cine sunt aceștia" - a răspuns Zelenski la întrebarea unui jurnalist. 

TASS: Volodimir Zelenski a discutat cu Recep Tayyip Erdoğan despre recunoașterea de către 

Rusia a suveranității Donețkului și Luhanskului 

RADOR (22 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a avut o convorbire 

telefonică cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdoğan, în timpul căreia au fost discutate cele mai recente 
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evenimente legate de recunoașterea de către Rusia a republicilor populare Donețk și Luhansk și i-a mulțumit pentru 

susținerea poziției Kievului. "Am avut o convorbire telefonică cu Recep Tayyip Erdoğan. Mi-am exprimat 

recunoștința pentru susținerea poziției Ucrainei în privința ultimelor decizii provocatoare ale Federației Ruse. Am 

mulțumit și pentru susținerea inițiativei de a organiza un summit al statelor - membri permanenți ai Consiliului de 

Securitate al ONU cu participarea Ucrainei, Turciei, Germaniei" - a scris Zelenski, marți, pe Twitter. (www.tass.ru 

- 22 februarie) /ssirbu/gpodea 

REUTERS: Germania, Franța și SUA au decis răspundă deciziei Rusiei de a recunoaște 

independența regiunilor separatiste din estul Ucrainei 

RADOR (22 februarie) - Germania, Franța și Statele Unite au convenit să răspundă deciziei Rusiei de a 

recunoaște independența regiunilor separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei, a declarat luni purtătorul de 

cuvânt al cancelarului german, Olaf Scholz. Oficialul german nu a spus ce sancțiuni vor fi impuse împotriva Rusiei, 

dar a menționat că după discursul de luni al președintelui rus, Vladimir Putin, cancelarul Scholz a discutat cu 

președintele Franței, Emmanuel Macron și cu președintele SUA, Joe Biden. "Cei trei parteneri au fost unitari în 

hotărârea lor de a rămâne angajați față de integritatea teritorială a Ucrainei", a precizat purtătorul de cuvânt al 

cancelarului Scholz. (REUTERS - 22 februarie, ora 00:18) /mbaciu/ilapadat 

BNR: Bulgaria condamnă recunoașterea de către Rusia a republicilor populare Donețk și Luhansk 

RADOR (22 februarie) - Bulgaria condamnă recunoașterea de către Rusia a republicilor populare Donețk și 

Luhansk, a declarat premierul bulgar, Kiril Petkov, într-o postare pe Twitter. "Sprijinim integritatea teritorială a 

Ucrainei, în cadrul granițelor sale recunoscute internațional. Dreptul internațional trebuie respectat. În Uniunea 

Europeană, vom continua să vorbim pe o singură voce în apărarea sa", a mai scris prim-ministrul bulgar. Poziția 

Ministerului Afacerilor Externe de la Sofia a fost publicată tot pe Twitter: "Recunoașterea republicilor separatiste 

Luhansk și Donețk reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și subminează securitatea europeană". 

(www.bnr.bg - 22 februarie) /ddaniela/lbadiu 

EVROPEISKA PRAVDA: Miniștrii de externe ai statelor baltice vor efectua o vizită comună în 

Ucraina, în semn de solidaritate 

RADOR (22 februarie) - Miniștrii afacerilor externe din statele baltice vor efectua o vizită comună în 

Ucraina, în perioada 23-25 februarie, în semn de solidaritate cu această țară, pe fondul situației tensionate de la 

granița cu Rusia - scrie Evropeiska Pravda. "Pentru a-și exprima solidaritatea și sprijinul pentru Ucraina în lupta 

sa pentru independență și indivizibilitate teritorială, miniștrii de externe baltici vor vizita împreună Ucraina, în 

perioada 23-25 februarie" - a scris pe Twitter ministrul de externe leton, Edgars Rinkēvičs. Potrivit acestuia, 

escaladarea situației din Donbas de către Rusia și decizia de a menține trupe ruse în Belarus după încheierea 

exercițiilor militare indică în mod clar că UE ar trebui să înceapă să impună sancțiuni împotriva Moscovei. 

"Credem că Rusia merită să fie condamnată pentru acțiunile sale agresive și distructive, pentru escaladarea 

deliberată a situației din regiune și pentru încălcarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei" - a mai 

menționat șeful diplomației letone. În opinia sa, sancțiunile antiruse ar trebui impuse gazoductului Nord Stream 2 

și sectorului financiar. Letonia susține, de asemenea, introducerea de restricții la export pentru a limita transferul 

de bunuri cu dublă utilizare și de înaltă tehnologie către Rusia. (www.eurointegration.com.ua - 22 februarie) 

/sdan/lbadiu 

REUTERS: Grecia consideră că recunoașterea independenței regiunilor separatiste din Ucraina 

încalcă dreptul internațional 

RADOR (22 februarie) - Recunoașterea oficială de către Rusia a două regiuni separatiste din estul Ucrainei 

încalcă dreptul internațional, acordurile de la Minsk și integritatea teritorială a țării, a anunțat marți Ministerul de 

Externe al Greciei. SUA și aliații săi europeni sunt gata să anunțe marți noi sancțiuni dure împotriva Rusiei, după 

ce președintele Vladimir Putin a recunoscut oficial cele două regiuni separatiste, escaladând o criză de securitate 

pe continentul european. "Grecia sprijină respectarea integrității teritoriale, suveranității și independenței tuturor 

statelor și condamnă orice decizie care încalcă principiile fundamentale ale dreptului internațional", se 
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menționează în comunicatul ministerului elen. Grecia va colabora cu partenerii săi din Uniunea Europeană și 

NATO cu privire la riposta la decizia Rusiei, se adaugă în același comunicat. (REUTERS - 22 februarie) 

/opopescu/dsirbu 

BNR: Bulgaria și Spania se pronunță în favoarea unei soluții diplomatice la criza din Ucraina 

RADOR (22 februarie) - Bulgaria și Spania susțin cu fermitate poziția potrivit căreia eforturile diplomatice 

ar trebui să conducă la soluționarea crizei din Ucraina. Declarația a fost făcută de miniștrii apărării celor două țări, 

Stefan Ianev și Margarita Robles, în timpul vizitei lor la baza aeriană Graf Ignatievo, unde s-au întâlnit cu militari 

spanioli și bulgari, care de săptămâna trecută îndeplinesc misiuni comune pentru protecția spațiului aerian al 

Bulgariei. "Misiunea comună a piloților spanioli și bulgari este un semn de bună cooperare între forțele armate ale 

celor două țări, în contextul evenimentelor recente din jurul Ucrainei și o demonstrație importantă a unității și 

valorilor pe care le împărtășim ca membri ai NATO și Uniunea Europeană. Ceea ce împărtășim ca valori, punem 

și în practică", a declarat Ianev. "Acțiunile forțelor noastre aeriene în Bulgaria sunt în concordanță cu 

angajamentele Spaniei în calitate de aliat al NATO. Acțiunea de Air Policing are un singur scop, stabilitatea și 

menținerea păcii, acordând prioritate diplomației și dialogului", a precizat, la rândul său, Margarita Robles. 

(www.bnr.bg - 22 februarie) /ddaniela/dsirbu 

RIA NOVOSTI: În Italia, recunoașterea de către Rusia a independenței celor două republici 

Luhansk și Donețk a fost calificată drept o consecință a eșecului Acordurilor de la Minsk 

RADOR (22 februarie) - Deputatul italian Vito Comencini, membru al Camerei Deputaților din Italia, a 

caracterizat recunoașterea de către Rusia a independenței celor două republici Luhansk și Donețk drept o 

consecință a eșecului Acordurilor Minsk 2. Recunoașterea de către Rusia a independenței republicilor populare 

Donețk și Luhansk a fost rezultatul eșecului Acordurilor de la Minsk și ignorarea de către Occident a dorinței de 

a obține autonomia de către Donbas, a declarat pentru Agenția de presă RIA NOVOSTI Vito Comencini, membru 

al Parlamentului italian din Partidul Liga. 

RIA NOVOSTI: Ministrul belgian de externe a comentat recunoașterea de către Rusia a 

independenței celor două republici Luhansk și Donețk 

RADOR (22 februarie) - Ministrul belgian de externe, Sophie Wilmès, a cerut să se mențină deschisă calea 

diplomației, după ce Rusia a recunoscut independența celor două republici Luhansk și Donețk. De asemenea, 

ministrul belgian de externe, Sophie Wilmès, a anunțat că după ce Rusia a recunoscut independența, este oportun 

să se mențină deschise canale de comunicare pentru o reglementare diplomatică a situației din Ucraina. 

RIA NOVOSTI: Reacția premierul croat la recunoașterea de către Rusia a celor două republici 

Luhansk și Donețk 

RADOR (22 februarie) - Prim-ministrul croat, Andrej Plenković, a condamnat recunoașterea de către Rusia 

a celor două republici Luhansk și Donețk, numind-o drept o încălcare a dreptului internațional și a integrității 

Ucrainei. 

MTI: Viktor Orbán - Ungaria sprijină suveranitatea Ucrainei și integritatea ei teritorială 

RADOR (22 februarie) - Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a avut marți o convorbire telefonică cu 

președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe tema conflictului ruso-ucrainean, a informat Bertalan Havasi, șeful 

Biroului de Presă al premierului Ungariei. În cadrul convorbirii, șeful guvernului de la Budapesta a explicat că 

Ungaria, ca stat vecin, urmărește cu îngrijorare evoluția evenimentelor din Ucraina. Viktor Orbán l-a informat pe 

președintele Zelenski că Ungaria va sprijini eforturile comune ale UE pentru rezolvarea situației, ca parte a unui 

răspuns european coordonat. În acest cadru, guvernul ungar se consultă permanent cu aliații săi occidentali, a 

precizat premierul Ungariei. În timpul convorbirii, Viktor Orbán l-a asigurat pe Volodimir Zelenski că Ungaria, 

ca și până acum, va continua să sprijine suveranitatea Ucrainei și integritatea ei teritorială. (MTI - 22 februarie) 

/ademeny/schelaru 
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RRA: Parlamentul va adopta o declarație politică de susținere a integrității teritoriale, 

suveranității și independenței Ucrainei de către statul român 

RADOR (22 februarie) - Senatul și Camera Deputaților se vor reuni marți, 1 martie, în ședință comună 

pentru adoptarea unei declarații politice a Parlamentului care să exprime susținerea statului român pentru 

integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Propunerea a venit din partea președinților 

comisiilor de politică externă din Senat și Camera Deputaților, Titus Corlățean și Rozalia Biro, după audierea de 

săptămâna trecută a ministrului de externe, Bogdan Aurescu, pe tema provocărilor de securitate din bazinul lărgit 

al Mării Negre. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 februarie, ora 20:02) /dstanesc 

RRA: Ministerul român de Externe a ridicat nivelul de alertă pentru Ucraina la nivelul maxim 

"Părăsiți imediat țara!" 

RADOR (22 februarie) - Ministerul român de Externe a ridicat nivelul de alertă pentru Ucraina la nivelul 

maxim "Părăsiți imediat țara!", în contextul deteriorării grave a situației de securitate din această țară și din 

regiunea Mării Negre și a recunoașterii de către președintele rus, Vladimir Putin, a independenței teritoriilor 

Donețk și Luhansk. MAE le solicită cu insistență cetățenilor români să nu se deplaseze în Ucraina, iar celor care 

se află acolo temporar să o părăsească imediat. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 februarie, ora 01:00) 

/pvelisar 

RRA: Guvernul României condamnă orice tentativă de a pune sub semnul întrebării integritatea 

teritorială a Ucrainei 

RADOR (22 februarie) - Președintele Klaus Iohannis a denunțat încălcarea flagrantă a dreptului 

internațional în cazul recunoașterii independenței republicilor separatiste Donețk și Luhansk, apreciind că acest 

act trebuie să atragă cel mai dur răspuns din partea comunității internaționale. La rândul său, Guvernul României 

condamnă orice tentativă de a pune sub semnul întrebării integritatea teritorială a Ucrainei și subliniază că punere 

la îndoială a statalității unui stat membru ONU reprezintă o abordare revizionistă, care amenință pacea în Europa 

și în lume. Premierul Nicolae Ciucă declara luni că România poate primi un număr destul de mare de posibili 

refugiați, precizând că nu există încă solicitări de repatriere din partea românilor din Ucraina. Și liderul USR 

Cătălin Drulă afirmă că Europa trebuie să răspundă cu sancțiuni drastice, iar România are datoria să fie solidară 

cu Ucraina. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 februarie, ora 02:00) /ilapadat 

RUSSIA TODAY: Ministerul român de Externe le-a cerut cetățenilor români să părăsească 

Ucraina 

RADOR (22 februarie) - Ministerul român de Externe le-a recomandat cetățenilor Republicii România, care 

se află pe teritoriul Ucrainei, ''să părăsească de urgență această țara'', a relatat Serviciul de presă al Ministerului de 

Externe al României, într-un comunicat. "În contextul unei grave deteriorări a situației de securitate din Ucraina 

și în regiunea Mării Negre, a evoluției negative a evenimentelor din această seară, Ministerul român de Externe 

informează că gradul de alertă pentru Ucraina a fost ridicat la cote maxime: ''Părăsiți de urgență țara!'', relatează 

Agenția de presă TASS, care citează comunicatul MAE român. Ministerul român de Externe le recomandă 

cetățenilor români ''să se abțină de  a călători în această țară, iar cei care se află temporar în Ucraina să părăsească 

de urgență teritoriul acestui stat''. Ministerul turc de Externe le-a recomandat cetățenilor turci să părăsească 

regiunile de est ale Ucrainei. De asemenea, în legătură cu o posibilă escaladare a situației, Departamentul de Stat 

al SUA le-a cerut cetățenilor americani să părăsească de urgență teritoriul Ucrainei, la bordul unor zboruri 

comerciale și private. În plus, Departamentul de Stat al SUA le-a cerut diplomaților americani, care nu ocupă 

poziții cheie la Ambasada SUA din Ucraina, să părăsească Ucraina. (www.russian.rt.com - 22 februarie) 

/vdraguta/dsirbu 
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RRA: Autoritățile române condamnă recunoașterea de către Rusia a așa-numitei independențe a 

regiunilor separatiste Donețk și Luhansk 

RADOR (22 februarie) - Autoritățile române condamnă recunoașterea de către Rusia a așa-numitei 

independențe a regiunilor separatiste Donețk și Luhansk. Rusia amenință, prin acțiunile sale, pacea și securitatea 

globală, declară președintele Klaus Iohannis, în timp ce președintele Camerei Deputaților, liderul social-democrat 

Marcel Ciolacu, spune că Rusia încalcă, prin mișcările sale violente, toate regulile dreptului internațional, iar 

președintele Senatului, liberalul Florin Cîțu, subliniază că România susține cu fermitate suveranitatea și 

integritatea teritorială a Ucrainei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 februarie, ora 16:00) 

/csimion/schelaru 

RRA: Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a discutat la telefon cu omologul său britanic, Liz 

Truss 

RADOR (22 februarie) - "Agenda globală", Realizator: Simina Botar - Șeful diplomației de la București, 

Bogdan Aurescu, a discutat astăzi la telefon cu omologul său britanic, doamna Liz Truss. Cei doi oficiali au 

condamnat ferm recunoașterea de către Federația Rusă a independenței autoproclamatelor republici separatiste din 

Donețk și Luhansk, părți componente ale Ucrainei. Apoi, Bogdan Aurescu și Liz Truss au discutat și despre crearea 

grupului de luptă NATO din România. Ei au agreat continuarea contractelor bilaterale strânse și a cooperării la 

nivel aliat, în vederea adaptării răspunsului NATO și al statelor aliate la actualele evoluții de securitate, inclusiv 

prin crearea grupului de luptă din România. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la București, șeful 

diplomației de la Londra a apreciat poziționarea fermă a României față de evoluțiile actuale din vecinătatea sa și 

a fost de acord cu necesitatea consolidării angajamentului colectiv pentru securitatea aliaților de pe flancul estic al 

NATO. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 februarie, ora 22:22). /geftene/sdm2 

TASS: Președintele Republicii Moldova a îndemnat la găsirea unei soluții pașnice pentru tensiunile 

din jurul Ucrainei 

RADOR (22 februarie) - Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a îndemnat la o soluționare pașnică 

a tensiunilor din jurul Ucrainei. "Republica Moldova sprijină integritatea teritorială a Ucrainei, sprijină, de 

asemenea, eforturile internaționale pentru găsirea unei soluții pașnice, politice, bazate pe dialog" - a declarat 

Sandu, în timpul unui briefing de presă susținut marți. Președintele moldovean le-a cerut liderilor țărilor implicate 

în conflict "să împiedice violențele și vărsarea de sânge". Maia Sandu a promis, totodată, că Republica Moldova 

este gata să-i sprijine pe cetățenii ucraineni care vor avea nevoie de ajutor. 

REUTERS: Conform autorităților britanice, invazia rusă în Ucraina a început 

RADOR (22 februarie) - Invadarea Ucrainei de către Rusia a început deja, așa că Marea Britanie va 

sancționa Rusia, a declarat marți secretarul britanic pentru sănătate, Sajid Javid. "Puteți trage concluzia că 

invadarea Ucrainei a început", a spus dl Javid. (REUTERS - 22 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Vladimir Putin a ales confruntarea în locul dialogului, a declarat un ministru britanic 

RADOR (22 februarie) - Acțiunile președintelui rus Vladimir Putin față de Ucraina arată că acesta a ales 

confruntarea cu Occidentul în detrimentul dialogului, a declarat marți ministrul britanic al sănătății, Sajid Javid. 

"Întotdeauna am preferat dialogul și continuăm să facem acest lucru, dar din acțiunile președintelui Putin reiese 

clar că a ales confruntarea în locul dialogului", a declarat dl Javid pentru BBC TV. (REUTERS - 22 februarie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Vladimir Putin va descoperi că a făcut o eroare gravă dacă invadează Ucraina 

RADOR (22 februarie) - Vladimir Putin va descoperi că "a făcut o eroare gravă" dacă Rusia invadează 

Ucraina, a declarat marți premierul britanic, Boris Johnson, adăugând că Moscova pare să fie înclinată spre o 

invazie pe scară largă. Dl Johnson a prezidat o ședință a Comitetului Național de Securitate de urgență al Marii 

Britanii, în cursul dimineții de marți. "Cred că tragedia situației actuale este că președintele Putin s-a înconjurat de 
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consilieri care au păreri asemănătoare, care îi spun că Ucraina nu este o țară adevărată. Și cred că va descoperi că 

a greșit grav", le-a spus premierul britanic jurnaliștilor, după reuniune. (REUTERS - 22 februarie) 

/opopescu/lbadiu 

REUTERS: Marea Britanie va sancționa Rusia dur și imediat, a spus premierul Boris Johnson 

RADOR (22 februarie) - Marea Britanie va impune imediat sancțiuni economice dure Rusiei, după ce 

președintele Vladimir Putin a ordonat desfășurarea de trupe în două regiuni separatiste din estul Ucrainei, a declarat 

marți premierul Boris Johnson. "Vom institui imediat un pachet de sancțiuni economice", le-a spus Boris Johnson 

jurnaliștilor. "Trebuie să subliniez că aceasta va fi doar prima tranșă de sancțiuni economice ale Regatului Unit 

împotriva Rusiei, pentru că mă tem că va urma mai mult comportament irațional din partea Rusiei". Dl Johnson a 

spus că va defini sancțiunile în Camera Comunelor, probabil în jurul orei 12:30 GMT. Sancțiunile, a spus Boris 

Johnson, "vor viza nu doar entități din Donbas și Luhansk și Donețk, ci în Rusia însăși - afectând interesele 

economice ale Rusiei cât de mult putem". Marea Britanie a amenințat că va opri accesul companiilor rusești la 

dolari americani și lire sterline, împiedicându-le să acumuleze capital la Londra și că va dezvălui ceea ce Boris 

Johnson a numit "păpușa rusă" privind deținerea și proprietatea asupra unor companii. Administrația din Marea 

Britanie nu a precizat încă cine va fi vizat de sancțiuni, dar a promis că oligarhii ruși nu vor avea unde să se 

ascundă. Boris Johnson a spus că ar putea fi vizate și bănci rusești. Sute de miliarde de dolari au intrat din Rusa în 

Londra și în teritoriile de peste mări ale Marii Britanii după dezmembrarea Uniunii Sovietice în 1991, iar Londra 

a devenit orașul occidental preferat pentru oligarhii din Rusia și alte foste republici sovietice. Vladimir Putin va 

descoperi că a "greșit grav", a spus Boris Johnson, adăugând că Moscova pare să fie înclinată spre o invazie pe 

scară largă a țării vecine fost sovietice. Premierul a prezidat marți dimineață o reuniune a comitetului național de 

securitate de urgență al Marii Britanii. Invadarea Ucrainei de către Rusia a creat o situație la fel de gravă precum 

criza rachetelor cubaneze din 1962, când o confruntare dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică a adus lumea în 

pragul războiului nuclear, a declarat ministrul britanic al sănătății. Criza rachetelor cubaneze a izbucnit în 1962, 

când Uniunea Sovietică a răspuns la o desfășurare a rachetelor americane în Turcia trimițând rachete balistice în 

Cuba. Sancțiunile, a spus Boris Johnson, vor afecta puternic economia Rusiei. "Vor lovi Rusia foarte puternic și 

sunt multe lucruri pe care le vom face în cazul unei invazii", a spus el. (REUTERS - 22 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Turcia a condamnat decizia Rusiei privind regiunile separatiste din estul Ucrainei și 

s-a oferit să medieze criza 

RADOR (22 februarie) - Turcia a condamnat luni decizia Rusiei de a recunoaște independența regiunilor 

separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei, afirmând că decizia reprezintă o încălcare a acordurilor 

internaționale și a integrității teritoriale a Ucrainei. Fiind membru NATO și având granițe maritime comune cu 

Ucraina și Rusia la Marea Neagră și relații bune cu ambele țări, Turcia s-a oferit să medieze criza creată, avertizând 

Moscova să nu invadeze Ucraina. Ankara se opune, de asemenea, unor sancțiuni aplicate Rusiei. "Decizia Rusiei 

de a recunoaște republicile Donețk și Luhansk reprezintă o încălcare clară nu numai a Acordurilor de la Minsk, 

dar și a unității politice a Ucrainei, a suveranității și integrității sale teritoriale. Considerat inaccetabilă decizia 

Rusiei și o respingem", se arată într-un comunicat emis de ministerul turc de externe. Turcia face apel la toate 

părțile implicate în criză să respecte legea internațională, adaugă comunicatul. (REUTERS - 22 februarie, ora 0:54) 

/mbaciu/pvelisar 

REUTERS: Canada a condamnat decizia Rusiei de a recunoaște independența regiunilor 

separatiste din estul Ucrainei 

RADOR (22 februarie) - Canada a condamnat decizia Rusiei de a recunoaște independența regiunilor 

separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei, controlate de separatiști pro-ruși, și a anunțat că va riposta și va 

impune sancțiuni, a declarat luni ministrul canadian de externe, Melanie Joly. "Canada, împreună cu partenerii și 

aliații săi, va reacționa ferm la această încălcare ostentativă a legii internaționale. Pregătim sancțiuni economice 

ca răspuns la aceste acțiuni, sancțiuni separate de cele pregătite pentru o eventuală invazie a teritoriului Ucrainei 

de către trupele ruse", se arată în comunicatul emis de ministrul canadian de externe. (REUTERS - 22 februarie, 

ora 1:00) /mbaciu/pvelisar 
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RIA NOVOSTI: Joe Biden s-a întâlnit cu ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba 

RADOR (22 februarie) - Președintele SUA, Joe Biden, s-a întâlnit cu ministrul de externe al Ucrainei, 

Dmitro Kuleba, care se află la Washington, a anunțat serviciul de presă al Casei Albe. "Președintele Biden s-a 

întâlnit cu ministrul Kuleba pentru a reafirma angajamentul SUA față de integritatea teritorială și suveranitatea 

Ucrainei" - se arată în comunicat. Se subliniază că Biden i-a transmis lui Kuleba despre disponibilitatea SUA și a 

aliaților de a răspunde la "o agresiune ulterioară a Federației Ruse". "Liderul american a confirmat, de asemenea, 

că Statele Unite ale Americii vor continua să ofere Ucrainei sprijin în sfera securității și ajutor macroeconomic" - 

se precizează în comunicat. Biden a discutat cu Kuleba și despre sancțiunile anunțate de SUA împotriva Federației 

Ruse, relatează Casa Albă. (www.ria.ru - 22 februarie) /ssirbu/sdm2 

TASS: Siria își exprimă solidaritatea sa față de cele două republici Luhansk și Donețk, recunoscute 

de Rusia 

RADOR (22 februarie) - Siria își exprimă solidaritatea sa față de cele două republici Luhansk și Donețk, 

recunoscute de Rusia, Damascul fiind dispus să coopereze cu acestea, a declarat ministrul sirian de externe, Faisal 

Mekdad, la cea de-a XI-a Conferință consacrată situației din Orientul Mijlociu, în cadrul Clubului de Dialog 

Valdai. 

''Ne exprimăm totala noastră solidaritate față de cele două republici Luhansk și Donețk. Considerăm că 

condițiile actuale vor contribui la consolidarea cooperării noastre, pentru că aceasta este cooperare în numele 

umanității'', a declarat ministrul, citat de Agenția de presă TASS. Acesta a subliniat că practic, cooperarea dintre 

Rusia și Siria este o ''cooperare aprofundată și durabilă''. ''Și vom continua sau vom începe să cooperăm cu noi 

state pentru a ne aprofunda cooperarea cu Rusia'', a adăugat Mekdad. Pe 21 februarie, președintele rus, Vladimir 

Putin, a semnat decretele privind recunoașterea de către Rusia a independenței celor două republici Luhansk și 

Donețk. În timpul discursului susținut luni la Kremlin, președintele a subliniat că situația din Donbas a devenit 

critică, pe fondul acțiunilor Kievului. (Agenția de presă TASS - 22 februarie) /vdraguta/dsirbu 

REUTERS: Siria sprijină recunoașterea regiunilor separatiste din Ucraina de către Vladimir 

Putin 

RADOR (22 februarie) - Siria sprijină decizia aliatei sale, Rusia, de a recunoaște două regiuni separatiste 

din estul Ucrainei, a declarat marți ministrul de externe sirian la televiziunea de stat. SUA și aliații săi europeni 

urmează să anunțe marți noi sancțiuni împotriva Rusiei, după ce Vladimir Putin a recunoscut cele două regiuni 

separatiste, adâncind temerile occidentale cu privire la un nou război în Europa. "Siria sprijină decizia președintelui 

Vladimir Putin de a recunoaște republicile Luhansk și Donețk și va coopera cu acestea", a declarat ministrul de 

externe Faisal Mekdad, citat de televiziunea de stat, în timpul unui eveniment la Moscova. Siria a fost o aliată 

fermă a Moscovei de când Rusia a lansat o campanie de atacuri aeriene în Siria, în 2015 și a contribuit la 

schimbarea modificarea cursului războiului civil în favoarea președintelui Bashar al-Assad. "Ceea ce face 

Occidentul împotriva Rusiei este similar cu ceea ce a făcut împotriva Siriei în timpul războiului terorist", a spus 

dl Mekdad. (REUTERS - 22 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Emirul Qatarului a primit de la Vladimir Putin o scrisoare în care se subliniază 

necesitatea consolidării relațiilor bilaterale 

RADOR (22 februarie) - Emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad al-Thani, a primit marți din partea 

președintelui rus Vladimir Putin o scrisoare în care sunt prezentate modalități de sprijinire și consolidare a relațiilor 

bilaterale dintre cele două țări, precum și a chestiunilor de interes reciproc, a anunțat agenția națională de presă 

din Qatar. Scrisoarea dlui Putin i-a fost înmânată șeicului al-Thani de ministrul rus al energiei, Nikolai Șulghinov, 

care se află în prezent la Doha, unde participă la o conferință privind exportatorii de gaze. (REUTERS - 22 

februarie) /opopescu/dsirbu 
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REUTERS: Japonia condamnă decizia Rusiei de a recunoaște independența regiunilor separatiste 

din estul Ucrainei 

RADOR (22 februarie) - Ministrul japonez de externe, Yoshimasa Hayashi, a condamnat marți decizia 

Rusiei de a recunoaște independența regiunilor separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei și a precizat că 

Tokyo intenționează să se coordoneze cu alte țări în aplicarea de sancțiuni împotriva Moscovei. "Țara noastră va 

urmări îndeaproape și cu mare îngrijorare situația și se va coordona cu G7 (grupul celor mai avansate economii) 

și cu comunitatea internațională pentru a aplica un răspuns sever, care include și sancțiuni", a declarat Yoshimasa 

Hayashi în conferință de presă. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat desfășurarea de trupe ruse în 

regiunile separatiste din estul Ucrainei după ce le-a recunoscut independența, accelerând astfel criza actuală și 

temerile Occidentului că această situație ar putea declanșa un război major. (REUTERS - 22 februarie, ora 4:30) 

/mbaciu/pvelisar 

REUTERS: China, îngrijorată de agravarea situației din Ucraina 

RADOR (22februarie) - China este îngrijorată de "agravarea" situației din Ucraina, a declarat marți ministrul 

de externe Wang Yi, repetându-și apelul către toate părțile să dea dovadă de reținere și să-și rezolve diferendele 

prin dialog. Preocupările legitime de securitate ale oricărei țări ar trebui respectate, i-a spus dl Wang, care este și 

consilier de stat chinez, secretarului de stat al SUA Antony Blinken în cursul unei discuții telefonice, potrivit unui 

comunicat al Ministerului chinez de Externe. Accelerând o criză despre care Occidentul se teme că ar putea duce 

la un război, președintele rus Vladimir Putin a ordonat luni desfășurarea de trupe în două regiuni separatiste din 

estul Ucrainei, după ce le-a recunoscut ca fiind independente. Rusia neagă orice plan de a ataca Ucraina, dar a 

amenințat cu acțiuni "tehnico-militare" nespecificate dacă nu primește garanții majore de securitate, inclusiv o 

promisiune că țara vecină nu se va alătura niciodată NATO. "Situația din Ucraina se înrăutățește", a spus dl Wang 

lui Antony Blinken. "China cere încă o dată tuturor părților să dea dovadă de reținere". China va continua să 

păstreze legătura cu toate părțile, a spus Wang Yi. În timpul convorbirii, Antony Blinken a subliniat necesitatea 

de a se menține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei pe fondul "agresiunii" Rusiei, a declarat Ned 

Price, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA. Într-o scurtă declarație, Ned Price a spus secretarul 

american de stat a vorbit cu Wang Yi și despre evoluțiile din Coreea de Nord. China solicită un dialog direct între 

Statele Unite și Coreea de Nord și va încerca, ca întotdeauna, să joace un rol constructiv în promovarea rezolvării 

problemei nucleare din peninsula coreeană, a spus ministrul chinez. (REUTERS - 22 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS:  Nicaragua este prima țară din lume care susține poziția Rusiei față de Ucraina 

RADOR (22 februarie) - Președintele din Nicaragua, Daniel Ortega, este primul lider mondial care și-a 

exprimat luni sprijinul pentru poziția Rusiei față de Ucraina, afirmând că președintele rus, Vladimir Putin, a avut 

dreptate să recunoască independența celor două regiuni separatiste, sprijinite de Moscova, Donețk și Luhansk din 

estul Ucrainei. Fost luptător marxist de gherilă, care a condus Nicaragua din 2007, Daniel Ortega a făcut 

declarațiile în cadrul unui discurs susținut la Managua. "Sunt sigur că dacă ar face un referendum precum cel făcut 

în Crimeea, poporul va vota anexarea teritoriilor la Rusia", a declarat Daniel Ortega, oponent de cursă lungă al 

influenței Statelor Unite în America Centrală. Aderarea Ucrainei la NATO reprezintă o amenințare pentru Rusia, 

a mai spus președintele nicaraguan. "Dacă Ucraina intră în NATO, e ca și cum ar spune Rusiei: hai să mergem la 

război - și asta explică acțiunile Rusiei. Rusia pur și simplu se apără", a sublinait Daniel Ortega. Săptămâna trecută, 

vicepremierul rus, Iuri Borisov, a efectuat o vizită în Nicaragua, Venezuela și Cuba, aliați cheie ai Rusiei în 

America Latină. Oficialul rus a declarat că Rusia va intensifica relațiile bilaterale cu toate cele trei țări. (REUTERS 

- 22 februarie, ora 5:54) /mbaciu/pvelisar 

REUTERS: ONU afirmă că Rusia a încălcat legea internațională prin recunoașterea independenței 

regiunilor separatiste din estul Ucrainei 

RADOR (22 februarie) - Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni că Rusia a încălcat 

integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei prin semnarea decretului de recunoaștere a independenței 

regiunilor separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei. "Națiunile Unite, aliniate la rezoluțiile relevante ale 

Adunării General, își exprimă sprijinul pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei în 
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granițele sale recunoscute internațional", a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric. (REUTERS 

- 21 februarie, ora 23:48) /mbaciu/pvelisar 

REUTERS: Consiliul de Securitate al ONU s-a întrunit de urgență pentru a discuta ultimele 

evoluții în Ucraina 

RADOR (22 februarie) - Consiliul de Securitate al ONU a convocat o reuniune de urgență luni pentru a 

discuta despre ultimele evoluții în Ucraina. Ordinul Rusiei de a desfășura "trupe de menținere a păcii" în estul 

Ucrainei este "un nonsens", a declarat în cadrul reuniunii Linda Thomas-Greenfield, ambasadorul Statelor Unite 

la ONU. Oficialul american a adăugat că recunoașterea de către Moscova a independenței regiunilor separatiste 

din estul Ucrainei este parte a planului Rusiei de a crea un pretext pentru o invazie la scară largă a Ucrainei. Linda 

Thomas-Greenfield a mai spus că consecințele acțiunilor Rusiei vor fi grave în Ucraina, în Europa și în lumea 

întreagă, iar costurile umanitare se vor extinde semnificativ dacă Moscova decide să invadeze în continuare. 

(REUTERS - 22 februarie, ora 4:30) /mbaciu/pvelisar 

 

RUSSIA TODAY: Ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield: "Putin a rupt în bucăți 

Acordurile de la Minsk" 

RADOR (22 februarie) - Ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a declarat că prin 

recunoașterea independenței celor două republici, Donețk și Luhansk, liderul rus, Vladimir Putin, a rupt în bucăți 

Acordurile de la Minsk. ''Astăzi, președintele Putin a rupt în bucăți Acordurile de la Minsk'', a afirmat Linda 

Thomas-Greenfield. 

Potrivit diplomatului american, SUA nu cred că el ''se va opri aici". Luni, 21 februarie, președintele rus, 

Vladimir Putin, a semnat decretele privind recunoașterea de către Rusia a independenței celor două republici 

populare autoproclamate Luhansk și Donețk. În timpul discursului susținut la Kremlin, președintele Rusiei a 

subliniat că situația din Donbas a devenit critică, pe fondul acțiunilor Kievului. În mod special, șeful statului rus a 

remarcat că potrivit părții ruse, ceea ce se întâmplă în momentul de față în Donbas este genocid. 

(www.russian.rt.com - 22 februarie) /vdraguta/dsirbu 

BBC: Ambasadorul SUA la ONU a declarat că președintele Putin pune la încercare comunitatea 

internațională 

RADOR (22 februarie) - Ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a declarat că președintele 

Putin pune la încercare comunitatea internațională: "Președintele Putin pune la încercare sistemul nostru 

internațional. Ne pune la încercare determinarea și vrea să vadă cât de departe poate merge. Vrea să demonstreze 

că prin forță poate să facă din ONU o farsă. Trebuie să reacționăm împreună la această criză". (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 22 februarie, ora 9:01) /opopescu/dsirbu 

RUSSIA TODAY: Convorbirile sunt singura soluție de a rezolva divergențele cu privire la Ucraina 

(Rosemary DiCarlo) 

RADOR (22 februarie) - Convorbirile sunt singura soluție pentru a rezolva diferențele dintre actorii cheie 

din Ucraina, a declarat subsecretarul general al ONU pentru afaceri politice, Rosemary DiCarlo. ''Suntem extrem 

de îngrijorați de posibilele implicații ale evoluțiilor recente asupra cadrului de negociere existent'', a adăugat 

DiCarlo. 

Potrivit oficialului ONU, ''în condițiile riscurilor actuale și a incertitudinea actuale, este și mai important să 

avem un dialog''. Secretarul general adjunct al ONU a subliniat că negocierile sunt singura modalitate de a elimina 

divergențele existente între actorii cheie în probleme de securitate regională și de soluționare a conflictului din 

estul Ucrainei. Pe 21 februarie, președintele rus, Vladimir Putin, a semnat două decrete privind recunoașterea de 

către Rusia a independenței celor două republici Luhansk și Donețk. În timpul discursului susținut la Kremlin, 

președintele a subliniat că situația din Donbas a devenit critică, pe fondul acțiunilor Kievului. În mod special, șeful 

statului a remarcat că potrivit părții ruse, ceea ce se întâmplă acum în Donbas este genocid.  
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Ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a declarat că liderul rus, Vladimir Putin, 

recunoscând independența celor două republici Luhansk și Donețk, a rupt în bucăți Acordurile de la Minsk. 

Liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, în mesajul său, că recunoașterea independenței 

republicilor populare Donețk și Luhansk este o încălcare a suveranității Ucrainei. (www.russian.rt.com - 22 

februarie) /vdraguta/dsirbu 

RUSSIA TODAY: NATO a demarat procesul de adaptare strategică la deciziile Rusiei privind 

Donbasul 

RADOR (22 februarie) - Președintele OSCE, ministrul polon de externe, Zbigniew Rau, a declarat că NATO 

începe procesul de adaptare strategică la deciziile Rusiei cu privire la Donbas. Potrivit Agenției de presă RIA 

NOVOSTI, Rau  a făcut această declarație după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. 

'Procesul de adaptare strategică a NATO la această nouă situație a început. Procesul de adaptare a NATO la 

noua situație, pe care secretarul general o numește noua normalitate'', a spus Rau. În opinia sa, rezultatul adaptării 

ar trebui să fie, în special, consolidarea descurajării flancului estic al NATO. Secretarul general al NATO, Jens  

Stoltenberg, și-a exprimat indignarea sa față de decizia Rusiei de a recunoaște cele două republici Luhansk și 

Donețk. 

(www.russian.rt.com - 22 februarie) /vdraguta/lbadiu 

REUTERS: António Guterres, îngrijorat de «denaturarea conceptului de menținere a păcii» 

RADOR (23 februarie) - Secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat marți că este "îngrijorat 

de denaturarea conceptului de menținere a păcii", după ce Moscova a ordonat trupelor ruse să intre în estul Ucrainei 

ca "să mențină pacea". "Când trupele unei țări intră pe teritoriul altei țări fără consimțământul acesteia, ele nu sunt 

forțe de menținere a păcii imparțiale. Nu sunt deloc forțe de menținere a păcii", a declarat jurnaliștilor dl Guterres. 

Statele Unite ale Americii au respins justificarea Rusiei de a desfășura trupe ca „forțe de menținere a păcii” drept 

"aiureli". (REUTERS - 23 februarie) /cstoica/sdm2 

II.2 Perspectiva militară 

BBC: Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că nu poate confirma intrarea trupelor 

rusești în Ucraina 

RADOR (22 februarie) - Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că nu 

poarte confirma faptul că trupele rusești au intrat în zonele controlate de separatiști. El a afirmat că Moscova este 

deschisă diplomației. După anunțul major de luni, Kremlinul a fost mai rezervat în declarații marți. Vorbind cu 

presa, Dmitri Peskov a afirmat că nu poate confirma informațiile care sugerează că Rusia a trimis deja militari în 

Ucraina. Purtătorul de cuvânt a afirmat că decizia va fi luată în funcție de evoluția sitiației și de apelurile venite de 

la conducerea republicilor separatiste. Au existat îngrijorări că Rusia ar putea încerca să recunoască regiunea mai 

largă Donețk și Luhansk ca parte a teritoriului separatist controlat de rebeli, în locul zonei cu o suprafață de trei 

ori mai mică pe care o controlează în prezent rebelii. Când a primit întrebări pe această temă, domnul Peskov a 

afirmat că nu are nimic de adăugat, afirmând doar că frontierele sunt cele declarate de rebeli. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 22 februarie, ora 14:00) /aionita/gpodea 

REUTERS: Consiliul Federației Ruse aprobă cererea lui Putin de a folosi militari în estul Ucrainei 

RADOR (22 februarie) - Marți, Consiliul Federației Ruse a votat în unanimitate pentru a aproba cererea 

președintelui Vladimir Putin de a detașa forțe armate ruse peste graniță pentru ceea ce a descris drept o misiune de 

menținere a păcii în două regiuni separatiste din estul Ucrainei. Decizia va avea efect imediat, a declarat unul 

dintre parlamentari, în timpul discuțiilor. (REUTERS - 22 februarie, ora 18:18) /aionita/gpodea 
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TASS: Consiliul Federației a aprobat folosirea Forțelor Armate Ruse în străinătate 

RADOR (22 februarie) - Consiliul Federației și-a dat acordul președintelui Rusiei cu privire la utilizarea 

Forțelor Armate ale Federației Ruse în afara țării în legătură cu situația din Donbas. Hotărârea în acest sens a fost 

adoptată în unanimitate, marți, în ședința extraordinară a camerei superioare a Parlamentului. În favoarea acestei 

decizii au votat 153 de senatori. "Consiliul Federației decide să-și dea acordul președintelui Federației Ruse pentru 

utilizarea Forțelor Armate Ruse în afara teritoriului Federației Ruse, pe baza principiilor și normelor general 

recunoscute ale dreptului internațional. Numărul total al formațiunilor forțelor armate ale Federației Ruse, zonele 

lor de operare, sarcinile lor, perioada de ședere în afara teritoriului Federației Ruse vor fi stabilite de președintele 

Federației Ruse, în conformitate cu Constituția Federației Ruse" - se afirmă în hotărâre. Documentul intră în 

vigoare din momentul adoptării sale. (www.tass.ru - 22 februarie) /ssirbu/gpodea 

TASS: Rusia va acorda ajutor militar republicilor populare Donețk și Luhansk 

RADOR (22 februarie) - Rusia va acorda ajutor militar republicilor populare Donețk și Luhansk, a 

confirmat, marți, președintele rus, Vladimir Putin, răspunzând la întrebările jurnaliștilor. "În ceea ce privește 

utilizarea forțelor armate ruse în străinătate, ei bine ieri am semnat acorduri, iar în aceste acorduri încheiate atât 

cu Republica Populară Donețk, cât și cu Republica Populară Luhansk, există puncte corespunzătoare, în care se 

spune că le vom acorda sprijin acestor republici, inclusiv ajutor militar" - a declarat Vladimir Putin. Președintele 

rus a adăugat că, deoarece există un conflict în Donbas, prin această decizie, Rusia "dă clar de înțeles că, în caz de 

necesitate, este gata să-și îndeplinească angajamentele asumate". (www.tass.ru - 22 februarie) /ssirbu/gpodea 

BBC: Președintele rus a cerut demilitarizarea completă a Ucrainei și renunțarea la ambițiile ca 

țara să adere la NATO 

RADOR (22 februarie) - În cadrul unei conferințe de presă televizate, președintele rus, Vladimir Putin, a 

afirmat că a recunoscut granițele regiunilor separatiste Donețk și Luhansk, așa cum sunt prevăzute în constituțiile 

lor, ceea ce include teritorii aflate sub controlul guvernului ucrainean. El a cerut Ucrainei să fie demilitarizată 

complet și să renunțe la ambițiile sale de a adera la NATO. "Tot ce am spus ar putea fi complet anulat dacă 

partenerii noștri, guvernul de la Kiev, nu ar trimite armament. Vorbesc despre o demilitarizare a Ucrainei de astăzi. 

Acesta este singurul factor de control obiectiv pe care l-am putea observa și față de care am putea avea o reacție 

adecvată", a declarat președintele Putin. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 22 februarie, ora 19:00) 

/aionita/schelaru 

BBC: Rusia - Camera Superioară a Parlamentului a aprobat trimiterea de militari în străinătate 

RADOR (22 februarie) - Camera Superioară a Parlamentului rus a aprobat o solicitare a președintelui Putin 

de a folosi militari în străinătate. În timpul unei conferințe televizate, Vladimir Putin a declarat că recunoaște 

frontierele regiunilor separatiste Luhansk și Donețk, așa cum sunt prevăzute în constituțiile lor, care includ teritorii 

aflate sub controlul Guvernului ucrainean. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 22 februarie, ora 20:03) /cstoica/sdm2 

RIA NOVOSTI: MAE rus a comentat posibilitatea desfășurării de baze militare rusești în cele 

două republici Luhansk și Donețk 

RADOR (22 februarie) - Ministrul adjunct rus de externe, Andrei Rudenko, a comentat posibilitatea 

desfășurării unor baze militare rusești în cele două republici Luhansk și Donețk. În acest context, ministrul a 

precizat că deocamdată, nu se discută despre amplasarea de baze militare rusești în cele două republici Luhansk și 

Donețk. "Deocamdată, nu se discută despre desfășurarea unor baze militare rusești în republicile populare Donețk 

și Luhansk, deși tratatele semnate cu cele două republici Luhansk și Donețk prevăd o astfel de opțiune, în cazul în 

care va fi necesar", a declarat ministrul adjunct rus de externe, Andrei Rudenko. "Până în momentul de față nu s-

a discutat despre nicio bază militară, dar în cazul în care va fi nevoie, o vom face, vom face tot ce este necesar. 

Tratatul prevede acest lucru", le-a declarat diplomatul jurnaliștilor, răspunzând astfel la o întrebare a 

corespondentului Agenției de presă RIA NOVOSTI. (www.ria.ru - 22 februarie) /vdraguta/dsirbu 
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CNN: Un convoi militar a intrat în orașul Donețk din estul Ucrainei, dar nu se poate identifica 

dacă vehiculele sunt ale forțelor ruse 

RADOR (22 februarie) - RTVI, rețea internațională privată de televiziune în limba rusă, a postat luni noaptea 

imagini video în care un convoi militar de vehicule rula pe străzile din orașul Donețk, capitala republicii 

autodeclarate Donețk din estul Ucrainei. Anterior, președintele rus, Vladimir Putin, a semnat decretul prin care 

recunoaște independența regiunilor separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei. Convoiul de vehicule include 

și vehicule blindate cu mortiere, dar nu pot fi identificate ca fiind rusești, atât separatiștii pro-ruși din Donețk, cât 

și armata rusă deținând același tip de armament. (CNN INTERNATIONAL, 22 februarie, ora 4:00) 

/mbaciu/pvelisar 

REUTERS: Doi soldați ucraineni au fost uciși și 12 răniți, în urma bombardamentelor 

separatiștilor 

RADOR (22 februarie) - Armata ucraineană a anunțat marți că doi soldați au fost uciși, alți 12 fiind răniți 

în urma bombardamentelor separatiștilor pro-ruși din estul Ucrainei din ultimele 24 de ore. Armata a comunicat 

pe pagina sa de Facebook că a înregistrat 84 de cazuri de bombardamente ale separatiștilor, despre care a spus că 

au deschis focul asupra a aproximativ 40 de așezări de-a lungul liniei frontului folosind artilerie grea. (REUTERS 

- 22 februarie) /opopescu/dsirbu 

RBC: Donbas: Armata ucraineană raportează doi morți și 12 răniți în urma atacurilor din ultimele 

24 de ore 

RADOR (22 februarie) - Mercenarii ruși din Donbas au deschis focul de 84 de ori asupra pozițiilor 

ucrainene, ucigând doi soldați ai Kievului și rănind alți 12 răniți - transmite, marți, centrul de presă al 

comandamentului Operațiunii Forțelor Întrunite. Raportul armatei ucrainene se referă la atacurile lansate în 

ultimele 24 de ore. Au fost vizate de atacuri peste 30 de localități est-ucrainene. Rebelii folosesc inclusiv armele 

interzise de acordurile de la Minsk. (www.rbc.ua - 22 februarie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Președintele ucrainean anunță că a chemat rezerviștii, însă a exclus o mobilizare 

generală 

RADOR (22 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat marți că cheamă rezerviștii 

pentru o perioadă specială, însă a exclus o mobilizare generală, după ce Rusia a anunțat că va desfășura trupe în 

estul Ucrainei. Zelenski a spus că urmărește în continuare căi diplomatice de ieșire din criză și a salutat 

disponibilitatea Turciei de a participa la discuțiile multilaterale; el a precizat că Ucraina nu va ceda Rusiei niciun 

teritoriu. Adresându-se națiunii după o întâlnire cu partidele în Parlament, Zelenski a anunțat un program de 

"patriotism economic" ,care include subvenționarea producției locale și reducerea Taxei pe Valoarea Adăugată la 

benzină. (REUTERS - 22 februarie) /cstoica/sdm2 

RIA NOVOSTI: Ministerul de Externe al Ucrainei a anunțat primirea unui ajutor militar în 

valoare totală de peste 1,5 miliarde de dolari 

RADOR (22 februarie) - Suma totală a ajutorului militar pentru consolidarea capacității de apărare a 

Ucrainei a depășit 1,5 miliarde de dolari. Kievul a primit peste două mii de tone de arme și echipamente militare, 

ajutorul fiind oferit 18 state, a declarat adjunctul ministrului ucrainean de externe, Emine Japarova. "Valoarea 

totală a ajutorului acordat pentru consolidarea capacității noastre de apărare și depășirea provocărilor la adresa 

stabilității economice din cauza evenimentelor recente din ultimele săptămâni și luni a depășit 1,5 miliarde de 

dolari. Cantitatea de arme și echipamente militare de apărare livrate Ucrainei se ridică la peste 2.000 de tone. 

Ajutorul militar și financiar a fost acordat Ucrainei de 18 state" - a subliniat Japarova. Printre aceste țări se numără 

SUA, Marea Britanie, Canada, Lituania, Estonia, Letonia, Polonia, Cehia, Țările de Jos, Danemarca, Franța, 

Germania, Turcia și alte țări. (www.ria.ru - 22 februarie) /ssirbu/sdm2 
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NOVINI: Un convoi militar american se îndreaptă spre Bulgaria 

RADOR (22 februarie) - Vehicule militare și efective din cadrul armatei SUA din Europa vor traversa 

infrastructura rutieră națională din România până la poligonul Novo Selo din Bulgaria, în zilele de 22 și 24 

februarie. Acestea vor fi escortate de echipe ale Serviciului de Poliție Militară, informează Ministerul Apărării de 

la Sofia. Relocarea militarilor americani și echipamentelor de luptă este legată de participarea acestora la 

antrenamentul comun bulgaro-american "Joint Training", în care sunt implicate forțe și resurse din Ministerul 

Apărării, structuri aflate sub autoritatea directă a ministrului apărării și armatei bulgare. Scopul exercițiilor comune 

este sporirea capacității de luptă a forțelor armate bulgare, contribuind la interoperabilitate în format național și 

aliat. (www.novini.bg - 22 februarie) /ddaniela/dsirbu 

REUTERS: Militari cehi ar putea fi dislocați în Slovacia sau în România 

RADOR (22 februarie) - Militari cehi ar putea fi desfășurați într-o unitate NATO din Slovacia sau România, 

țara vecină și aliată Slovacia fiind opțiunea cea mai probabilă, a transmis marți site-ul de știri seznamzpravy.cz 

citând o declarație de marți a ministrului apărării, Jana Cernochova. "O opțiune este România, a doua este Slovacia. 

Cred că înclinăm pentru ceea ce ne este mai aproape din punct de vedere geografic, geopolitic. Acesta este un mic 

indiciu privind locul unde se îndreaptă gândurile noastre", le-a spus dna Cernochova reporterilor, adăugând că 

guvernul și parlamentul trebuie să ia decizia cu privire la orice astfel de desfășurare de trupe. La sfârșitul lunii 

ianuarie, ministrul slovac de externe Ivan Korcok a declarat că NATO ia în considerare desfășurarea unor trupe în 

Slovacia, ca și în alte țări de pe flancul său estic, ca răspuns la consolidarea armatei ruse în apropierea Ucrainei. 

(REUTERS - 22 februarie) /opopescu/dsirbu 

BBC: Jens Stoltenberg afirmă că există dovezi ale înaintării trupelor rusești în Donbas 

RADOR (22 februarie) - Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat că există dovezi ale 

faptului că trupele rusești avansează în zonele separatiste din estul Ucrainei. La Bruxelles, el a descris acțiunea ca 

pe o nouă invazie. "Facem apel către Rusia în cei mai puternici termeni posibili să aleagă calea diplomației. Acesta 

este cel mai periculos moment, din punctul de vedere al securității, din această generație. Dar Europa și America 

de Nord continuă să rămână unite prin NATO, unite și determinate să se apere și să se protejeze reciproc", a 

declarat Jens Stoltenberg. În acest moment secretarul general al NATO a confirmat că forțele ruse și armament 

greu au avansat în cele două republici autoproclamate, controlate de rebeli, Donețk și Luhansk, care au fost 

recunoscute la Moscova în seara de luni. El a subliniat că există forțe rusești în Donbas începând cu 2014, dar a 

subliniat că în ultimele 24 de ore au intrat noi trupe. În timp ce el vorbea, au venit confirmări ale faptului că 

Consiliul Federației, la cerința președintelui Putin, a autorizat trimiterea forțelor de către Rusia în acea zonă. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 22 februarie, ora 19:00) /aionita/schelaru 

REUTERS: Președintele ucrainean anunță că a chemat rezerviștii, însă a exclus o mobilizare 

generală 

RADOR (22 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat marți că cheamă rezerviștii 

pentru o perioadă specială, însă a exclus o mobilizare generală, după ce Rusia a anunțat că va desfășura trupe în 

estul Ucrainei. Zelenski a spus că urmărește în continuare căi diplomatice de ieșire din criză și a salutat 

disponibilitatea Turciei de a participa la discuțiile multilaterale; el a precizat că Ucraina nu va ceda Rusiei niciun 

teritoriu. Adresându-se națiunii după o întâlnire cu partidele în Parlament, Zelenski a anunțat un program de 

"patriotism economic" ,care include subvenționarea producției locale și reducerea Taxei pe Valoarea Adăugată la 

benzină. (REUTERS - 22 februarie) /cstoica/sdm2 

RIA NOVOSTI: Ministerul de Externe al Ucrainei a anunțat primirea unui ajutor militar în 

valoare totală de peste 1,5 miliarde de dolari 

RADOR (22 februarie) - Suma totală a ajutorului militar pentru consolidarea capacității de apărare a 

Ucrainei a depășit 1,5 miliarde de dolari. Kievul a primit peste două mii de tone de arme și echipamente militare, 

ajutorul fiind oferit 18 state, a declarat adjunctul ministrului ucrainean de externe, Emine Japarova. "Valoarea 

totală a ajutorului acordat pentru consolidarea capacității noastre de apărare și depășirea provocărilor la adresa 
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stabilității economice din cauza evenimentelor recente din ultimele săptămâni și luni a depășit 1,5 miliarde de 

dolari. Cantitatea de arme și echipamente militare de apărare livrate Ucrainei se ridică la peste 2.000 de tone. 

Ajutorul militar și financiar a fost acordat Ucrainei de 18 state" - a subliniat Japarova. Printre aceste țări se numără 

SUA, Marea Britanie, Canada, Lituania, Estonia, Letonia, Polonia, Cehia, Țările de Jos, Danemarca, Franța, 

Germania, Turcia și alte țări. (www.ria.ru - 22 februarie) /ssirbu/sdm2 

REUTERS: Președintele Biden trimite trupe în regiunea baltică, aeronave de tip F35 în flancul 

estic al NATO (oficial american) 

RADOR (22 februarie) - Anunțul de marți al președintelui american Joe Biden, privind o redistribuire a 

trupelor în Europa, include trimiterea a 800 de soldați de infanterie în regiunea baltică și un număr de până la opt 

avioane de luptă F-35 în mai multe locații operative de-a lungul flancului estic al NATO, a declarat, sub rezerva 

anonimatului, un oficial american. În plus, Statele Unite vor trimite 32 de elicoptere de atac de tip AH-64 Apache 

în regiunea baltică și în Polonia, din locații din Europa. "Acest personal suplimentar este repoziționat pentru a-i 

liniști pe aliații noștri NATO, pentru a descuraja orice posibilă agresiune împotriva statelor membre NATO și 

pentru a se antrena cu forțele națiunii gazdă", a precizat înaltul oficial din cadrul Apărării SUA, adăugând că 

niciuna dintre noile forțe nu provine din Statele Unite. (REUTERS - 22 februarie) /cstoica/sdm2 

II.3 Perspectiva economică  

RUSSIA TODAY: Președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin: Sancțiunile occidentale 

împotriva Rusiei vor fi aplicate indiferent de situație 

RADOR (22 februarie) - Țările occidentale vor întreprinde măsuri restrictive împotriva Rusiei, indiferent 

de situație, a declarat președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin. "În ceea ce privește deciziile și 

sancțiunile neamicale, acestea vor fi aplicate, indiferent de situație, cum au mai fost aplicate și anterior, fără niciun 

motiv și fără să existe pretexte'', a mai spus el, comentând recunoașterea de către Rusia a independenței celor două 

republici Luhansk și Donețk. Volodin a subliniat că Statele Unite și 'aliații sateliți' 'nu au nevoie' de o Rusie 

puternică. ''Ei vor face absolut totul pentru a frâna dezvoltarea țării noastre'', a adăugat președintele Dumei de Stat. 

După ce Rusia a recunoscut suveranitatea celor două republici Luhansk și Donețk, și Statele Unite au anunțat că 

vor introduce măsuri restrictive împotriva Moscovei. Marea Britanie a anunțat, de asemenea, aplicarea de sancțiuni 

împotriva Rusiei. (www.russian.rt.com - 22 februarie) /vdraguta/dsirbu 

REUTERS: Rusia va continua furnizarea neîntreruptă de gaz pe piețele mondiale, a transmis 

Vladimir Putin 

RADOR (22 februarie) - Rusia va continua să livreze fără întrerupere gaze naturale pe piețele mondiale, a 

confirmat marți președintele Vladimir Putin într-o scrisoare adresată participanților la o conferință privind energia 

de la Doha. Anunțul a fost făcut în timp ce SUA și aliații săi europeni sunt gata să anunțe noi sancțiuni împotriva 

Rusiei, după ce președintele Vladimir Putin a recunoscut independența a două regiuni separatiste din estul 

Ucrainei. (REUTERS - 22 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Serghei Lavrov minimizează sancțiunile occidentale impuse din cauza recunoașterii 

de către Rusia a două regiuni separatiste din Ucraina 

RADOR (22 februarie) - Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a minimizat marți amenințarea cu 

sancțiuni, spunând că Occidentul le va impune indiferent de evenimente și descriind răspunsul la recunoașterea de 

către Rusia a două regiuni ucrainene separatiste ca fiind previzibil. "Colegii noștri europeni, americani, britanici 

nu se vor opri și nu se vor calma până nu își vor epuiza toate posibilitățile pentru așa-zisa 'pedepsire a Rusiei'. Deja 

ne amenință cu tot felul de sancțiuni sau, după cum se spun acum, cu 'mama tuturor sancțiunilor' ", a spus dl 

Lavrov. "Ei bine, ne-am obișnuit. Știm că oricum se vor impune sancțiuni, în orice caz. Cu sau fără motiv". 

(REUTERS - 22 februarie) /opopescu/dsirbu 
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TASS: Dmitri Medvedev a prezis gaze pentru Europa la prețul de 2.000 de euro pe fondul deciziilor 

privind "Nord Stream-2" 

RADOR (22 februarie) - După suspendarea certificării proiectului "Nord Stream-2", vicepreședintele 

Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a prezis o nouă lume pentru Europa, în care aceasta 

va plăti câte 2.000 de euro per mia de metri cubi de gaze. "Cancelarul german Olaf Scholz a dat instrucțiuni pentru 

oprirea certificării gazoductului "Nord Stream-2". Atunci, bun venit în noua lume, în care europenii vor plăti, în 

curând, câte 2.000 de euro per mia de metri cubi de gaze!" - a scris Medvedev pe pagina sa de Twitter. Anterior, 

în cursul zilei de marți, Olaf Scholz a declarat că Guvernul german oprește certificarea proiectului "Nord Stream-

2" după recunoașterea de către Rusia a republicilor populare Donețk și Luhansk. Acesta a declarat că a cerut 

Ministerului Economiei să revoce raportul cu o analiză a securității energetice, care se află în prezent la Agenția 

Federală a Rețelelor (Bundesnetzagentur). (www.tass.ru - 22 februarie) /ssirbu/gpodea 

REUTERS: Grup german de afaceri anulează întâlnirea cu Putin, programată pentru luna martie 

RADOR (22 februarie) - Întâlnirea anuală a Asociației de Afaceri Ost-Ausschuss cu președintele rus 

Vladimir Putin nu va avea loc în martie, cum fusese planificat, din cauza constrângerilor temporale, au declarat 

organizatorii marți. Ost-Ausschuss va găsi o nouă dată în 2022 pentru întrunirea online, a declarat președintele 

Oliver Hermes, care a condamnat de asemenea recunoașterea de către Rusia a celor două regiuni separatiste din 

Ucraina și care a solicitat guvernului german să rămână deschis dialogului. (REUTERS - 22 februarie, ora 15:30) 

/aionita/gpodea 

REUTERS: Noile sancțiuni occidentale impuse Rusiei sunt ilegitime, declară Maria Zakharova 

(TASS) 

RADOR (22 februarie) - Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a declarat 

marți că noile sancțiuni occidentale impuse Rusiei sunt ilegitime, transmite agenția de presă TASS. (REUTERS - 

22 februarie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Grivna ucraineană s-a devalorizat cu 1% după ce Rusia a recunoscut regiunile 

separatiste 

RADOR (22 februarie) - Moneda ucraineană, grivna, s-a devalorizat cu peste 1% de la începutul sesiunii de 

tranzacționare de marți, după ce Rusia a recunoscut oficial independența a două regiuni din estul Ucrainei, arată 

datele Refinitiv. Rata de schimb a scăzut sub 29 pentru un dolar, ajungând la nivelul de luna trecută. În februarie, 

grivna s-a întărit ușor și s-a apropiat de 28/1 dolar, pe baza speranțelor că discuțiile diplomatice intense ar putea 

duce la o soluționare pașnică a conflictului de opt ani din estul Ucrainei. Moneda s-a devalorizat cu aproximativ 

6,5% de la începutul anului din cauza ieșirilor de capital străin, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la 

mișcările de trupe rusești din apropierea granițelor Ucrainei și a temerilor că Rusia se pregătește pentru un atac 

militar împotriva Ucrainei. (REUTERS - 22 februarie) /opopescu/lbadiu 

RBC: Sancțiunile împotriva Rusiei ar trebui să includă oprirea completă a Nord Stream 2 - 

consideră președintele Ucrainei 

RADOR (22 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat necesitatea impunerii 

imediate de sancțiuni împotriva Rusiei pentru recunoașterea așa-numitelor republici populare Donețk și Luhansk 

drept "state independente". În acest sens, Zelenski a cerut oprirea completă a gazoductului rusesc Nord Stream 2. 

"Europa și lumea întreagă nu pot permite repetarea greșelilor tragice făcute în Georgia în 2008. Am convenit 

asupra necesității de a impune imediat sancțiuni pentru noi acte de agresiune împotriva Ucrainei. Aceste sancțiuni 

ar trebui să includă oprirea completă a Nord Stream 2" - a remarcat Zelenski, în timpul unui briefing comun cu 

președintele Estoniei, Alar Karis, aflat marți în vizită la Kiev. Liderul ucrainean a mulțumit partenerilor occidentali 

pentru sprijinul acordat Ucrainei. "Suntem recunoscători pentru orice ajutor. Sunt importante sancțiunile, în special 

introducerea rapidă a acestora. Rusia a recunoscut LDNR (republicile separatiste Donețk și Luhansk, n.r.) foarte 
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repede. Liderii mondiali trebuie să vină rapid cu un răspuns" - a adăugat Volodimir Zelenski. (www.rbc.ua - 22 

februarie) /sdan/dsirbu 

RBC: Ucraina va solicita deconectarea Rusiei de la SWIFT 

RADOR (22 februarie) - Președintele Radei Supreme de la Kiev, Ruslan Stefanciuk, a anunțat că legislativul 

ucrainean va adopta o declarație legată de recunoașterea de către Rusia a celor două entități separatiste din Donbas. 

Potrivit lui Stefanciuk, Ucraina va cere deconectarea Rusiei de la SWIFT și renunțarea la gazoductul Nord Stream 

2. "Adoptând decizia de recunoaștere a LDNR (republicile separatiste Donețk și Luhansk, n.r.), Federația Rusă s-

a retras unilateral de facto din acordurile de la Minsk și, de asemenea, a distrus procesul de negociere în Formatul 

Normandia și în cadrul Grupului Trilateral de Control" - se arată în proiectul documentului anunțat de președintele 

legislativului de la Kiev. "Ca parte a procesului de pace și a legislației Ucrainei, termenii 'teritorii ocupate temporar' 

se referă la anumite raioane ale regiunilor Donețk și Luhansk ale Ucrainei și la granițele acestor teritorii ucrainene 

ocupate temporar de Federația Rusă. Nu există o altă formațiune pe teritoriul acestor regiuni ale Ucrainei" - a 

adăugat Stefanciuk. Astfel, Parlamentul de la Kiev face apel la celelalte țări să se abțină de la orice acțiune sau 

demers care ar putea fi interpretat ca o recunoaștere a separatiștilor din Donbas și, de asemenea, condamnă și face 

responsabilă Federația Rusă pentru deteriorarea bruscă a situației de securitate. Parlamentul Ucrainei, conform 

proiectului de declarație, solicită sancțiuni sectoriale, financiare și personale suplimentare cât mai dure împotriva 

Federației Ruse și a conducerii acesteia, inclusiv înghețarea lansării gazoductului Nord Stream 2, deconectarea 

Federației Ruse de la SWIFT (rețea de înaltă securitate, care conectează instituții financiare din întreaga lume, n.r.) 

și interzicerea exporturilor de înaltă tehnologie către Rusia, în special în domeniul militar-industrial și în sectorul 

energetic. (www.rbc.ua - 22 februarie) /sdan/gpodea 

EKONOMICINA PRAVDA: Ucraina propune ca Rusiei să îi fie suspendată calitatea de membru 

în cadrul BERD 

RADOR (22 februarie) - Artem Șevaliov, reprezentant al Consiliului de Administrație al Băncii Europene 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) propune încetarea apartenenței Federației Ruse la această bancă, pe 

fondul deciziei președintelui Vladimir Putin de a recunoaște "independența" așa-numitelor republici populare 

Donețk și Luhansk - scrie, marți, publicația Ekonomicina Pravda. "Pe baza încălcării flagrante de către Rusia a 

dreptului internațional prin recunoașterea 'suveranității' grupărilor teroriste DNR/LNR (republicile populare 

Donețk și Luhansk, n.r.), voi ridica de îndată în Consiliul de Administrație și în Consiliul Guvernatorilor BERD 

problema suspendării imediate a apartenenței Rusiei la BERD, în conformitate cu articolele 8.3 și 38.1 din Acordul 

privind înființarea Băncii" - a scris pe Facebook Artem Șevaliov. Potrivit acestuia, "există toate motivele pentru a 

conta în această chestiune pe un sprijin serios din partea altor acționari ai băncii". Ekonomicina Pravda notează că 

BERD este cel mai mare creditor instituțional din Ucraina, care a investit până în prezent 15,3 miliarde de euro în 

505 proiecte desfăsurate în sectoarele public și privat. Ucraina implementează în prezent proiecte BERD în valoare 

de 1,7 miliarde de euro. (www.epravda.com.ua - 22 februarie) /sdan/gpodea 

REUTERS: Ucraina susține că "în sfârșit" partenerii săi îi răspund solicitării de a impune 

sancțiuni Rusiei 

RADOR (22 februarie) - Ucraina manifestă un optimism precaut referitor la faptul că aliații săi ascultă în 

sfârșit Kievul în legătură cu necesitatea de a impune sancțiuni împotriva Rusiei și că Rusia a fost prinsă pe picior 

greșit, fiind sancționată mai devreme decât se aștepta, a declarat ministrul de externe Dmitro Kuleba marți. În 

cadrul unei ședințe de informare, Kuleba a afirmat că va purta noi discuții cu secretarul american de stat Antony 

Blinken și că a contactat Marea Britanie și alte țări, cerându-le arme. (REUTERS - 22 februarie, ora 17:42) 

/aionita/gpodea 

 

REUTERS: Acțiunea Rusiei împotriva Ucrainei face și mai incertă creșterea zonei euro în 2022 

RADOR (22 februarie) - Recunoașterea de către Rusia a independenței celor două regiuni separatiste din 

Ucraina face și mai incerte previziunile Comisiei Europene de creștere a redusă zonei euro în 2022, a declarat 
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marți comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni. Vorbind la o conferință pe teme economice, dl 

Gentiloni a spus că "incertitudinea planează în jurul nostru", adăugând că "Încălcarea dreptului internațional prin 

recunoașterea rusă a două teritorii separatiste din Ucraina va spori puternic această incertitudine". Președintele rus 

Vladimir Putin a recunoscut luni independența a două regiuni separatiste din estul Ucrainei, adâncind temerile 

occidentale cu privire la un nou război în Europa. Decizia Moscovei va declanșa sancțiuni UE împotriva acesteia 

și este probabil ca Rusia să răspundă cu contramăsuri. Pe 10 februarie, Comisia Europeană și-a redus previziunile 

de creștere pentru cele 19 țări care împart moneda euro la 4,0%, anul acesta, de la 4,3%, invocând un nou val de 

infecții cu COVID-19, prețuri ridicate la energie și perturbări continue ale lanțurilor de aprovizionare. (REUTERS 

- 22 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Reprezentanții UE vor discuta domeniul de aplicare al sancțiunilor după ce Rusia a 

recunoscut independența a două regiuni din Ucraina 

RADOR (22 februarie) - Ambasadorii statelor membre ale UE se vor întâlni marți dimineață pentru a discuta 

despre potențiale măsuri împotriva Rusiei ca răspuns la recunoașterea oficială de către aceasta a două regiuni 

separatiste din Ucraina, cu sancțiuni limitate ca posibilă opțiune, a declarat un oficial UE. Un diplomat al UE a 

afirmat separat că întâlnirea va fi un "punct de informare" pentru trimiși, dar se va lua în considerare și un mod de 

acțiune în raport cu declarația făcută luni de liderii UE, că blocul comunitar va "reacționa cu sancțiuni împotriva 

celor implicați în acest act ilegal". Oficialul european a spus că unele state membre doresc ca sancțiunile să fie 

limitate ca răspuns la mișcarea președintelui rus Vladimir Putin din estul Ucrainei, în timp ce altele doresc ca 

întreaga gamă de sancțiuni despre care s-a discutat în ultimele săptămâni să fie implementată acum. Oficialul a 

mai spus că ar putea avea loc o întâlnire a liderilor UE pentru a discuta despre răspunsul blocului, dar o decizie în 

acest sens nu a fost încă luată. (REUTERS - 22 februarie) /opopescu/dsirbu 

BBC: Ministrul leton de externe, despre efectul noilor sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (22 februarie) - Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a anunțat că SUA va anunța marți noi sancțiuni 

împotriva Rusiei, în coordonare cu Uniunea Europeană și Marea Britanie. Vorbind pentru BBC, ministrul leton de 

externe, Edgars Rinkēvičs, a declarat că măsurile împotriva Rusiei vor fi eficiente: "Sancțiunile nu pot împiedica 

Rusia să invadeze Ucraina sau să facă ceea ce a făcut deja, dar pe termen lung, mai ales acele sancțiuni legate de 

transferurile de tehnologie și de sectorul financiar, vor încetini dezvoltarea Rusiei și astfel se va repeta într-o 

oarecare măsură experiența URSS. La un anumit moment din istorie, URSS pur și simplu s-a prăbușit". (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 22 februarie, ora 11:03) /opopescu/dsirbu 

 

REUTERS: Cehii s-au pregătit pentru o potențială întrerupere a livrărilor rusești de energie și 

pentru un aflux de refugiați 

RADOR (22 februarie) - Republica Cehă este pregătită pentru diverse scenarii, inclusiv o posibilă 

întrerupere a livrărilor de produse energetice din Rusia și un aflux de refugiați din Ucraina, a declarat marți, în 

parlament, premierul Petr Fiala. El a mai spus că Occidentul trebuie să fie unit și pregătit să impună sancțiuni 

financiare și economice dure. (REUTERS - 22 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Reprezentanții UE vor aproba marți noi sancțiuni împotriva Rusiei, a spus ministrul 

italian de externe 

RADOR (22 februarie) - Miniștrii de externe ai Uniunii Europene vor da, marți, unda verde politică 

sancțiunilor împotriva Rusiei, a declarat ministrul de externe al Italiei, Luigi Di Maio. "Ceea ce s-a întâmplat ieri, 

cu recunoașterea de către Rusia a două republici autoproclamate din Donbas, este inacceptabil, iar Italia este 

hotărât să aplice sancțiuni", a spus dl Di Maio într-un mesaj video. Ambasadorii Uniunii Europene au început 

marți să discute despre sancțiunile împotriva Rusiei după recunoașterea de către aceasta a două regiuni separatiste 

din Ucraina, iar coordonatorul politicii externe a blocului comunitar a promis anunțarea primelor măsuri punitive 

mai târziu în cursul zilei de azi. (REUTERS - 22 februarie) /opopescu/dsirbu 
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RIA NOVOSTI: Partidul Popular European a cerut excluderea Rusiei din economia europeană 

RADOR (22 februarie) - Cea mai numeroasă facțiune din Parlamentul European a cerut excluderea Rusiei 

din economia europeană. Partidul Popular European (PPE) a cerut ca UE să impună imediat sancțiuni împotriva 

Rusiei ''pentru a o exclude din economia europeană'', au precizat reprezentanții grupului politic, într-un comunicat 

remis presei. ''PPE condamnă în termenii cei mai fermi atacul rusesc împotriva Ucrainei, care este o încălcare 

flagrantă a dreptului internațional... Facem apel la președintele Vladimir Putin să oprească imediat și necondiționat 

toate acțiunile agresive. Reacția UE trebuie să fie imediată, un nou pachet de sancțiuni urmează să fie aprobat cu 

scopul de a exclude progresiv și fără compromisuri Rusia din economia europeană'', se menționează în textul 

documentului.  

Propunerile privind aplicarea unor sancțiuni împotriva Rusiei sunt în curs de pregătire, a afirmat Josep 

Borrell, Înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate. Marți, la Paris va avea loc o 

întâlnire informală extraordinară a miniștrilor de externe ai UE, în cadrul căreia se preconizează să fie adoptată 

primul set de sancțiuni aplicate de Uniunea Europeană împotriva Rusiei în legătură cu recunoașterea independenței 

celor două republici Luhansk și Donețk. (www.ria.ru - 22 februarie) /vdraguta/dsirbu 

RIA NOVOSTI: UE va aplica sancțiuni împotriva Rusiei, din cauza recunoașterii independenței 

celor două republici Luhansk și Donețk (Jean-Yves Le Drian) 

RADOR (22 februarie) - Uniunea Europeană va aplica sancțiuni împotriva Rusiei, din cauza recunoașterii 

independenței celor două republici Luhansk și Donețk, a declarat Jean-Yves Le Drian, ministrul francez de externe. 

''Trebuie să să dăm dovadă de duritate, în replică la acțiunile inacceptabile ale Rusiei și de solidaritatea față de 

Ucraina. Președintele (francez Emmanuel) Macron a discutat luni seară cu (președintele Ucrainei, Volodimir) 

Zelenski. De asemenea, europenii își vor demonstra astăzi unitatea. Evident că vom aplica sancțiuni'', a spus Le 

Drian, referindu-se la măsurile restrictive care  vor fi luat la adresa Rusiei, înainte de începerea Forumului 

Ministerial pentru Cooperare în Indo-Pacific. Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de 

Securitate, Josep Borrell, a anunțat și el că UE va aplica sancțiuni împotriva Rusiei. "Acestea sunt în curs de 

pregătire'', a specificat Borrell. (www.ria.ru - 22 februarie) /vdraguta/dsirbu 

RRA: Germania oprește controversata conductă Nord Stream 2, ca o consecință a incursiunii 

Rusiei în Ucraina 

RADOR (22 februarie) - Germania oprește controversata conductă Nord Stream 2, ca o consecință a 

incursiunii Rusiei în Ucraina. Anunțul a fost făcut astăzi de cancelarul german, Olaf Scholz, care a precizat că 

situația în acest moment este fundamental diferită și de aceea în contextul evenimentelor recente din Ucraina, 

Germania își reanalizează poziția în ceea ce privește întreaga criză, dar și referitor la gazoduct. Nord Stream 2 este 

o conductă subacvatică prin care gazele naturale pot ajunge direct din Rusia în nordul Germaniei și care este 

deținută de compania de stat rusească Gazprom. Operaționalizarea conductei fusese deja suspendată anul trecut 

din cauză că încălca o serie de reglementări europene în domeniul energiei, ne-a transmis redactorul nostru Carmen 

Gavrilă. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 februarie, ora 14.00) /lalexandrescu 

BBC: Ministrul francez de finanțe a declarat că Parisul se alătură acțiunilor internaționale 

împotriva Rusiei 

RADOR (22 februarie) - Ministrul francez al finanțelor, Bruno La Maire, a declarat că Parisul se alătură 

acțiunilor internaționale împotriva Rusiei și este pregătit să impună sancțiunile, dacă va fi necesar. "Președintele 

ne-a cerut să implementăm sancțiuni adecvate și țintite împotriva intereselor rusești, împreună cu partenerii noștri 

europeni. Evident, ne rezervăm dreptul ca, în funcție de desfășurarea lucrurilor, să accentuăm aceste sancțiuni. Nu 

vom permite președintelui Putin să încalce legea internațională fără a fi pedepsit", a declarat ministrul. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 22 februarie, ora 14:00) /aionita/gpodea 
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RIA NOVOSTI: UE examinează aplicarea de sancțiuni împotriva băncilor rusești, a informat 

presa 

RADOR (22 februarie) - Potrivit Agenției Bloomberg, Uniunea Europeană examinează aplicarea unor 

sancțiuni împotriva băncilor rusești și despre finanțarea datoriei suverane a Rusiei, relatează Agenția de presă RIA 

NOVOSTI. (www.ria.ru - 22 februarie) /vdraguta/csimion 

RIA NOVOSTI: Comisia Europeană a precizat pe cine vor viza sancțiunile UE 

RADOR (22 februarie) - Sancțiunile UE îi vor afecta pe cei care au votat pentru recunoașterea independenței 

celor două republici Luhansk și Donețk și pe cei care lucrează în aceste regiuni. Sancțiunile UE vor viza persoanele 

care au votat în favoarea deciziei privind recunoașterea independenței celor două republici Luhansk și Donețk, 

precum și instituțiile care își desfășoare activitatea în aceste regiuni, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei 

Europene, Eric Mamer, la un briefing de la Bruxelles. ''Aceste sancțiuni vor fi îndreptate împotriva celor care au 

luat decizia, care au votat pentru recunoașterea acestor regiuni... Acestea sunt diferite față de pachetul de sancțiuni, 

care au fost adoptate cu privire la Crimeea (în 2014 - n.red.). Acest pachet de sancțiuni va fi îndreptat și împotriva 

instituțiilor care își desfășoară activitatea în aceste regiuni'', a specificat el. Mamer a mai subliniat că propunerile 

(cu privire la noile sancțiuni – n.red.) nu sunt doar o reflectare a măsurilor, care au fost aplicate împotriva Crimeii 

în 2014. Moscova nu se teme de introducerea unor sancțiuni, din cauza recunoașterii independenței celor două 

republici Luhansk și Donețk, a specificat Ministerul de Externe(www.ria.ru - 22 februarie) /vdraguta/gpodea 

TASS: Germania a decis oprirea certificării proiectului "Nord Stream-2" 

RADOR (22 februarie) - Guvernul Germaniei oprește certificarea proiectului "Nord Stream-2" după 

recunoașterea de către Rusia a republicilor populare Donețk și Luhansk, a anunțat, marți, cancelarul german Olaf 

Scholz, în timpul conferinței de presă comună cu premierul irlandez, Micheál Martin. "Situația de astăzi este 

radical diferită și, prin urmare, în lumina evoluțiilor recente, trebuie să o reevaluăm, inclusiv cu privire la "Nord 

Stream-2". Am cerut astăzi Ministerului Economiei să retragă raportul cu analiza securității energetice, care se 

află la Agenția Federală a Rețelelor (Bundesnetzagentur)" - a declarat Scholz. "Este un demers tehnic, dar necesar 

administrativ și legal, pentru ca certificarea gazoductului să nu poată avea loc" - a explicat cancelarul. "Fără această 

certificare, "Nord Stream-2" nu poate fi lansat" - a adăugat Scholz. "Departamentul competent al Ministerului 

Economiei va reexamina situația privind securitatea aprovizionării noastre, ținând cont de schimbările din ultimele 

zile" - a declarat acesta. "În acest stadiu, este important să prevenim o nouă escaladare și, prin urmare, o catastrofă. 

Toate eforturile noastre diplomatice sunt îndreptate spre acest lucru" - a subliniat Scholz, adăugând că "aceste zile 

și ore sunt foarte dificile pentru Europa". La rândul său, ministrul german pentru economie și climă, Robert 

Habeck, a trimis marți dimineață o scrisoare Agenției Federale a Rețelelor, informează Der Spiegel. În aceasta, el 

anunță retragerea raportului inițial al Departamentului, care conține o evaluare pozitivă a lansării "Nord Stream-

2" și în care se subliniază că punerea în funcțiune nu va reprezenta o amenințare la adresa securității aprovizionării 

cu gaze a Germaniei și a UE. Această evaluare a fost necesară pentru a continua procesul de certificare a 

operatorului de conducte. În scrisoare, Ministerul german al Economiei a precizat că, în lumina escaladării 

conflictului din estul Ucrainei, situația geostrategică s-a schimbat. "Autorizația (de lansare) fără această confirmare 

(a unei evaluări pozitive) este imposibilă - au declarat surse din cadrul ministerului german. (www.tass.ru - 22 

februarie) /ssirbu/gpodea 

RRA: Miniștrii europeni de externe se reunesc pentru a discuta pachetul de sancțiuni la adresa 

Rusiei propus de Comisia Europeană 

RADOR (22 februarie) - Astăzi - reuniune de urgență a miniștrilor europeni de externe pentru a discuta 

pachetul de sancțiuni la adresa Rusiei propus de Comisia Europeană. Măsurile includ sancționarea țintită a 

persoanelor implicate în decizia ilegală de recunoaștere a așa-ziselor republici Donețk și Luhansk și a băncilor 

care finanțează armata rusă și alte operațiuni în aceste teritorii. Este vizată de asemenea limitarea accesului 

Moscovei la capitalul european și la piețele și serviciile financiare europene. În plus, Uniunea Europeană impune 

sancțiuni și asupra comerțului cu regiunile separatiste. Consiliul European și Comisia precizează că sunt pregătite 
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și alte măsuri în funcție de evoluția situației din Ucraina, ne-a transmis redactorul nostru Carmen Gavrilă. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 februarie, ora 16:02) /schelaru 

BBC: Țările UE lucrează la un pachet de măsuri punitive împotriva Rusiei 

RADOR (22 februarie) - Țările din Uniunea Europeană lucrează la un pachet de noi măsuri punitive 

împotriva Rusiei, care vor fi aplicate în întregul bloc comunitar. Miniștrii de externe UE s-au întâlnit în dimineața 

de marți. Nu au fost făcute declarații publice, dar, din discuțiile cu diplomații UE, se pare că Uniunea propune să 

își îndrepte sancțiunile către cei 351 membri ai Dumei care au votat pentru recunoașterea celor două regiuni 

separatiste, a celor 11 care au propus recunoașterea în Consiliul de Securitate, a comandanților misiunilor ruse 

care au loc, iar Comisia Europeană va elabora sancțiuni similare celor legate de Crimeea. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 22 februarie, ora 16:00) /aionita/schelaru 

 

RRA: Un conflict în Ucraina nu va aduce probleme în aprovizionarea cu gaze a României, asigură 

ministrul energiei, Virgil Popescu 

RADOR (22 februarie) - Un conflict în Ucraina nu va aduce probleme în aprovizionarea cu gaze a României, 

a dat asigurări astăzi ministrul energiei, Virgil Popescu. El a explicat că ne putem asigura întregul consum din 

surse interne odată cu venirea primăverii, când cererea scade. În plus, autoritățile se preocupă deja de diversificarea 

rutelor de import și analizează și alte surse de gaz decât cele prin intermediari ai gigantului rus Gazprom. Virgil 

Popescu mai spune că în curând vor începe și investiții consistente în producția de energie electrică cu finanțare 

din fondul de modernizare. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 februarie, ora 22:07:19) /dstanesc 

CNN: Marea Britanie va anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (22 februarie) - Marea Britanie va anunța marți noi sancțiuni împotriva Rusiei, ca rezultat al 

deciziei Moscovei de a recunoaște independența regiunilor separatiste Donețk și Luhansk din estul Ucrainei și de 

a trimite forțe militare în aceste regiuni, a declarat reprezentantul permanent al Marii Britanii la ONU, Barbara 

Woodward. "Vor fi consecințe severe la aceste acțiuni", a spus oficialul britanic în cadrul reuniunii de urgență a 

Consiliului de Securitate al ONU, desfășurată luni noaptea la New York. Acțiunile Rusiei "vor avea consecințe 

severe și de amploare" în ce privește viața umană, suveranitatea Ucrainei și legea internațională, a mai spus Barbara 

Woodward. "Consiliul trebuie să fie unit în a face apel la Rusia să diminueze tensiunile, în condamnarea agresiunii 

împotriva unei națiuni suverane și în apărarea integrității teritoriale a Ucrainei. Rusia ne-a adus la marginea 

prăpastiei. Îndemnăm Rusia să facă un pas înapoi", a declarat Barbara Woodward. (CNN INTERNATIONAL, 22 

februarie, ora 5:00) /mbaciu/pvelisar 

 

RIA NOVOSTI: Premierul britanic, Boris Johnson, a amenințat Rusia cu sancțiuni dure 

RADOR (22 februarie) - Premierul britanic, Boris Johnson, a amenințat Rusia cu sancțiuni care vor afecta 

grav interesele economice ale Rusiei. ''Sancțiunile vor lovi extrem de puternic asupra Rusia și vom întreprinde și 

mai multe măsuri, dacă va exista o invazie... Să nu aveți dubii, acestea vor fi dureroase: dacă companiilor rusești 

nu li se va permite să strângă capital pe piețele financiare din Regatul Unit, dacă vom scoate fațada de pe 

proprietățile companiilor, proprietăților din Rusia...'', a declarat premierul, citat de postul de televiziune britanic 

Sky News. 

UE va aplica sancțiuni împotriva Rusiei, din cauza recunoașterii independenței de către Rusia a celor două 

republici Luhansk și Donețk. Potrivit lui Johnson, măsuri suplimentare împotriva Federației Ruse ar putea urma, 

în cazul unei invazii de amploare asupra Ucrainei. ''Mi-e teamă că totul indică faptul că președintele (Rusiei 

Vladimir) Putin este cu adevărat decis să efectueze o invazie de amploare asupra Ucrainei, prin sechestrarea, prin 

subjugarea unei țări europene independente și suverane și cred că, o spunem foarte clar, că acesta va fi un dezastru 

total", a spus el. (www.ria.ru - 22 februarie) /vdraguta/lbadiu 
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RUSSIA TODAY: Premierul britanic, Boris Johnson, a anunțat impunerea unor sancțiuni împotriva a cinci 

bănci rusești 

RADOR (22 februarie) - Marea Britanie impune sancțiuni împotriva a cinci bănci rusești, a declarat 

premierul britanic, Boris Johnson. Bank Rossia, Promsviazbank, Banka Comercială Industrială de Economii, 

Ghenbank și Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre sunt vizate de aceste măsuri restrictive, transmite 

Agenția de presă RIA NOVOSTI. Premierul Johnson a amenințat că va impune sancțiuni dureroase împotriva 

Rusiei, din cauza situației din jurul Ucrainei și și-a anunțat disponibilitatea de a lua și alte măsuri restrictive, în 

cazul unei invazii asupra teritoriului ucrainean. (www.russian.rt.com - 22 februarie) /vdraguta/gpodea 

BBC: Premierul britanic a anunțat măsuri împotriva a cinci bănci și trei persoane din Rusia 

RADOR (22 februarie) - Premierul britanic, Boris Johnson, a anunțat măsuri împotriva a cinci bănci rusești 

importante și a trei indivizi bogați care au legături strânse cu președintele Putin. Țările din Uniunea Europeană 

lucrează de asemenea asupra unui pachet de măsuri care vor fi aplicate de întregul bloc comunitar. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 22 februarie, ora 18:00) /aionita/schelaru 

REUTERS: Președintele SUA a semnat ordinul care interzice comerțul și investițiile între indivizi 

americani și regiunile separatiste ucrainene 

RADOR (22 februarie) - Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a semnat un ordin executiv prin care se 

interzice indivizilor din SUA să facă investiții și comerț cu cele două regiuni separatiste din estul Ucrainei, 

recunoscute anterior ca independente printr-un decret semnat luni de președintele rus, Vladimir Putin, informează 

Casa Albă. Ordinul prevede că sunt interzise investițiile făcute de americani, oriunde ar fi ei stabiliți, în estul 

Ucrainei și se interzice "importul în SUA, direct sau indirect, de orice bunuri de consum, servicii sau tehnologie 

provenind din regiunile menționate", a precizat Casa Albă. (REUTERS - 22 februarie, ora 4:00) /mbaciu/pvelisar 

REUTERS: Statele Unite susțin că recentele acțiuni ale Rusiei sunt începutul unei invazii în Ucraina 

RADOR (22 februarie) - Recunoașterea de către Rusia a două regiuni separatiste din Ucraina și decizia 

acesteia de a trimite trupe reprezintă începutul unei noi invazii și sunt pe punctul de a arunca întreaga lume "într-

o epocă întunecată și periculoasă", a declarat marți secretarul american adjunct de stat, Wendy Sherman. "Nu vă 

amăgiți: acțiunile de ieri sunt începutul celei mai recente invazii rusești asupra Ucrainei", a afirmat ea în cadrul 

unei întâlniri extraordinare a Organizației pentru Securitate și Cooperare din Europa, adăugând "Suntem în pragul 

unei epoci întunecate și periculoase." (REUTERS - 22 februarie, ora 19:00) /aionita/schelaru 

REUTERS: Băncile americane nu se așteaptă la un impact financiar major în urma sancțiunilor 

impuse Rusiei 

RADOR (22 februarie) - Băncile din Statele Unite nu se așteaptă la un impact financiar asupra afacerilor 

lor sau la alte riscuri de contagiune ca rezultat al sancțiunilor impuse de Washington și alte țări asupra Rusiei din 

cauza crizei legate de Ucraina, potrivit declarațiilor a trei persoane care cunosc industria. Băncile americane și-au 

redus semnificativ expunerea față de economia Rusiei, în urma anexării de către Moscova a Crimeii, în 2014. 

(REUTERS - 22 februarie, ora 19:30) /aionita/gpodea 

BBC: UE a anunțat sancțiuni împotriva unor cetățeni și entități din Rusia 

RADOR (22 februarie) - Uniunea Europeană a anunțat sancțiuni împotriva unor cetățeni și a unor entități 

rusești care au legături cu decizia de a recunoaște independența zonelor controlate de separatiști din estul Ucrainei. 

Printre acestea, se numără măsuri împotriva unor membri ai Dumei, care au votat pentru recunoaștere. Germania 

a suspendat procesul de certificare a unei conducte de gaz recent finalizate, Nord Stream 2. Washingtonul a 

reacționat de asemenea. Întâi, SUA a descris acțiunile Moscovei legate de Ucraina drept o încălcare flagrantă a 

angajamentelor sale internaționale. Marți, însă, oficialii și-au intensificat răspunsul, afirmând că administrația 

Biden consideră că acesta este începutul unei invazii. Președintele a promis un pachet de sancțiuni dure, care vor 

avea un impact sever asupra economiei Rusiei, dacă aceasta invadează Ucraina. El va anunța marți noi măsuri. 

Potrivit informațiilor, printre acestea se va număra împiedicarea instituțiilor financiare americane să proceseze 
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tranzacții pentru băncile importante ale Rusiei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 22 februarie, ora 20:00) 

/aionita/sdm2 

 

TASS: Joe Biden a declarat că SUA instituie sancțiuni asupra datoriei suverane a Rusiei 

RADOR (22 februarie) - Președintele american, Joe Biden, a declarat că SUA impun sancțiuni asupra 

datoriilor suverane ale Rusiei. Liderul SUA susține că Rusia, prin recunoașterea suveranității republicilor populare 

Donețk și Luhansk, "a tăiat o mare bucată din Ucraina", iar astăzi a continuat astfel de acțiuni. "Ca s-o spun mai 

simplu, Rusia tocmai a anunțat că taie o bucată mare din Ucraina" - a declarat Biden, în timpul discursului de marți 

de la Casa Albă, consacrat situației din jurul Ucrainei. Potrivit afirmațiilor sale, Federația Rusă a lansat invazia în 

Ucraina. Joe Biden susține că mesajul lui Putin a demonstrat o lipsă totală de dorință de a se angaja în dialog. SUA 

își mențin disponibilitatea pentru activitatea diplomatică cu Rusia și speră la o astfel de dispoziție și din partea 

Moscovei, a declarat președintele SUA. Joe Biden a anunțat că Statele Unite ale Americii introduc noi sancțiuni 

împotriva Federației Ruse și le vor înăspri în funcție de acțiunile Moscovei față de Ucraina. Biden a mai spus că 

SUA vor monitoriza îndeaproape situația de pe piețele energetice în legătură cu sancțiunile împotriva Federației 

Ruse și sunt gata să ia măsuri. Potrivit afirmațiilor sale, Statele Unite ale Americii își vor consolida prezența 

militară în Europa pentru a proteja țările baltice, dar nu intenționează să lupte cu Federația Rusă. Joe Biden a 

recunoscut că sancțiunile americane împotriva Rusiei ar putea să lovească și în SUA, dar a declarat că 

Washingtonul va face tot ce este necesar pentru apărarea economiei americane. "Voi lua măsuri decisive pentru 

ca durerea sancțiunilor noastre să vizeze economia Rusiei, nu a noastră" - a declarat Biden. (www.tass.ru - 22 

februarie) /ssirbu/sdm2 

REUTERS: Statele Unite au impus marți sancțiuni împotriva instituțiilor bancare VEB Bank și 

Promsvyazbank din Rusia 

RADOR (22 februarie) - Statele Unite au impus marți sancțiuni împotriva instituțiilor bancare VEB Bank 

și Promsvyazbank, din Rusia, potrivit comunicatului Departamentului Trezoreriei SUA, după ce Moscova a 

recunoscut oficial două regiuni din estul Ucrainei, ca independente. "Acțiunile de astăzi, luate în coordonare cu 

partenerii și aliații noștri, demarează procesul de dezmembrare a rețelei financiare a Kremlinului și a capacității 

acestuia de a finanța activitatea destabilizatoare în Ucraina și în întreaga lume", a precizat, printr-un comunicat, 

Janet Yellen, Secretarul Trezoreriei SUA. (REUTERS - 22 februarie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Și băncile Sberbank și VTB din Rusia riscă sancțiuni americane, în cazul continuării 

invaziei ruse (oficial american) 

RADOR (22 februarie) - Băncile Sberbank și VTB din Rusia riscă sancțiuni americane dacă Moscova 

continuă cu invadarea Ucrainei, a declarat marți reporterilor un înalt oficial al administrației americane, avertizând 

că nicio instituție financiară rusă nu este în siguranță. Oficialul a mai spus că elitele ruse care nu au fost sancționate 

marți ar trebui să fie avertizate și să ia act de faptul că administrația Biden este pe deplin pregătită, împreună cu 

un număr mare de țări, pentru a implementa măsuri de control al exporturilor, dacă Rusia va continua invazia. 

(REUTERS - 22 februarie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Premierul Canadei a anunțat prima rundă de sancțiuni economice împotriva Rusiei 

RADOR (23 februarie) - Premierul canadian, Justin Trudeau, a anunțat prima rundă de sancțiuni economice 

la adresa Rusiei, la o zi după ce Moscova a recunoscut regiunile separatiste Donețk și Luhansk ca fiind 

independente. SUA, Uniunea Europeană, Germania și Marea Britanie au anunțat, de asemenea, modalități prin 

care vor sancționa financiar Rusia, pe fondul îngrijorărilor că urmează noi incursiuni, acuzații pe care Moscova 

le-a negat timp de mai multe luni. (REUTERS - 23 februarie) /cstoica/sdm2 
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REUTERS: Japonia este pregătită să se alăture SUA și G7 în aplicarea de sancțiuni împotriva 

Rusiei 

RADOR (22 februarie) - Japonia a declarat marți că este pregătită să se alăture Statelor Unite și grupului 

G7 al națiunilor puternic industrializate la impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei, în cazul în care președintele 

rus, Vladimir Putin, va ordona o invazie în Ucraina. Declarația Japoniei, a treia mare economie a lumii, survine pe 

fondul adâncirii crizei în Europa și după ce Vladimir Putin a ordonat trupelor sale să intre în regiunile separatiste 

Donețk și Luhansk din estul Ucrainei, regiuni cărora Rusia le recunoaște ca state independente. "Acțiunea aceasta 

este inacceptabilă și reprezintă o încălcare a legii internaționale", a declarat premierul nipon, Fumio Kishida, și a 

adăugat că Japonia este pregătită pentru un răspuns viguros, care poate include și sancțiuni. Noile sancțiuni aplicate 

de Japonia, care s-ar adăuga la cele impuse în 2014, după ce Rusia a anexat Crimeea, ar putea include și interzicerea 

exportului de semiconductori și alte tehnologii de vârf în Rusia, precum și restricții severe aplicate băncilor rusești, 

relatează ziarul japonez "Yomiuri". Deși Japonia nu este un exportator major de semiconductori, având numai 

10% din piața mondială, este un producător-cheie de componente electronice specializate, precum cipurile din 

industria de automobile și senzorii de imagine. De asemenea, Japonia domină alte domenii ale industriei, precum 

echipamentele de producție de înaltă tehnologie. "Ucraina se confruntă cu o situație tensionată acum, deci trebuie 

să fim foarte atenți la cum ar putea acest lucru afecta economia Japoniei", a declarat marț ministrul nipon al 

finanțelor, Shunichi Suzuki. (REUTERS - 22 februarie, ora 5:30) /mbaciu/pvelisar 

II.4 Perspectiva socială  

RIA NOVOSTI: Aproximativ 70.000 de locuitori din Donbas au fost evacuați în Rusia 

RADOR (22 februarie) - Reprezentant permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a precizat: 

''Aproximativ 70.000 de locuitori din Donbas au fost deja evacuați în Rusia din cele două republici populare 

autoproclamate Donețk și Luhansk'', în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU. După cum a mai 

subliniat Nebenzia, în timpul celei mai recente escaladări a situației din regiune, ''au fost lansate până la 1.600 de 

obuze, existând victime în rândul civililor''. "Mai multe grupări diversioniste au pătruns pe teritoriul republicilor, 

care au comis sau au încercat să arunce în aer infrastructura locală. După cum susțineam anterior, sunt victime în 

rândul populației civile, s-a anunțat mobilizare generală în cele două republici populare autoproclamate Donețk și 

Luhansk", a mai afirmat diplomatul. Potrivit acestuia, refugiații au plecat în Rusia și nu în Ucraina. ''În aceste zile, 

numărul femeilor, bătrânilor și copiilor evacuați s-a ridicat la aproximativ 70.000 de persoane. Rusia îi acceptă și 

le creează condiții de cazare și de trai'', a mai afirmat el. ''Câteva localități din apropierea zonei de frontieră de pe 

teritoriul Rusiei au fost, de asemenea, atacate'', a adăugat Nebenzia. (www.ria.ru - 22 februarie) /vdraguta/dsirbu 

UKRAINSKA PRAVDA: Aproape jumătate dintre ucraineni ar lupta sau ar ajuta armata în cazul 

unei invazii ruse, conform unui sondaj 

RADOR (22 februarie) - În toate macroregiunile Ucrainei, cu excepția Donbasului, majoritatea populației 

ucrainene tinde să creadă că există o amenințare serioasă de agresiune la scară largă din partea Rusiei - arată un 

sondaj realizat în 1-12 februarie de Fundația pentru Inițiative Democratice și Centrul de Sociologie Politică din 

Kiev. "În primele zece zile ale lunii februarie, 39% din populația Ucrainei considera că amenințarea unei agresiuni 

la scară largă din partea Rusiei este fie foarte probabilă, fie inevitabilă. Alți 33% dintre respondenți erau înclinați 

să creadă că amenințarea din partea Rusiei, deși nu semnificativă, este posibilă. Doar 7% dintre ucraineni cred că 

nu există nicio amenințare din partea vecinului estic al Ucrainei. În toate macroregiunile Ucrainei, cu excepția 

Donbasului, majoritatea populației este înclinată să creadă că există o amenințare serioasă de agresiune la scară 

largă din partea Federației Ruse" - subliniază organizațiile care au realizat sondajul de opinie. Această amenințare 

este luată în calcul de 49% din populația din vestul Ucrainei, în timp ce 64% dintre ucrainenii din est (din zonele 

aflate sub guvernarea ucraineană, n.r.) consideră un astfel de scenariu ca fiind nesemnificativ. Majoritatea celor 

care nu cred deloc că Ucraina este amenințată de o agresiune rusă trăiesc în est (15%). Marea majoritate a 

ucrainenilor (61%) plasează responsabilitatea pentru amenințarea tot mai mare de război asupra conducerii Rusiei. 

Acest punct de vedere este împărtășit de majoritatea populației din Vest (84%), Sud (59%), Est (41%) și partea 

centrală a Ucrainei (60%). Un sfert dintre cetățenii ucraineni cred că vina aparține conducerii Ucrainei. Această 
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opinie domină doar în rândul cetățenilor (53%) din zonele regiunilor Luhansk și Donețk controlate de guvernarea 

ucraineană. Sondajul mai arată că, spre deosebire de propaganda oficială a Moscovei privind necesitatea de a 

proteja vorbitorii de limbă rusă, 44% dintre ucrainenii rusofoni cred că Rusia este în primul rând responsabilă 

pentru tensiunile actuale. În cazul unei agravări a conflictului militar, 43% dintre ucraineni se opun oricărui tip de 

concesie în fața Rusiei, chiar dacă Moscova ar promite că va opri agresiunea împotriva Ucrainei. Această poziție 

este împărtășită de majoritatea respondenților din toate grupele de vârstă. Atât în Vest (55%), cât și în Sud (40%), 

Est (29%) și Centru (45%), majoritatea populației locale ucrainene nu este pregătită să susțină guvernul de la Kiev 

dacă acesta decide să accepte concesii în fața autorităților ruse în vederea instaurării păcii. Excepție este Donbasul, 

unde majoritatea respondenților (52%) consideră că guvernul ucrainean ar trebui să refuze aderarea Ucrainei la 

NATO, deoarece acest pas, în opinia lor, poate opri agresiunea rusă. Majoritatea ucrainenilor (36%) consideră 

improbabil un potențial atac asupra Ucrainei dinspre teritoriul Republicii Belarus, iar un sfert evaluează nivelul de 

pericol ca fiind mediu și doar 12% cred că un astfel de scenariu este foarte posibil. Comparativ cu decembrie 2021, 

numărul persoanelor care doresc să se alăture forțelor de voluntari pentru a contracara agresiunea militară rusă în 

cazul unei noi invazii a Ucrainei a crescut cu 5%. În februarie 2022, 14% dintre ucraineni au declarat că ar adera 

la astfel de forme de rezistență. Alți 8% sunt pregătiți să apere Ucraina intrând în Forțele Armate, iar 25% declară 

că ar oferi toată asistența nemilitară posibilă. Astfel, aproape jumătate (48%) dintre cetățenii ucraineni fie sunt 

dispuși să lupte, fie vor să ajute armata. 18% ar încerca doar să-și salveze viața, iar 3% ar pleca în străinătate. În 

același timp, în mai puțin de trei luni, ponderea ucrainenilor care nu cred deloc într-o nouă invazie rusă a scăzut 

cu 9%, ajungând la 14%. Bărbații sunt acum mai bine pregătiți să meargă la război decât femeile, atât în Forțele 

Armate ale Ucrainei (13% în plus față de femei), cât și în batalioanele de voluntari (16% în plus față de femei), în 

timp ce femeile preferă asistența nemilitară (15% în plus față de bărbați). Cu toate acestea, conform rezultatelor 

sondajului, aproximativ 10% dintre femeile din Ucraina sunt pregătite să lupte cu arma în mâini împotriva 

agresiunii militare a Federației Ruse. Sondajul mai arată că tinerii sunt cei mai pregătiți să meargă la război: dintre 

respondenții care au sub 30 de ani, 31% au declarat că sunt pregătiți să se alăture Forțelor Armate ale Ucrainei sau 

forțelor de voluntari. În rândul cetățenilor de peste 54 de ani, în comparație cu alte categorii de vârstă, este mai 

frecventă poziția conform căreia, în cazul unei noi invazii rusești, ar încerca pur și simplu să supraviețuiască. De 

asemenea, potrivit sondajului, 6% dintre tinerii ucraineni au declarat că ar părăsi țara în cazul unei noi invazii 

militare. (www.pravda.com.ua - 22 februarie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Slovacia se confruntă cu o creștere a propagandei și dezinformării dinspre Rusia, 

declară președintele țării 

RADOR (22 februarie) - Slovacia se confruntă cu o creștere a propagandei și dezinformării dinspre Rusia, 

a declarat marți președintele țării, Zuzana Caputova. "Vedem, de asemenea în Slovacia, o creștere semnificativă 

în activitățile hibride ale Rusiei, prin răspândirea de dezinformări și propagandă", a declarat dna. președinte, la 

finalul unei reuniuni a Consiliului de Securitate Națională, organizată pentru a se discuta despre criza ruso-

ucraineană. (REUTERS - 22 februarie) /cstoica/sdm2 

BBC: Cehia - Zeci de clădiri publice au arborat drapeluri în culorile albastru și galben, în 

solidaritate cu Ucraina 

RADOR (22 februarie) - Clădirile publice de pe teritoriul Cehiei au arborat drapeluri în culorile albastru și 

galben, în solidaritate cu Ucraina. Pe platformele de socializare din mediul online au apărut imagini cu drapelurile 

fluturând în fața ambelor Case ale Parlamentului, dar și în fața a mai multor zeci de primării din țară. În timpul 

Războiului Rece din 1968, teritoriul Cehoslovaciei de la acea vreme, a fost invadat de trupe din Uniunea Sovietică, 

punând capăt perioadei de liberalizare cunoscută ca Primăvara de la Praga. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 22 

februarie, ora 21:03) /cstoica/sdm2 

RRA: Județul Suceava este pregătit cu spații de cazare și asistență medicală în eventualitatea unui 

aflux de refugiați din Ucraina 

RADOR (22 februarie) - Județul Suceava este pregătit cu spații de cazare și asistență medicală în 

eventualitatea unui aflux de refugiați din Ucraina - a anunțat, astăzi, prefectul Alexandru Moldovan. În 

conformitate cu planul întocmit de Ministerul Afacerilor Interne, au fost identificate locuri de amplasare a taberei 
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mobile, care va fi asigurată de Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență. Autoritățile dau asigurări că, în 

cel mult 12 ore, pot fi amplasate în teren echipamente, corturi, paturi, perne, pături, cearșafuri și surse de curent 

electric, adică tot ceea ce este necesar pentru cazarea temporară a oamenilor. Au fost identificate și alte spații care 

vor fi puse la dispoziție fie de autoritățile publice locale, fie de operatorii din turism. De altfel, ministrul apărării 

naționale, Vasile Dîncu, a precizat, astăzi, la Radio România Actualități, că au fost finalizate planurile de măsuri 

decise de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și care vizează primirea eventualilor refugiați din Ucraina. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 februarie, ora 11:00) /aburtica/lbadiu 

RRA: România va trimite Ucrainei produse medicale - potrivit unei hotărâri a CNSU 

RADOR (22 februarie) - România va trimite Ucrainei produse medicale, analgezice, antiinflamatoare, 

antibiotice și dezinfectanți pentru suprafețe și mâini - potrivit unei hotărâri luate aseară de Comitetul Național 

pentru Situații de Urgență (CNSU).  

Comisia Europeană colaborează cu cinci state membre ale Uniunii pentru coordonarea furnizării de 

materiale esențiale populației civile ucrainene, precum: materiale medicale, corturi de campanie ori saci de dormit, 

în contextul amenințării unei escaladări a conflictului cu Rusia. 

Ucraina a solicitat acest ajutor de urgență Comisiei Europene, care prin Mecanismul de protecție civilă al 

blocului comunitar este în curs de preluare a acestor materiale din: Austria, Franța, Irlanda, România și Slovenia. 

Pe de altă parte, premierul Nicolae Ciucă a afirmat ieri că țara noastră poate primi un număr destul de mare 

de posibili refugiații din Ucraina. El a menționat că nu există solicitări de repatriere din partea românilor aflați în 

țara vecină. 

Aseară, Ministerul român de Externe a ridica nivelul de alertă pentru Ucraina la cel maxim "Părăsiți imediat 

țara!", în contextul deteriorării grave a situației de securitate din această țară și din regiunea Mării Negre și a 

recunoașterii de către președintele rus, Vladimir Putin, a independenței teritoriilor Donețk și Luhansk. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 februarie, ora 05:00) /pvelisar 

RRA: Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis că România va trimite Ucrainei 

produse medicale 

RADOR (22 februarie) - România va trimite Ucrainei produse medicale - analgezice, antiinflamatoare, 

antibiotice și dezinfectanți - a decis Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Comisia Europeană colaborează 

cu cinci state membre pentru coordonarea furnizării de materiale esențiale populației civile ucrainene, precum cele 

medicale, corturi de campanie ori saci de dormit, în contextul amenințării unei escaladări a conflictului cu Rusia. 

Ucraina a solicitat acest ajutor de urgență Comisiei Europene și prin Mecanismul de Protecție Civilă al blocului 

comunitar, este în curs de preluare a materialelor din Austria, Franța, Irlanda, România și Slovenia. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 februarie, ora 9:00) /aburtica/dsirbu 

RRA: Județul Suceava este pregătit deja să ofere spații de cazare și asistență medicală dacă vor 

sosi refugiați din Ucraina 

RADOR (22 februarie) - Județul Suceava este pregătit deja să ofere spații de cazare și asistență medicală 

dacă vor sosi refugiați din Ucraina, anunță prefectul Alexandru Moldovan. El a precizat că se pun la punct detaliile 

amplasării unei tabere mobile din dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, dar și amenajarea 

altor spații de cazare puse la dispoziție de autorități locale și operatori din turism. Potrivit datelor primite de la 

punctele de trecere a frontierei, nu există în acest moment o creștere semnificativă a numărului de persoane care 

au tranzitat frontiera de stat. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 februarie, ora 19:07) /cpodea/gpodea 
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23 Februarie (Miercuri) 

III.1. Perspectiva politică  

RUSSIA TODAY: Un deputat al Radei Supreme de la Kiev a anunțat că ar putea exista revendicări 

teritoriale din partea Ungariei, Poloniei și României 

RADOR (23 februarie) - Ungaria, România și Polonia ar putea revendica anumite teritorii de la Ucraina, a 

declarat deputatul Radei Supreme de la Kiev, Ilia Kiva. „Acum așteptăm ca Ungaria, Polonia și România să 

revendice drepturile lor asupra teritoriilor, care au fost primite de Ucraina în timpul „regimului comunist odios și 

ocupant”, a scris el pe Telegram. Într-un comentariu făcut pentru RUSSIA TODAY, Kiva a caracterizat situația 

din Ucraina drept începutul unor schimbări globale, care vor avea loc în viitorul apropiat în întreaga lume. 

Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat că Rusia este pregătită să demonstreze Ucrainei ce înseamnă adevărata 

decomunizare. El a mai menționat că Ucraina nu este doar o țară vecină cu Rusia, ci o parte din istoria sa. 

(www.russian.rt.com - 23 februarie) /vdraguta/avladucu 

RUSSIA TODAY: "České Noviny": Ambasadorul rus, Aleksandr Zmeevski, a fost convocat la 

MAE ceh în legătură cu situația din Ucraina 

RADOR (23 februarie) - Ministerul ceh al Afacerilor Externe l-a convocat miercuri pe ambasadorul rus, 

Aleksandr Zmeevski, în legătură cu situația din Ucraina, titrează publicația cehă 'České Noviny'. '„Ambasadorul 

Rusiei la Praga, Aleksandr Zmeevski, a fost convocat miercuri la sediul Ministerul ceh de Externe pentru a explica 

poziția Rusiei cu privire la situația din Ucraina'', a declarat instituția, într-un comunicat citat de 'České Noviny'. 

Diplomatul rus a fost primit de ministrul adjunct de externe al Republicii Cehe, Martin Smolek, iar întâlnirea a 

durat aproximativ 25 de minute. Nu sunt oferite alte detalii. Ministerul de Externe al Țărilor de Jos i-a transmis o 

notă de protest ambasadorului rus, Aleksandr Șulgin, din cauza recunoașterii de către Moscova a independenței 

celor două republici Lugansk și Donețk. Din același motiv, ambasadorul Rusiei la Wellington, Gheorghi Zuev, a 

fost convocat la sediul Ministerului de Externe din Noua Zeelandă. (www.russian.rt.com - 23 februarie) 

/vdraguta/atataru 

TASS: Ministrul italian de externe: "Nu pot exista contacte bilaterale cu Rusia în această etapă" 

RADOR (23 februarie) - Ministrul italian de externe, Luigi Di Maio nu a exclus demararea de ''operațiuni 

militare de mare amploare de către Federația Rusă în Ucraina''. ''Italia continuă să lucreze asupra pașilor viitori în 

favoarea unei soluții diplomatice pentru situația din Ucraina, dar consideră că în acest stadiu nu pot exista contacte 

bilaterale cu conducerea Federației Ruse'', a anunțat miercuri, susținând un discurs în Camera superioară (Senatul) 

a Parlamentului Național, ministrul italian de externe, Luigi Di Maio. "Chiar astăzi, împreună cu premierul Mario 

Draghi, am examinat pașii viitori care urmează să fie întreprinși în favoarea unei soluții diplomatice. Suntem 

implicați la maximum într-un dialog pe mai multe canale (diplomatice). Dar credem că nu pot exista contacte 

bilaterale cu conducerea Federația Rusă până în momentul în care vor apărea semnale (din partea rusă - nota TASS) 

de reducere a tensiunii'', a afirmat Di Maio. El a precizat că un astfel de parcurs a fost convenit în ultimele ore cu 

''aliații și partenerii europeni''. În mod special, ministrul italian nu a exclus faptul că ar putea exista ''operațiuni 

militare de amploare ale Federației Ruse în Ucraina''. Totodată, Di Maio a confirmat că dialogul diplomatic rămâne 

principala cale de reglementare. "În această situație, care poate duce la consecințe grave, este necesar să se 

întreprindă toate eforturile pentru soluționarea pașnică a crizei. Este necesar să se evite un război în inima Europei", 

a mai spus ministrul. Săptămânile trecute, presa anunța despre pregătirea unei vizite a premierului Mario Draghi 

în Rusia. Ulterior, premierul susținea că vizita ar trebui să aibă loc în viitorul apropiat. Invitația din partea 

conducerii ruse a fost primită cu mult timp în urmă. În special, în trecut nu se excludea faptul ca vizita să poată fi 

organizată chiar în această săptămână. (Agenția de presă TASS - 23 februarie) /vdraguta/dsirbu 
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TASS: Franța intenționează să continue dialogul cu Rusia pentru crearea unei noi ordini de 

securitate în Europa 

RADOR (23 februarie) - Parisul va continua dialogul cu Moscova pentru crearea unei noi arhitecturi de 

securitate în Europa, a anunțat, miercuri, în timpul conferinței de presă susținută după încheierea ședinței 

Consiliului de Miniștri, purtătorul de cuvânt al Guvernului francez, Gabriel Attal. "În ultimele zile, am avut un 

adevărat maraton diplomatic pentru a evita escaladarea situației în Ucraina și nu regretăm acest lucru. Am mers 

până la capăt cu asta. Și vom continua dialogul pentru construirea unei noi ordini de securitate în Europa" - a 

declarat Attal. Potrivit afirmațiilor acestuia, dialogul "trebuie făcut pentru păstrarea păcii". "Acest lucru este dictat 

de dorința noastră de a evita ceea ce este mai rău" - a adăugat purtătorul de cuvânt al Guvernului francez. 

(www.tass.ru - 23 februarie) /ssirbu/dsirbu 

TASS: Un summit de urgență al Consiliului European privind Ucraina va avea loc la 24 februarie, 

la Bruxelles 

RADOR (23 februarie) - Un summit de urgență al șefilor de stat și de guverne ai Uniunii Europene va avea 

loc la 24 februarie, la Bruxelles, ca urmare a recunoașterii de către Rusia a independenței republicilor populare 

Lugansk și Donețk, se precizează într-o scrisoare publicată miercuri de președintele Consiliului European, Charles 

Michel, adresată celor 27 de lideri ai țărilor comunității. "Acțiunile agresive ale Federației Ruse încalcă dreptul 

internațional, integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. Acestea subminează, de asemenea, ordinea 

securității europene. Este important să rămânem uniți și fermi și să stabilim în comun abordarea și acțiunile 

colective. Prin urmare, aș vrea să vă invit la o reuniune specială a Consiliului European, joi, 24 februarie, care va 

avea loc în format fizic la Bruxelles și va începe la ora 20:00 (22:00 ora Moscovei)" - se precizează în document. 

(www.tass.ru - 23 februarie) /ssirbu/dsirbu 

TASS: Primarul Parisului consideră că Franța ar trebui să meargă pe calea unui dialog aprofundat 

cu Rusia 

RADOR (23 februarie) - Franța ar trebui să depună eforturi pentru construirea un dialog politic aprofundat 

cu Rusia, a declarat, miercuri, primarul Parisului, Anne Hidalgo, care și-a înaintat candidatura pentru președinția 

Franței la viitoarele alegeri din aprilie. "Sancțiunile nu sunt suficiente. Acestea pot fi doar o prefață la un dialog 

politic aprofundat între UE și Rusia, deoarece această criză riscă să se prelungească" - a declarat Hidalgo. "Trebuie 

să susținem principiul multilateralismului în relațiile internaționale și rolul central al Consiliului de Securitate al 

ONU" - a declarat aceasta. (www.tass.ru - 23 februarie) /ssirbu/dsirbu 

TASS: Germania și-a anunțat disponibilitatea de a se întâlni în format Normandia 

RADOR (23 februarie) - Autoritățile germane sunt pregătite să participe la o nouă întâlnire în format 

Normandia pentru rezolvarea situației în jurul Ucrainei, a declarat, miercuri, secretarul de stat în Ministerul german 

de Externe, Tobias Lindner. "Ucraina și țara mea sunt pregătite pentru o întâlnire în format Normandia sau în 

formatul summitului propus de Ucraina" - a spus Lindner, în timpul reuniunii Adunării Generale a ONU. 

(www.tass.ru - 23 februarie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Vladimir Putin i-a spus omologului său turc că SUA și NATO au încercat să ignore 

cererile Rusiei de garantare a securității 

RADOR (23 februarie) - Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat miercuri dezamăgirea față de 

președintele Turciei Tayyip Erdoğan  față de ceea ce a spus că sunt încercările SUA și ale NATO de a ignora 

cererile legitime de securitate ale Rusiei, a transmis agenția Interfax, citând un comunicat de la Kremlin. În cursul 

unei discuții telefonice, președintele Putin a spus că a recunoscut independența a două regiuni separatiste din estul 

Ucrainei - decizie care a determinat impunerea sancțiuni de către țările occidentale - din cauza pretinsei respingeri 

de către Ucraina a acordurilor de pace de la Minsk. Președintele Erdoğan  i-a spus lui Vladimir Putin că Turcia nu 

recunoaște acțiunile care au vizat integritatea teritorială a Ucrainei, a comunicat președinția turcă. (REUTERS - 

23 februarie) /opopescu/dsirbu 
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TASS: Vladimir Putin a subliniat în timpul convorbirii cu Recep Tayyip Erdoğan necesitatea 

obiectivă de a recunoaște republicile Donețk și Lugansk 

RADOR (23 februarie) - Președinții Rusiei și Turciei, Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdoğan, au avut, 

miercuri, o convorbire telefonică în timpul căreia au efectuat un schimb de evaluări cu privire la situația legată de 

recunoașterea de către Rusia a republicilor populare Donețk și Lugansk, a anunțat serviciul de presă al Kremlinului. 

"Vladimir Putin a subliniat necesitatea obiectivă a deciziei luate în condițiile agresiunii autorităților ucrainene din 

Donbas și a refuzului categoric al acestora de a respecta acordurile de la Minsk" - se afirmă în comunicat. Vladimir 

Putin a abordat, de asemenea, în discuția cu Erdoğan și tema garanțiilor juridice pe termen lung pentru securitatea 

Federației Ruse, a precizat serviciul de presă al Kremlinului. "A fost abordată și tematica elaborării garanțiilor 

juridice pe termen lung pentru securitatea Federației Ruse. În acest context, Vladimir Putin și-a exprimat 

dezamăgirea față de reacția SUA și NATO, care s-a redus la o încercare de a ignora preocupările legitime și 

solicitările Rusiei" - se afirmă în comunicat. (www.tass.ru - 23 februarie) /ssirbu/dsirbu 

TASS: Recep Tayyip Erdoğan l-a anunțat pe Vladimir Putin că Turcia nu recunoaște decizia 

Rusiei cu privire la republicile Donețk și Lugansk 

RADOR (23 februarie) - Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, în timpul convorbirii telefonice de 

miercuri cu liderul rus, Vladimir Putin, a anunțat că Ankara nu recunoaște decizia Rusiei de a recunoaște 

independența republicilor populare Donețk și Lugansk. "Președintele Erdoğan a subliniat că Turcia nu recunoaște 

pașii Rusiei, care contrazic suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și a adăugat că aceasta este o poziție 

de principiu, iar rezultatele trebuie obținute pe baza acordurilor de la Minsk" - a anunțat un reprezentant al 

cancelariei președintelui turc. Potrivit afirmațiilor lui Erdoğan, agravarea situației, inclusiv conflictul militar, nu 

este benefică nimănui în Ucraina. "Președintele turc a precizat că Turcia se pronunță pentru continuarea contactelor 

diplomatice și este pregătită să își aducă contribuția la reducerea tensiunilor și la menținerea păcii" - a declarat 

reprezentantul cancelariei prezidențiale turce. (www.tass.ru - 23 februarie) /ssirbu/dsirbu 

BBC: Rusia este deschisă la dialogul cu vestul, pentru găsirea unei soluții diplomatice în privința 

crizei cu Ucraina 

RADOR (23 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat că Moscova încă este dispusă să 

găsească o soluție diplomatică cu vestul, în privința Ucrainei. "Rusia este deschisă dialogului direct", a transmis 

Vladimir Putin. Putin a menționat însă că interesele țării sale și securitatea cetățenilor săi nu sunt negociabile. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 23 februarie, ora 10:00) /aboboc/atataru 

BBC: Președintele Putin avertizează că securitatea Rusiei și a cetățenilor săi nu sunt negociabile 

RADOR (23 februarie) - Casa Albă a anunțat că renunță pentru moment la planurile organizării unui summit 

între președinții Biden și Putin. Putin a declarat că rămâne deschis discuțiilor diplomatice, dar că va continua să 

consolideze puterea armatei ruse. El a făcut comentariile în discursul care marchează Ziua Apărătorului Patriei. 

"Țara noastră este mereu deschisă la dialog direct și sincer, pentru căutarea unei soluții diplomatice la cele mai 

complexe probleme, dar, repet, securitatea Rusiei și a cetățenilor noștri nu sunt negociabile", a spus Putin. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 23 februarie, ora 12:00) /aboboc/asalar 

 

RIA NOVOSTI: Președintele Rusiei a depus o coroană de flori la Mormântul Ostașului 

Necunoscut din Moscova 

RADOR (23 februarie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a depus miercuri, 23 februarie, o coroană de flori 

la Mormântul Ostașului Necunoscut, de lângă zidul Kremlinului, în memoria ostașilor căzuți pe câmpul de luptă, 

relatează Agenția de presă RIA NOVOSTI. Șeful statului rus vizitează, în mod tradițional, în fiecare an, pe data 

de 23 februarie, Grădina Aleksandrovski (cunoscută și sub denumirea Grădina Aleksandru, situată de-a lungul 

laturii vestice a zidului Kremlinului, fiind una dintre cele mai vechi grădini publice din Moscova, înființată printr-

un decret al Țarului Aleksandru al III-lea). În mesajul de felicitare, adresat cu ocazia Zilei Apărătorului Patriei, 
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președintele rus, Vladimir Putin, a menționat că Armata și Flota Rusiei sunt gata să răspundă provocărilor 

complexe, acționând în mod eficient și decisiv. (www.ria.ru - 23 februarie) /vdraguta/atataru 

RUSSIA TODAY: Secretarul general al ONU a fost supus presiunilor din partea Occidentului cu 

privire la evenimentele din Ucraina (ministrul rus de externe, Serghei Lavrov) 

RADOR (23 februarie) - Secretarul general al ONU, António Guterres, a fost supus presiunilor exercitate 

de către Occident, în contextul evenimentelor care au loc în estul Ucrainei, a declarat ministrul rus de externe, 

Serghei Lavrov, citat de Serviciul de presă al Ministerului de Externe al Rusiei. Potrivit ministrului, declarațiile 

lui Guterres pe această temă nu corespund statutului și atribuțiilor secretarului general al ONU și nu sunt conforme 

statului organizației. ''Spre marele nostru regret, secretarul general al ONU a fost supus presiunilor din partea 

Occidentului și a făcut zilele trecute mai multe declarații despre ceea ce se întâmplă în estul Ucrainei, care nu 

corespund statutului său și atribuțiilor sale, conform Statutului ONU'', a afirmat Lavrov, citat de Agenția de presă 

RIA NOVOSTI. Secretarul general al ONU, António Guterres, a numit recunoașterea de către Rusia a celor două 

republici Lugansk și Donețk drept o încălcare a suveranității Ucrainei. Potrivit acestuia, un astfel de pas reprezintă 

o ''lovitură fatală'' la adresa Acordurilor de la Minsk. Președintele rus, Vladimir Putin, a menționat că Acordurile 

de la Minsk au fost ucise cu mult înainte de recunoașterea independenței celor două republici. (www.russian.rt.com 

- 23 februarie) /vdraguta/avladucu 

 

REUTERS: Rusia a început să își evacueze personalului diplomatic din Ucraina 

RADOR (23 februarie) - Rusia a început să-și evacueze personalul diplomatic din toate misiunile sale 

diplomatice din Ucraina, a informat miercuri agenția de presă TASS, citând un reprezentant al ambasadei Rusiei 

de la Kiev. SUA și aliații săi au intensificat miercuri presiunea sancțiunilor impuse Rusiei din cauza desfășurării 

de trupe în regiunile separatiste din estul Ucrainei, într-una dintre cele mai grave crize de securitate din Europa 

din ultimele decenii. (REUTERS - 23 februarie) /opopescu/lbadiu 

TASS: Maria Zaharova a declarat că Rusia va răspunde în cazul în care Londra își va pune în 

aplicare amenințările împotriva mass-media ruse 

RADOR (23 februarie) - Purtătorul de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat 

că Rusia va lua măsuri de răspuns în cazul în care Marea Britanie își va pune în aplicare amenințările împotriva 

mass-media ruse. "Dacă Marea Britanie își pune în aplicare amenințări împotriva mass-media ruse, măsurile de 

răspuns nu vor întârzia să apară. Jurnaliștii britanici se pot interesa la colegii germani cum se întâmplă asta" - a 

declarat miercuri diplomatul rus. "De fapt, corespondentul BBC, Sarah Rainsford, care a devenit monedă de 

schimb în jocurile guvernului britanic împotriva jurnaliștilor ruși, poate spune multe despre problema simetriei în 

relațiile internaționale" - a subliniat Zaharova. Menționăm că anterior, s-a anunțat că Guvernul britanic s-a adresat 

autorității de reglementare a mass-media "Ofcom" cu cererea de revizuire a deciziei de eliberare a licenței de 

difuzare pentru postul de televiziune "Russia Today" (RT). (www.tass.ru - 23 februarie) /ssirbu/dsirbu 

 

TASS: Decizia lui Vladimir Putin privind recunoașterea independenței republicilor Donețk și 

Lugansk este sprijinită de 73% dintre ruși 

RADOR (23 februarie) - Decizia președintelui Rusiei, Vladimir Putin, de a recunoaște independența 

republicilor populare Donețk și Lugansk este susținută de 73% dintre ruși, reiese din rezultatele unui sondaj de 

opinie efectuat de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia (VȚIOM), care au fost publicate miercuri. 

"Trei sferturi dintre respondenți susțin decizia președintelui Rusiei de a recunoaște independența republicilor 

populare Donețk și Lugansk (73%), mai degrabă nu susțin - 16%, iar fiecărui al zecelea rus i-a fost greu să dea un 

răspuns în această chestiune (11 %)" - se afirmă în comunicat. Totodată, se indică faptul că 8% dintre ruși nu au 

auzit de recunoașterea celor două republici, 26% au auzit, dar fără detalii, iar 66% dintre cetățeni se consideră bine 

informați în legătură cu această situație. Potrivit rezultatelor sondajului, 78% dintre ruși și-au exprimat sprijinul 

față de decizia președintelui rus de a semna un acord de prietenie, cooperare și asistență reciprocă între Rusia și 
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cele două republici, iar 14% dintre persoanele chestionate nu susțin această decizie. (www.tass.ru - 23 februarie) 

/ssirbu/dsirbu 

TASS: Vasili Nebenzia a numit recunoașterea Donețkului și Luganskului drept consecință directă 

a sabotării de către Kiev a acordurilor de la Minsk 

RADOR (23 februarie) - Recunoașterea de către Rusia a republicilor populare Donețk și Lugansk reprezintă 

o consecință directă a sabotării de către Kiev a acordurilor de la Minsk, a declarat, miercuri, reprezentantul 

permanent al Rusiei la ONU, Vasiliy Nebenzia, luând cuvântul la reuniunea Adunării Generale a ONU. "Înțelegem 

că în centrul discuției de astăzi se va afla recunoașterea republicilor populare Donețk și Lugansk de către Rusia ca 

subiect de știre actuală. Există multe speculații și insinuări în jurul acestei decizii" - a declarat reprezentantul 

permanent al Rusiei. "Vreau să subliniez că ceea ce s-a întâmplat reprezintă o consecință directă a multor ani de 

sabotare de către Kiev a angajamentelor sale directe asumate în cadrul pachetului de măsuri aprobat prin rezoluția 

2202 a Consiliului de Securitate" - a declarat acesta. Vasili Nebenzia a precizat că nu există niciun fel de 

perspective ca Kievul să îndeplinească acordurile de la Minsk, acest lucru devenind evident atunci când autoritățile 

ucrainene au început să declare deschis că nu au de gând să îndeplinească prevederile acestui document. "În ultima 

vreme, liderii ucraineni au încetat să mai fie timizi și au început să declare direct în fața camerelor de filmat că nu 

își vor îndeplini angajamentele. Probabil, ultima confirmare în acest sens îl constituie faptul că reprezentantul 

permanent al Ucrainei a confirmat fără echivoc această atitudine în cadrul întâlnirii Consiliului de Securitate, 

organizată de noi la 17 februarie, iar colegii noștri occidentali nici măcar nu au cerut Ucrainei să implementeze 

acordurile de la Minsk. Atunci a devenit evident faptul că nu mai există perspective pentru îndeplinirea acestui 

document" - a declarat Nebenzia la reuniunea Adunării Generale a ONU. (www.tass.ru - 23 februarie) 

/ssirbu/dsirbu 

RUSSIA TODAY: Ministerul de externe al republicii Donețk se ocupă deja de numirea unui 

ambasador în Rusia 

RADOR (23 februarie) - Liderul pepublicii populare Donețk, Denis Pușilin, a anunțat că ministerul de 

externe al republicii Donețk se ocupă deja de problema numirii unui ambasador în Rusia. În cadrul unei conferințe 

de presă, el a remarcat că problema alocării unei clădiri pentru Ambasada Rusiei este în momentul de față în curs 

de soluționare. La fel și numirea unui ambasador în Rusia, a adăugat acesta. Pe 22 februarie, Ministerul rus de 

Externe a anunțat stabilirea relațiilor diplomatice cu republicile populare Lugansk și Donețk, începând din data de 

22 februarie. (www.russian.rt.com - 23 februarie) /vdraguta/dsirbu 

TASS: Volodimir Zelenski a semnat o declarație privind acordarea Ucrainei a statutului de țară 

candidată la UE 

RADOR (23 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, miercuri, că a semnat cu 

Polonia și Lituania o declarație privind sprijinirea acordării Ucrainei a statutului de țară candidată la UE. Tot astăzi, 

Volodimir Zelenski a declarat că așteaptă pași suplimentari din partea partenerilor occidentali în ceea ce privește 

presiunea sancțiunilor asupra Rusiei. "Ucraina salută deciziile aprobate luni și marți privind sancțiunile împotriva 

Federației Ruse, care au fost aprobate de UE, SUA, Canada, Marea Britanie. Ne așteptăm la noi pași în presiunea 

sancțiunilor" - a subliniat, miercuri, liderul ucrainean în timpul unui briefing comun cu președinții Poloniei și 

Lituaniei, Andrzej Duda și Gitanas Nausėda, care se află într-o vizită la Kiev. Ucraina are nevoie de garanții clare 

de securitate din partea Occidentului, a spus președintele ucrainean. Volodimir Zelenski a adăugat că i-a propus 

în repetate rânduri lui Vladimir Putin să discute și consideră că Federația Rusă ar trebui să se numere printre țările 

care garantează securitatea Ucrainei. (www.tass.ru - 23 februarie) /ssirbu/dsirbu 

BBC: Ambasadorul rus la ONU a învinuit guvernul ucrainean pentru intervenția Rusiei 

RADOR (23 februarie) - Ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, a învinuit guvernul ucrainean pentru 

intervenția Rusiei, acuzându-l că a sabotat Acordul de la Minsk și că și-a bombardat în mod repetat propriul popor 

din regiunile separatiste Donețk și Lugansk. El a avertizat că Rusia nu va sta deoparte dacă cealaltă parte va deveni 

violentă. "Occidentul continuă să provoace și să înarmeze Kievul. V-am avertizat că, de vreme ce, la cererea 
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Donețkului și Luganskului, încetarea focului va fi monitorizată de forțele armate rusești, nimeni nu are intenția să 

se poarte frumos cu cei care o încalcă", a declarat el. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat că 

acesta este un moment de cotitură și a cerut tuturor părților implicate să respecte acordul de încetare a focului. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 23 februarie, ora 20:00) /aionita/schelaru 

CNN: Regiunile separatiste pro-ruse cer Kremlinului ajutor împotriva forțelor ucrainene, a 

afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului 

RADOR (23 februarie) - Liderii celor două regiuni separatiste din Ucraina, autoproclamatele Republica 

Pupulară Donețk (RPD) și Republica Populară Lugansk (RPL), recent recunoscute de Rusia ca fiind independente, 

au cerut în mod oficial președintelui rus Vladimir Putin ajutor împotriva agresiunii din partea forțelor armate 

ucrainene, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția de știri de stat, 

RIA-Novosti. "Președintele Federației Ruse Vladimir Putin a primit scrisori de apel din partea liderului Republicii 

Populare Lugansk, Leonid Pasecinik și liderul Republicii Populare Donețk, Denis Pușilin", a declarat Peskov, 

potrivit RIA. Potrivit lui Peskov, apelul afirmă: "Kievul continuă să își crească prezența militară la linia de contact, 

în timp ce primește susținere consistentă, inclusiv susținere militară, din partea Statelor Unite și a altor state 

occidentale. Regimul de la Kiev este concentrat pe rezolvarea conflictului prin forță." "Liderii celor două republici, 

în legătură cu situația actuală, ca și pentru a preveni pierderea de vieți omenești și a unei catastrofe umanitare, în 

baza Articolelor 3 și 4 din tratatele de prietenie, cooperare și ajutor reciproc dintre Federația Rusă și republicile, 

cer președintelui Rusiei să îi asiste în reprimarea agresiunii forțelor armate și a formațiunilor ucrainene", a adăugat 

Peskov, potrivit RIA. Liderii celor două regiuni separatiste au susținut că cetățenii fug din zonă "din cauza agravării 

situației și a amenințărilor din partea Kievului". "Acțiunile regimului de la Kiev dovedesc lipsa intenției de a 

încheia războiul din Donbas", susține apelul, potrivit lui Peskov. Parlamentul rus și-a dat aprobarea pentru 

detașarea trupelor rusești pe teritoriu străin în legătură cu conflictul din Donbas. (CNN INTERNATIONAL - 23 

februarie) /aionita/gpodea 

RBC: Președintele Ucrainei a transmis un nou mesaj pentru populație 

RADOR (23 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat din nou ucrainenilor, într-

un mesaj video difuzat marți seară, pe fondul escaladării situației din Donbas - transmite RBC. Potrivit lui Zelenski, 

recunoașterea de către Rusia a entităților separatiste din estul Ucrainei a înlocuit afirmația rușilor "noi nu suntem 

acolo" cu "suntem, totuși, aici". De asemenea, președintele ucrainean a subliniat că, odată cu decizia de a 

recunoaște cele două republici separatiste, Rusia s-a retras, de fapt, din acordurile de pace de la Minsk. "Ucraina 

este pregătită pentru negocieri cu Rusia atât în format bilateral, cât și cu participarea altor state" - a adăugat 

Zelenski, salutând sancțiunile împotriva Rusiei. Totodată, Volodimir Zelenski a precizat că autoritățile nu iau 

acum în calcul mobilizarea generală a ucrainenilor, însă a anunțat o mobilizare pentru rezerviști, care se vor antrena 

în cadrul mecanismelor de apărare teritorială. De asemenea, liderul de la Kiev a declarat că Ucraina a lansat un 

program de "patriotism economic", care prevede, în mod special, reducerea poverii fiscale asupra întreprinderilor 

și limitarea controalelor. În acest sens, Zelenski a anunțat că, în cursul zilei de miercuri, Biroul Președintelui va 

organiza o întâlnire cu cei mai importanți 50 de reprezentanți ai mediului de afaceri. (www.rbc.ua - 23 februarie) 

/sdan/avladucu 

RBC: Premierul Ucrainei răspunde ultimatumului lui Vladimir Putin 

RADOR (23 februarie) - Premierul ucrainean, Denis Șmigal, a răspuns ultimatumului prezentat de 

președintele rus, Vladimir Putin, care a cerut ca Ucraina să renunțe la planurile de aderare la NATO și la intențiile 

de recuperare a Crimeii - scrie RBC. Potrivit premierului de la Kiev, aderarea la NATO și întoarcerea Crimeii 

ocupate reprezintă o cerință a societății ucrainene. "Majoritatea acestor solicitări sunt, de fapt, condiții, acestea nu 

sunt solicitări ultimative, ci condițiile pe care Putin le-a exprimat" - a precizat Șmigal. Potrivit acestuia, o parte 

dintre "solicitările" prezentate de liderul rus vizează, de fapt, o cerință a societății ucrainene. Prin urmare, Ucraina 

va continua să avanseze în direcțiile stabilite de ucraineni. RBC amintește că Vladimir Putin a înaintat din nou 

ultimatumuri Ucrainei. Acesta a declarat că, pentru a îmbunătăți relațiile ruso-ucrainene, Kievul trebuie să 

recunoască ocupația rusă a Crimeii și să renunțe la aderarea la NATO. (www.rbc.ua - 23 februarie) /sdan/asalar 
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EVROPEISKA PRAVDA: Președinții Lituaniei și Poloniei, așteptați la Kiev 

RADOR (23 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni, miercuri, cu omologii săi 

lituanian și polonez, Gitanas Nausėda și Andrzej Duda, care sunt așteptați să sosească la Kiev. Potrivit Evropeiska 

Pravda, Nausėda și Duda se vor afla în Ucraina într-o vizită de lucru. Miniștrii de externe ai statelor baltice, de 

asemenea, vor efectua o vizită în Ucraina, în perioada 23-25 februarie. Diplomații vor merge la Kiev în semn de 

solidaritate cu poporul ucrainean în contextul agresiunii ruse. După ce președintele rus, Vladimir Putin, a 

recunoscut "republicile" separatiste din Donbas drept "state independente", premierul lituanian, Ingrida Šimonytė, 

de asemenea, a anunțat că intenționează să efectueze o vizită în Ucraina, în cursul săptămânii viitoare. 

(www.eurointegration.com.ua - 22 februarie) /sdan/avladucu 

RBC: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski: "Dacă tăcem astăzi, mâine vom dispărea" 

RADOR (23 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că ucrainenii sunt o națiune 

pașnică, o națiune care își dorește să trăiască în liniște. "Ucrainenii sunt o națiune pașnică. Vrem liniște. Dar, dacă 

tăcem astăzi, mâine vom dispărea" - a subliniat Zelenski, într-un mesaj video către națiune, difuzat marți seară. 

Președintele a avertizat că ucrainenii au în față o grea încercare, în fiecare zi, însă și-a exprimat încrederea că toți 

cetățenii țării sunt pregătiți pentru acest lucru. 

"Suntem pregătiți. Avem încredere în noi, în țară, în victorie" - a adăugat Zelenski. (www.rbc.ua - 23 

februarie) /sdan/asalar 

REUTERS: Ucraina va cere Turciei să blocheze accesul Rusiei la Marea Neagră dacă izbucnește 

războiul 

RADOR (23 februarie) - Ucraina consideră drept o amenințare prezența navelor de război rusești în 

apropierea granițelor sale din Marea Neagră și va cere Turciei să ia în considerare închiderea a două căi navigabile 

pentru navele rusești dacă Moscova va declanșa o invazie, a declarat miercuri ambasadorul ucrainean în Turcia, 

Vasil Bodnar. Recunoașterea de către Rusia a două regiuni separatiste din estul Ucrainei săptămâna aceasta a 

provocat o reacție rapidă și sancțiuni din partea puterilor occidentale. Turcia, care se învecinează atât cu Ucraina, 

cât și cu Rusia în Marea Neagră, este împotriva sancțiunilor în principiu, dar a descris acțiunea Rusiei ca fiind 

inacceptabilă. La începutul acestei luni, șase nave de război rusești și un submarin au tranzitat Strâmtorile 

Dardanele și Bosfor până la Marea Neagră pentru a participa la ceea ce administrația de la  Moscova a numit 

exerciții navale, în apropierea apelor Ucrainei. Întrebat despre prezența navelor de război rusești în apropierea 

granițelor Ucrainei, dl Bodnar a declarat pentru Reuters că navele reprezintă "un mare pericol" pentru Kiev, 

adăugând că actuala concentrație navală rusească în Marea Neagră este "covârșitoare". "Credem că, în cazul unei 

invazii militare ample sau al începerii unor activități militare împotriva Ucrainei - când războiul devine nu numai 

de facto, ci de jure - vom cere guvernului turc să ia în considerare posibilitatea închiderii strâmtorilor Mării Negre 

pentru statul agresor", a spus el. Conform Convenției de la Montreux din 1936, Turcia, membră NATO, deține 

controlul asupra strâmtorilor Bosfor și Dardanele, care leagă Marea Mediterană și Marea Neagră. Pactul conferă 

Guvernului de la Ankara puterea de a reglementa tranzitul navelor de război și de a închide strâmtorile pentru nave 

de război străine în timpul unui război și atunci când Turcia este amenințată. "Am propus o serie de inițiative, 

pornind de la metode de consultare între părțile noastre, până la crearea unui mecanism comun de reacție la 

amenințările la adresa securității din regiunea noastră", a spus ambasadorul Bodnar, adăugând că Ucraina încă mai 

crede într-o soluție diplomatică. Președintele turc Tayyip Erdoğan  a fost citat afirmând, miercuri, că Turcia, care 

are legături bune atât cu Ucraina, cât și cu Rusia, nu își poate abandona relațiile cu nici una dintre țări și că va lua 

măsuri pentru a se asigura că acestea rămân intacte. Deși lucrează la o cooperare mai strânsă cu Rusia în materie 

de apărare și energie, administrația de la Ankara a vândut și drone sofisticate Ucrainei și a semnat un acord pentru 

încă și mai mult, înfuriind guvernul de la Moscova. Turcia se opune politicilor rusești în Siria și Libia, anexării 

Crimeei din 2014 și recunoașterii în 2008 a independenței a două regiuni georgiene. (REUTERS - 23 februarie) 

/opopescu/dsirbu 
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REUTERS: Președintele Erdoğan  i-a transmis lui Vladimir Putin că Turcia nu recunoaște 

acțiunile împotriva integrității teritoriale a Ucrainei 

RADOR (23 februarie) - Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan  i-a spus miercuri omologul său rus, 

Vladimir Putin, că Turcia nu recunoaște acțiunile împotriva integrității teritoriale a Ucrainei, a anunțat președinția 

turcă, după ce Rusia a recunoscut independența a două regiuni separatiste din estul Ucrainei. Decizia dlui Putin a 

provocat o reacție și sancțiuni din partea țărilor occidentale. Turcia, membră NATO, care se învecinează cu 

Ucraina și Rusia la Marea Neagră, are legături bune cu ambele și se opune, în principiu, sancțiunilor. Administrația 

de la Ankara s-a oferit să medieze criza și a avertizat împotriva declanșării unui conflict militar. În cursul unei 

discuții telefonice, dl Erdoğan  i-a spus lui Vladimir Putin că un conflict militar din regiune nu va aduce beneficii 

nimănui și și-a repetat oferta de a ajuta la obținerea unei soluții, a transmis cabinetul său. Președintele Erdoğan  a 

mai spus că apreciază cooperarea strânsă a lui Vladimir Putin în probleme regionale și că dorește ca acest lucru să 

continue. "Președintele Erdoğan , care și-a reînnoit apelul ca problema să fie rezolvată prin dialog, a declarat că 

este important să se aducă diplomația în prim-plan și că Turcia și-a continuat poziția constructivă și în cadrul 

NATO". Liderul turc a fost citat anterior spunând că Turcia nu poate abandona legăturile cu Ucraina sau Rusia. 

(REUTERS - 23 februarie) /opopescu/dsirbu 

RBC: Premierul Ucrainei, despre decretarea legii marțiale: Lucrăm la diferite scenarii 

RADOR (23 februarie) - Premierul ucrainean, Denis Șmigal, a declarat, marți seară, că la ședințele de până 

acum ale Consiliului Național de Securitate și Apărare, nu au fost luate decizii cu privire la decretarea legii marțiale 

în Ucraina. Cu toate acestea, premierul a subliniat că autoritățile elaborează diferite scenarii, fiindcă situația legată 

de amenințarea rusă se poate schimba rapid. "Până în momentul de față, nu au fost adoptate astfel de chestiuni 

(referitoare la decretarea legii marțiale, n.r.) în Consiliul de Securitate și Apărare. Dar elaborăm diferite planuri 

pentru situații variate, iar situația se poate dezvolta rapid. Noi suntem pregătiți pentru toate planurile și scenariile" 

- a asigurat premierul. Anterior, presa ucraineană a scris că președintele Volodimir Zelenski, la o întâlnire cu 

oficiali de securitate și șefi de partide parlamentare, a discutat despre posibilitatea introducerii stării de urgență în 

regiunile de la granița cu Rusia. În ceea ce privește decretarea legii marțiale, Zelenski a afirmat că Ucraina va lua 

o astfel de măsură doar în cazul unui război la scară largă cu Rusia. (www.rbc.ua - 23 februarie) /sdan/avladucu 

RBC: MAE de la Kiev îi îndeamnă pe ucraineni să nu meargă în Rusia, iar celor aflați în această 

țară le recomandă să plece imediat 

RADOR (23 februarie) - Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev s-a adresat ucrainenilor cu o recomandare 

de a nu călători în Rusia. De asemenea, ucrainenii care se află pe teritoriul Rusiei sunt îndemnați să părăsească 

imediat această țară. Kievul a lansat acest apel ca urmare intensificării agresiunii ruse împotriva Ucrainei. 

(www.rbc.ua - 23 februarie) /sdan/avladucu 

RBC: Kiev: Recunoașterea separatiștilor din Donbas de către Federația Rusă - un act de agresiune 

armată împotriva Ucrainei 

RADOR (23 februarie) - Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev a publicat, miercuri, o declarație cu privire 

la decizia Consiliului Federației de la Moscova de a permite folosirea trupelor ruse pe teritoriul republicilor 

separatiste din Donbas. În acest context, Kievul face apel la comunitatea internațională să ia măsuri urgente și dure 

împotriva Rusiei. "Dacă nu vom opri astăzi agresiunea rusă în Ucraina, mâine, puterea militară a Federației Ruse 

va fi folosită în orice regiune a lumii" - avertizează MAE ucrainean. Potrivit instituției, recunoașterea și susținerea 

de către Moscova a grupărilor separatiste din Donbas încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, 

sunt ilegale, contravin dreptului internațional și sunt considerate de autoritățile ucrainene drept un act de agresiune 

armată. "Ucraina solicită comunității internaționale să ia măsuri urgente și dure împotriva agresorului. Absența 

unei acțiuni decisive din partea comunității internaționale nu face decât să dezlege mâinile Kremlinului" - se mai 

arată în comunicatul publicat de Ministerul ucrainean de Externe. (www.rbc.ua - 23 februarie) /sdan/avladucu 
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RBC: Parlamentul Ucrainei ar putea institui starea de urgență în regiunile estice și în capitala Kiev 

RADOR (23 februarie) - Parlamentarul ucrainean Evhenia Kravciuk, vicepreședinte al partidului pro-

preziențial Slujitorul Poporului, a declarat că Rada Supremă de la Kiev ar putea decreta, miercuri, starea de urgență 

în mai multe regiuni din Ucraina - transmite RBC. "Este foarte probabil. Consiliul Național de Securitate și Apărare 

decide în ce regiuni (va fi introdusă starea de urgență, n.r.). Așteptăm decizia celor din Consiliu" - a precizat 

deputatul, întrebat dacă este luată în calcul instituirea stării de urgență. Un alt parlamentar din partidul Slujitorul 

Poporului, Olga Vasilevska, a scrie pe Telegrama că există posibilitatea ca decretarea stării de urgență să vizeze, 

în primul rând, regiunile Donețk și Luhansk, precum orașul și regiunea Kiev și regiunile Harkiv și Herson. Potrivit 

legislației ucrainene, starea de urgență poate fi decretată pentru cel mult 60 de zile, cu posibilitatea de prelungire, 

dacă este cazul. (www.rbc.ua - 23 februarie) /sdan/asalar 

REUTERS: Ucraina își îndeamnă cetățenii să părăsească Rusia și să evite orice călătorie pe 

teritoriul acesteia 

RADOR (23 februarie) - Ministerul de Externe al Ucrainei i-a avertizat pe ucraineni să nu meargă în Rusia 

și și-a îndemnat cetățenii deja aflați acolo să părăsească țara, într-un aviz de călătorie emis miercuri. "Ministerul 

de Externe recomandă cetățenilor Ucrainei să evite orice călătorie în Federația Rusă, iar celor care se află în această 

țară să părăsească imediat teritoriul acesteia", a notat ministerul. (REUTERS - 23 februarie) /aboboc/atataru 

BBC: Ministrul ucrainean de externe salută sancțiunile internaționale împotriva Rusiei 

RADOR (23 februarie) - Ministrul ucrainean de externe a salutat sancțiunile internaționale împotriva Rusiei. 

El a spus că sunt un prim pas bun în răspunsul la decizia președintelui Putin de a recunoaște independența 

regiunilor separatiste Donețk și Lugansk. Mai multe țări, printre care Japonia, Australia și SUA au anunțat măsuri 

împotriva Moscovei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 23 februarie, ora 12:00) /aboboc/asalar 

RBC: Ucraina va decreta stare de urgență pe întreg teritoriul țării (Oleksi Danilov) 

RADOR (23 februarie) - Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare de la Kiev, Oleksi Danilov, 

a anunțat, miercuri, că Ucraina va decreta stare de urgență pe întreg teritoriul țării, cu excepția regiunilor estice 

Luhansk și Donețk. "Pe întreg teritoriul Ucrainei, cu excepția regiunilor Donețk și Luhansk, va fi instituită starea 

de urgență. Va fi aplicată în funcție de teritoriu, de cât de potrivite vor fi anumite lucruri prevăzute în legislația 

noastră. Comisiile regionale, în care vor intra reprezentanți ai tuturor organelor statului și ai autorităților locale, 

vor lua anumite decizii" - a subliniat Danilov, explicând că, după instituirea stării de urgență, vor fi introduse 

anumite restricții. Acestea vor fi aplicate la nivel local. Decizia cu privire la instituirea stării de urgență urmează 

să fie adoptată de Parlamentul de la Kiev. Ucraina ia aceste măsuri după ce Consiliul Federației Ruse a permis 

președintelui Vladimir Putin să folosească trupele naționale în străinătate, inclusiv în zonele separatiste din 

Donbas. (www.rbc.ua - 23 februarie) /sdan/avladucu 

REUTERS: Ucraina va decreta starea de urgență - oficial de securitate 

RADOR (23 februarie) - Înaltul oficial de securitate al Ucrainei, Oleksi Danilov, a declarat că Ucraina va 

impune stare de urgență pe întreg teritoriul său, cu excepția regiunilor Donețk și Lugansk, unde este în vigoare din 

2014. El a spus că starea de urgență va dura 30 de zile și ar putea fi prelungită pentru încă 30 de zile. Separatiștii 

pro-ruși controlează părți din Donețk și Lugansk din 2014. Rusia le-a recunoscut ca state independente și a aprobat 

detașarea trupelor în această săptămână. Danilov a mai spus că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu a 

discutat despre dezvoltarea de arme nucleare, despre care Vladimir Putin a spus că reprezintă o amenințare 

strategică pentru Rusia. (REUTERS - 23 februarie) /aboboc/avladucu 

UNIAN: Ucraina: Legea marțială va fi instituită imediat, în cazul unei invazii din partea Rusiei 

(Oleksi Danilov) 

RADOR (23 februarie) - În cazul unei invazii a trupelor Federației Ruse în Ucraina, autoritățile ucrainene 

vor institui legea marțială - a anunțat secretarul Consiliului de Securitate și Apărare de la Kiev, Oleksi Danilov, 
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după o reuniune desfășurată miercuri. "Suntem speriați în permanență cu această invazie. Subliniez că suntem pe 

deplin conștienți de toate procesele care au loc... În cazul unei invazii a teritoriului țării noastre, imediat va fi 

introdusă legea marțială, iar toată lumea va fi informată" - a subliniat Danilov. Anterior, oficialul a anunțat că 

Ucraina va decreta stare de urgență pe întreg teritoriul țării, cu excepția regiunilor estice Donețk și Luhansk. 

Decizia în acest sens urmează să fie luată de Parlament. (www.unian.net - 23 februarie) /sdan/avladucu 

REUTERS: Ucraina dorește garanții de securitate din partea Rusiei, a spus președintele Zelenski 

RADOR (23 februarie) - Ucraina dorește garanții de securitate din partea Rusiei ca un pas spre încheierea 

conflictului dintre cele două țări, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski în cursul unei ședințe de 

informare cu omologii săi polonez și lituanian. "Cred că Rusia ar trebui să fie printre țările care oferă garanții clare 

de securitate. Am sugerat de multe ori ca președintele Rusiei să se așeze la masa de negocierilor și să vorbim", a 

adăugat el. Una dintre cele mai grave crize de securitate din Europa din ultimele decenii s-a declanșat după ce 

președintele rus Vladimir Putin a recunoscut independența a două zone din estul Ucrainei și a ordonat dislocarea 

de trupe în estul Ucrainei. (REUTERS - 23 februarie) /opopescu/dsirbu 

BBC: Ministrul ucrainean de externe a cerut declanșarea rapidă a acțiunilor internaționale 

RADOR (23 februarie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleva, a cerut declanșarea rapidă a unor 

acțiuni internaționale pentru a se evita un război în Ucraina, afirmând că impactul unei invazii rusești va fi resimțit 

în toată lumea. Luând cuvântul în plenul Adunării Generale a ONU, dl Kuleba a spus că impactul unui conflict pe 

scară largă ar fi simțit global. "Nimeni nu va reuși să evite această criză, dacă președintele Putin decide că își poate 

continua agresiunea fața de Ucraina. Guvernele dumneavoastră și popoarele dumneavoastră vor suferi consecințe 

dureroase alături de guvernul nostru și poporul nostru. De aceea trebuie să folosim această ultimă șansă de a acționa 

și de a opri Rusia acolo unde este. Este clar că președintele Putin nu se va opri singur", a declarat ministrul 

ucrainean de externe. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 23 februarie, ora 20:00) /aionita/csimion 

REUTERS: Parlamentul Ucrainei a aprobat starea de urgență 

RADOR (23 februarie) - Parlamentul Ucrainei a aprobat decretarea stării de urgență pe întreg teritoriul țării, 

cu excepția a două regiuni din est unde starea de urgență este în vigoare încă din 2014. Miercuri, președintele 

Volodimir Zelenski a propus instituirea stării de urgență la nivel național, în condițiile în care țara se pregătește 

pentru o posibilă ofensivă militară la scară largă din partea Rusiei. (REUTERS - 23 februarie ora 22:00) 

/mbrotacel/csimion 

RRA: Președintele Klaus Iohannis l-a primit la Palatul Cotroceni pe premierul Greciei, Kyriakos 

Mitsotakis 

RADOR (23 februarie) - Președintele Klaus Iohannis l-a primit azi, la Palatul Cotroceni, pe premierul 

Greciei, Kyriakos Mitsotakis. Cei doi oficiali au convenit să continue cooperarea în domeniul energetic, inclusiv 

în format trilateral (România, Bulgaria, Grecia), pentru a putea găsi soluții împreună la provocările actuale în 

materie de securitate energetică. Pe de altă parte, șeful statului și premierul elen au reafirmat susținerea puternică 

pentru integritatea teritorială a Ucrainei și au condamnat acțiunile Rusiei care contravin dreptului internațional, 

respectării suveranității și integrității teritoriale. Cei doi au subliniat importanța menținerii unei coordonări strânse, 

atât în cadrul Uniunii Europene, cât și la nivelul NATO - ne-a transmis redactorul RRA Oana Bâlă. Aflat în vizită 

oficială la București, premierul Greciei s-a întâlnit, ulterior, și cu omologul său român. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 23 februarie, ora 17:00) /lbadiu 

REUTERS: Președinții Poloniei și Lituaniei au spus că Ucraina merită statutul de candidată la UE 

RADOR (23 februarie) - Ucraina merită statutul de candidată la Uniunea Europeană, iar Polonia și Lituania 

o vor sprijini în atingerea acestui obiectiv, au afirmat miercuri președinții celor două țări într-o declarație comună 

cu președintele ucrainean. "Subliniem că, având în vedere progresul semnificativ în implementarea Acordului de 

Asociere și reformele interne, precum și provocările actuale de securitate, Ucraina merită statutul de candidată la 

UE, iar Lituania și Polonia vor sprijini Ucraina în atingerea acestui obiectiv", se arată în declarația semnată la Kiev 
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de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președintele polonez, Andrzej Duda și președintele lituanian, 

Gitanas Nauseda. Declarația comună mai solicită comunității internaționale "aplicarea rapidă" a sancțiunilor 

"dure" împotriva Rusiei, inclusiv a măsurilor care vizează gazoductul Nord Stream 2 dintre Rusia și Germania. 

(REUTERS - 23 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Liderii UE vor discuta despre criza din Ucraina la summitul special de joi 

RADOR (23 februarie) - Liderii statelor membre ale Uniunii Europene se vor întâlni joi la un summit special 

la Bruxelles pentru a discuta despre reacția ulterioară a blocului față de administrația de la Moscova, după ce 

președintele rus Vladimir Putin a ordonat trupelor să intre în regiunile separatiste din estul Ucrainei. "Este 

important să continuăm să fim uniți și hotărâți și să definim în comun abordarea și acțiunile noastre colective", a 

declarat miercuri președintele Consiliului UE, care reunește statele membre ale blocului. (REUTERS - 

23februarie) /opopescu/dsirbu 

MTI: Criza din Ucraina - Ungaria sprijină suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei 

(Viktor Orbán) 

RADOR (23 februarie) - Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a avut, marți, o convorbire telefonică cu 

președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre conflictul ruso-ucrainean, a declarat Bertalan Havasi, șeful 

Biroului de Presă al premierului ungar, pentru Agenția de Presă MTI. În cadrul convorbirii, șeful Guvernului de 

la Budapesta a explicat că Ungaria, ca stat vecin, urmărește cu îngrijorare evoluția evenimentelor din Ucraina. 

Viktor Orbán l-a informat pe președintele Zelenski că Ungaria va sprijini eforturile comune ale UE pentru  

rezolvarea situației, ca parte a unui răspuns european coordonat. Guvernul ungar se consultă permanent cu aliații 

săi occidentali, a subliniat premierul. În timpul convorbirii, Viktor Orbán l-a asigurat pe Volodimir Zelenski că 

Ungaria va sprijini în continuare -  ca și până acum - suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Volodimir 

Zelenski a semnalat, marți, într-un mesaj publicat pe Twitter că poartă discuții permanent cu partenerii săi. În 

cadrul acestor discuții l-a informat și pe Viktor Orbán despre situația de securitate din Ucraina. Potrivit 

președintelui Ucrainei, cei doi politicieni au fost de acord că trebuie depuse eforturi comune pentru rezolvarea 

pașnică a situației. (MTI - 23 februarie) /rganciu/asalar 

 

MTI: Este o informație falsă că Ungaria ar bloca prin veto rezoluția comună a UE privind Ucraina 

(Zoltán Kovács) 

RADOR (23 februarie) - Într-un mesaj postat marți pe Twitter, purtătorul de cuvânt al Guvernului Ungariei, 

Zoltán Kovács, a calificat drept fake news informația publicată de Patrick Wintour, redactorul rubricii diplomatice 

a cotidianului britanic de stânga The Guardian și de alte portaluri de știri, despre intenția Ungariei de a bloca prin 

veto rezoluția comună a UE privind Ucraina. În postarea sa, purtătorul de cuvânt al Guvernului a subliniat că 

premierul Viktor Orbán a declarat deja că Ungaria aderă la poziția comună a UE și în prezent are loc un dialog 

intens, la nivel înalt, între Budapesta și Bruxelles. Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat 

marți, tot într-un mesaj publicat pe Twitter că este într-o legătură permanentă cu partenerii săi. În cadrul acestor 

discuții telefonice l-a informat și pe Viktor Orbán despre situația de securitate din Ucraina. (MTI - 23 februarie) 

/rganciu/asalar 

MTI: Ungaria împărtășește poziția comună europeană privind eventualele sancțiuni contra Rusiei, 

declară ministrul de externe Péter Szijjártó 

RADOR (23 februarie) - Ungaria împărtășește poziția europeană comună și nu va bloca prin veto nici de 

această dată - la fel ca și până acum - instituirea sancțiunilor (împotriva Rusiei - n.n.), a subliniat miercuri, pe 

pagina sa de socializare, ministrul ungar de externe, de pe Aeroportul Internațional "Liszt Ferenc" din Budapesta. 

Péter Szijjártó efectuează o vizită în Egipt și Bahrain, alături de oameni de afaceri ai 70 de companii ungare, unde 

va discuta despre situația de securitate din Europa de Est. În postarea sa video, șeful diplomației ungare a menționat 

că în ultimele zile situația a evoluat într-o direcție care este în contradicție cu interesele de securitate ale Ungariei 

și Europei Centrale, ba mai mult, cu interesele întregii Europe. Poziția Ungariei este fermă și anume, că susține 
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suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, așa cum a făcut-o întotdeauna și nu va tulbura unitatea 

europeană, așa cum nu a făcut-o niciodată, a precizat Péter Szijjártó, care a adăugat: "Noi, maghiarii, cei europeni 

și central-europeni, suntem interesați în menținerea păcii și în evitarea unui eventual război. Din păcate, în paralel 

cu deteriorarea situației de securitate, are loc o campanie de dezinformare. În această privință, mass-media 

occidentală nu este mai bună decât cea din est. Marți au fost publicate știri false și minciuni despre poziția 

Ungariei", a spus ministrul ungar, care a adăugat că în acest context, dorește să spună clar că Ungaria aderă la 

poziția europeană unitară și "nu va apela nici de această dată la dreptul său de veto în privința sancțiunilor". 

Reprezentanții permanenți s-au întâlnit marți, la Bruxelles, iar Consiliul miniștrilor de externe ai statelor membre 

ale UE a avut o întâlnire informală la Paris, unde Ungaria a fost reprezentată la nivel de secretar de stat, a mai 

precizat Péter Szijjártó, care a adăugat că miercuri, la ora 11:00, reprezentanții permanenți se vor întruni din nou 

la Bruxelles pentru a stabili, până la orele după-amiezii, sancțiunile care vor reprezenta răspunsul unitar al Uniunii 

Europene la evoluțiile din Europa de Est din ultimele zile. "Ungaria împărtășește poziția comună europeană, în 

pofida informațiilor false publicate de mass-media occidentală și estică. Noi, ungurii, care trăim aici, în această 

regiune, nu suntem dispuși să renunțăm nici la ultima speranță că se poate găsi o soluție prin mijloace diplomatice, 

așadar, adresăm rugămintea actorilor politicii mondiale, care au un rol și o greutate aici, să nu renunțe la speranța 

și oportunitatea de dialog". (MTI - 23 februarie) /rganciu/dsirbu 

BNR: Bulgaria rămâne un aliat loial în NATO (premierul bulgar) 

RADOR (23 februarie) - Prim-ministrul bulgar, Kiril Petkov, a reafirmat în parlamentul de la Sofia că 

Bulgaria rămâne un aliat loial în NATO și se pronunță pentru integritatea Ucrainei: "Suntem pe deplin de acord 

cu UE și nu există nicio abatere de la acest lucru. La fel și în privința sancțiunilor, suntem solidari cu aceste 

sancțiuni și, în același timp, ne pregătim sistemul, astfel încât să avem opțiuni și să nu rămânem fără energie, să 

avem un plan B, cum se întâmplă în fiecare situație. Deci, da, urmărim interesul bulgar, dar lucrăm într-o 

comunitate cu Uniunea. Una dintre posibilități este oprirea exportului de energie electrică", a subliniat Petkov. 

Premierul a explicat că bugetul propus pentru discuție în sala de plen este cel mai bun de până acum. "Va fi 

necesară o actualizare, pentru că reformele stabilite în acordul de coaliție vor intra în vigoare și vor fi plătiți mai 

mult oamenii care lucrează mai eficient", a adăugat șeful executivului bulgar. (www.bnr.bg - 23 februarie) 

/ddaniela/avladucu 

REUTERS: Rusia se izolează singură prin acțiunile sale, a spus ministrul german de externe 

RADOR (23 februarie) - Comunitatea internațională nu va accepta încălcarea dreptului internațional de către 

Rusia, iar administrația de la Moscova se izolează după ultimele sale acțiuni în Ucraina, a declarat miercuri 

ministrul german de externe Annalena Baerbock. "Acțiunea care are loc acum poate fi consecința unei strategii pe 

termen scurt, dar nu este o strategie pe termen mediu sau lung de a te izola complet de întreaga lume", a declarat 

dna Baerbock la o conferință de presă susținută la Berlin în compania omologului ei francez Jean-Yves Le Drian. 

Dna Baerbock a spus că este important să se coordoneze rapid un pachet de sancțiuni împotriva Rusiei cu partenerii 

Germaniei pentru a arăta că acțiunile Rusiei nu sunt acceptabile, adăugând că Occidentul ar trebui să păstreze o 

fereastră deschisă pentru discuțiile cu Rusia. "Chiar și în timpul celei mai grele crize, trebuie să ținem întotdeauna 

deschisă fereastra pentru discuții. Vrem să prevenim războiul împreună", a spus ministrul Baerbock. (REUTERS 

- 23 februarie) /opopescu/dsirbu 

BBC: Secretarul de externe al Marii Britanii s-a declarat extrem de îngrijorat de o invazie iminentă 

a Ucrainei 

RADOR (23 februarie) - Secretarul de externe al Marii Britanii, Liz Truss, a declarat pentru BBC Breakfast 

că este „foarte, foarte îngrijorată de o invazie iminentă a Ucrainei”. Truss avertizează că un atac asupra capitalei 

Kiev este o „posibilitate foarte reală”:„Rusia a încercuit Ucraina, astfel încât să putem vedea un atac din mai multe 

direcții”. Dacă va exista o invazie, Regatul Unit își va înăspri sancțiunile împotriva Moscovei. „Nimic nu este 

exclus în cazul unei invazii complete”, a mai adăugat ea. (bbc.com - 23 februarie, ora 10:00) /aboboc/avladucu 
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RUSSIA TODAY: Secretarul britanic de externe, Liz Truss: "Nu există dovezi certe că Rusia 

trimite trupe în Donbas" 

RADOR (23 februarie) - ''Nu există nicio dovadă fără echivoc că Rusia trimite trupe în Donbas'', a declarat 

secretarul britanic de externe, Liz Truss. ''Am auzit chiar de la Putin că trimite trupe, dar nu avem, deocamdată, 

dovezi complete că acest lucru se întâmplă'', a afirmat oficialul britanic, pentru Sky News, citat de Agenția de 

presă RIA NOVOSTI. După cum a subliniat recent președintele rus, Vladimir Putin, el nu s-a referit la trimiterea 

de trupe în Donbas ''în momentul de față''. Potrivit acestuia, este imposibil de prezis o ''schemă de acțiuni'', pentru 

că totul depinde de situația concretă care se va dezvolta la fața locului. (www.russian.rt.com - 23 februarie) 

/vdraguta/atataru 

REUTERS: Papa Francisc face apel la pace, după amenințările tot mai mari ale unui război în 

Ucraina 

RADOR (23 februarie) - Papa Francisc a declarat că amenințarea cu războiul din Ucraina a provocat o mare 

durere în inima sa și i-a îndemnat pe politicieni să își analizeze serios conștiința în fața lui Dumnezeu cu privire la 

acțiunile lor. Francisc i-a îndemnat pe lideri să se abțină de la orice acțiune care ar cauza suferințe suplimentare 

oamenilor și a proclamat Miercurea Cenușii, de pe 2 martie, drept zi internațională de post și rugăciune pentru 

pace. (REUTERS - 23 februarie) /aboboc/atataru 

RTS: Croația, Slovenia și Muntenegru condamnă recunoașterea de către Rusia a regiunilor 

separatiste din estul Ucrainei 

RADOR (23 februarie) - Premierul Croației, Andrej Plenković, a condamnat recunoașterea de către Rusia a 

celor două regiuni separatiste din estul Ucrainei, Lugansk și Donețk. "Condamnăm recunoașterea de către Rusia a 

autoproclamatelor republici Donețk și Lugansk. Este o încălcare a dreptului internațional și integrității teritoriale 

a Ucrainei" - a declarat Plenković, adăugând că împreună cu partenerii europeni și-a exprimat solidaritatea cu 

președintele (Ucrainei, Volodimir) Zelenski și poporul ucrainean. Și Ministerul croat de Externe a condamnat 

decizia președintelui Rusiei, Vladimir Putin, subliniind că s-a "încălcat integritatea teritorială a Ucrainei, dreptul 

internațional, Acordurile de la Minsk și s-a subminat soluționarea diplomatică a crizei".  

Premierul Sloveniei, Janez Janša, a condamnat decizia Rusiei de a recunoaște regiunile separatiste și a făcut 

apel la Uniunea Europeană să ofere Ucrainei perspectiva de a deveni membru deplin al UE. "Slovenia condamnă 

acest act ilegal. UE trebuie să ofere Ucrainei perspectiva de a deveni membru deplin" - a postat Janša pe contul de 

Twitter al Guvernului Sloveniei.  

"Muntenegrul condamnă recunoașterea Donețk și Lugansk ca entități independente, prin care se încalcă 

dreptul internațional și ordinea internațională bazată pe drept" - a transmis pe Twitter președintele Muntenegrului, 

Milo Djukanović, adăugând că Muntenegrul își reiterează sprijinul neechivoc pentru integritatea teritorială și 

suveranitatea Ucrainei, în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional. 

Președintele Președinției rotative a Bosniei și Herțegovina (BiH), Želiko Komšić, a declarat că integritatea 

teritorială și suveranitatea statelor membre ONU trebuie respectate. "Acțiunile anumitor state de a-și realiza 

aspirațiile teritoriale prin forță armată trebuie condamnate cu fermitate de instituțiile ONU și lumea civilizată. În 

acest sens, condamn cu fermitate atacul Rusiei la teritoriul Ucrainei" - a declarat Komšić, iar reprezentantul 

bosniacilor în Președinția BiH, Šefik Džaferović, a condamnat decizia Rusiei de a recunoaște regiunile pro-ruse 

Donețk și Lugansk. "BiH respectă și sprijină suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Condamn decizia 

Federației Ruse de a recunoaște cele două regiuni din Ucraina, prin care s-a încălcat flagrant dreptul internațional" 

- a declarat Džaferović, adăugând că Președinția BiH nu poate da o declarație comună deoarece reprezentantul 

sârbilor, Milorad Dodik, este evident de partea Rusiei. De altfel, Dodik a declarat că urmărește cu îngrijorare ce 

se întâmplă în estul Ucrainei și are speranța că situația se va detensiona și părțile vor reveni la masa dialogului. 

"Fără îndoială suntem martorii unei noi realități geopolitice, care modifică structura politică și de securitate și care 

inevitabil va conduce la o agravare a relațiilor bilaterale și internaționale " - a declarat Dodik, adăugând că are 

speranța detensionării situației și se așteaptă la o atitudine responsabilă a marilor puteri față de criza din Ucraina, 

dar și față de criza din BiH. Dodik a subliniat că se așteaptă ca în toate situațiile soluția să fie găsită pe cale pașnică. 

"Când este vorba de BiH, mă aștept la presiuni mai mari asupra poporului și instituțiilor din Republica Srpska, dar 
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în același timp aștept respect reciproc și egalitate pentru toți pentru a se ajunge la o rezolvare pașnică a crizei 

politice" - a declarat Dodik. (www.rts.rs - 23 februarie) /rmihaj/avladucu 

RBC: Turcia nu poate alege între Ucraina și Rusia - susține președintele Erdoğan 

RADOR (23 februarie) - Președintele turc, Recep Erdoğan, a declarat că țara sa cooperează atât cu Ucraina, 

cât și cu Rusia și, prin urmare, nu intenționează să impună sancțiuni sau să înceteze relațiile cu partea rusă, nici 

măcar pe fondul situației tensionate (recunoașterea de către Rusia a republicilor separatiste din Donbas, n.r.) - 

potrivit Daily Sabah. "Avem relații politice, militare și economice cu Rusia. La fel cum avem și cu Ucraina. Nu 

putem renunța la acest lucru, pentru că țara noastră are interese înalte în acest sens" - a subliniat Erdoğan. Potrivit 

acestuia, Turcia încearcă să rezolve problema fără a aduce atingere relațiilor și va purta discuții cu delegația turcă 

deîndată ce aceasta se va întoarce în țară. Erdoğan a remarcat necesitatea unor calcule atente pentru a stabili 

avantajele și dezavantajele acțiunilor care trebuie întreprinse împotriva Rusiei, afirmând că "pașii trebuie făcuți cu 

delicatețe". "Unii susțin că războiul va crește prețul gazului, în timp ce alții discută despre închiderea robineților. 

Trebuie să ne facem pașii având în vedere această delicatețe" - a concluzionat preșdintele Turciei, adăugând că 

oficialii turci iau legătura acum cu omologii ruși pentru a aranja o întâlnire. (www.rbc.ua - 23 februarie) 

/sdan/dsirbu 

ASSOCIATED PRESS: China afirmă că SUA creează teamă și panică și exagerează amenințarea 

războiului în Ucraina 

RADOR (23 februarie) - China a acuzat, miercuri, Statele Unite, de faptul că creează "teamă și panică", în 

legătură cu criza din Ucraina și a făcut apel la discuții pentru reducerea rapidă a tensiunilor. Purtătoarea de cuvânt 

a Ministerului de Externe, Hua Chunying, a declarat că Beijingul se opune oricăror sancțiuni unilaterale impuse 

Rusiei, reiterând poziția cunoscută a Chinei în acest sens. Hua Chunying a adăugat că Statele Unite alimentează 

tensiunile, prin furnizarea unor arme defensive Ucrainei, fără a menționa, însă, faptul că Rusia a mobilizat 

aproximativ 190.000 de militari la granița Ucrainei. Totodată, Hua nu a menționat nici eforturile întreprinse de 

SUA, Franța și alte state, de a se angaja diplomatic cu Rusia. Relațiile dintre China și Rusia au devenit mai strânse 

în timpul președinției lui Xi Jinping, care l-a găzduit pe Vladimir Putin la Beijing, la începutul lunii februarie. Cele 

două părți au emis o declarație comună ce susține opoziția Moscovei față de expansiunea NATO în fostele 

republici sovietice, precum și pretențiile Chinei față de insula autonomă Taiwan. "În chestiunea ucraineană, spre 

deosebire de SUA, care continuă să trimită arme Ucrainei, creând teamă și panică și chiar exagerând amenințarea 

războiului, China face apel la toate părțile să respecte și să acorde atenție îngrijorărilor legitime ale fiecăreia, să 

lucreze împreună pentru a soluționa problemele prin negocieri și consultări și să mențină pacea și stabilitatea 

regională", a declarat Hua, în cadrul unui briefing de presă. Se consideră că rezultatul crizei ucrainene ar avea 

ramificații pentru China, în legătură cu amenințarea acesteia de a invada Taiwanul - aliat apropiat al SUA - și cu 

disputa de la graniță cu India, precum și în privința revendicărilor Beijingului în Marea Chinei de Sud și în Marea 

Chinei de Est, unde există îngrijorări în legătură cu posibile conflicte cu Japonia, Filipine și alte state. Hua a afirmat 

că cei care acuză China de contrazicerea poziției sale în privința respectării suveranității naționale și a integrității 

teritoriale, în legătură cu manevrele Rusiei față de Ucraina, sunt "fie conduși de motive ascunse, fie distorsionează 

sau interpretează eronat mesajele Chinei". "Pentru a înțelege corect și obiectiv situația din Ucraina și pentru a căuta 

o soluție rațională și pașnică, este necesar să înțelegem caracteristicile problemei ucrainene și să abordăm în mod 

adecvat îngrijorările legitime de securitate ale țărilor în cauză, în temeiul egalității și al respectului reciproc", a 

spus Hua. Ea a adăugat că sanciunile impuse Rusiei de SUA și de alte state au fost ineficiente în reducerea 

tensiunilor, cauzând, în același timp, "dificultăți serioase pentru economiile țărilor în cauză." "SUA nu ar trebui să 

submineze niciodată drepturile și interesele legitime ale Chinei și ale altor părți, în gestionarea problemei ucrainene 

și a relațiilor cu Rusia", a precizat purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe. (https://apnews.com - 

23 februarie) /mbrotacel/gpodea 
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III.2. Perspectiva militară 

RUSSIA TODAY: Ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu: Militarii ruși asigură în mod eficient 

securitatea țării 

RADOR (23 februarie) - Forțele Armate Ruse asigură în mod eficient securitatea țării, a declarat ministrul 

rus al apărării, Serghei Șoigu, în mesajul de felicitare adresat cu ocazia marcării pe data de 23 februarie în Rusia 

a Zilei Apărătorului Patriei. ''Astăzi, personalul militar și civil al Forțelor Armate ale Federației Ruse soluționează 

în mod eficient sarcinile responsabile cu privire la asigurarea securității statului nostru, protejarea intereselor 

naționale, demonstrând abilități de luptă exemplare și un înalt profesionalism, continuând tradițiile glorioase de 

luptă ale predecesorilor lor'', a mai spus ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, în mesajul de felicitare, citat de 

Agenția de presă RIA NOVOSTI. Ministrul rus Șoigu le-a urat sănătate militarilor și succes în continuare în 

serviciul lor. În mesajul de felicitare, adresat cu ocazia Zilei Apărătorului Patriei, liderul rus, Vladimir Putin, a 

remarcat că asigurarea capacității de apărare a Rusiei rămâne cea mai importantă sarcină a statului. El a subliniat, 

de asemenea, deschiderea Rusiei față de găsirea unei soluții diplomatice la cele mai complexe probleme. 

(www.russian.rt.com - 23 februarie) /vdraguta/asalar 

RIA NOVOSTI: Putin a anunțat că Rusia deține o nouă armă, care nu are egal în lume 

RADOR (23 februarie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat că Rusia deține o nouă armă rusească, 

care nu are egal în lume. În serviciul de luptă al Forțelor Armate Ruse există o armă care nu are egal în lume, a 

spus Vladimir Putin, felicitându-i pe compatrioții săi cu ocazia Zilei Apărătorului Patriei, marcată în Rusia pe 23 

februarie. Potrivit acestuia, în ultimii ani, țara a realizat multe pentru modernizarea calitativă a Forțelor Armate: 

acestea au devenit mult mai mobile și au dobândit o nouă experiență de luptă, pregătirea unităților și formațiunilor 

a crescut serios. "Arme care nu au egal în lume au fost puse în serviciul de luptă. Vom continua să dezvoltăm 

sisteme de arme promițătoare, inclusiv hipersonice și bazate pe noi principii, și vom extinde utilizarea tehnologiilor 

digitale avansate și a elementelor de inteligență artificială", a spus Putin. Astfel de complexe sunt ''arme ale 

viitorului, care uneori măresc potențialul de luptă'' al Forțelor Armate ale țării, a spus el. După cum a adăugat 

liderul rus, pregătirea și calitățile personale ale militarilor ruși sunt de o deosebită importanță pentru Forțele 

Armate. În luna decembrie, Putin sublinia că Moscova ocupă o poziție de lider în lumea modernă în dezvoltarea 

tipurilor moderne de arme. Acum Rusia este singura țară din lume în care rachetele hipersonice sunt deja livrate 

Forțelor Armate Ruse, care sunt într-un stadiu avansat de pregătire. În Forțele Armate Ruse, complexele aeriene 

Kinjal sunt în serviciu experimental de luptă, iar racheta hipersonică Zircon este supusă unor teste. (www.ria.ru - 

23 februarie) /vdraguta/atataru 

REUTERS: Putin este "cât se poate de pregătit" pentru o invazie la scară largă a Ucrainei (oficial 

american) 

RADOR (23 februarie) - Un oficial american de rang înalt a declarat, miercuri, că președintele rus, Vladimir 

Putin, este "cât se poate de pregătit" pentru a lansa ceea ce Statele Unite consideră că va fi o invazie la scară largă 

a Ucrainei, având 80% din trupe adunate în jurul Ucrainei în poziții de atac. "Este cât se poate de pregătit. Am tot 

spus în fiecare zi până acum și este, cu siguranță, posibil, ca astăzi să fie acea zi"", a declarat oficialul din sistemul 

american de apărare, fără a prezice că o invazie va avea loc miercuri. (REUTERS - 23 februarie ora 20:18) 

/mbrotacel/gpodea 

CNN: Rusia se află într-o stare de pregătire ce îi permite să atace "în orice moment", potrivit 

Pentagonului 

RADOR (23 februarie) - Manevrele militare ale Rusiei de la granița Ucrainei se află, în prezent, "într-o stare 

de pregătire ce i-ar permite să atace în orice moment", a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, 

John Kirby. El a insistat că, dacă președintele Vladimir Putin va decide să lanseze o invazie la scară largă a 

Ucrainei, acesta va fi "un război la alegerea sa" și "nu va fi fără vărsare de sânge". "Va fi suferință. Va fi sacrificiu. 

Iar toate acestea trebuie să fie aduse în responsabilitatea sa. Pentru că el alege să facă acest lucru", a adăugat Kirby. 

El a spus că Rusia continuă să nu dea niciun semn că ar vrea să detensioneze conflictul și că, în schimb, Pentagonul 
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vede "chiar opusul". "Din nefericire și din păcate nu vedem niciun semn că și-ar dori să detensioneze situația, să 

mute acele trupe înapoi acasă și să obțină, practic, o oarecare soluție diplomatică serioasă, mai degrabă, toate 

semnele pe care le vedem indică chiar opusul", a spus Kirby. Oficialul Pentagonului a subliniat că, dacă Putin 

alege războiul, el va face acest lucru în condițiile în care "diplomația și opțiunile există, încă, pe masă". 

(edition.cnn.com - 23 februarie) /mbrotacel/gpodea 

BBC: Președintele ucrainean a anunțat că nu va fi o mobilizare generală a forțelor armate din țară 

RADOR (23 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că nu va fi o mobilizare 

generală a forțelor armate din țară ca răspuns la recentele acțiuni ale Rusiei, însă a chemat la antrenament 

rezerviștii. În cadrul unui discurs televizat, dl Zelenski a insistat că diplomația este în continuare o variantă de 

soluționare a crizei. Liderul ucrainean a salutat o ofertă din partea Turciei, care s-a oferit să medieze convorbiri 

între Ucraina și Rusia. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 23 februarie, ora 2:03) /cstoica/dstanesc 

UNIAN: Președintele Ucrainei anunță mobilizarea rezerviștilor 

RADOR (23 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat emiterea unui ordin de 

mobilizare a rezerviștilor "într-o perioadă specială". Într-un mesaj video adresat națiunii în cursul serii de marți, 

Zelenski a precizat că este vorba doar despre cetățenii incluși în rezerva operațională. Potrivit președintelui, nu 

este nevoie de o mobilizare generală. "Trebuie să creștem pregătirea trupelor ucrainene pentru toate schimbările 

posibile. Prin decizia comandantului șef al forțelor armate, în viitorul apropiat, vor avea loc și tabere de 

antrenament pentru rezerviștii sistemului de apărare teritorială" - a adăugat Zelenski. (www.unian.net - 23 

februarie) /sdan/avladucu 

RBC: Un avion cu arme letale furnizate de Canada a aterizat la Kiev 

RADOR (23 februarie) - Ucraina a primit o nouă asistență militară din partea Canadei - transmite RBC, 

precizând că un avion transportând arme letale a aterizat la Kiev, în noaptea de marți spre miercuri. Ministrul 

canadian al apărării, Anita Anand, a menționat în acest context, pe contul său de Twitter, că noua invazie rusă în 

Ucraina este absolut inacceptabilă. "Canada a făcut o a doua livrare de asistență militară letală Ucrainei. Această 

nouă invazie rusă este absolut inacceptabilă și vom continua să sprijinim Ucraina, deoarece țara își apără 

suveranitatea și independența" - se arată în mesajul ministrului. RBC amintește că, anterior, Canada a promis că 

va trimite Ucrainei arme letale în valoare de peste șapte milioane de dolari. Pe 19 februarie, la Kiev a aterizat un 

avion cu asistență militară din Canada, care a livrat mitraliere, aparatură de supraveghere și puști. (www.rbc.ua - 

23 februarie) /sdan/asalar 

REUTERS: Ucraina anunță că un soldat a fost ucis și alți 6 răniți în bombardamentele din estul țării 

RADOR (23 februarie) - Armata ucraineană anunță că un soldat a fost ucis și șase răniți în urma 

bombardamentelor separatiștilor  pro-ruși din estul Ucrainei, în ultimele 24 de ore. Încălcările regimului de încetare 

a focului rămân la un nivel ridicat. Armata a scris pe pagina sa de Facebook că a înregistrat 96 de incidente de 

bombardamente ale separatiștilor în ultimele 24 de ore, comparativ cu 84 raportate cu o zi înainte. (REUTERS - 

23 februarie) /aboboc/asalar 

UNIAN: Un militar ucrainean a murit în Donbas 

RADOR (23 februarie) - Un militar ucrainean a murit în Donbas, după ce a fost rănit de schije care i-au 

provocat leziuni incompatibile cu viața - anunță, miercuri, Comandamentul Operațiunii Forțelor Întrunite 

(misiunea militară a Kievului în Donbas, n.r.). Armata ucraineană mai menționează că alți șase militari au fost 

răniți în atacurile lansate de formațiunile armate ale Federației Ruse. În ultimele 24 de ore, mercenarii ruși au 

lansat 96 de atacuri, iar în 81 dintre acestea au folosit armament greu. (www.unian.net - 23 februarie) /sdan/asalar 

RBC: Autoritățile ucrainene sunt gata să șteargă datele de pe serverele din Kiev, în cazul în care 

trupele ruse ar intra în capitală 

RADOR (23 februarie) - Autoritățile ucrainene se pregătesc pentru scenariul distrugerii datelor de pe 

serverele din Kiev și mutarea informațiilor confidențiale din capitala țării, astfel de măsuri fiind luate în calcul în 

cazul unei invazii ruse asupra orașului. O declarație în acest sens a fost făcută de vicepreședintele Serviciului de 
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Stat pentru Comunicații Speciale și Protecția Informației de la Kiev, Viktor Jora, într-un interviu acordat 

publicației Politico. Potrivit oficialului, chiar dacă Rusia ar prelua controlul agențiilor guvernamentale în cazul 

unei invazii în Ucraina, partea ucraineană "se poate muta în locuri noi, poate salva date, poate șterge datele și poate 

împiedica o capturare a tuturor acestor date". Viktor Jora a explicat că Guvernul ucrainean a început să-și 

centralizeze sistemele informatice în 2014, după ce Rusia a ocupat Crimeea. Potrivit acestuia, măsura respectivă 

a făcut mai dificilă pătrunderea în calculatoare în care sunt stocate documente secrete sau care conțin date detaliate 

despre populație și servicii precum plata pensiilor. "În cazul unei invazii, echipele cibernetice ucrainene vor primi 

ordin să oprească accesul la aceste registre" - a adăugat Jora. De asemenea, autoritățile ucrainene au elaborat 

planuri de închidere a sistemelor centrale de la Kiev și de a transfera copii ale datelor în spații de rezervă. 

(www.rbc.ua - 23 februarie) /sdan/avladucu 

RBC: Serviciul de Securitate al Ucrainei: Rusia își consolidează prezența militară la granița cu 

regiunea ucraineană Harkiv 

RADOR (23 februarie) - Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a transmis, miercuri, că a înregistrat 

mișcări de trupe și manevre militare desfășurate de Federația Rusă la granița cu regiunea ucraineană Harkiv. 

Potrivit SBU, Rusia își consolidează, astfel, prezența militară. "Observăm manevre active și deplasarea trupelor 

Federației Ruse de-a lungul granițelor noastre. Prezența militară crește treptat. Nu există semne de retragere a 

trupelor de la frontiera de stat a Ucrainei după așa-zisele exerciții" - a subliniat șeful Departamentului SBU din 

regiunea Harkiv, Roman Dudin. Potrivit acestuia, SBU a reperat o grupare de echipamente militare rusești nu 

departe de orașul Belgorod (Rusia). Dudin a mai menționat că Rusia a achiziționat 45.000 de saci de plastic pentru 

cadavre. "Cred că, potrivit unei vechi tradiții rusești, vor fi îngropați chiar în mijlocul câmpului, în morminte fără 

nume" - a adăugat Roman Dudin. (www.rbc.ua - 23 februarie) /sdan/asalar 

REUTERS: Site-urile web ale Guvernului ucrainean, ale Ministerului de Externe și ale 

parlamentului au căzut miercuri 

RADOR (23 februarie) - Mai multe site-uri web ale statului ucrainean, inclusiv paginile de start ale 

Guvernului și ale Ministerului de Externe, au fost inaccesibile miercuri. Autoritățile ucrainene au declarat în 

această săptămână că au văzut avertismente online conform cărora hackerii se pregătesc să lanseze atacuri majore 

asupra agențiilor guvernamentale, băncilor și sectorului apărării. Ucraina a suferit o serie de atacuri cibernetice pe 

care administrația de la Kiev le-a atribuit Rusiei. Autoritățile de la Moscova au negat orice implicare. (REUTERS 

- 23 februarie) /opopescu/dsirbu 

RRA: Un nou convoi cu tehnică militară NATO va intra în țara noastră 

RADOR (23 februarie) - Un nou convoi cu tehnică militară NATO va intra în această seară în țara noastră, 

aproximativ 70 de trailere cu transportoare blindate, dar și piese de artilerie și unități sanitare sunt așteptate să 

sosească pe la Punctul de trecere al frontierei de la Nădlac și se vor îndrepta spre Baza de la Mihail Kogălniceanu. 

Cu puțin timp în urmă, Pentagonul a anunțat că va suplimenta forțele armate în zona Baltică, iar Casa Albă a 

anunțat că Joe Biden nu are nicio intenție să trimită trupe să lupte în Ucraina. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 23 februarie, ora 22:57) /lalexandrescu/schelaru 

REUTERS: Marea Britanie va oferi Ucrainei sprijin militar suplimentar 

RADOR (23 februarie) - Marea Britanie va oferi mai mult sprijin militar Ucrainei, inclusiv arme defensive 

letale, a declarat miercuri premierul Boris Johnson. "Pe fondul comportamentului din ce în ce mai amenințător al 

Rusiei și în conformitate cu sprijinul nostru anterior, Marea Britanie va oferi în curând un pachet militar 

suplimentar de sprijin Ucrainei. Acesta va include ajutoare letale sub formă de arme defensive și ajutoare neletale", 

a declarat premierul în parlament. (REUTERS - 23 februarie) /opopescu/dsirbu 
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III. 3. Perspectiva economică  

RUSSIA TODAY: „EurActiv”: Țările UE au adoptat în unanimitate un pachet de sancțiuni 

împotriva Rusiei 

RADOR (23 februarie) - Țările UE au ajuns la o decizie unanimă și au adoptat un pachet de sancțiuni 

împotriva Rusiei, ca urmare a recunoașterii de către Moscova a suveranității celor două republici Lugansk și 

Donețk, titrează „EurActiv'”. Lista sancțiunilor include 351 de deputați ai Dumei de Stat a Rusiei și 27 de persoane 

fizice și juridice, care finanțează operațiunile Rusiei în Donbas. Potrivit Înaltului Reprezentant al UE pentru 

Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, pachetul convenit cu SUA, Marea Britanie și Canada ar 

provoca „daune serioase” Rusiei. Miniștrii de externe ai UE au adoptat în unanimitate primul pachet de sancțiuni 

împotriva Rusiei. 'Lista neagră' include deputați ai Dumei de Stat a Federației Ruse, bănci și organizații, care 

finanțează operațiunile Rusiei în Donbas, transmite 'EurActiv'. Sancțiunile au fost adoptate în replică la decizia 

președintelui rus, Vladimir Putin, de a recunoaște autoproclamatele republici populare Donețk și Lugansk, 

„controlate de separatiști'”, ca fiind independente și de a disloca trupe ruse pe teritoriul lor. În aceste context, 

președintele rus, Vladimir Putin, neagă în continuare planurile Rusiei de a invada Ucraina. După cum notează 

ziarul, pachetul de sancțiuni îi vizează pe cei care au fost implicați în „decizia de recunoaștere a regiunilor 

separatiste”. UE a inclus pe lista neagră 351 de deputați ai Dumei de Stat, care au votat în favoarea recunoașterii 

independenței celor două republici Lugansk și Donețk. Restul deputaților nu vor fi afectați de sancțiuni. În plus, 

noul pachet include sancțiuni împotriva a 27 de persoane și entități „care joacă un rol în subminarea sau 

amenințarea integrității teritoriale, suveranității și independenței Ucrainei”. Borrell a confirmat că Vladimir Putin 

nu se află pe lista celor vizați de sancțiuni. Măsurile restrictive includ înghețarea activelor și interdicția de a călători 

în țările UE. În plus, vorbim despre o interdicție a tranzacționării cu obligațiuni guvernamentale rusești în Europa. 

Scopul sancțiunilor este de a limita accesul Rusiei și Guvernului rus pe piața financiară europeană. În plus, băncile 

care finanțează operațiuni militare rusești și alte operațiuni în Donbas vor fi supuse sancțiunilor. Regimul de liber 

schimb cu UE nu va mai funcționa pe teritoriul Lugansk și Donețk. Borrell a mulțumit, de asemenea, Germaniei 

pentru suspendarea certificării Nord Stream 2. După cum notează 'EurActiv', pachetul de sancțiuni este posibil să 

fie finalizat și semnat miercuri dimineață. Borrell a subliniat că UE este pregătită să impună sancțiuni suplimentare, 

dacă situația de la granița sa se înrăutățește. „Nu am dorit să dăm toate cărțile pe față, de la bun început'', a spus 

el, numind pachetul adoptat marți drept un „prim pas”. „Considerăm că această poveste nu s-a încheiat încă”,  a 

concluzionat Borrell. (www.russian.rt.com - 23 februarie) /vdraguta/atataru 

RIA NOVOSTI: Volumul de gaz rusesc tranzitat prin Ucraina către Europa a crescut 

RADOR (23 februarie) - Volumul de gaz rusesc transportat prin Ucraina către Europa a crescut, dar 

conducta rămâne neutilizată la capacitatea ei maximă. Tranzitul de gaz rusesc prin Ucraina este în creștere 

miercuri, 23 februarie, dar gazoductul rămâne în continuare neutilizat la capacitatea sa maximă: cererile de 

pompare reprezintă în continuare aproape de două ori mai puțin față de obligațiile contractuale ale Gazprom față 

de Ucraina, potrivit datelor primite de la Operatorul GTS din Ucraina. Fluxul real de gaze, stabilit în urma 

măsurătorilor efectuate la stațiile de măsurare a gazelor Sudja și Sohranovka din Rusia, era pe 21 februarie de 50,7 

de milioane de metri cubi, față de 47,7 de milioane de metri cubi, cu o zi mai devreme, potrivit site-ului 

operatorului sistemului de transport al gazelor din Ucraina. Cererile de tranzit la aceste puncte, în data de 22 

februarie, denotă o posibilă creștere nesemnificativă a pompării de gaze, cu 100.000 de metri cubi de gaze, până 

la 50,8 de milioane de metri cubi de gaze. Aceeași cifră pentru data de 23 februarie este ușor mai mare, 61 de 

milioane de metri cubi de gaze. Tranzitul de gaze din Rusia prin Ucraina a scăzut brusc, în luna ianuarie, în medie 

fiind aproape la jumătate din prevederile contractuale, 109 de milioane de metri cubi pe zi. De la sfârșitul lunii 

ianuarie, Gazprom a crescut pomparea, dar ulterior a scăzut-o din nou treptat, apoi a redus-o la nivelurile din luna 

ianuarie. Gazoductul Iamal-Europe, care este, de asemenea, una dintre principalele rute ale Gazprom pentru 

livrarea de gaze către Europa, rămâne nefolosită de compania rusă. Conducta de gaze continuă să funcționeze în 

regim revers - fluxul fizic de gaze circulă din Germania în Polonia și nu invers. Sezonul de încălzire în Europa se 

apropie de sfârșit, vremea se menține caldă. În același timp, producția de energie electrică din surse regenerabile 

a crescut în ultimele zile. Ponderea producției eoliene în producția de energie electrică a fost în medie de 25,2%, 

săptămâna trecută, în Europa, ceea ce este cu 8% mai mult față de nivelul precedent, când cifra a atins o medie de 



122 

 

17,2%, conform datelor primite de la Wind Europe. Luni, cifra a atins nivelul de 29,2%, iar marți - 23,8%. În 

același timp, umplerea instalațiilor europene de depozitare a gazelor este la un nivel minim. În dimineața zilei de 

22 februarie, acesta se situa la 30,7%, cu aproape 12 puncte procentuale sub media înregistrată la aceeași dată, în 

ultimii cinci ani. De regulă, extragerea gazelor din depozitele de gaze continuă până la sfârșitul lunii martie. 

(www.ria.ru - 23 februarie) /vdraguta/avladucu 

TASS: Ambasadorul Rusiei la Berlin și-a exprimat convingerea că decizia Germaniei privind 

certificarea Nord Stream 2 va avea un caracter temporar 

RADOR (23 februarie) - Ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaev, și-a exprimat convingerea că 

decizia Republicii Federale Germania privind Nord Stream 2 va avea un caracter temporar. Proiectul gazoductului 

Nord Stream 2 este necesar pentru securitatea energetică a Europei, a declarat ambasadorul Rusiei la Berlin, 

Serghei Neceaev. Diplomatul și-a exprimat convingerea că decizia autorităților germane de a suspenda procesul 

de certificare Nord Stream 2 este o decizie temporară și pragmatismul va predomina în viitor. ''Primim cu regret 

anunțul că vor suspenda certificarea. În trecut, Guvernul german afirma întotdeauna că Nord Stream 2 este un 

proiect comercial, unul strict economic'', a afirmat Neceaev, care a depus coroane de flori la Memorialul Ostașilor 

Sovietici de la Berlin. El a menționat că gazoductul este necesar, în primul rând, pentru securitatea energetică a 

Europei. 

''Cetățenii Germaniei și Europei au de beneficiat de pe urma acestuia, la fel ca și economia, care are nevoie 

de resurse. Aș dori foarte mult să cred că această declarație este o măsură temporară și că prudența și pragmatismul 

vor predomina în cele din urmă'', a spus diplomatul. Potrivit ambasadorului rus, poziția Germaniei se schimbă sub 

presiunea exercitată de omologii lor de peste ocean. Ministerul german al Economiei a suspendat procesul de 

certificare pentru Nord Stream 2. Ministrul german al economiei, Robert Habeck, a admis sistarea completă a 

proiectului gazoductului. (www.russian.rt.com - 23 februarie) /vdraguta/dsirbu 

TASS: UE a impus sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (23 februarie) - Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva a 351 de deputați ai Dumei de 

Stat, care au votat pentru recunoașterea republicilor populare Donețk și Lugansk - se afirmă într-un document. De 

asemenea, UE a impus sancțiuni împotriva a 27 de persoane fizice și juridice din Rusia, se precizează în document. 

Totodată, Uniunea Europeană impune sancțiuni asupra datoriei de stat a Rusiei, limitând accesul la piețele de 

capital și piețele financiare ale UE - se arată în document. (www.tass.ru - 23 februarie) /ssirbu/dsirbu 

RUSSIA TODAY: Sancțiunile aplicate de Japonia împotriva Rusiei nu sunt surprinzătoare 

(Andrei Klimov, senator rus) 

RADOR (23 februarie) - Șeful Comisiei pentru protecția suveranității statului rus din cadrul Consiliului 

Federației, Andrei Klimov, a comentat, într-un interviu acordat RUSSIA TODAY, informația potrivit căreia 

autoritățile japoneze au decis să impună sancțiuni împotriva Rusiei, în legătură cu recunoașterea independenței 

celor două republici Lugansk și Donețk. Japonia a impus sancțiuni asupra datoriilor suverane ale Rusiei și, de 

asemenea, interzice emisiunea de noi obligațiuni legate de aceasta în Japonia. ''Este o decizie colectivă, care a fost 

adoptată în cadrul G7, țări care se consideră a fi nucleul lumii occidentale și nu ne surprinde. Nu este pentru prima 

dată când Japonia se alătură diverselor ieșiri antirusești'', a spus senatorul. El a remarcat faptul că ''astfel este 

extrem de dificil să se stabilească relații de bună vecinătate'' între Rusia și Japonia. ''Ei înțeleg perfect acest lucru, 

dar să nu uităm că Japonia se află sub ocupație americană din 1945 și, în mare măsură, dacă nu chiar în totalitate, 

depinde de deciziile Washingtonului. Deci, prin urmare, acest eveniment nu ne surprinde. Pe de altă parte, 

experiența a demonstrat că sancțiunile anunțate de Japonia sunt apoi aplicate într-un mod extrem de creativ. Creativ 

în sensul că nu afectează propriile proiecte japoneze, care au legătură cu Rusia'', a adăugat Klimov. Premierul 

japonez, Fumio Kishida, a anunțat aplicarea de sancțiuni împotriva Rusiei, din cauza recunoașterii independenței 

celor două republici Lugansk și Donețk. (www.russian.rt.com - 23 februarie) /vdraguta/atataru 



123 

 

TASS: MAE rus a declarat că Rusia va da un răspuns puternic, măsurat și sensibil la sancțiunile 

SUA 

RADOR (23 februarie) - Moscova va da un răspuns puternic sancțiunilor americane, nu neapărat simetric, 

dar măsurat și sensibil pentru partea americană, se afirmă în declarația publicată miercuri de Ministerul de Externe 

al Rusiei cu privire la noile sancțiuni antiruse ale SUA. "Nu ar trebui să existe nicio îndoială - sancțiunile vor primi 

un răspuns puternic, nu neapărat simetric, dar măsurat și sensibil pentru partea americană" - se arată în document. 

Rusia rămâne deschisă diplomației bazată pe principiile respectului reciproc și egalității, se precizează în 

comunicatul MAE rus. Federația Rusă a demonstrat că este capabilă să minimizeze prejudiciul cauzat de sancțiuni, 

că presiunea sancțiunilor nu este capabilă să afecteze determinarea Moscovei de a-și apăra ferm interesele, se 

afirmă în declarație. SUA cred în continuare că au dreptul de a-și impune propriile reguli ale ordinii mondiale 

tuturor, se afirmă în comunicat. Ministerul rus de Externe a declarat că în arsenalul politicii externe americane au 

mai rămas doar șantajul, intimidarea și amenințările. "Constatăm că în arsenalul politicii externe americane, care 

este prizonierul stereotipurilor unei lumi unipolare, cu falsa convingere că SUA încă mai au dreptul și pot impune 

propriile reguli ale ordinii mondiale tuturor, nu a mai rămas niciun alt mijloc în afară de șantaj, intimidare și 

amenințări" - se precizează în document. (www.tass.ru - 23 februarie) /ssirbu/dsirbu 

RIA NOVOSTI: Rusia de opt ani este supusă unui regim de sancțiuni, a declarat Serghei Aksionov, 

președintele Republicii Crimeea 

RADOR (23 februarie) - Președintele Republicii Crimeea, Serghei Aksionov, a afirmat, la o întâlnire cu 

reprezentanții presei, că: ''Sancțiunile țărilor occidentale nu pot afecta decizia Rusiei de a-i proteja pe locuitorii 

din Donbas''. "Trăim în condițiile acestui regim de sancțiuni pentru al optulea an, este imposibil să ne intimideze 

cu ceva. Președintele nostru a spus că aceste sancțiuni sunt previzibile. Fie că erau previzibile sau nu, dar atunci 

când discutăm despre protejarea cetățenilor ruși din Donbas, ce fel de sancțiuni ar mai putea exista? Trebuie să ne 

facem treaba. Liderul nostru a luat decizia corectă. Pacea care va fi reinstaurată în Donbas, este rezultatul și meritul 

faptului că Forțele Armate din țară sunt pregătite să îndeplinească orice sarcină trasată. Să fie pace în Donbas, să 

fie pace în Lugansk, pace, să fie pace pe întreg mapamondul'', a spus Aksionov. (www.ria.ru - 23 februarie) 

/vdraguta/avladucu 

RUSSIA TODAY: Bloomberg: Autoritățile americane iau în calcul aplicarea de sancțiuni 

împotriva băncilor rusești Sberbank și VTB 

RADOR (23 februarie) - Statele Unite iau în calcul posibile sancțiuni împotriva băncilor rusești Sberbank 

și VTB, din cauza escaladării situației din jurul Ucrainei - relatează Agenția de presă Bloomberg, citând o sursă 

bine informată. 

Se mai menționează faptul că introducerea de noi măsuri restrictive este posibilă în cazul ''continuării 

invaziei'' Rusiei asupra Ucrainei. Președintele american, Joe Biden, a anunțat că Washingtonul consideră că 

ultimele acțiuni ale Rusiei sunt începutul unei invazii împotriva Ucrainei. Trezoreria SUA a anunțat impunerea de 

sancțiuni împotriva băncilor din Rusia VEB, Promsviazbank și a 42 dintre subsidiarele acestora. În același timp, 

Biden a recunoscut prejudiciul adus economiei SUA, din cauza sancțiunilor impuse împotriva Rusiei. 

(www.russian.rt.com - 23 februarie) /vdraguta/asalar 

RUSSIA TODAY: Ambasadorul rus în SUA, Anatoli Antonov, a susținut că sancțiunile aplicate 

împotriva Rusiei ar ''putea lovi dureros'' piețele globale 

RADOR (23 februarie) - Ambasadorul Rusiei la Washington, Anatoli Antonov, a declarat că sancțiunile 

impuse de SUA împotriva Rusiei în urma recunoașterii independenței celor două republici Lugansk și Donețk, ''nu 

vor rezolva nimic''. El a mai menționat că sancțiunile impuse ar putea avea un impact negativ asupra piețelor 

financiare și energetice globale. ''În ceea ce privește Rusia, sancțiunile nu vor soluționa nimic. Este greu de 

imaginat că cineva din Washington mizează pe faptul că Rusia își va revizui cursul politicii sale externe, sub 

amenințarea restricțiilor'', a afirmat Antonov, declarațiile sale fiind postate pe pagina de Facebook a Ambasadei 

Federației Ruse în SUA. Potrivit acestuia, Rusia a învățat deja cum să se dezvolte în condițiile unor regimuri de 

sancțiuni. ''Nu există niciun dubiu că sancțiunile impuse împotriva noastră vor afecta piețele financiare și 
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energetice globale. Nici Statele Unite nu vor sta deoparte, unde cetățenii de rând vor resimți toate consecințele 

creșterii de prețuri'', a concluzionat Antonov. Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a anunțat 

introducerea unor restricții împotriva a două mari corporații financiare rusești. El a anunțat, de asemenea, 

impunerea de sancțiuni asupra datoriei suverane a Rusiei. În același timp, Biden a recunoscut prejudiciul adus 

economiei SUA, din cauza sancțiunilor împotriva Rusiei. (www.russian.rt.com - 23 februarie) /vdraguta/avladucu 

REUTERS: Sancțiunile anunțate de președintele american, Joe Biden, sunt "o primă mișcare" 

fermă, declară ministrul ucrainean de externe 

RADOR (23 februarie) - Măsura anunțată de președintele american, Joe Biden, de a impune o primă tranșă 

de sancțiuni împotriva Rusiei a fost "o primă mișcare" fermă, a declarat ministrul ucrainean de externe, Dmitro 

Kuleba, adăugând că a primit și o promisiune din partea oficialilor americani de a primi mai multe arme. 

"Sancțiunile pe care președintele Biden le-a anunțat astăzi par puternice dacă le considerăm ca o primă mișcare", 

a declarat ministrul de externe ucrainean într-un interviu acordat marți postului Fox News. El a adăugat că Ucraina 

nu vrea trupe americane pe teren pentru a rezolva criza. Națiunile occidentale au pedepsit marți Rusia cu noi 

sancțiuni pentru trimiterea trupelor în regiunile separatiste din estul Ucrainei. (REUTERS - 23 februarie) 

/cstoica/dstanesc 

BBC: Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut instituirea de sancțiuni mai dure 

împotriva Rusiei 

RADOR (23 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut instituirea de sancțiuni mai 

dure împotriva Rusiei, după decizia administrației de acolo de a recunoaște independența regiunilor Donețk și 

Luhansk. Dl Zelenski a participat la Kiev la o conferință de presă comună cu lideri Poloniei și Lituaniei: "Am 

discutat pe larg despre consecințele acțiunilor Rusiei asupra dimensiunii de securitate și suntem încrezători că 

viitorul securități europene este decis acum, aici, în Ucraina. Ne-am coordonat eforturile de găsire a unor modalități 

de contracarare a Rusiei și de dezescaladare a situației". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 23 februarie, ora 16:03) 

/opopescu/dsirbu 

TASS: Consumatorii moldoveni de gaze nu vor plăti pentru datoria Transnistriei, afirmă șeful 

"Moldovagaz" 

RADOR (23 februarie) - Șeful companiei de distribuție a gazelor "Moldovagaz", Vadim Ceban, a dat 

asigurări că consumatorii moldoveni nu vor plăti niciodată datoriile republicii nerecunoscute Transnistria. 

"Moldovagaz" nu a recunoscut niciodată datoria față de "Gazprom" pentru gazul furnizat consumatorilor din 

Transnistria. Tariful pentru consumatorii finali de pe malul drept ai Republicii Moldova nu a inclus niciodată, nu 

include și nu va include suma datoriei pentru gazele furnizate consumatorilor din Transnistria, pentru această 

datorie există un debitor" - a scris, miercuri, Vadim Ceban pe canalul Telegram. Totodată, Ceban a subliniat că 

soluționarea datoriei Transnistriei este posibilă doar pe cale politică, ceea ce nu este de competența consiliului de 

administrație al "Moldovagaz". "Prin contractul dintre "Moldovagaz" și Gazprom, gazele naturale sunt furnizate 

pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar livrarea de gaze către regiunea transnistreană nu este efectuată direct 

de "Moldovagaz", ci este condiționată de încheierea unui acord cu "Tiraspoltransgaz". Contractul prevede 

condițiile și termene de plată din partea "Tiraspoltransgaz", precum și răspunderea pentru neîndeplinirea relațiilor 

contractuale" - a explicat Ceban. Potrivit afirmațiilor sale, există acorduri scrise cu Gazprom privind datoria din 

Transnistria. (www.tass.ru - 23 februarie) /ssirbu/gpodea 

RRA: Uniunea Europeană impune sancțiuni Rusiei 

RADOR (23 februarie) - Uniunea Europeană impune sancțiuni tuturor parlamentarilor ruși care au votat 

pentru recunoașterea independenței autoproclamatelor republici separatiste Donetsk și Lugansk, ceea ce în 

legislația internațională echivalează cu încălcarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Astfel, este 

blocat orice comerț cu regiunile separatiste și sunt sancționate toate persoanele și entitățile care sprijină financiar 

și material separatiștii proruși, dar și sectorul apărării rusesc. De asemenea, se limitează capacitatea statului rus de 

a avea acces la capitalul european și la serviciile financiare europene. Înaltul reprezentant pentru politică externă, 
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Josep Borrell, a mai anunțat că este pregătit și un set de sancțiuni împotriva Belarus, în cazul în care regimul de la 

Minsk va permite Rusiei să atace Ucraina de pe teritoriul său. Totuși, din lista persoanelor sancționate lipsește 

președintele rus, Vladimir Putin. Josep Borrell a explicat că Uniunea Europeană a vrut consecințe pentru Rusia, 

dar a dorit și să lase loc pentru dialog, a transmis reporterul RRA Carmen Gavrilă. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 23 februarie, ora 2:00) /dstanesc 

RRA: Intră în vigoare primele sancțiuni impuse de Uniunea Europeană, după recunoașterea 

independenței republicilor separatiste din Donbas 

RADOR (23 februarie) - Primele sancțiuni impuse de Uniunea Europeană, după recunoașterea 

independenței republicilor separatiste din Donbas, intră în vigoare de astăzi, potrivit unei decizii a miniștrilor de 

externe ai statelor membre. pachetul de sancțiuni îi vizează pe toți parlamentarii care au votat recunoașterea 

entităților separatiste, dar nu și pe Vladimir Putin, care a semnat decretul și l-a trimis legislativului rus. UE 

sancționează, totodată, 27 de indivizi și entități care amenință integritatea Ucrainei. Măsuri similare au fost luate 

de Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Canada și Japonia. Tot astăzi, legislativul de la Kiev a aprobat sancțiuni 

pentru 351 de cetățeni ruși, inclusiv parlamentari, care au votat recunoașterea independenței republicilor 

separatiste din Donbas. Cei vizați nu vor avea dreptul să mai intre în țară și nu vor avea acces la active, capital sau 

proprietăți în Ucraina. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 23 februarie, ora 13:06) /asalar 

BBC: Sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei urmează să intre în vigoare 

RADOR (23 februarie) - Sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei urmează să intre astăzi în vigoare. 

Diplomații europeni au anunțat că măsuri mai dure, precum pedepsirea directă a președintelui Putin, reprezintă o 

variantă de rezervă. Sancțiunile îi vizează, de exemplu, pe cei 351 de membri ai Dumei de Stat care au votat pentru 

recunoașterea independenței celor două teritorii din Ucraina. Acelora le vor fi blocate activele de pe teritoriul UE 

și vor fi supuși unor interdicții de circulație. Măsurile mai includ interzicerea relațiilor comerciale cu regiunile 

separatiste și limitarea accesului statului rus pe piețele financiare și de capital din UE. (BBC SERVICUL 

MONDIAL - 23 februarie, ora 15:03) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: UE este gata să impună controale de export Rusiei, dacă aceasta își va continua 

incursiunea în Ucraina (Valdis Dombrovskis) 

RADOR (23 februarie) - Uniunea Europeană va fi gata să lanseze un al doilea pachet de sancțiuni împotriva 

Rusiei, inclusiv controale de export, dacă trupele ruse se vor deplasa dincolo de regiunile ucrainene controlate de 

separatiștii susținuți de Moscova, a declarat, miercuri, vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, 

pentru agenția de presă Reuters. Președintele rus, Vladimir Putin, a recunoscut, luni, independența a două regiuni 

separatiste din regiunea Donbas, în estul Ucrainei, învecinate cu Rusia. Marți, Moscova a trimis trupe aici, ceea 

ce a determinat UE, Statele Unite și Marea Britanie să aplice sancțiuni unor politicieni și bănci din Rusia și să 

reducă posibilitatea guvernului de la Moscova de a acumula capital prin intermediul piețelor financiare din UE. 

"Rusia a decis să aleagă o escaladare majoră a acestui conflict, prin recunoașterea independenței Republicilor 

Donețk și Lugansk și a clarificat că intenționează să facă acest lucru în teritoriul care nu este, practic, controlat de 

așa-numitele republici, și anume întregul teritoriu Donbas, așadar, ne confruntăm cu o escaladare majoră", a 

declarat Valdis Dombrovskis, în interviu. "Dacă va exista o nouă agresiune rusă și o incursiune suplimentară în 

teritoriul ucrainean, intenționăm să ne intensificăm răspunsul și în privința sancțiunilor". Întrebat ce ar presupune 

o astfel de intensificare, Dombroskis a spus: "Ar fi vorba de sancțiuni în zona comerțului, spre exemplu, controale 

de export. UE lucrează de câteva săptămâni la un pachet de sancțiuni, așadar există modalități în care putem acționa 

rapid și putem intensifica și mai mult sancțiunile, iar acest lucru îl vom face în cooperare cu Statele Unite, Marea 

Britanie și alte state." Vicepreședintele Comisiei a subliniat că acest conflict, sancțiunile și posibilele contra-

sancțiuni din partea Rusiei vor avea repercusiuni economice pentru UE, însă, dată fiind gravitatea mizei, blocul de 

27 de state va trebui să le accepte. "Impunerea unor sancțiuni puternice împotriva Rusiei va avea un oarecare 

impact asupra economiei UE și trebuie să fim pregătiți pentru asta", a spus Valdis Dombrovskis, adăugând: "Aici, 

însă, miza o reprezintă securitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, precum și arhitectura lărgită a securității, 

așa că trebuie să fim capabili să reacționăm și să ne asumăm, dacă va fi necesar, și unele costuri economice." 

(REUTERS - 23 februarie ora 19:54) /mbrotacel/csimion 
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BBC: Țările din UE au adoptat un pachet de sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (23 februarie) - Țările din Uniunea Europeană au adoptat un pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, 

aprobat de miniștri, marți. A durat două zile, dar după standardele Uniunii Europene, acesta nu este văzut ca un 

efort slab. Miniștrii, oficialii și diplomații au discutat intens pentru a aproba planurile. Cea mai mare parte a 

pachetului este deja cunoscută. El include sancțiuni împotriva membrilor Dumei. De asemenea, se pare că ministrul 

apărării, Serghei Șoigu, și o purtătoare de cuvânt cunoscută a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, se vor 

număra printre indivizii cărora li se vor impune interdicții de călătorie în UE și înghețarea bunurilor. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 23 februarie, ora 20:00) /aionita/lalexandrescu 

REUTERS: Polonia consideră cele mai recente acțiuni ale Rusiei drept o amenințare pentru 

Europa de Est și Uniunea Europeană 

RADOR (23 februarie) - Polonia condamnă decizia Rusiei de a recunoaște două regiuni separatiste din estul 

Ucrainei și consideră acțiunile sale ca o amenințare pentru întreaga regiune și Uniunea Europeană, a declarat 

miercuri președintele polonez Andrzej Duda. "Acțiunile Rusiei ne preocupă foarte mult. Le luăm foarte în serios", 

a spus dl Duda în timpul unei conferințe de presă, după ce a semnat o declarație comună cu președinții ucrainean 

și lituanian la Kiev. "Credem că reprezintă o amenințare nu numai pentru Ucraina, ci și pentru întreaga noastră 

regiune, pentru flancul estic al NATO și pentru UE în ansamblu". (REUTERS - 23 februarie) /opopescu/dsirbu 

III. 4 Perspectiva socială 

RIA NOVOSTI: Peste 95 de mii de refugiați din Donbas au traversat granița cu Rusia 

RADOR (23 februarie) - Ministru interimar pentru situații de urgență, Aleksandr Ciuprian, a precizat că 

peste 95.000 de refugiați din Donbas au traversat granița, ajungând în Rusia. Peste 95.000 de refugiați din Donbas 

au trecut, miercuri dimineață, granița, sosind în Federația Rusă, a declarat ministrul interimar pentru situații de 

urgență al Federației Ruse, Aleksandr Cuprian. ''Astăzi, la ora 6:00, peste 96.000 de persoane din republici au 

traversat granița Federației Ruse'', a spus Ciuprian, la o întâlnire cu reprezentanții din filialele regionale ale 

Partidului Rusia Unită. 

Conducerea celor două republici Lugansk și Donețk a anunțat evacuarea cetățenilor din republici în regiunea 

Rostov din Rusia, în legătură cu amenințarea unei invazii din partea Ucrainei. În primul rând, evacuarea vizează 

femeile, copiii și vârstnicii. (www.ria.ru - 23 februarie) /vdraguta/atataru 

RRA: Tineri români și ucraineni vor forma un lanț uman la Sighetu Marmației 

RADOR (23 februarie) - Tineri români și ucraineni vor forma, mâine, un lanț uman pe Podul istoric din 

Sighetu Marmației, punct prin care se face trecerea în țara vecină. Este o inițiativă a Asociației Culori pentru Pace, 

care funcționează sub înaltul patronaj al Parlamentului European în 136 de țări și la care municipiul Sighetu 

Marmației s-a alăturat din 2015. Primăria Sighetu Marmației a transmis invitația de a se alătura acestui proiect și 

Primăriei Slatina din Ucraina. Din Sighetu Marmației vor participa aproximativ 250 de elevi, însoțiți de oficialități 

și reprezentanți ai Asociației Culori pentru Pace, transmite Radio România Sighet. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 23 februarie, ora 18:02) /mnecula/dsirbu 

DARIK: Proteste în fața Ambasadei Federației Ruse la Sofia 

RADOR (23 februarie) - Cetățeni bulgari și ucraineni au organizat, marți seară, un protest împotriva 

acțiunilor Rusiei cu privire la Ucraina. Acțiunea desfășurată sub deviza "Putin, oprește-te!" a avut loc în fața 

Ambasadei Federației Ruse de la Sofia. Circulația rutieră în zonă nu a fost blocată, iar protestul s-a desfășurat în 

mod pașnic. Protestatarii au făcut un apel îndreptat către toate statele să ajute Ucraina pentru a se evita un război. 

(www.dariknews.bg - 23 februarie) /ddaniela/avladucu 
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MTI: Criza din Ucraina - La Kiev nu există niciun semn de panică 

RADOR (23 februarie) - La Kiev, în ciuda escaladării conflictului ruso-ucrainean, nu există niciun semn de 

panică, potrivit corespondentului televiziunii publice ungare M1. Corespondentul televiziunii a transmis în direct 

miercuri dimineața din Capitala Ucrainei: Ucrainenii încearcă să rămână calmi și cumpătați. Și maghiarii din Kiev 

au spus că orașul a rămas calm. Corespondentul M1 a mai precizat: Miercuri va avea loc ședința ordinară a 

Consiliului de securitate națională și apărare a Ucrainei. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, se va întâlni 

în cursul zilei și cu cei mai bogați și influenți cinzeci de oameni de afaceri. Zelenski consideră că este important 

să transmită un mesaj actorilor vieții economice că economia ucraineană va rezista în vremuri dificile. Este de 

așteptat ca TVA-ul la benzină și motorină să fie diminuat, astfel că prețurile la combustibili să fie mai mici în 

Ucraina decât în prezent. (MTI - 23 februarie) /rganciu/atataru 

24 Februarie (Joi) 

IV.1. Perspectiva politică  

REUTERS: Secretarul General al ONU către Putin - "În numele umanității, opriți acest război" 

RADOR (24 februarie) - Secretarul General al ONU, António Guterres, a făcut miercuri un apel de ultim 

moment către președintele rus Vladimir Putin, de a opri războiul "în numele umanității", după ce liderul rus a 

anunțat o operațiune militară în estul Ucrainei. "Domnule președinte Putin, în numele umanității, retrageți-vă 

trupele în Rusia", a afirmat Guterres, după o întrunire de urgență a Consiliului de Securitate pe tema Ucrainei. 

Consecințele unui război ar fi devastatoare pentru Ucraina și pentru economia globală, a adăugat el. (REUTERS - 

24 februarie) /aionita/pvelisar 

INTERFAX: Despre extinderea NATO spre est, în mesajul televizat adresat cetățenilor ruși de 

președintele rus, Vladimir Putin 

RADOR (24 februarie) - Statele Unite au indus în eroare Rusia atunci când au promis că nu vor extinde 

NATO spre est, a declarat președintele rus, Vladimir Putin. "Tot ceea ce am spus este revoltător, dar nu sunt nici 

pe departe singurele exemple de nerespectare a dreptului internațional. Din această serie fac parte și promisiunile 

date țării noastre de a nu se extinde nici măcar cu un centimetru spre est. Ne-au mințit", a spus Putin, în timpul 

mesajului televizat adresat rușilor. Statele Unite ale Americii și întregul bloc al țărilor occidentale, pe care le-a 

creat constituie un ''imperiu al minciunilor'', a spus președintele rus. (www.interfax.ru  - 24 februarie) 

/vdraguta/ilapadat 

CNN: Putin a discutat cu președintele belarus Lukașenko pe tema situației din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Președintele rus Vladimir Putin și președintele belarus Aleksandr Lukașenko au 

discutat joi la telefon, potrivit agenției belaruse de știri Belta. "În jurul orei 5:00, joi, a avut loc o convorbire 

telefonică între președinții Belarusului și al Rusiei, în timpul căreia Vladimir Putin și-a informat omologul belarus 

în privința situației de la granița cu Ucraina și din Donbas", a citat Belta serviciul de presă prezidențial din Belarus. 

(CNN INTERNATIONAL - 24 februarie) /aionita/ilapadat 

RUSSIA TODAY: Operațiunea militară din Donbas respectă dreptul internațional (Andrei Klișas) 

RADOR (24 februarie) - Decizia președintelui rus, Vladimir Putin, de a lansa o operațiune militară în 

Donbas este în conformitate cu Constituția și dreptul internațional, a declarat Andrei Klișas, șeful Comisiei pentru 

legislație constituțională și construirea statului din cadrul Consiliului Federației. ''Președintele Rusiei acționează 

în conformitate cu Constituția Rusiei, cu rezoluția Consiliului Federației și cu normele de drept internațional. 

Pentru a menține pacea și securitatea, pentru a contracara extremismul și neonazismul în toate manifestările sale'', 

a spus el, într-un comentariu pentru Agenția de presă TASS. În discursul adresat cetățenilor Rusiei, Putin a declarat 

că a decis să conducă o operațiune militară specială pentru a proteja Donbasul. După cum a explicat el, această 

decizie a fost luată din cauza faptului că recent liderii cele două republici populare Donețk și Lugansk, Denis 
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Pușilin și Leonid Pasecinik, s-au adresat Rusiei cu o cerere de acordare de sprijin în respingerea agresiunii venite 

din partea Forțelor Armate ale Ucrainei. Putin a declarat că toți militarii ucraineni care vor refuza să execute 

ordinele infracționale date de Kiev și vor depune armele vor putea părăsi zona de război fără probleme. 

(www.russian.rt.com - 24 februarie) /vdraguta/pvelisar 

RIA NOVOSTI: Putin a anunțat că planurile Rusiei nu includ ocuparea Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a spus că planurile Federației Ruse nu includ 

ocuparea Ucrainei. "În acest context, planurile noastre nu includ ocuparea teritoriilor ucrainene. Nu vom impune 

nimănui nimic cu forța", a spus Putin într-un mesaj televizat adresat către cetățenii ruși, joi dimineață. (www.ria.ru 

- 24 februarie) /vdraguta/lapadat 

REUTERS: Demilitarizarea Ucrainei este singura modalitate de a preveni războiul în Europa - 

deputat rus 

RADOR (24 februarie) - Președintele Camerei inferioare a parlamentului Rusiei a declarat că singura 

modalitate de a preveni războiul în Europa este ca Ucraina să fie „demilitarizată”, a informat agenția de presă RIA. 

Deputatul Veaceslav Volodin este un aliat apropiat al președintelui Vladimir Putin. Rusia a lansat joi o operațiune 

militară masivă împotriva Ucrainei. (REUTERS - 24 februarie) /aboboc/ilapadat 

TASS: Biserica Ortodoxă Rusă a făcut un apel pentru pace 

RADOR (24 februarie) - Biserica Ortodoxă Rusă a adresat un apel credincioșilor prin care le-a cerut ''să se 

roage pentru o pace cât mai urgentă'', în cazul operațiunii militare ruse din Ucraina și Donbas. ''Biserica Ortodoxă 

Rusă a adresat un apel prin care le-a cerut credincioșilor ortodocși ''să se roage pentru o pace cât mai urgentă'' în 

legătură cu operațiunea militară rusă din Ucraina și Donbas'', anunță un comunicat al Bisericíi Ortodoxe Ruse. 

(Agenția de presă TASS - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Rundă de convorbiri la Kremlin între președintele rus, Vladimir Putin, și 

premierul Pakistanului, Imran Khan 

RADOR (24 februarie) - Președintele rus, Vladimir Putin, participă joi, 24 februarie, la Kremlin, la o rundă 

de convorbiri cu prim-ministrul Pakistanului, Imran Khan, care a sosit miercuri la Moscova, într-o vizită de lucru, 

relatează Agenția de presă RIA NOVOSTI. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

TASS: Serghei Lavrov și Wang Yi au discutat despre situația din Ucraina în contextul 

recunoașterii de către Rusia a republicilor Donețk și Lugansk 

RADOR (24 februarie) - Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, și ministrul de externe al Chinei, 

Wang Yi, și-au exprimat opinia comună că principala cauză a crizei actuale a fost refuzul Kievului, încurajat de 

SUA și aliații săi, de a implementa "pachetul de măsuri" de la Minsk, care a fost aprobat de Consiliul de Securitate 

al ONU, se precizează într-un comunicat al MAE rus, publicat, joi, după încheierea convorbirii telefonice dintre 

cele două părți. "Miniștrii și-au exprimat părerea comună că principala cauză a crizei actuale a fost refuzul 

Kievului, încurajat de Statele Unite și aliații săi, de a îndeplini complexul de măsuri de la Minsk, aprobat de 

Consiliul de Securitate al ONU - au precizat sursele MAE rus. Se precizează că Serghei Lavrov și Wang Yi au 

purtat discuția despre situația din estul Ucrainei în contextul recunoașterii de către Rusia a republicilor populare 

Donețk și Lugansk. (www.tass.ru - 24 februarie) /ssirbu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, a anunțat că Rusia este 

dispusă să inițieze un dialog cu autoritățile ucrainene 

RADOR (24 februarie) - Autoritățile ruse sunt dispuse să inițieze un dialog cu conducerea ucraineană, dacă 

aceasta este pregătită să discute problemele abordate de Moscova, inclusiv despre statutul de neutralitate, a declarat 

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin. ''Acet statut de neutralitate presupune 

refuzul de a desfășura trupe, armament... Întrebarea este următoarea: conducerea Ucrainei este pregătită pentru așa 
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ceva?'', a declarat Peskov, citat de Agenția de presă RIA NOVOSTI. El a adăugat că Moscova este pregătită să 

discute aceste probleme cu Kievul, dacă partea ucraineană este pregătită pentru dialog. Pe 24 februarie, 

președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat declanșarea unei operațiuni militare speciale în Donbas. Potrivit lui 

Peskov, scopul ei este demilitarizarea Ucrainei, deoarece aceasta reprezintă o amenințare la adresa părții ruse. 

(www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/avladucu 

RIA NOVOSTI: Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, a 

afirmat că Rusia nu poate fi închisă cu o cortină de fier 

RADOR (24 februarie) - Rusia nu poate fi închisă cu o cortină de fier, iar probleme au existat și în trecut în 

relația cu o serie de state, a spus Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin. ''Evident 

că pot apărea probleme în relația cu o serie de state, dar într-un fel sau altul, am avut probleme deja cu aceste state 

și înainte. Este, practic, imposibil să închizi o țară ca Rusia cu o cortină de fier'', a declarat Peskov, citat de Agenția 

de presă RIA NOVOSTI. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/avladucu 

RIA NOVOSTI: Dmitri Peskov a anunțat care sunt condițiile pentru organizarea unor convorbiri 

dintre Putin și Zelenski 

RADOR (24 februarie) - Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, a anunțat 

care sunt condițiile pentru a organiza o rundă de convobiri între liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și omologul 

său ucrainean, Volodimir Zelenski. În acest context, Peskov a afirmat: "Convorbiri între Putin și Zelenski sunt 

posibile, cu o singură condiție''. ''Kremlinul nu vede să existe bariere în organizarea discuțiilor dintre președinții 

Federației Ruse și Ucrainei, Vladimir Putin și, respectiv Volodimir Zelenski, ele pot avea loc doar în cazul în care 

Ucraina este pregătită să discute despre preocupările de securitate ale Moscovei'', a declarat purtătorul de cuvânt 

al liderului rus Dmitri Peskov. ''Dacă conducerea Ucrainei este pregătită să discute despre aceasta'', le-a declarat 

Peskov jurnaliștilor de la Moscova, răspunzând astfel la întrebarea dacă Rusia este pregătită pentru aceste 

convorbiri. El a reamintit faptul că Putin și-a format deja o viziune asupra a ceea ce Rusia și-ar dori de la Ucraina, 

astfel încât ''problemele conceptuale ale liniei roșii să poată fi rezolvate''. ''Am formulat acest lucru destul de clar: 

este vorba despre un statut de neutralitate, este vorba despre renunțarea la sistemele de arme. Întrebarea este însă 

următoarea, dacă autoritățile Ucrainei sunt pregătite pentru aceasta?'', a adăugat Peskov. (www.ria.ru - 24 

februarie) /vdraguta/avladucu 

TASS: Rusia va fi întotdeauna pregătită pentru un dialog, care va readuce pe toată lumea la 

principiile Cartei ONU (Serghei Lavrov) 

RADOR (24 februarie) - Moscova va fi întotdeauna pregătită să poarte un dialog care să aducă pe toată 

lumea înapoi la dreptate și la principiile Cartei ONU, a declarat, joi, ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov. 

"Am avut discuții intense și detaliate cu colegii noștri americani și cu alți membri NATO. Sperăm că încă mai 

există șansa de a reveni la dreptul internațional și la angajamentele internaționale. Și pentru că noi luăm măsurile 

anunțate de președinte pentru a asigura securitatea țării și a poporului rus, noi vom fi întotdeauna pregătiți pentru 

un dialog, care să ne readucă la dreptate și la principiile Cartei ONU" - a declarat Lavrov, în timpul întâlnirii cu 

omologul său pakistanez, Shah Mahmood Qureshi. (www.tass.ru - 24 februarie) /ssirbu/avladucu 

REUTERS: Rusia diseminează informații false potrivit cărora oficiali ai guvernului Ucrainei își 

părăsesc posturile (Kiev) 

RADOR (24 februarie) - Ministerul Apărării din Ucraina a declarat joi că Rusia diseminează informații 

false, potrivit cărora oficiali ai guvernului de la Kiev își părăsesc posturiler. (REUTERS - 24 februarie, ora 16:42) 

/mbaciu/atataru 
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TASS: Maria Zaharova a numit drept minciună afirmația Occidentului potrivit căreia Rusia a 

renunțat la negocieri 

RADOR (24 februarie) - Afirmația Occidentului potrivit căreia Moscova a renunțat să se așeze la masa 

negocierilor și se comportă agresiv este o minciună absolută, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al Ministerului 

rus de Externe, Maria Zaharova, la postul de televiziune "Rossia-24". "Acum, poveștile Occidentului cum că Rusia 

se comportă agresiv și nu se așează la masa negocierilor sunt o minciună absolută. Rusia acționează consecvent. 

Cei care cred că războiul, așa cum îl numesc ei, a început astăzi, mint cu nerușinare. Războiul se poartă de opt ani, 

iar de opt ani Rusia a făcut toate eforturile posibile - politice, diplomatice - pentru a-l opri și, mai mult, pentru a 

nu-i da posibilitatea să crească în ceva mai global" - a declarat diplomatul rus. Potrivit afirmațiilor Mariei 

Zaharova, țările occidentale au fost cele care au închis toate opțiunile pentru procesul de negociere cu Rusia. "Când 

partenerii noștri occidentali se bat în isterie, ei uită cumva să spună un lucru foarte important când încep să ne 

acuze, așa cum fac întotdeauna an de an, de mulți ani, de toate păcatele: /... / că ei au fost cei care au închis toate 

opțiunile pentru procesul de negociere" - a declarat Zaharova. Purtătorul de cuvânt al MAE rus a declarat că 

operațiunea militară specială a Rusiei în Ucraina nu este începutul, ci sfârșitul unui război, care durează de opt ani. 

"Această operațiune specială care a început astăzi nu este începutul unui război, este prevenirea unui scenariu 

catastrofal pentru desfășurarea acestui război. Și acesta este, desigur, sfârșitul războiului s-a dus" - a declarat ea. 

Maria Zaharova a subliniat că Moscova va răspunde la sancțiunile din Occident la fel ca înainte. "Vom reacționa 

la acest lucru în același mod în care am reacționat înainte. Vom răspunde: în oglindă, simetric, asimetric, după 

cum cere situația. Vom porni de la propriile interese" - a declarat diplomatul. (www.tass.ru - 24 februarie) 

/ssirbu/avladucu 

TASS: Serghei Lavrov l-a informat pe ministrul de externe al Qatarului despre operațiunea 

specială a Rusiei în Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, în timpul unei convorbiri telefonice 

cu omologul său din Qatar, Mohammed bin Abdel Rahman Al Thani, l-a informat pe acesta despre mersul 

operațiunii speciale ruse de apărare a Donbasului. "Serghei Lavrov a informat în detaliu despre punerea în aplicare 

a deciziei președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin - în contextul recunoașterii de către Rusia a republicilor 

populare Donețk și Lugansk, ca răspuns la apelul liderilor acestora și aprobării de către Consiliul Federației - cu 

privire la operațiunea militară specială pentru apărarea oamenilor, inclusiv sute de mii de cetățeni ruși, de o 

amenințare reală la adresa vieții și securității lor, reprezentată de actualul regim ucrainean, care nu renunță la 

încercările de a rezolva "problema Donbas" cu forța" - se afirmă în comunicat. Miniștrii au discutat, de asemenea, 

o serie de probleme legate de consolidarea relațiilor ruso-qatariote pe mai multe planuri. "A fost reiterată dorința 

reciprocă a Moscovei și Doha de a menține un dialog politic regulat, de promovare în continuare a cooperării în 

afaceri și a relațiilor culturale și umanitare. O atenție deosebită a fost acordată sarcinilor de asigurare a unei 

dinamici pozitive stabile a comerțului bilateral" - au precizat surse din cadrul ministerului. De asemenea, părțile 

și-au comparat viziunile asupra aspectelor cheie ale problematicii Orientului Mijlociu, cu accent pe necesitatea de 

a obține cât mai curând posibil soluții politice la situațiile conflictuale regionale. (www.tass.ru - 24 februarie) 

/ssirbu/atataru 

RIA NOVOSTI: Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, a afirmat că Rusia 

nu poate fi închisă cu o cortină de fier 

RADOR (24 februarie) - Rusia nu poate fi închisă cu o cortină de fier, iar probleme au existat și în trecut în 

relația cu o serie de state, a spus Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin. ''Evident 

că pot apărea probleme în relația cu o serie de state, dar într-un fel sau altul, am avut probleme deja cu aceste state 

și înainte. Este, practic, imposibil să închizi o țară ca Rusia cu o cortină de fier'', a declarat Peskov, citat de Agenția 

de presă RIA NOVOSTI. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/avladucu 

RIA NOVOSTI: Dmitri Peskov a anunțat care sunt condițiile pentru organizarea unor convorbiri dintre 

Putin și Zelenski 

RADOR (24 februarie) - Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, a anunțat 

care sunt condițiile pentru a organiza o rundă de convorbiri între liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și omologul 

său ucrainean, Volodimir Zelenski. În acest context, Peskov a afirmat: "Convorbiri între Putin și Zelenski sunt 

posibile, cu o singură condiție''. ''Kremlinul nu vede să existe bariere în organizarea discuțiilor dintre președinții 
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Federației Ruse și Ucrainei, Vladimir Putin și, respectiv Volodimir Zelenski, ele pot avea loc doar în cazul în care 

Ucraina este pregătită să discute despre preocupările de securitate ale Moscovei'', a declarat purtătorul de cuvânt 

al liderului rus Dmitri Peskov. ''Dacă conducerea Ucrainei este pregătită să discute despre aceasta'', le-a declarat 

Peskov jurnaliștilor de la Moscova, răspunzând astfel la întrebarea dacă Rusia este pregătită pentru aceste 

convorbiri. El a reamintit faptul că Putin și-a format deja o viziune asupra a ceea ce Rusia și-ar dori de la Ucraina, 

astfel încât ''problemele conceptuale ale liniei roșii să poată fi rezolvate''. ''Am formulat acest lucru destul de clar: 

este vorba despre un statut de neutralitate, este vorba despre renunțarea la sistemele de arme. Întrebarea este însă 

următoarea, dacă autoritățile Ucrainei sunt pregătite pentru aceasta?'', a adăugat Peskov. (www.ria.ru - 24 

februarie) /vdraguta/avladucu 

TASS: Rusia va fi întotdeauna pregătită pentru un dialog, care va readuce pe toată lumea la 

principiile Cartei ONU (Serghei Lavrov) 

RADOR (24 februarie) - Moscova va fi întotdeauna pregătită să poarte un dialog care să aducă pe toată 

lumea înapoi la dreptate și la principiile Cartei ONU, a declarat, joi, ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov. 

"Am avut discuții intense și detaliate cu colegii noștri americani și cu alți membri NATO. Sperăm că încă mai 

există șansa de a reveni la dreptul internațional și la angajamentele internaționale. Și pentru că noi luăm măsurile 

anunțate de președinte pentru a asigura securitatea țării și a poporului rus, noi vom fi întotdeauna pregătiți pentru 

un dialog, care să ne readucă la dreptate și la principiile Cartei ONU" - a declarat Lavrov, în timpul întâlnirii cu 

omologul său pakistanez, Shah Mahmood Qureshi. (www.tass.ru - 24 februarie) /ssirbu/avladucu 

REUTERS: Rusia diseminează informații false potrivit cărora oficiali ai guvernului Ucrainei își 

părăsesc posturile (Kiev) 

RADOR (24 februarie) - Ministerul Apărării din Ucraina a declarat joi că Rusia diseminează informații 

false, potrivit cărora oficiali ai guvernului de la Kiev își părăsesc posturiler. (REUTERS - 24 februarie, ora 16:42) 

/mbaciu/atataru 

TASS: Maria Zaharova a numit drept minciună afirmația Occidentului potrivit căreia Rusia a 

renunțat la negocieri 

RADOR (24 februarie) - Afirmația Occidentului potrivit căreia Moscova a renunțat să se așeze la masa 

negocierilor și se comportă agresiv este o minciună absolută, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al Ministerului 

rus de Externe, Maria Zaharova, la postul de televiziune "Rossia-24". "Acum, poveștile Occidentului cum că Rusia 

se comportă agresiv și nu se așează la masa negocierilor sunt o minciună absolută. Rusia acționează consecvent. 

Cei care cred că războiul, așa cum îl numesc ei, a început astăzi, mint cu nerușinare. Războiul se poartă de opt ani, 

iar de opt ani Rusia a făcut toate eforturile posibile - politice, diplomatice - pentru a-l opri și, mai mult, pentru a 

nu-i da posibilitatea să crească în ceva mai global" - a declarat diplomatul rus. Potrivit afirmațiilor Mariei 

Zaharova, țările occidentale au fost cele care au închis toate opțiunile pentru procesul de negociere cu Rusia. "Când 

partenerii noștri occidentali se bat în isterie, ei uită cumva să spună un lucru foarte important când încep să ne 

acuze, așa cum fac întotdeauna an de an, de mulți ani, de toate păcatele: /... / că ei au fost cei care au închis toate 

opțiunile pentru procesul de negociere" - a declarat Zaharova. Purtătorul de cuvânt al MAE rus a declarat că 

operațiunea militară specială a Rusiei în Ucraina nu este începutul, ci sfârșitul unui război, care durează de opt ani. 

"Această operațiune specială care a început astăzi nu este începutul unui război, este prevenirea unui scenariu 

catastrofal pentru desfășurarea acestui război. Și acesta este, desigur, sfârșitul războiului s-a dus" - a declarat ea. 

Maria Zaharova a subliniat că Moscova va răspunde la sancțiunile din Occident la fel ca înainte. "Vom reacționa 

la acest lucru în același mod în care am reacționat înainte. Vom răspunde: în oglindă, simetric, asimetric, după 

cum cere situația. Vom porni de la propriile interese" - a declarat diplomatul. (www.tass.ru - 24 februarie) 

/ssirbu/avladucu 

RIA NOVOSTI: Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică cu președintele Iranului 

RADOR (24 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o convorbire telefonică cu președintele 

Iranului, Seyyed Ebrahim Raisi, desfășurată la inițiativa părții iraniene, au anunțat surse de la Kremlin. Vladimir 
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Putin a informat despre evoluția situației în jurul Ucrainei, în contextul deciziei de desfășurare a operațiunii 

militare speciale pentru apărarea populației civile din republicile Donbasului, în conformitate cu dreptul 

internațional și angajamentele care decurg din acordurile de prietenie și ajutor reciproc cu Republica Populară 

Donețk și Republica Populară Lugansk. La rândul său, președintele iranian și-a exprimat înțelegerea față de 

preocupările de securitate ruse din cauza acțiunilor destabilizatoare ale SUA și NATO. Au fost analizate o serie 

de probleme legate de eforturile diplomatice de păstrare și implementare deplină a Planului Comun și Cuprinzător 

de Acțiune (JCPOA) privind programul nuclear iranian. S-a subliniat că atingerea unui acord final privind JCPOA 

va contribui la menținerea stabilității și securității regionale. (www.ria.ru - 24 februarie) /ssirbu/dsirbu 

RIA NOVOSTI: Convorbire telefonică Vladimir Putin - Emmanuel Macron 

RADOR (24 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o convorbire telefonică cu președintele 

Franței, Emmanuel Macron, a anunțat serviciul de presă al Kremlinului. Putin și Macron au avut un schimb de 

opinii serios și sincer cu privire la situația din jurul Ucrainei. Putin și Macron au convenit să rămână în contact. 

Șeful statului rus i-a oferit lui Macron o explicație cuprinzătoare a motivelor și circumstanțelor deciziei de a 

desfășura operațiunea militară specială. (www.ria.ru - 24 februarie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Emmanuel Macron i-a cerut joi lui Vladimir Putin să înceteze operațiunile militare în 

Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Președintele francez, Emmanuel Macron, i-a cerut joi președintelui rus, Vladimir 

Putin, în cadrul unei convorbiri telefonice, să înceteze imediat operațiunile militare în Ucraina. Convorbirea a avut 

loc după consultarea liderului ucrainean, a transmis Palatul Elysée. Macron i-a transmis lui Putin, chiar înainte de 

începerea unui summit UE, că s-a expus la "sancțiuni masive", se precizează în comunicatul Administrației 

prezidențiale franceze. (REUTERS - 24 februarie) /cstoica/dsirbu 

REUTERS: Vladimir Putin a discutat telefonic cu președintele francez Emmanuel Macron, 

transmite Kremlinul 

RADOR (24 februarie) - Președintele rus Vladimir Putin a purtat, joi, cu președintele francez, Emmanuel 

Macron, o convorbire telefonică și i-a oferit o explicație "completă" privind motivele acțiunilor Rusiei în Ucraina, 

a transmis Kremlinul. Potrivit Kremlinului, apelul a avut loc la inițiativa președintelui Macron, iar cei doi lideri 

au convenit să rămână în contact. Macron a întreprins în ultimele săptămâni o acțiune diplomatică intensă pentru 

a încerca să evite o invazie a Rusiei în Ucraina, inclusiv mergând la Kremlin să discute cu Vladimir Putin. 

(REUTERS - 24 februarie) /cstoica/dsirbu 

BBC: Invazia Ucrainei ar putea fi iminentă, avertizează Pentagonul 

RADOR (24 februarie) - Statele Unite au avertizat că armata rusă este în prezent complet pregătită pentru o 

invazie pe scară largă a Ucrainei și că un atac ar putea fi iminent. Pentagonul a susținut că armata Rusiei este cât 

se poate de pregătită pentru a iniția o invazie a Ucrainei și avertizează că atacul poate fi iminent. Departamentul 

Apărării al SUA este de părere că Vladimir Putin a strâns aproape toate forțele necesare unei invazii și că 80% 

dintre ele sunt în poziție avansată, gata de atac, cu capacitate ofensivă semnificativă de rachete, forțe la sol și mai 

mult de 24 de nave de război în Marea Neagră. "Sunt gata să atace acum, dacă li se spune să atace", a afirmat un 

oficial din administrația Biden. Avertizând că o invazie ar putea să nu fie precedată de un atac cibernetic, pentru a 

bloca presa și comunicațiile, cum a fost prezis anterior, SUA consideră în prezent că atacul ar putea începe fără 

avertisment. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 24 februarie, ora 0:00) /aionita/schelaru 

REUTERS: Ucraina cere întrunirea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU 

RADOR (24 februarie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, a declarat joi că a cerut o întrunire 

de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, în privința recentului apel din partea separatiștilor proruși către 

Rusia pentru asistență militară. "Ucraina a cerut întrunirea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, din 

cauza apelului din partea administrațiilor de ocupație rusă din Donețk și Lugansk către Rusia, cerând asistență 
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militară, ceea ce este o nouă escaladare a situației securității", a scris Kuleba pe Twitter. (REUTERS - 24 februarie, 

ora 0:30) /aionita/schelaru 

CNN: Președintele ucrainean susține că a încercat să discute telefonic cu președintele Vladimir 

Putin 

RADOR (24 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că a încercat să discute la 

telefon cu preșeidntele Vladimir Putin miercuri, dar că nu a reușit, potrivit unei postări pe contul său oficial de 

Facebook, la primele ore ale zilei de joi. "Astăzi am inițiat o conversație telefonică cu președintele Federației Ruse. 

Liniște. Deși liniște ar trebui să fie în Donbas", a scris Zelenski. (CNN INTERNATIONAL - 24 februarie) 

/aionita/schelaru 

CNN: Rusia nu are intenția de a ocupa Ucraina (Vladimir Putin) 

RADOR (24 februarie) - Într-un discurs susținut joi dimineață devreme la televiziunea națională, 

președintele rus, Vladimir Putin, a declarat: "Planurile noastre nu sunt de a ocupa Ucraina, nu intenționăm să ne 

impunem în fața nimănui." Anterior în dimineața de joi, Putin a spus că trupele sale vor iniția acțiune militară în 

Donbas, zona din estul Ucrainei ce include regiunile Donețk și Lugansk, controlate de separatiști, pe care liderul 

rus le-a recunoscut, luni, ca fiind independente. (edition.cnn.com - 24 februarie) /mbrotacel/schelaru 

CNN: Ambasadorul Rusiei la ONU apără decizia Moscovei de a efectua acțiuni militare în Donbas 

RADOR (24 februarie) - În timpul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, ambasadorul 

Rusiei la ONU, Vasily Alekseevich Nebenzya, a apărat decizia Rusiei de a întreprinde acțiuni militare în regiunea 

Donbas din estul Ucrainei. "Rădăcina crizei de astăzi din jurul Ucrainei este reprezentată de acțiunile Ucrainei, 

care, timp de mulți ani, și-a sabotat obligațiile din acordul de la Minsk", a spus Nebenzya. El a susținut că 

operațiunea rusă are scopul de a-i protejarea pe locuitorii regiunilor separatiste proruse, din estul Ucrainei, "care, 

de opt ani, se ascund de bombardamentele Ucrainei". El a afirmat că "provocarea ucraineană împotriva celor din 

Donbas nu doar că nu s-a oprit, ci s-a intensificat", ceea ce i-a determinat pe liderii separatiști din regiunile Lugansk 

și Donețk să solicite ajutor din partea Rusiei.  Departamentul de Stat al SUA a avertizat că Rusia poate folosi așa-

numitele operațiuni sub steag fals, inclusiv informații conform cărora Ucraina atacă Donețk, pentru a justifica o 

invazie. (edition.cnn.com - 24 februarie) /mbrotacel/schelaru 

REUTERS: Aliații NATO urmează să se întrunească în privința "acțiunilor agresive" ale 

Moscovei, a declarat Stoltenberg 

RADOR (24 februarie) - Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat aspru "atacul nesăbuit 

și neprovocat" din partea Rusiei asupra Ucrainei și a afirmat că aliații NATO se vor întâlni să gestioneze 

consecințele "acțiunilor agresive" ale Moscovei. Într-o declarație de la primele ore ale zilei de joi, Stoltenberg a 

afirmat: "Încă o dată, în ciuda avertismentelor noastre repetate și a eforturilor neobosite de a ne angaja diplomatic, 

Rusia a ales calea agresiunii împotriva unei țări suverane și independente." El a cerut Rusiei să înceteze imediat 

acțiunile militare și să respecte suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei. "Aliații NATO se vor întâlni 

pentru a discuta despre consecințele acțiunilor agresive ale Rusiei. Suntem alături de poporul Ucrainei în acest 

moment cumplit. NATO va face tot ce îi stă în putere pentru a își proteja și apăra aliații", a adăugat Stoltenberg. 

(REUTERS - 24 februarie) /aionita/schelaru 

CNN: Ambasadorul Ucrainei la ONU: "Este prea târziu pentru detensionarea situației" 

RADOR (24 februarie) - În cadrul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate ONU, ambasadorul 

Ucrainei la ONU, Sergi Kislitsya, a avertizat că este "prea târziu" pentru detensionarea situației, cerând, în același 

timp, celorlalte state să ajute la oprirea conflictului. "Pentru că este prea târziu, dragi colegi, să vorbim despre 

detensionare, prea târziu", a spus el. "Președintele rus a declarat război". Kisitsya a citat din Carta ONU prevederea 

conform căreia numai statele iubitoare de pace vor fi admise în Consiliul de Securitate, iar apoi i-a cerut 

ambasadorului rus să renunțe la rolul său de președinte al consiliului. Anterior, în cursul nopții de miercuri, 
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ambasadorul Rusiei, Vasili Nebenzia, a apărat operațiunea militară a Rusiei și a negat că acesta ar fi un "război", 

învinuind Ucraina pentru tensiunile actuale. (edition.cnn.com - 24 februarie) /mbrotacel/schelaru 

REUTERS: Primarul Kievului cere populației să rămână acasă, după exploziile auzite în capitală 

RADOR (24 februarie) - Primarul Kievului îndeamnă cetățenii să rămână acasă, după ce au fost auzite 

explozii în capitala ucraineană. (REUTERS - 24 februarie ora 6:42) /mbrotacel/schelaru 

CNN: Putin îi amenință pe "pe cei care ar putea fi tentați să intervină" în acțiunea militară a Rusiei 

RADOR (24 februarie) - După ce președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, joi dimineață, că a ordonat 

acțiune militară în Ucraina, el i-a amenințat pe "cei care ar putea fi tentați să intervină" în numele Ucrainei. "Acum, 

câteva cuvinte importante, foarte importante, pentru cei care ar putea fi tentați să intervină din exterior în 

evenimentele aflate în desfășurare", a spus Putin. "Oricine încearcă să intervină față de noi și cu atât mai mult să 

creeze amenințări la adresa țării noastre, la adresa poporului nostru trebuie să știe că răspunsul Rusiei va fi imediat 

și va duce la consecințe pe care nu le-ați experimentat niciodată în istoria voastră. Suntem pregătiți pentru orice 

evoluție e a evenimentelor. Au fost luate toate deciziile necesare în acest sens. Sper că voi fi ascultat." Echipele 

CNN din teren au raportat explozii în jurul Ucrainei și în afara regiunii Donbas, din estul țării. (edition.cnn.com - 

24 februarie) /mbrotacel/schelaru 

 

CNN: Ministrul ucrainean de externe cere "acțiune imediată" a comunității internaționale, în 

răspuns la operațiunile militare ale Rusiei 

RADOR (24 februarie) - Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a lansat un îndemn la "acțiune 

imediată" din partea comunității internaționale, în răspuns la operațiunile militare ale Rusiei în această țară. Într-

un mesaj publicat joi dimineață pe Twitter, Kuleba a scris: "Lumea trebuie să acționeze imediat. Miza este viitorul 

Europei și al lumii. Lista de acțiune:  

1. Sancțiuni devastatoare asupra Rusiei, ACUM, inclusiv SWIFT 

2. Izolarea completă a Rusiei prin toate mijloacele, în toate formatele 

3. Arme, echipament pentru Ucraina 

4. Asistență financiară 

5. Asistență umanitară" (edition.cnn.com - 24 februarie) /mbrotacel/pvelisar 

RBC: Kievul cere comunității internaționale să reacționeze imediat la atacul lansat de Rusia 

împotriva Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a cerut comunității internaționale 

să răspundă imediat atacului lansat de Rusia asupra Ucrainei. Kuleba a subliniat necesitatea urgentă de a introduce 

sancțiuni devastatoare împotriva Moscovei. "Lumea trebuie să acționeze imediat. Este în joc viitorul Europei și al 

lumii" - a scris ministrul pe Twitter. Dmitro Kuleba a adăugat că, pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, 

este nevoie de următoarele acțiuni: să fie introduse sancțiuni devastatoare împotriva Rusiei, inclusiv prin 

deconectarea acesteia de la SIWFT, Rusia să fie complet izolată, prin toate mijloacele, iar Ucrainei să îi fie 

furnizate arme și echipament, precum și asistență financiară și umanitară. Amintim că președintele rus, Vladimir 

Putin, a anunțat, joi dimineață, că Rusia începe o "operațiune specială" în Ucraina. (www.rbc.ua - 24 februarie) 

/sdan/ilapadat 

KORRESPONDENT: Parlamentul Ucrainei a instituit legea marțială 

RADOR (24 februarie) - Rada Supremă de la Kiev a introdus legea marțială în Ucraina, decizia fiind 

aprobată cu voturile a 300 de deputați, în ședința de joi dimineață. Președintele legislativului, Ruslan Stefanciuk, 

le-a interzis deputaților să părăsească orașul Kievul: "Cine a plecat este trădător". Decizia Parlamentului ucrainean 

a fost luată după atacul Rusiei asupra Ucrainei. (www.korrespondent.net - 24 februarie) /sdan/ilapadat 
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REUTERS: Parlamentul Ucrainei a aprobat instituirea legii marțiale 

RADOR (24 februarie) - Parlamentul Ucrainei a aprobat decretul prezidențial de instituire a legii marțiale. 

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, joi, decretarea legii marțiale, după ce Rusia a lansat mai multe atacuri 

asupra teritoriului ucrainean. (REUTERS - 24 februarie ora 8:18) /mbrotacel/ilapadat 

UNIAN: Președintele Ucrainei cere liderilor lumii să creeze o coaliție anti-Putin 

RADOR (24 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a făcut apel la liderii mondiali să 

creeze o coaliție anti-Putin, în legătură cu declanșarea unei ofensive la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei - 

transmite UNIAN. Într-un discurs adresat, joi, liderilor Statelor Unite, Germaniei, Marii Britanii, Poloniei și UE, 

Zelenski a cerut oprirea imediată a lui Putin. "Îndemn ca Putin să fie oprit imediat, să fie oprit războiul împotriva 

Ucrainei și a lumii. Să construim o coaliție anti-Putin. Sancțiuni imediate, apărare și sprijin financiar pentru 

Ucraina. Închiderea spațiului aerian. Lumea trebuie să forțeze Rusia să accepte pacea" - a scris Zelenski pe Twitter, 

după ce liderul rus, Vladimir Putin, a anunțat că Rusia lansează o "operațiune specială" în Ucraina. Joi dimineață, 

au avut loc atacuri în mai multe orașe din Ucraina, în special asupra infrastructurii militare. În estul țării, trupele 

ruse au ocupat două localități. (www.unian.net - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

CNN: "Ucraina se va apăra. Ucraina va învinge", a afirmat ministrul ucrainean de externe 

RADOR (24 februarie) - Într-o postare făcută joi dimineață pe Twitter, ministrul ucrainean de externe, 

Dmitro Kuleba, a făcut un apel către "ucrainenii din întreaga lume" să se ridice și să ceară liderilor lor să acționeze. 

"Putin a atacat, dar nimeni nu fuge", a scris el. "Armată, diplomați, toți muncesc. Ucraina luptă. Ucraina se va 

apăra. Ucraina va învinge." "Spuneți adevărul despre invazia lui Putin în țările voastre și cereți guvernelor voastre 

să acționeze imediat", a afirmat el. (CNN INTERNATIONAL - 24 februarie) /aionita/ilapadat 

CNN: Acțiunea militară a Rusiei reprezintă "un act de război", potrivit Ministerului ucrainean de 

Externe 

RADOR (24 februarie) - Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei a descris acțiunea 

militară de joi a Rusiei de joi drept "un act de război". Într-un mesaj publicat pe Facebook, purtătorul de cuvânt 

Oleg Nikolenko afirmă: "Acesta este un act de război, un atac la adresa suveranității și a integrității teritoriale a 

Ucrainei, o încălcare gravă a Statutului ONU și a normelor și principiilor fundamentale ale dreptului internațional". 

Nikolenko a adăugat că trupele ruse au efectuat atacuri asupra unor orașe ucrainene "pașnice", în cadrul unei 

ofensive ce urmărește "distrugerea statului Ucraina, ocuparea teritoriului ucrainean cu forța și instaurarea 

controlului din partea ocupației". "Ucraina își revendică dreptul la autoapărare, în conformitate cu legislația 

internațională", afirmă Nikolenko, adăugând că armata ucraineană este gata să "respingă agresorul și să apere 

pământul ucrainean cu toată forța sa". Nikolenko a îndemnat comunitatea internațională să "acționeze imediat", 

solicitând aplicarea de noi sancțiuni Rusiei și furnizarea unor echipamente militare, pentru a sprijini capacitățile 

de apărare ale Ucrainei. "Nu doar viața și securitatea cetățenilor ucraineni, ci și securitatea cetățenilor Europei, 

precum și viitorul ordinii mondiale depind de răspunsul nostru unit", a subliniat purtătorul de cuvânt al Ministerului 

ucrainean de Externe. (edition.cnn.com - 24 februarie) /mbrotacel/pvelisar 

UNIAN: Putin vrea să distrugă Ucraina, dar armata ucraineană respinge atacul cu demnitate 

(Volodimir Zelenski) 

RADOR (24 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține că liderul rus, Vladimir Putin, 

vrea să distrugă Ucraina, însă asigură că armata ucraineană ripostează în mod demn. Într-un mesaj video difuzat 

pe Facebook, Zelenski a subliniat că Ucraina "este atacată nu doar de bombe, ci și de știri false". "Este important 

să aflăm adevărul din surse oficiale. Astăzi (joi, n.r.), Rusia a lansat o invazie în Ucraina. Putin a început un război 

cu Ucraina, cu întreaga lume democratică. Vrea să-mi distrugă statul. Vrea să ne distrugă statul și tot ceea ce am 

construit și pentru ce trăim" - a declarat Zelenski. Totodată, liderul de la Kiev a făcut un apel la ucraineni, în primul 

rând la militari, care "au încasat deja prima lovitură a inamicului, dar care desfășoară, însă, o respingere demnă". 

"Cunoaștem toată puterea Forțelor Armate ale Ucrainei. Sunteți curajoși. Sunteți indestructibili. Sunteți ucraineni!" 
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- a adăugat Volodimir Zelenski. Președintele i-a îndemnat pe toți ucrainenii să nu intre în panică și să facă totul 

pentru a sprijini Forțele Armate ale Ucrainei. (www.unian.net - 24 februarie) /sdan/pvelisar 

REUTERS: Ucraina a cerut Turciei să închidă strâmtorile Bosfor și Dardanele pentru navele ruse 

RADOR (24 februarie) - Ucraina a cerut Turciei să închidă pentru navele ruse strâmtorile Bosfor și 

Dardanele, a declarat joi ambasadorul Ucrainei la Ankara, după ce Rusia a lansat atacuri aeriene și terestre asupra 

țării. Solicitarea pune într-o poziție dificilă Turcia, stat membru NATO, care împarte o frontieră maritimă cu 

Ucraina și Rusia la Marea Neagră și are relații bune cu ambele țări. Conform unui pact din 1936, Ankara deține 

controlul asupra strâmtorilor și poate limita trecerea navelor militare în perioade de război sau dacă este 

amenințată. "Solicităm ca spațiul aerian și Strâmtorile Bosfor și Dardanele să fie închise. Am transmis părții turce 

cererea noastră relevantă. În același timp, vrem să se instituie sancțiuni părții ruse", a declarat ambasadorul Vasil 

Bodnar în timpul unei conferințe de presă desfășurată la Ankara. Turcia s-a opus sancțiunilor împotriva Rusiei. 

Președintele Recep Tayyip Erdoğan a declarat că Ankara va încerca să gestioneze criza fără a renunța la legăturile 

avute nici cu Moscova, nici cu Kievul, însă a etichetat, totodată, drept inacceptabile acțiunile Rusiei împotriva 

Ucrainei. În timp ce construiește o strânsă cooperare cu Rusia în materie de apărare și energie, Ankara a vândut și 

Ucrainei drone sofisticate și a semnat un acord pentru a continua producția în colaborare, înfuriind Moscova. 

Turcia se opune politicilor rusești în Siria și Libia, anexării Crimeii în 2014 și recunoașterii în 2008 a două regiuni 

georgiene. La începutul acestei luni, șase nave de război rusești și un submarin au tranzitat Strâmtorile Dardanele 

și Bosfor până la Marea Neagră care, potrivit Moscovei, au desfășurat exerciții navale în apropierea apelor 

Ucrainei. Turcia și-a sfătuit joi cetățenii din Ucraina să nu-și părăsească locuințele sau să stea într-un loc sigur și 

să evite călătoriile, după ce companiile aeriene au anulat zborurile din cauza închiderii spațiului aerian al Ucrainei. 

Recep Tayyip Erdoğan a convocat, la ora 8:00 GM o reuniune a înalților oficiali din securitate pentru a discuta 

despre ofensiva rusă, a transmis biroul prezidențial turc. (REUTERS - 24 februarie) /cstoica/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Liderul republicii Lugansk a anunțat că situația de la linia frontului este 

tensionată 

RADOR (24 februarie) - Liderul republicii Lugansk, Leonid Pasecinik, a anunțat că situația de la linia 

frontului este dificilă. ''Situația de la linia frontului este tensionată, dar trupele militare ale republicii Lugansk 

înaintează în regim planificat'', a precizat liderul republicii Lugansk, Leonid Pasecinik. (www.ria.ru - 24 februarie) 

/vdraguta/pvelisar 

KORRESPONDENT: Prima lovitură a Rusiei asupra Ucrainei a eșuat - transmite cancelaria 

prezidențială de la Kiev 

RADOR (24 februarie) - Trupele ruse au intrat în Ucraina și au înaintat pe o distanță de până la cinci 

kilometri, invazia respectivă având loc din două direcții, în nordul regiunilor Harkov și Cernihiv - scrie 

Korrespondent, citându-l pe Oleksi Arestovic, consilier al Biroului Președintelui de la Kiev. "Principalele lovituri 

au fost lansate, la ora 05:00, asupra infrastructurii militare, aerodromurilor, depozitelor și centrelor de comandă 

militară. Potrivit estimărilor noastre preliminare - datele sunt în curs de confirmare - prima lovitură a eșuat. Sunt 

pierderi, dar sunt nesemnificative și nu reduc eficiența în luptă a Forțelor Armate ale Ucrainei și a altor structuri 

de forță" - a asigurat Arestovici. Acesta a remarcat că, în unele zone, armata rusă a pătruns pe teritoriul Ucrainei. 

"Conform datelor preliminare, există o ușoară pătrundere a inamicului pe o distanță de până la cinci kilometri, 

observată în nordul regiunii Harkov și în regiunea Cernihiv, aproape de Sumi și, din date care necesită verificare, 

în direcția Volin. Dar, conform informațiilor primite, înaintarea trupelor este contracarată" - a adăugat 

reprezentantul cancelariei prezidențiale ucrainene. Anterior, Mihailo Podoliak, consilier al șefului Biroului 

Președintelui de la Kiev, a afirmat că liderul rus, Vladimir Putin, a declarat de fapt război Ucrainei. "Nu au existat 

motive pentru asta, motivele sunt false" - a subliniat Podoliak. Ziarul Korrespondent notează că Forțele Armate 

ale Rusiei au început să bombardeze masiv orașe din Ucraina, țintind în primul rând infrastructura militară, 

aeroporturile și aerodromurile. Au fost vizate de astfel de atacuri orașele Ivano-Frankivsk, Hmelnițk, Cernihiv, 

Harkiv, Kiev, Odesa, Mikolaiv, Herson, Kramatorsk, precum și linia de contact din est. Autoritățile ucrainene au 

dat asigurări că au fost luate toate deciziile necesare privind logistica și contraoperațiunile Ucrainei în acest conflict 

cu Rusia. În plus, Ucraina a instituit, joi, legea marțială. (www.korrespondent.net - 24 februarie) /sdan/pvelisar 



137 

 

BBC: Petro Poroșenko îl compară pe Vladimir Putin cu un Hitler al zilelor noastre 

RADOR (24 februarie) - Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat că "astăzi este o zi 

tragică", însă Ucraina va triumfa. El a făcut aceste declarații în fața Parlamentului ucrainean, de la Kiev, unde 

membrii legislativului participă la discuții de criză. Poroșenko - președinte al Ucrainei în perioada 2014 - 2019 - 

l-a comparat pe președintele rus, Vladimir Putin, cu un Hitler al vremurilor moderne. Situația din parlamentul 

Ucrainei este tensionată și este posibil ca în interior să se afle persoane înarmate, a declarat pentru BBC un jurnalist 

ucrainean aflat în clădire. (www.bbc.com) /mbrotacel/pvelisar 

RADOR: Zelenski anunță că Ucraina a rupt relațiile diplomatice cu Rusia 

RADOR (24 februarie) - Ucraina a rupt relațiile diplomatice cu Federația Rusă, pe fondul invaziei lansate 

de trupele rusești joi dimineață - a anunțat președintele Volodimir Zelenski într-un mesaj difuzat la mai multe 

posturi de televiziune. Zelenski le-a mai cerut celor din Rusia să aibă curajul să iasă în stradă și să protesteze față 

de războiul Rusiei împotriva Ucrainei - potrivit canalului de YouTube Ukr.Live. /sdan/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Starea de alertă maximă a fost introdusă în Crimeea 

RADOR (24 februarie) - Autoritățile din Crimeea au decis să introducă starea de alertă maximă. Liderul 

Crimeii, Serghei Aksionov, a anunțat că, în regiune, pe fondul situației din Ucraina, a fost luată decizia de a institui 

un regim de stare de alertă maximă. "S-a luat decizia de a institui un regim de stare de alertă maximă pe teritoriul 

Republicii Crimeea. Acest lucru este necesar pentru a putea simplifica soluționarea problemelor existente'', a scris 

Aksionov pe canalul său Telegram. Potrivit acestuia, nimic nu amenință viața și sănătatea locuitorilor din Crimeea. 

(www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/pvelisar 

RUSSIA TODAY: Conducerea militară a Ucrainei a fost avertizată cu privire la posibilitatea 

declanșării unei operațiuni speciale a Rusiei (Aleksandr Lukașenko) 

RADOR (24 februarie) - Președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, a declarat că cei din conducerea 

militară a Ucrainei au fost avertizați cu privire la posibilitatea declanșării unei operațiuni speciale ruse cu scopul 

de a proteja Donbasul. Potrivit lui Lukașenko, în cursul serii trecute, înainte de începerea operațiunii militare, un 

reprezentant al conducerii militare a Ucrainei ''a solicitat să poarte convorbiri'' cu partea belarusă. Lukașenko a 

adăugat că reprezentantului Ucrainei i s-a spus că președintele Belarus îi recomandă Kievului ''să-l contacteze de 

urgență pe ministrul rus al apărării și să ia legătura cu Statul Major al Rusiei''. ''A sunat? Nu a sunat. Acesta, știind 

că poate începe un conflict, nu a sunat la Moscova'', a mai spus președintele belarus. Lukașenko a mai adăugat că 

trupele belaruse nu participă la operațiunea militară din Donbas. Pe 24 februarie, președintele rus, Vladimir Putin, 

a anunțat o operațiune militară specială pentru a proteja Donbasul. Această decizie a fost luată în urma solicitării 

de ajutor a conducerii celor două republici Lugansk și Donețk. (www.russian.rt.com - 24 februarie) 

/vdraguta/ilapadat 

KORRESPONDENT: Ucraina raportează primele victime pe fondul invaziei ruse 

RADOR (24 februarie) - În primele ore ale atacului Rusiei asupra Ucrainei, cinci militari ucraineni au fost 

uciși în urma bombardamentelor și a atacurilor cu rachete - informează Ministerul Afacerilor Interne de la Kiev, 

într-un raport remis joi. Astfel, în urma bombardării unității militare de apărare aeriană din satul Berda, regiunea 

Zaporijjia, o persoană a fost ucisă și alte cinci au fost rănite. Unitatea militară Blizniuki este atacată de ruși. În 

Kamenka-Dniprovska, un obuz a lovit un magazin din piața centrală, o conductă de gaz a fost avariată și 

acoperișurile a trei case învecinate au fost distruse. Ca urmare a atacului cu rachete lansate de pe teritoriul Crimeii 

asupra pozițiilor polițiștilor ucraineni de frontieră din Preobrajenka, regiunea Herson, a murit un polițist de 

frontieră. În zona localităților Kopani și Ivanivka, regiunea Herson, militarii ucraineni continuă lupta cu forțele 

ruse. În raionul Skadovsk, biroul de reacție rapidă al comandantului de frontieră a fost atacat din elicoptere. 

Deocamdată, datele arată că trei grăniceri ucraineni au fost uciși și alții au fost răniți. În pofida acestei situații, 

polițiștii de frontieră ucraineni opun rezistență în fața trupelor de ocupație ruse. La Mirgorod, regiunea Poltava, în 

timpul bombardării aerodromului militar al unității A1356, patru militari ucraineni au fost răniți. Se presupune că 
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a fost atacat cu rachete și unul dintre obiectele militare ale Serviciului de Frontieră din regiunea Kiev. 

(www.korrespondent.net - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

RBC: Zelenski face apel la ruși să protesteze față de războiul țării lor cu Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a adresat cetățenilor Federației Ruse 

în timpul unei conferințe de presă susținute la Kiev, pe fondul invaziei ruse în Ucraina - transmite RBC. Acesta i-

a îndemnat pe ruși să iasă să manifesteze împotriva războiului din Ucraina. "Toți cei din Federația Rusă care nu 

și-au pierdut conștiința este timpul să iasă cu proteste față de războiul cu Ucraina" - a declarat Volodimir Zelenski. 

(www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

RBC: Peste 40 de morți și zeci de răniți în atacul Rusiei asupra Ucrainei (cancelaria prezidențială 

ucraineană) 

RADOR (24 februarie) - Biroul Președintelui de la Kiev a anunțat pierderile înregistrate până acum în atacul 

Rusiei asupra Ucrainei. Potrivit consilierului Oleksi Arestovici, peste 40 de persoane au fost ucise și alte câteva 

zeci au fost rănite. Președintele Volodimir Zelenski i-a îndemnat pe cei care doresc să doneze sânge. "Știu că, în 

acest moment, sunt peste 40 de morți și câteva zeci de răniți" - a subliniat Arestovici. Acesta a mai precizat că, 

deși se știe că au fost uciși până la zece civili, informațiile sunt în curs de clarificare. (www.rbc.ua - 24 februarie) 

/sdan/pvelisar 

RBC: Explozii la Kiev și în împrejurimi 

RADOR (24 februarie) - Mai multe explozii au fost auzite la Kiev, pe fodnul invaziei ruse în Ucraina - 

transmite RBC. Explozii au fost semnalate și în Brovari, orășel de lângă capitala ucraineană. Exploziile au fost 

auzite în partea stângă a Kievului, în zonele Kurenivka, masivul Lisni, Troeșcina și Obolon. Momentan, nu există 

informații oficiale în acest sens. (www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Ministerul de Externe al Ucrainei a început evacuarea Ambasadei ucrainene de 

la Moscova 

RADOR (24 februarie) - Ministerul de Externe al Ucrainei l-a chemat la Kiev pe responsabilul cu afaceri al 

Ucrainei în Rusia pentru consultări și a început evacuarea Ambasadei ucrainene de la Moscova. (www.ria.ru - 24 

februarie) /ssirbu/avladucu 

REUTERS: Ucraina și-a rechemat însărcinatul cu afaceri din Rusia și a început evacuarea 

ambasadei sale de la Moscova (RIA) 

RADOR (24 februarie) - Ucraina și-a rechemat pentru consultări însărcinatul cu afaceri din Rusia și a 

început evacuarea Ambasadei sale de la Moscova, informează joi agenția rusă de știri RIA. Forțele ruse au invadat 

joi Ucraina pe uscat, aerian și maritim, fiind cel mai mare atac lansat de un stat împotriva altui stat de la finalul 

celui de-al Doilea Război Mondial. (REUTERS - 24 februarie, ora 14:18) /mbaciu/avladucu 

TASS: În Ucraina nu mai există diplomați americani, anunță CNN 

RADOR (24 februarie) - În Ucraina nu mai există diplomați americani și nu există încă planuri ca aceștia 

să revină în țară - transmite CNN. (www.tass.ru - 24 februarie) /ssirbu/atataru 

CENSOR.NET: Ucraina cere sprijinul partenerilor internaționali pentru a organiza coridoare 

umanitare în Donbas 

RADOR (24 februarie) - Vicepremierul ucrainean pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar, Irina 

Vereșciuk, a declarat că Ucraina face apel la partenerii internaționali să exercite presiuni asupra Rusiei, solicitând 

Moscovei să asigure coridoare umanitare pentru evacuarea copiilor și femeilor din Donbas. "Problemele umanitare 

care preocupă astăzi societatea noastră sunt așa-numitele coridoare verzi, pe care le solicită liderii administrațiilor 
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regiunile Luhansk și Donețk. Din păcate, nu au primit încă un consimțământ. Apelăm în mod oficial la partenerii 

internaționali, atât la OSCE, cât și la toate platformele internaționale, să influențeze Rusia, pentru a permite 

scoaterea copiilor noștri, în special a orfanilor. Acesta este un război, dar copiii și femeile ar trebui să poată părăsi 

localitățile aflate sub foc" - a afirmat Vereșciuk. (www.censor.net - 24 februarie) /sdan/atataru 

BBC: Declarații ale președintelui Ucrainei privind atacul Rusiei 

RADOR (24 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat atacul Rusiei asupra 

teritoriului ucrainean, afirmând că este unul "perfid". Ucraina și Rusia se află în părți diferite ale istoriei planetei, 

a subliniat președintele ucrainean. "În mod mârșav și sinucigaș, Rusia a atacat țara noastră la primele ore ale 

dimineții, exact cum a făcut Germania nazistă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Ucraina se apără și nu 

își va înmuia ritmul. Pentru ucraineni, independența este cea mai prețuită valoare", a declarat Volodimir Zelenski. 

Președintele ucrainean a mai spus că forțele ucrainene au respins mai multe atacuri ale trupelor ruse, în mai multe 

zone ale țării. Armata ucraineană a precizat că a ucis aproximativ 50 de luptători ruși și a doborât cel puțin 6 

avioane militare ruse. Informația nu a fost, însă, verificată independent. Armata ucraineană a mai spus că a pierdut 

cel puțin 40 de militari ai săi. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 24 februarie, ora 15:00) /mbaciu/avladucu 

KORRESPONDENT: Ucraina face apel la partenerii internaționali să rupă relațiile diplomatice 

cu Rusia 

RADOR (24 februarie) - Ucraina cere țărilor lumii să întrerupă relațiile diplomatice cu Rusia - potrivit unei 

declarații făcute de ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba. "Ucraina a rupt relațiile diplomatice cu 

Federația Rusă. Fac un apel către toți partenerii să facă același lucru. Demonstrați prin acest pas concret că, 

împreună cu Ucraina, respingeți categoric cel mai flagrant act de agresiune armată din Europa de la al Doilea 

Război Mondial" - a scris ministrul pe Twitter. Amintim că, după atacul Rusiei, Ucraina a anunțat ruperea relațiilor 

diplomatice cu Federația Rusă. (www.korrespondent.net - 24 februarie) /sdan/atataru 

KORRESPONDENT: Vladimir Putin nu vrea să negocieze - transmite Cancelaria Prezidențială 

de la Kiev 

RADOR (24 februarie) - Mihailo Podoliak, consilier în cadrul Biroului Președintelui de la Kiev, a declarat 

că liderul rus, Vladimir Putin, nu intenționează să negocieze cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și 

încearcă să acționeze cu viteza fulgerului pentru a provoca pagube maxime Ucrainei. "Bineînțeles că Federația 

Rusă nu are de gând să discute acum. Și nu intra în discuții. Rușii au luat o decizie fatală pentru ei înșiși și vor 

încerca să joace această decizie cu viteza fulgerului, până când vor fi obligați să-și asume o anumită 

responsabilitate și să se așeze la masa negocierilor" - a subliniat Podoliak. Potrivit previziunilor sale, autoritățile 

ruse vor încerca să dăuneze pe cât posibil Ucrainei în acest timp și să își atingă unele obiective. "Ce este psihologia 

războiului? Ei doresc, în timp ce oamenii sunt în stare de șoc, inclusiv rușii, să obțină efectul maxim din inițiativa 

lor. Prin urmare, vor întârzia cât mai mult posibil orice oportunități de negociere. Aceasta este psihologia 

războiului. Vor să ne provoace un prejudiciu maxim" - a menționat Podoliak. De asemenea, acesta a amintit că 

autoritățile ucrainene au încercat în mod repetat să negocieze cu liderul de la Kremlin și să îl determine să explice 

escaladarea, însă toate aceste tentative ale Kievului au fost fără rezultat. "Acum este evident cine este inițiatorul și 

de ce Rusia nu va intra în negocieri până când nu va ajunge măcar la niște rezultate intermediare" - este convins 

consilierul. Podoliak a mai subliniat că acuzațiile privind ofensiva ucraineană sunt nefondate. Rusia a lansat primul 

bombardament la ora 3:40, chiar înainte ca președintele Vladimir Putin să facă anunțul privind invazia, la ora 5:00. 

(www.korrespondent.net - 24 februarie) /sdan/atataru 

TASS: Ministrul apărării din Turcia a discutat cu omologul său ucrainean despre evoluțiile 

evenimentelor din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Ministrul turc al apărării naționale, Hulusi Akar, a avut, joi, o convorbire telefonică 

cu omologul său ucrainean, Oleksi Reznikov. "În timpul convorbirii, părțile au discutat despre cele mai recente 

evoluții ale evenimentelor din Ucraina" - se afirmă într-o declarație a ministerului turc al apărării. (www.tass.ru - 

24 februarie) /ssirbu/avladucu 
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RRA: Haos pentru a destabiliza guvernul - susține președintele Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Surse din anturajul președintelui ucrainean, citate de agenția de presă de stat din 

această țară, spun că obiectivele Kremlinului sunt de a cuceri părți din sudul Ucrainei și de a crea haos pentru a 

destabiliza guvernul. Președintele Vladimir Putin a dat un ultimatum forțelor ucrainene, cerând depunerea armelor 

și un dialog cu conducerea țării pentru a o declara neutră. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, 

ora 17:02) /atataru 

KORRESPONDENT: Administrația regională anunță că o parte din teritoriul regiunii Herson 

este capturată de forțele ruse 

RADOR (24 februarie) - Administrația regională anunță că o parte din teritoriul regiunii Herson din Ucraina 

este capturată. Trupele ruse au ocupat o serie de localități din regiune, inclusiv orașele Henicesk și Novaia 

Kahovka. Trupele ruse au capturat o serie de localități din regiunea Herson, a informat joi, 24 februarie, Serviciul 

de presă al Administrației regionale Herson. ''Districtul Henicesk: toate structurile guvernamentale au intrat sub 

controlul invadatorilor. Districtul Berislav: o mare coloană de vehicule blindate a traversat zona unde se află 

Centrala Hidroelectrică Kahovka și s-a îndreptat către Velika Oleksandrivka. Districtul Kahovka: tehnica și 

echipamentele militare sunt staționate în orașul Novaia Kahovka. Au fost capturate hidrocentrala Kahovka și 

punctele de trecerile prin Canalul Crimeea de Nord. Regiunea Herson: Informațiile sunt parțiale. Orașul Oleșkî se 

afla sub controlul trupelor rusesti. Un punct de control din orașul Dnipro este sub controlul invadatorilor", susține 

un comunicat remis presei. Pe rețelele de socializare sunt postate informații potrivit cărora tancurile rusești s-au 

apropiat de Herson. Lupte au loc în suburbiile sale. (www.korrespondent.net - 24 februarie) /vdraguta/avladucu 

RIA NOVOSTI: Ucraina propune revenirea pe calea păcii, a declarat Volodimir Zelenski 

RADOR (24 februarie) - Ucraina propune revenirea pe calea păcii, a declarat președintele ucrainean, 

Volodimir Zelenski. "Nu Ucraina a ales calea războiului, dar Ucraina propune revenirea pe calea păcii" - a declarat 

Zelenski într-un mesaj video. (www.ria.ru - 24 februarie) /ssirbu/asalar 

CNN: Situația la granița de vest a Ucrainei este stabilă, relevă un comunicat al autorităților 

ucrainene 

RADOR (24 februarie) - La granița de vest a Ucrainei, situația la punctele de control este stabilă, deși traficul 

este intens, potrivit unui comunicat emis de Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei. "Notăm că în prezent nu 

sunt restricții de plecare a cetățenilor ucraineni peste graniță, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Operațiunile 

de intrare sunt efectuate ritmic și niciun conflict nu a avut loc. În unele locuri există întârzieri de ordin tehnic în 

funcționarea bazei de date a Serviciilor de Grăniceri, a serviciilor vamale. Pe teritoriul Ucrainei, toate servciile 

Ministerului Afacerilor Interne ale Ucrainei, sub Legea Marțială, asigură legea și ordinea, asigură asistență celor 

răniți, elimină distrugeri și incendii", se arată în comunicat. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a instituit 

joi Legea Marțială, după ce Rusia a lansat o invazie în Ucraina. (CNN INTERNATIONAL - 24 februarie, ora 

17:00) /mbaciu/asalar 

CNN: Ucraina nu are în prezent suficient echipament militar pentru a se apăra (ambasadorul 

Ucrainei la Londra) 

RADOR (24 februarie) - Ucraina nu are în prezent suficient echipament militare pentru a se apăra, a declarat 

joi ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie, Vadim Pristaiko. "În acest moment special, nu avem suficienți 

oameni, nu avem suficient echipament", a răspuns Vadim Pristaiko după ce a fost întrebat dacă forțele ucrainene 

din teren sunt capabile să respingă atacurile trupelor ruse. Vorbind reporterilor la Ambasada Ucrainei de la Londra, 

Vadim Pristaiko a declarat că Ucraina este deschisă în ce privește necesarul său de echipament militar, plus sprijin 

financiar și umanitar din partea altor țări. Liderii Uniunii Europene urmează să anunțe un pachet de sprijin umanitar 

pentru Ucraina, precum și un pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. (CNN INTERNATIONAL - 24 februarie, ora 

18:00) /mbaciu/asalar 
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KORRESPONDENT: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a adresat un apel cetățenilor 

ucraineni și cetățenilor ruși 

RADOR (24 februarie) - Șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că lupte intense au loc în 

mai multe zone ale țării. El le-a cerut ucrainenilor să ajute armata, iar rușilor să protesteze împotriva războiului. 

Separat, Zelenski s-a adresat liderilor mondiali cu un mesaj. Președintele Volodimir Zelenski a înregistrat un mesaj 

video, în care a prezentat ultimele evenimente de pe front și s-a adresat cu acest prilej atât cetățenilor ucraineni, 

cât și celor ruși. Potrivit lui Zelenski, o situație deosebit de tensionată se menține în momentul de față în zona 

Harkov și în sudul țării, unde au loc lupte intense în suburbiile orașului Herson. De asemenea, potrivit lui Zelenski, 

debarcarea trupelor inamice de desant aerian în Hostomel este blocată. Luptătorii ruși au fost capturați, iar cei care 

s-au predat sunt tratați de către medici. Președintele ucrainean s-a adresat rușilor în limba rusă, îndemnându-i să 

iasă pe străzile orașelor lor și să protesteze împotriva războiului lansat în Ucraina. Dacă ne auziți, dacă ne 

înțelegeți, vă rog să ieșiți în piețe, să vă adresați președintelui țării dvs. Noi, ucrainenii, ne aflăm pe pământul 

nostru, militarii dumneavoastră au început războiul în țara noastră. Aș dori să vă exprimați în Piața Roșie, la 

Moscova, la Sankt Petersburg și în alte orașe, nu doar pe Instagram'', i-a îndemnat Zelenski pe ruși. Separat, șeful 

statului ucrainean s-a adresat liderilor lumii: ''Dacă dvs, stimați lideri europeni, lideri mondiali, lideri ai lumii 

libere, dacă nu ne ajutați, nu ajutați semnificativ Ucraina, atunci mâine războiul va bate la ușa dvs.'', a spus 

Zelenski. Președintele Volodimir Zelenski i-a îndemnat pe ucraineni să se alăture Forțelor Armate ale Ucrainei și 

Apărării Teritoriale, precum și să-i ajute pe voluntari și pe medici, în special, donând sânge. 

(www.korrespondent.net - 24 februarie) /vdraguta/avladucu 

BBC: O nouă Cortină de Fier cade și închide Rusia în afara lumii civilizate, a declarat președintele 

Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că "o nouă Cortină de 

Fier cade". Într-un discurs video, pe fondul luptelor care au loc pe majoritatea teritoriului ucrainean, președintele 

Zelenski a declarat: "Ceea ce vedem noi astăzi nu sunt numai exploziile de rachete, luptele, huruiala avioanelor, 

ci este și sunetul unei noi Cortine de Fier care cade și închide Rusia în afara lumii civilizate. Obiectivul nostru 

național este ca acea cortină să nu cadă pe teritoriul Ucrainei, ci pe locuințele rușilor". Volodimir Zelenski susține 

că mai multe avioane de luptă și vehicule blindate ale forțelor ruse au fost distruse, iar forțele ucrainene luptă 

susținut pentru a respinge luptătorii ruși. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 24 februarie, ora 19:00) 

/mbaciu/avladucu 

BBC: Ucraina "nu se așteaptă" ca cineva să lupte pentru ea (Oksana Markarova, ambasadoarea 

ucraineană la Washington) 

RADOR (24 februarie) - Ambasadoarea Ucrainei la Washington a declarat că țara sa "nu se așteaptă ca 

cineva" să lupte pentru ea, în bătălia cu forțele ruse. În declarații făcute la Ambasada Ucrainei, Oksana Markarova 

a afirmat că "Kievul se află sub controlul deplin (al guvernului)", însă elicopterele ruse sunt "chiar lângă" oraș. 

"Situația este foarte tensionată", a adăugat ambasadoarea. Potrivit Oksanei Markarova, zeci de membri ai 

personalului militar ucrainean au fost uciși, începând de joi dimineață. (www.bbc.com - 24 februarie) 

/mbrotacel/lbadiu 

RBC: Inamicul nu se aștepta la o astfel de rezistență - susține ministrul ucrainean al apărării 

RADOR (24 februarie) - Ucrainenii luptă împotriva invadatorilor ruși de mai bine de 16 ore, ministrul 

apărării de la Kiev, Oleksi Reznikov, afirmând că lupte grele continuă în regiunile Luhansk și Sumi și în partea de 

nord a capitalei Ucrainei. "Situația este dificilă în sudul țării. Cu toate acestea, forțele armate ucrainene, grănicerii, 

salvatorii, luptătorii altor structuri de forță mențin eroic linia frontului. Întreaga națiune se alătură treptat 

rezistenței. Mii de cetățeni s-au alăturat deja Forțelor de Apărare Teritorială" - a declarat Reznikov. Potrivit 

acestuia, ucrainenii i-au oprit pe ruși în apropiere de Harkiv. "Ocupanții ruși deja se predau. Inamicul nu se aștepta 

la o asemenea rezistență" - a adăugat ministrul ucrainean al apărării. Cu toate acestea, a subliniat oficialul, 

Kremlinul pregătește un nou val de atacuri, inclusiv un asalt aerian. "Dar armata noastră este pregătită să-i 

întâmpine. Utilizăm activ arme moderne primite de la parteneri. Vor fi și mai multe. Lumea începe să impună 
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sancțiuni. Proteste împotriva războiului au început în Rusia. Mâine, rușii vor cunoaște prețul nebuniei lui Putin. 

Noi suntem pe pământul nostru și nu ne vom retrage" - a mai transmis Reznikov. (www.rbc.ua - 24 februarie) 

/sdan/dsirbu 

UNIAN: Scopul Rusiei este să blocheze Kievul și să creeze un coridor terestru către Crimeea și 

Transnistria - susține armata ucraineană 

RADOR (24 februarie) - Scopul principal al operațiunii ruse este să blocheze Kievul și, în același timp, să 

creeze un coridor terestru către peninsula Crimeea și către regiunea separatistă transnistreană, din Republica 

Moldova - se arată într-un comunicat al Forțelor Terestre ale Ucrainei. "Pe 24 februarie, la ora 21:00, inamicul 

continua să desfășoare o agresiune la scară largă împotriva Ucrainei. Peste 60 de grupuri tactice au intrat pe 

teritoriul Ucrainei. Inamicul își concentrează principalele eforturi pe direcțiile Slobohansk, Siversk și Tavrida. Cu 

permisiunea unui alt 'popor frate' din Republica Belarus, operațiuni demonstrative se desfășoară de-a lungul 

secțiunii de nord a frontierei de stat a Ucrainei, cu aeronave Su-25SM, de pe aerodromul Lunineț. Planul insidios 

al invadatorilor ruși este deja clar. Scopul principal al operațiunii este blocarea Kievului, crearea unui coridor 

terestru către peninsula Crimeea și către autoproclamata republică moldovenească nistreană. În acest scop, au fost 

trimiși 200 de soldați ruși la aerodromul Gostomel" - menționează armata ucraineană. Un alt obiectiv al 

invadatorului, potrivit forțelor Kievului, este să provoace pierderi pentru infrastructura civilă critică, aceasta fiind 

vizată în mod regulat de rachete și lovituri aeriene. "Luptele sunt în desfășurare la periferia orașului Herson. 

Inamicul încearcă să ocolească orașul dinspre est și să continue ofensiva în direcția Mikolaiv. Două lovituri cu 

rachete au fost efectuate la Buialik. Gruparea Forțelor de Apărare continuă să conducă o operațiune defensivă 

pentru respingerea agresiunii armate. Unități mecanizate și de tancuri se apără în nord de-a lungul liniei Peremoha-

Gluhiv. Coloana invadatorilor ruși a fost oprită. Brigada 1 continuă să lupte la periferia Cernihivului" - au mai 

comunicat Forțele Terestre ale Ucrainei, într-un raport transmis joi seară. (www.unian.net - 24 februarie) 

/sdan/dsirbu 

UKRAINSKA PRAVDA: Misiunea OSCE își evacuează întreg personalul din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Misiunea Specială de Monitorizare a OSCE a decis să-și evacueze temporar toți 

angajații din Ucraina - transmite, joi seară, ziarul Ukrainska Pravda. Potrivit unui comunicat al OSCE, secretarul 

general al organizației, de comun acord cu actualul președinte al OSCE, a decis evacuarea temporară a tuturor 

membrilor misiunii internaționale din Ucraina, din cauza deteriorării situației de securitate. "Această decizie nu a 

fost luată cu ușurință, iar plecarea trebuie să fie temporară. Siguranța femeilor și a bărbaților dedicați care servesc 

drept ochi și urechi imparțiale ale comunității internaționale în întreaga țară este foarte importantă" - a arătat 

OSCE, menționând că plecarea angajaților ar trebui să aibă loc cât mai curând posibil. Reprezentanții OSCE au 

amintit că misiunea funcționează în Ucraina din 2014. (www.pravda.com.ua - 24 februarie) /sdan/dsirbuy 

RBC: Volodimir Zelenski: "Cetățenii ucraineni mor pentru libertatea Ucrainei și a Europei" 

RADOR (24 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a participat, joi, la o reuniune de 

urgență a Consiliului European, desfășurată online - potrivit unui mesaj postat pe contul de Facebook al liderului 

de la Kiev. În timpul evenimentului, Zelenski a încercat să îi convingă pe liderii UE "să fie umăr la umăr alături 

Ucraina și să îl oprească pe agresor". "Soarta Europei se decide în Ucraina. Dacă Putin nu primește acum o 

respingere demnă, va merge mai departe" - a afirmat Zelenski. Potrivit acestuia, țările europene ar trebui să impună 

imediat sancțiuni economice și financiare puternice împotriva agresorului. "În mod special, să deconecteze Rusia 

de la SWIFT și să impună un embargo asupra comerțului cu petrol și gaze" - a propus liderul ucrainean. În plus, 

Volodimir Zelenski a îndemnat statele europene să ajute armata ucraineană cu arme și muniții, precum și să sprijine 

o misiune de menținere a păcii sub egida ONU. "Cetățenii ucraineni mor pentru libertatea Ucrainei și a Europei. 

Am așteptat de mult timp în fața ușilor deschise. Am întrebat despre apartenența la NATO - nu am auzit un răspuns. 

Acum, avem nevoie de garanții juridice internaționale de securitate, de o perspectivă europeană clară, de acțiuni 

rapide și concrete" - a adăugat Volodimir Zelenski. (www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/dsirbu 
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RRA: La Palatul Cotroceni are loc ședinta CSAT convocată de președintele Klaus Iohannis 

RADOR (24 februarie) - La Palatul Cotroceni are loc de la această oră ședința CSAT convocată de 

președintele Klaus Iohannis. Tema reuniunii o reprezintă implicațiile asupra securității euroatlantice în contextul 

agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. De la ora 13:00, șeful statului are programată o întâlnire pe aceeași 

temă cu președinții Senatului, Florin Cîțu, și respectiv al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Anterior, la Palatul 

Victoria a avut loc o ședință pentru gestionarea situației de criză convocată de premierul Nicolae Ciucă și la care 

au participat mai mulți membri ai cabinetului său. Potrivit unui comunicat difuzat la final, Ministerul de Externe 

monitorizează situația cetățenilor români din Ucraina și a convocat celula de criză interinstituțională pentru a le 

oferi acestora asistență consulară. De asemenea, guvernul evaluează intrările și ieșirile de gaze naturale pe toate 

rutele din țară, pentru a putea lua, în funcție de evoluția situației, măsurile necesare vizând continuitatea în 

aprovizionare. În text se menționează și faptul că România are suficiente stocuri în depozite pentru sezonul rece. 

Totodată, structurile guvernamentale sunt pregătite să asigure preluarea, la nevoie, a fluxurilor de refugiați. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 11:00) /lcoman/pvelisar 

RRA: Președintele Klaus Iohannis participă, la Bruxelles, la summitul extraordinar al UE 

RADOR (24 februarie) - Președintele Klaus Iohannis participă astăzi la Bruxelles la summitul extraordinar 

al UE convocat pentru a stabili o abordare comună și acțiuni colective după recunoașterea de către Rusia a 

regiunilor separatiste. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 0:01) /schelaru 

RRA: România este alături de Ucraina (Bogdan Aurescu) 

RADOR (24 februarie) - România este alături de Ucraina - arată într-un mesaj pe Twitter, ministrul de 

externe, Bogdan Aurescu. El avertizează că încălcarea gravă de către Rusia a legislației internaționale va avea un 

cost foarte mare. Bogdan Aurescu adăugă că aliații și partenerii vor decide împreună cele mai potrivite măsuri 

pentru securitatea și apărarea comunității transatlantice. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 

09:04). /rpatulea/ilapadat 

RRA: Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a transmis instrucțiuni Misiunii României la NATO 

RADOR (24 februarie) - Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, anunță că a transmis instrucțiuni Misiunii 

României la NATO să ceară celorlalți aliați să activeze art. 4 al Tratatului de la Washington, ca urmare a atacului 

militar al Rusiei în această dimineață împotriva Ucrainei. Acest articol prevede activarea unui mecanism de 

consultare între aliați privind impactul actualei situații de securitate asupra statelor membre NATO. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 10:02:13) /lcoman/ilapadat 

RRA: Celulă de criză  interinstituțională pentru acordarea de asistență consulară cetățenilor 

români aflați pe teritoriul ucrainean 

RADOR (24 februarie) - Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a convocat joi celula de criză 

interinstituțională pentru acordarea de asistență consulară cetățenilor români aflați pe teritoriul ucrainean, unde 

există un risc major de instabilitate și confruntări armate. Astfel, consulatele din Kiev, Cernăuți, Odesa și Solotvino 

sunt în contact permanent atât cu românii care și-au înregistrat prezența în Ucraina, cât și cu liderii asociațiilor 

românești din țara vecină. Până acum, 30 de conaționali au contactat ministerul, care reia apelul ca românii din 

Ucraina să utilizeze de urgență platformă econsulat.ro sau să sune la numărul de telefon 0040.751.084.537 pentru 

a-și anunța prezența pe teritoriul ucrainean. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 12:02). 

/rpatulea/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Ministerul de Externe al României l-a convocat pe ambasadorul Rusiei 

RADOR (24 februarie) - Ambasadorul Rusiei la București, Valeri Kuzmin, a fost chemat la sediul 

Ministerului de Externe al României pentru a lua cunoștință de poziția oficială a României cu privire la situația 

din Ucraina, a anunțat serviciul de presă al Ministerului român de Externe. "În contextul agresiunii militare a 

Rusiei împotriva Ucrainei, care a fost precedată de recunoașterea nelegitimă de către Rusia a așa-ziselor "republici" 
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separatiste Donețk și Lugansk, precum și în legătură cu măsurile similare întreprinse de toate statele membre UE, 

ministrul de externe, Bogdan Aurescu, l-a chemat pe ambasadorul Rusiei în România la sediul Ministerului 

Afacerilor Externe, joi, 24 februarie" - se arată într-un comunicat publicat pe site-ul MAE al României. Cu această 

ocazie, secretarul de stat pe probleme strategice, Iulian Fota, a transmis un mesaj în care condamnă în cel mai ferm 

mod recunoașterea de către Rusia a independenței republicilor Donețk și Lugansk, precum și "agresiunea" 

împotriva Ucrainei. Oficialul român a declarat că aceste acțiuni reprezintă o încălcare gravă a dreptului 

internațional și a angajamentelor internaționale ale Federației Ruse. https://ria.ru/20220224/posol-

1774795789.html (www.ria.ru - 24 februarie) /ssirbu/atataru 

RRA: Bogdan Aurescu l-a convocat pe ambasadorul rus în România, Valery Kuzmin, în contextul 

agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, l-a convocat astăzi pe ambasadorul rus în 

România Valery Kuzmin în contextul agresiunii militare ruse  împotriva Ucrainei. Secretarul de stat pentru afaceri 

strategice, Iulian Fota, a transmis, la rândul său, un mesaj de condamnare în termenii cei mai fermi a recunoașterii 

de către Moscova a așa-zisei independențe a regiunilor separatiste Donețk și Lugansk, dar și a invaziei Rusiei 

asupra Ucrainei. Iulian Fota a arătat că aceste acțiuni reprezintă încălcări grave ale dreptului internațional și ale 

angajamentelor internaționale asumate de Rusia și că aceste acțiuni vor atrage un răspuns ferm coordonat și 

substanțial din partea comunității euroatlantice. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 15:00) 

/mcimpoaca/atataru 

RRA: Președintele Klaus Iohannis a declarat că țara noastră nu va fi atrasă în conflictul militar 

din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Președintele Klaus Iohannis a declarat astăzi că țara noastră nu va fi atrasă în 

conflictul militar din Ucraina, iar românii nu trebuie să se teamă pentru siguranța lor. După ședința din această 

dimineață a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, șeful statului a evocat apartenența României la NATO, ceea 

ce aduce ample garanții de securitate. Statutul de membru al NATO și al Uniunii Europene, Parteneriatul Strategic 

solid cu Statele Unite ale Americii constituie o umbrelă de securitate extrem de solidă. Niciodată în istoria noastră 

nu am fost mai bine protejați în fața oricărei potențiale agresiuni, a adăugat președintele. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 16:09) /asalar 

RRA: Discuție telefonică între președinții Klaus Iohannis și Volodimir Zelenski 

RADOR (24 februarie) - Președintele Klaus Iohannis a discutat la telefon cu omologul său ucrainean 

Volodimir Zelenski și l-a asigurat de sprijinul total și de solidaritatea României în fața agresiunii militare 

iresponsabile a Rusiei. Într-un mesaj pe Twitter șeful statului a precizat că va exista o coordonare rapidă cu 

partenerii pentru sprijinul Ucrainei, prin oferirea de asistență umanitară. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 

24 februarie, ora 17:00) /atataru 

CNN: Germania a anunțat că va prelungi și intensifica sprijinul acordat misiunilor NATO de 

poliție aeriană din România 

RADOR (24 februarie) - Germania este pregătită să prelungească și să intensifice sprijinul acordat 

misiunilor NATO de poliție aeriană din România, a declarat joi ministrul german al apărării, Christine Lambrecht, 

care a adăugat că Germania este pregătită să dea curs și altor solicitări din partea Alianței Nord-Atlantice. "Am 

emis un ordin prin care prelungim și intensificăm angajamentul nostru în misiunile de poliție aeriană din România", 

a declarat Christine Lambrecht în cadrul unei informări în comisia parlamentară de apărare de la Berlin. La 

începutul lunii, Germania a trimis trei avioane de luptă pentru a participa la misiunile de protejare a spațiului aerian 

al României. De asemenea, a mobilizat 350 de militari în Lituania, ca parte a angajamentelor față de NATO, 

contingent suplimentar la cei 550 de militari germani care fac parte din unitatea combatantă a NATO condusă de 

Germania. (CNN INTERNATIONAL, 24 februarie, ora 17:00) /mbaciu/avladucu 

https://ria.ru/20220224/posol-1774795789.html
https://ria.ru/20220224/posol-1774795789.html
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RRA: Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis un apel la încetarea războiul în Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis, astăzi, un apel la 

încetarea războiul în Ucraina și Rugăciunea pentru pace, în care își exprimă speranța că forțele politice 

euroatlantice mai pot găsi calea unui dialog pacificator, spre binele acestei țări și al întregii Europe. Patriarhul 

României își exprimă deplina solidaritate cu creștini români ortodocși care trăiesc în Ucraina, precum și 

disponibilitatea de a-i ajuta după propriile noastre puteri. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, 

ora 22:40) /mnecula/dsirbu 

RADOR: Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat Consiliul Suprem de 

Securitate 

RADOR (24 februarie) - Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat în această dimineață, 

începând cu ora 8:00, ședința Consiliului Suprem de Securitate, în legătură cu situația din Ucraina. (RADIO 

CHIȘINĂU - 24 februarie) /pvelisar 

RADOR: MAEIE solicită cetățenilor Republicii Moldova să nu se deplaseze în țara vecină 

RADOR (24 februarie) - În contextul deteriorării grave a situației de securitate din Ucraina, din această 

noapte, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europe (MAEIE) solicită cetățenilor Republicii Moldova să nu 

se deplaseze în țara vecină, iar celor care se află temporar în Ucraina să părăsească teritoriul acestui stat imediat. 

Totodată, MAEIE a dispus în regim de urgență evacuarea membrilor familiilor și personalului neesențial de 

la ambasada țării noastre la Kiev și consulatul de la Odesa. Echipa consulară este operațională și acționează în 

direcția acordării asistenței și protecției consulare cetățenilor aflați pe teritoriul Ucrainei. 

Recomandăm în context, verificarea cu regularitate a alertelor de călătorie emise de către minister, inclusiv 

pe canalul Telegram MAEIExplică, sau contactarea Ambasadei Republicii Moldova la Kiev, Consulatul 

Republicii Moldova la Odesa sau Centrul de Apel al MAEIE. 

Liniile de telefon de urgență ale misiunilor diplomatice sunt constituite și active în regim de permanență 

(24/7):  Kiev: +38 068 384 2016 sau la adresa de email: kiev@mfa.gov.md,  Odesa: +380 99 242 0835 sau la 

adresa de email: odesa@mfa.gov.md 

Centrul de apel al MAEIE poate fi contactat la numerele de telefon 0 80 090 990 – gratuit de la telefonul 

fix din orice localitate a Republicii Moldova sau numărul +373 22 23 20 02 (inclusiv din străinătate), sau email: 

call.center@mfa.gov.md. 

(RADIO CHIȘINĂU - 24 februarie) /pvelisar 

RADOR: Guvernul Republicii Moldova va cere Parlamentului să declare stare de urgență, în 

contextul războiului din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Guvernul Republicii Moldova va cere Parlamentului să declare stare de urgență, 

în contextul războiului din Ucraina. Comisia pentru situații excepționale se va întruni pentru a întreprinde un șir 

de măsuri în urma declanșării acestei crize. De asemenea, dispunem intensificarea misiunilor de patrulare ale mai 

pentru preveni eventuale provocări. 

"Mai multe curse cu destinația Ucraina au aterizat astăzi la Chișinău. Vom avea grijă de acești oameni. Vom 

ajuta oamenii care au nevoie de sprijinul nostru. Avem pregătite mai multe scenarii în cazul unui flux mai mare 

de refugiați" - declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, 

convocat în această dimineață, urmare a războiului din Ucraina. (RADIO CHIȘINĂU - 24 februarie) /pvelisar 

REUTERS: Republica Moldova intenționează să instituie stare de urgență, afirmă președintele Maia Sandu 

RADOR (24 februarie) - Președintele Republicii Moldova a anunțat că intenționează să instituie stare de 

urgență la nivel național. Maia Sandu a precizat că țara sa este gata să primească zeci de mii de persoane din 

Ucraina. (REUTERS - 24 februarie ora 10:12) /mbrotacel/ilapadat 

TASS: Guvernul Republicii Moldova a cerut Parlamentului instituirea stării de urgență pentru 60 de zile 

RADOR (24 februarie) - Guvernul Republicii Moldova se va adresa, joi, Parlamenului cu cererea de 

instituire a stării de urgență pentru 60 de zile din cauza situației din Ucraina. Această decizie a fost luată în cadrul 

ședinței Cabinetului de Miniștri, a anunțat premierul republicii, Natalia Gavrilița, în cadrul unui briefing de presă. 
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"S-a decis instituirea stării de urgență în toată țara începând cu 24 februarie 2022 pentru o perioadă de 60 de zile. 

Astăzi vom trimite parlamentului spre aprobare un proiect de hotărâre în acest sens ca urmare a situației din 

regiune" - a declarat Gavrilița. În această perioadă vor fi introduse regimuri speciale de trecere a frontierei, de 

utilizare a spațiului aerian și măsuri de gestionare a fluxurilor de migrație. Natalia Gavrilița i-a îndemnat pe cetățeni 

să rămână calmi. "Instituțiile statului funcționează normal și vă îndemn să vă informați din surse de încredere" - a 

subliniat aceasta. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13842263 (www.tass.ru - 24 februarie) 

/ssirbu/atataru 

RRA: Parlamentul de la Chișinău a decretat stare de urgență pe întreg terioriul Republicii Moldova 

RADOR (24 februarie) - Parlamentul de la Chișinău a decretat, în această seară, starea de urgență pe întreg 

terioriul Republicii Moldova, pentru 60 de zile. Decizia a fost luată la solicitarea cabinetului condus de Natalia 

Gavriliță, ca urmare a invaziei militare rusești în Ucraina. Autoritățile moldovene fac apel la calm și spun că, în 

prezent, pentru cetățenii țării nu există pericole iminente, iar riscurile sunt legate mai mult de fluxurile mari de 

migranți. Natalia Gavriliță a mai spus că nu există riscuri de sistare a aprovizionării Republicii Moldova cu gaze 

naturale sau cu energie electrică. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 22:06:10) /dpop/dsirbu 

REUTERS: UE va trage la răspundere Kremlinul pentru atacul "nejustificat" asupra Ucrainei (von der 

Leyen) 

RADOR (24 februarie) - Uniunea Europeană va trage la răspundere Moscova pentru atacul "nejustificat" 

asupra Ucrainei, a declarat, joi, președintele executivului blocului comunitar, Ursula von der Leyen. "În aceste 

momente întunecate, gândurile noastre sunt alături de Ucraina și de femeile, bărbații și copiii nevinovați care se 

confruntă cu acest atac neprovocat și se tem pentru viața lor", a scris von der Leyen pe Twitter. "Vom trage 

Kremlinul la răspundere", a adăugat șefa Comisiei Europene. Liderii UE urmează să se reunească într-un summit 

de urgență la Bruxelles, în cursul zilei de joi, după ce miercuri a intrat în vigoare o primă rundă de sancțiuni UE 

împotriva Rusiei. (REUTERS - 24 februarie ora 7:12) /mbrotacel/ilapadat 

REUTERS: Războiul este "cel mai grav scenariu", afirmă ministrul ungar de externe 

RADOR (24 februarie) - Ministrul de externe al Ungariei a declarat, joi, că "războiul este cel mai grav 

scenariu", la câteva ore după ce Rusia a atacat statul vecin, Ucraina. "Acum, la fel ca întotdeauna, sarcina noastră 

este de a garanta securitatea poporului ungar", a scris ministrul de externe Peter Szijjarto pe pagina sa oficială de 

Facebook. "Ambasada noastră din Kiev este funcțională și gata să îi ajute pe cetățenii ungari care se află în Ucraina 

în acest moment". (REUTERS - 24 februarie ora 8:00) /mbrotacel/ilapadat 

REUTERS: Acesta este "cel mai întunecat moment al Europei, de la Al Doilea Război Mondial" (premierul 

Belgiei) 

RADOR (24 februarie) - Atacul Rusiei asupra Ucrainei aruncă Europa înapoi într-o situație pe care 

continentul credea că a depășit-o demult, a afirmat, joi, premierul belgian Alexander De Croo. "Acesta este cel 

mai întunecat moment al Europei, de la cel de-Al Doilea Război Mondial", a scris premierul Belgiei pe Twitter. 

"Această agresiune rusă este inutilă și neprovocată. Inimile și gândurile noastre sunt alături de poporul Ucrainei". 

(REUTERS - 24 februarie ora 8:06) /mbrotacel/ilapadat 

REUTERS: Liderii UE urmează să discute despre noi sancțiuni împotriva Rusiei la summitul de urgență 

RADOR (24 februarie) - Liderii Uniunii Europene vor discuta despre un alt pachet de sancțiuni împotriva 

Rusiei în cadrul unei reuniuni de urgență de astăzi, a anunțat UE într-un comunicat. „Președintele (Comisiei 

Europene) (Ursula) von der Leyen va schița un nou pachet de sancțiuni care este finalizat de Comisia Europeană 

și pe care Consiliul îl va adopta rapid”, se arată în declarație. Aceste „măsuri restrictive suplimentare... vor impune 

Rusiei consecințe masive și grave pentru acțiunile sale”, se mai adăugă. (REUTERS - 24 februarie ora 8:22) 

/aboboc/ilapadat 

REUTERS: Premierul italian afirmă că atacul asupra Ucrainei este "nejustificat și nejustificabil" 

RADOR (24 februarie) - Premierul italian Draghi a declarat că atacul Rusiei asupra Ucrainei este 

"nejustificat și nejustificabil". El a afirmat că lucrează împreună cu aliații europeni și cei din NATO pentru a 

reacționa imediat, cu unitate și determinare. (REUTERS - 24 februarie) /aionita/ilapadat 

REUTERS: Germania asigură Ucraina de solidaritate și avertizează Rusia cu "consecințe severe" 

RADOR (24 februarie) - Cancelarul german, Olaf Scholz, a discutat, joi, cu președintele ucrainean, 

Volodimir Zelenski, pe care l-a asigurat de solidaritatea Germaniei, a scris pe Twitter un purtător de cuvânt al 

guvernului german. Forțele ruse au tras rachete în mai multe orașe din Ucraina și au debarcat trupe pe coasta de 

sud a acesteia, potrivit unor oficiali și informații din mass-media, după ce președintele Vladimir Putin a autorizat 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13842263
file:///C:/Users/Antonia/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.tass.ru


147 

 

"o operațiune militară specială" în estul Ucrainei. "Avem un război terestru în Europa, despre care credeam că 

aflăm doar din cărțile de istorie. Este o încălcare flagrantă a dreptului internațional", a declarat ministrul economiei, 

Robert Habeck, adăugând: "Pentru Rusia, acest atac va avea consecințe politice și economice severe". Ministrul 

german de externe, Annalena Baerbock, a declarat că această "zi a infamiei" nu va fi uitată de comunitatea 

internațională și a precizat că Germania va răspunde, împreună cu partenerii săi. Baerbock a adăugat că a convocat 

o întâlnire a echipei guvernamentale de criză la ora locală 8:30. (REUTERS - 24 februarie ora 8:24) 

/mbrotacel/ilapadat 

REUTERS: Slovacia condamnă atacul rusesc asupra Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Slovacia condamnă „în termeni deosebit de puternici” atacul Rusiei asupra vecinei 

Ucraina, a declarat premierul Eduard Heger pe Twitter. "În vremuri când lumea democratică vrea să trăiască în 

pace, Rusia vrea război. Suntem pregătiți și vom acționa uniți", a spus el. (REUTERS - 24 februarie) 

/aboboc/ilapadat 

CNN: Președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene condamnă ferm acțiunea Rusiei 

în Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene au emis, joi, 

o declarație comună, în care condamnă acțiunea militară rusă din Ucraina "în cei mai fermi termeni posibili". 

"Rusia încalcă grav dreptul internațional și subminează securitatea și stabilitatea europeană și globală", au declarat 

președintele Consiliului European, Charles Michel, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. 

"Cerem Rusiei să înceteze imediat ostilitățile, să-și retragă armata din Ucraina și să respecte pe deplin integritatea 

teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. O astfel de folosire a forței și a constrângerii nu își are locul în 

secolul 21". În declarație se precizează că Michel a programat pentru joi o reuniune a Consiliului European, pentru 

discuții pe marginea crizei Ucraina și a unor posibile măsuri punitive împotriva Rusiei. "Deplângem pierderea de 

vieți omenești și suferința umanitară. UE și statele sale membre sunt pregătite să ofere un răspuns umanitar de 

urgență. Facem apel la Rusia și la formațiunile armate susținute de Rusia să respecte dreptul internațional 

umanitar", se adaugă în declarație. "UE sprijină ferm Ucraina și poporul acesteia, care se confruntă cu această 

criză fără egal. UE va oferi în continuare asistență politică, financiară și umanitară. Ne coordonăm răspunsul cu 

partenerii noștri internaționali, inclusiv NATO și G7, ai căror lideri se vor întâlni astăzi". (edition.cnn.com - 24 

februarie) /mbrotacel/pvelisar 

RUSSIA TODAY: Consiliul European și Comisia Europeană au solicitat Rusiei să oprească ostilitățile din 

Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Președinții Consiliului European și ai Comisiei Europene, Charles Michel și, 

respectiv Ursula von der Leyen, au cerut Rusiei să oprească operațiunea militară din Ucraina. Acest fapt este 

menționat într-o declarație comună a celor doi: ''Facem apel la Rusia să înceteze imediat ostilitățile, să-și retragă 

trupele din Ucraina și să respecte integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei!'''. Președintele 

Consiliului European, Charles Michel, a anunțat și convocarea de urgentă a unei reuniuni extraordinare a 

Consiliului European. (www.russian.rt.com - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

DARIK: Președintele Bulgariei convoacă o reuniune a instituțiilor statului cu privire la acțiunile militare 

din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a convocat o reuniune a instituțiilor statului 

în legătură cu acțiunile militare din Ucraina. La întâlnire participă președintele Adunării Naționale, Nikola Mincev, 

prim-ministrul Kiril Petkov, ministrul apărării, Stefan Ianev, ministrul afacerilor externe, Teodora Ghenciovska, 

viceprim-ministrul responsabil pentru fonduri europene și ministru al finanțelor, Asen Vasilev, ministrul 

transporturilor și comunicațiilor, Nikolai Săbev, șeful Statului Major, amiralul Emil Eftimov, directorul Serviciului 

de Informații Militare, general de brigadă Venelin Venev și președintele Agenției de Informații de Stat, Antoan 

Ghecev. După reuniune, șeful statului bulgar va face o declarație. (www.dariknews.bg - 24 februarie) 

/ddaniela/ilapadat 

REUTERS: Președintele francez cere Rusiei să pună capăt imediat acțiunilor militare din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat acțiunile militare ale Rusiei 

în Ucraina și a cerut Moscovei să le pună capăt imediat. Președintele Vladimir Putin a autorizat joi dimineață „o 

operațiune militară specială” împotriva Ucrainei pentru a elimina ceea ce el a numit "o amenințare gravă", spunând 

că scopul său este demilitarizarea vecinului său. (REUTERS - 24 februarie) /aboboc/ilapadat 

REUTERS: NATO și Uniunea Europeană rămân unite în fața Rusiei, afirmă ministrul german de externe 
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RADOR (24 februarie) - Ministrul german al apărării a declarat că nu este niciodată prea târziu pentru dialog 

cu Rusia, subliniind, în același timp, că NATO și Uniunea Europeană rămân unite în fața "încălcării drastice a 

legislației internaționale de către Moscova". "Acest lucru este valabil mai ales acum, desigur, pentru aliații noștri 

din flancul estic al alianței, care se pot baza pe sprijinul nostru deplin", afirmă Christine Lambrecht, într-un 

comunicat. Ministrul german a lansat un apel către președintele rus, Vladimir Putin, de a-și retrage trupele imediat 

și a spus că Rusia ar trebui să se pregătească pentru sancțiuni dure, fără precedent. (REUTERS - 24 februarie ora 

9:06) /mbrotacel/ilapadat 

MTI: Criza din Ucraina - Ungaria susține Ucraina (Péter Szijjártó) 

RADOR (24 februarie) - Ungaria susține integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, a declarat joi 

dimineață ministrul ungar de externe într-o postare publicată pe pagina sa de socializare."În vecinătatea noastră 

are loc cel mai rău scenariu, războiul pe care nici măcar eforturile diplomatice ale celor mai mari și mai puternice 

țări nu l-au putut preveni", a afirmat Péter Szijjártó, care a adăugat: Ungaria va face parte din toate negocierile 

care se referă la deciziile care vor oferi un răspuns coordonat. Cea mai importantă sarcină a guvernului ungar este 

garantarea securității maghiarilor. Reprezentanțele Ungariei în Ucraina funcționează, dintre care și ambasada de 

la Kiev. În înregistrarea sa video, Péter Szijjártó a mai precizat că s-a consultat cu ambasadorul Ungariei la Kiev, 

István Íjgyártó, care l-a informat că în interiorul Kievului situația este deocamdată calmă, nu există nicio urmă de 

acte de război. Personalul ambasadei este în siguranță, condițiile sunt date, deocamdată, pentru desfășurarea 

activității, iar Garda națională ucraineană a dublat protejarea ambasadei. Ministrul ungar de externe le-a cerut 

maghiarilor din estul și centrul Ucrainei să ia legătura cu Ambasada Ungariei de la Kiev. În Transcarpatia situața 

este, deocamdată, calmă, reprezentanțele externe ale Ungariei de aici sunt în contact permanent cu liderii 

maghiarilor. Șeful diplomației ungare a mai precizat: Dacă va fi nevoie de alte demersuri, Ungaria le va întreprinde 

pe acestea din timp și rapid, și pe măsura posibilităților va fi informată și opinia publică. (MTI - 24 februarie) 

/rganciu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Președintele francez, Emmanuel Macron, i-a cerut Rusiei să oprească imediat ostilitățile 

din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Președintele francez, Emmanuel Macron, i-a cerut Rusiei să pună capăt imediat 

ostilităților din Ucraina. Președintele francez, Emmanuel Macron, a condamnat cu fermitate operațiunea militară 

a Rusiei în Ucraina și a îndemnat-o pe Rusia să oprească ostilitățile. "Franța condamnă cu fermitate decizia Rusiei 

de a declanșa un război împotriva Ucrainei. Rusia trebuie imediat să înceteze operațiunile militare'', a scris Macron 

pe Twitter.  Macron a mai declarat că sprijină Ucraina și desfășoară activități cu partenerii și aliații săi pentru a 

pune capăt războiului. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/pvelisar 

REUTERS: Franța va convoca în această dimineață o reuniune a Consiliului Național de Apărare 

RADOR (24 februarie) - Franța va convoca la ora 9:00 CET (ora 10:00, ora României - n.red.) o reuniune 

a Consiliului Național de Apărare, după ce militarii ruși au intrat în Ucraina, a transmis joi președinția franceză. 

Într-un comunicat, palatul prezidențial francez a menționat că președintele Emmanuel Macron a purtat o 

convorbire telefonică mobilă cu omologul său, Volodimir Zelenski, care a solicitat mai multe intervenții în 

sprijinul țării sale. (REUTERS - 24 februarie) /cstoica/ilapadat 

REUTERS: Ambasada Cehiei din Kiev și-a suspendat temporar activitatea, anunță Ministerul ceh de 

Externe 

RADOR (24 februarie) - Ministerul ceh de Externe a anunțat joi că a închis temporar Ambasada din capitala 

ucraineană Kiev din cauza înrăutățirii semnificative a situației de securitate, după invazia rusă. Potrivit 

ministerului, Consulatul Cehiei din orașul Lvov, din vestul Ucrianei, este încă funcțional. (REUTERS - 24 

februarie) /cstoica/pvelisar 

REUTERS: Letonia - Ministerul de Externe transmite că țara ar trebui să se pregătească pentru ”posibile 

riscuri de securitate” 

RADOR (24 februarie) - Letonia, o națiune baltică care a fost condusă cândva de la Moscova, dar acum 

membră a NATO și a Uniunii Europene, a anunțat că ar trebui să se pregătească pentru "posibile riscuri de 

securitate" după ce forțele ruse au invadat Ucraina. "Letonia este în siguranță, nu suntem sub o amenințare militară 

directă", a transmis joi, printr-un comunicat, Ministerul leton de Externe. "Cu toate acestea, Letonia trebuie să se 

pregătească și pentru posibile riscuri de securitate – un flux imprevizibil de refugiați, amenințări informatice, 

atacuri de dezinformare, provocări legate de resursele energetice". (REUTERS - 24 februarie) /cstoica/ilapadat 

DARIK: Bulgaria condamnă acțiunile militare din Ucraina 
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RADOR (24 februarie) - Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a convocat reuniunea instituțiilor statului în 

legătură cu acțiunile militare din Ucraina. După încheierea întrevederii, șeful statului bulgar a declarat: "Este 

absolut inacceptabil ca în secolul 21, în Europa să zboare bombardiere strategice, rachete, să existe atacuri aeriene 

și de pe mare, cu lovituri asupra unui stat suveran. Absolut inacceptabil. În momentul de față nu există nicio 

amenințare militară directă la adresa securității Bulgariei, potrivit tuturor serviciilor noastre. Dar există o serie de 

riscuri - în general, situația privind securitatea în Europa și la nivel global s-a schimbat complet. Guvernul continuă 

să facă estimări ale riscurilor legate de rutele maritime și aeriene, rutele energetice, întregul sistem de alimentare 

care afectează societatea noastră. Se vor căuta toate opțiunile posibile pentru a nu exista întreruperi în furnizarea 

de gaze, în special petrolul important, alimentele și toate bunurile esențiale. Sunt în desfășurare activități pentru a 

proteja Bulgaria în ceea ce privește securitatea cibernetică. Extrem de important este că Bulgaria nu va permite și 

va lucra activ pentru apărarea sa în cadrul NATO și în general în sistemul de securitate națională și colectivă. Sunt 

în desfășurare consultările aliaților în cadrul NATO. Soarta compatrioților noștri din Ucraina este, de asemenea, 

importantă pentru noi. Numărul persoanelor care solicită evacuarea depășește 4.000, vom face tot posibilul pentru 

a fi evacuate. Aș dori să fac un apel către toți bulgarii din Ucraina, precum și către toți cetățenii ucraineni care 

doresc să solicite azil în Bulgaria: suntem deschiși și vom face tot posibilul nu numai pentru a fi transportați în 

siguranță în Bulgaria, ci pentru a li se acorda aici tot ajutorul de care au nevoie". (www.bnr.bg - 24 februarie) 

/ddaniela/ilapadat 

RRA: Ministrul de externe Péter Szijjártó afirmă că Ungaria este alături de Ucraina și susține integritatea 

teritorială a țării 

RADOR (24 februarie) - Ministrul de externe ungar, Péter Szijjártó, a cărui țară are o relație apropiată cu 

Rusia, afirmă că cel mai grav scenariu a devenit realitate, iar Ungaria este alături de Ucraina și susține integritatea 

teritorială a țării. Ministrul Szijjártó a anunțat într-un mesaj pe o rețea de socializare că misiunea diplomatică a 

Ungariei în Ucraina continuă să lucreze. Reporterul Radio România Actualități, Carmen Gavrilă, notează că în 

Ucraina, în special în partea de vest, trăiesc aproximativ 150.000 de etnici maghiari. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 10:07) /ilixandru/ilapadat 

MTI: Criza din Ucraina - Ungaria nu poate interveni în niciun conflict armat (expert ungar) 

RADOR (24 februarie) - Din cauza situației geopolitice, Ungaria nu poate interveni în niciun conflict armat, 

a subliniat analistul principal al Institutului XXI. Század (Secolul XXI) în cadrul unei emisiuni difuzate joi 

dimineață de televiziunea publică ungară M1. Președintele rus Vladimir Putin a dispus joi dimineață o operațiune 

militară în bazinul Donețk, menționând că Rusia nu are de gând să ocupe Ucraina, dar va încerca să demilitarizeze 

țara. Cu toate acestea, forțele ruse au atacat ținte militare și în alte părți ale Ucrainei, au lansat atacuri și separatiștii 

pro-ruși din zonele din estul Ucrainei aflate sub controlul lor. Conducerea ucraineană a declarat stare de război. 

Lumea occidentală a condamnat operațiunea militară rusă și a pus în vedere instituirea unor sancțiuni severe 

împotriva Moscovei. Analistul instituției, Dániel Deák, a amintit că premierul Viktor Orbán a declarat miercuri 

fără echivoc: Scopul Ungariei este să rămână în afara acestui conflict armat; a respins, de asemenea, poziția 

adoptată de mai mulți politicieni din opoziția ungară, inclusiv de candidatul opoziției la funcția de premier al 

Ungariei, Péter Márki-Zay, de a trimite trupe sau arme în Ucraina. Premierul a mai precizat că, conform 

informațiilor de ultimă oră, niciun stat membru NATO nu trimite trupe în Ucraina. Dániel Deák consideră că tot 

ce poate face Ungaria este să susțină poziția și demersurile comune în consens cu Uniunea Europeană și statele 

membre ale NATO. Expertul ungar a atras atenția asupra faptului că Europa, inclusiv Ungaria, este vulnerabilă 

din punctul de vedere al gazelor naturale și al petrolului rusesc. Prețurile de pe piața mondială a gazelor naturale 

și a țițeiului au crescut deja, a adăugat analistul ungar. O altă sarcină a Ungariei este primirea și asigurarea asistenței 

refugiaților, a mai spus Dániel Deák, care a precizat că există un plan pentru primirea a sute de mii de refugiați. 

Expertul a amintit că Armata Ungară a regrupat forțele în partea de est a Ungariei. Sarcina armatei este, după cum 

a spus ministrul apărării Tibor Benkő, ca, dacă conflictul se extinde în partea de vest a Ucrainei, să primească 

refugiații care sosesc și să împiedice extinderea conflictului armat și pe teritoriul Ungariei. (MTI - 24 februarie) 

/rganciu/ilapadat 

CNN: Polonia și țările baltice solicită consultări în temeiul Articolului 4 din Tratatul NATO 

RADOR (24 februarie) - Statele membre NATO, Polonia, Estonia, Letonia și Lituania, au invocat Articolul 

4 al NATO, pentru a lansa consultări în cadrul alianței, cu privire la preocupările lor de securitate. Premierul 

estonian, Kaja Kallas, a declarat că invazia Rusiei în Ucraina reprezintă o "amenințare pentru întreaga Europă", 

potrivit unui comunicat al guvernului estonian. "Agresiunea la scară largă a Rusiei este o amenințare pentru 
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întreaga lume și pentru toate țările NATO și trebuie inițiate consultări în cadrul NATO privind consolidarea 

securității aliaților, pentru a implementa măsuri suplimentare pentru asigurarea apărării aliaților NATO", a spus 

Kallas, adăugând: "Cel mai eficient răspuns la agresiunea Rusiei este unitatea". În conformitate cu Articolul 4 din 

Tratatul NATO, părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori - în opinia vreuneia dintre ele - este amenințată 

integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăruia dintre aliați. Ucraina nu este stat membru al 

NATO. Cu toate acestea, Rusia a cerut ca NATO să se angajeze să nu primească niciodată Ucraina în alianță, 

solicitare respinsă de membrii NATO, care au invocat politica "ușilor deschise" ale Alianței Nord-Atlantice. 

(edition.cnn.com - 24 februarie) /mbrotacel/pvelisar 

RIA NOVOSTI: Președintele Lituaniei a semnat un decret privind instituirea stării de urgență 

RADOR (24 februarie) - Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a semnat un decret, prin care se declară 

starea de urgență în această țară baltică, din cauza situației din Ucraina. Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, 

a semnat un decret prezidențial, prin care declară starea de urgență în țară, din cauza situației din Ucraina și a 

solicitat ca parlamentul să-l aprobe. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Președintele Lituaniei a anunțat că Ucraina și-a câștigat dreptul de a adera la Uniunea 

Europeană 

RADOR (24 februarie) - Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a declarat că Ucraina și-a câștigat dreptul 

de a adera la UE, un subiect care urmează să fie examinat. Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a adăugat că 

acest subiect, problema aderării Ucrainei la UE, va fi examinat joi în cadrul Consiliui European cu participarea 

liderilor europeni, iar Kievul și-a câștigat acest drept. ''Ucraina... este o țară care din toate punctele de vedere, 

istoric, tradițional, prin valorile sale, devotamentul față de principiile europene, merită să fie membră cu drepturi 

depline în familia statelor europene... Ei și-au formulat clar obiectivele, își doresc să devină membri ai UE și astăzi, 

poate mai mult ca oricând ar trebui să concretizăm această perspectivă. Și aceasta va fi, de asemenea, una dintre 

chestiunile despre care vom discuta astăzi la Consiliul European", a spus Gitanas Nausėda, în cadrul unei 

conferințe de presă, susținută în finalul reuniunii Consiliului de Apărare a statului baltic. Conferința a fost 

transmisă online pe site-ul LRT (Radio și Televiziune Lituaniană). (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Ministerul de Externe al Ungariei l-a convocat pe ambasadorul Rusiei de la Budapesta 

RADOR (24 februarie) - Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, l-a convocat joi pe ambasadorul 

Rusiei de la Budapesta, în legătură cu situația din Ucraina. Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, l-a convocat 

pe ambasadorul rus la sediul MAE al Ungariei și l-a informat în legătură cu poziția Budapestei cu privire la 

operațiunea militară rusă împotriva Ucrainei, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului ungar, Zoltán Kovács. 

''Ministrul de externe Szijjártó l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Budapesta și l-a informat despre poziția 

Ungariei cu privire la conflictul dintre Rusia și Ucraina: ''Ungaria sprijină integritatea teritorială și suveranitatea 

Ucrainei și va fi parte a răspunsului comun al UE'', a scris Zoltán Kovács pe Twitter. (www.ria.ru - 24 februarie) 

/vdraguta/ilapadat 

REUTERS: Franța va acorda ajutor Ucrainei "sub toate formele", a declarat ministrul francez de externe 

RADOR (24 februarie) - Franța își va întări sprijinul către Ucraina, a declarat joi ministrul francez de 

externe, Jean-Yves Le Drian, adăugând că ajutorul va fi oferit "sub toate formele", dar nu a detaliat cu privire la 

acest ajutor. Ulterior, biroul de presă al președintelui francez, Emmanuel Macron, a anunțat că președintele se va 

adresa în curând națiunii cu privire la Rusia și Ucraina. (REUTERS - 24 februarie, ora 13:30) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Lituania a declarat stare de urgență și a desfășurat trupele de-a lungul granițelor sale 

(președintele Gitanas Nausėda) 
RADOR (24 februarie) - Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a declarat joi stare de urgență la nivel 

național, afirmând că armata țării va fi desfășurată de-a lungul granițelor sale, ca răspuns la "posibile perturbări și 

provocări, având în vedere numărul mare de trupe ruse masate în Rusia și Belarus". (REUTERS - 24 februarie, 

ora 13:48) /mbaciu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Ambasadorul Rusiei la Copenhaga, Vladimir Barbin, a fost convocat la MAE danez 

RADOR (24 februarie) - Ambasadorul Rusiei la Copenhaga, Vladimir Barbin, a fost convocat la sediul 

Ministerului danez al Afacerilor Externe, joi, după ce Rusia a atacat Ucraina, iar autoritățile daneze au "reiterat 

poziția Regatului Danemarcei privind încetarea imediată și necondiționată a operațiunilor militare ruse împotriva 

Ucrainei și retragerea forțelor armate ruse de pe întreg teritoriul ucrainean", a informat Serviciul de presă al 

ministerului danez. 
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"Ambasadorul Rusiei la Copenhaga, Vladimir Barbin, a fost convocat, joi dimineață, la sediul Ministerului 

danez de Externe pentru a discuta cu secretarul de stat al instituției, Jesper Møller Sørensen. Scopul este de a-i 

exprima condamnarea fermă a operațiunii militare ruse din Ucraina", se mai specifică în comunicatul remis de 

Serviciul de presă al ministerului regatului. Ministerul danez de Externe a adăugat că, practic, convocarea 

ambasadorului Rusiei este efectuată la solicitarea ministrului danez de externe, Jeppe Kofod. Ministerul Afacerilor 

Externe din Danemarca explică că astfel de convocări ale unui ambasador străin pentru a discuta cu secretarul de 

stat al instituției, Jesper Møller Sørensen, se întâmplă extrem de rar. De obicei, astfel de întâlniri sunt organizate 

de către șeful diplomației externe daneze. În plus, marți, ambasadorul rus a mai fost convocat din nou la sediul 

Ministerului danez de Externe, iar a doua sa convocare indică faptul că atitudinea Guvernului danez față de 

ofensiva rusă este cât se poate de serioasă'', se mai specifică în comunicatul de presă. Kofod a condamnat acțiunile 

Rusiei și le-a caracterizat drept ''un capitol întunecat al istoriei europene''. ''Danemarca va depune toate eforturile 

pentru a se asigura că împotriva Rusiei sunt aplicate cele mai dure sancțiuni pe care le-a văzut ea vreodată. Și 

suntem dispuși să luăm noi măsuri de prevenție pentru a ne asigura propria securitate, alături de aliații noștri", a 

spus Kofod, în comunicatul de presă, citat de Agenția de presă RIA NOVOSTI. (www.ria.ru - 24 februarie) 

/vdraguta/atataru 

RIA NOVOSTI: Șefa Comisiei Europene a discutat cu Volodimir Zelenski despre acordarea de sprijin 

Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o convorbire cu președintele 

Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că UE lucrează la acordarea unui sprijin maxim Ucrainei. "Am vorbit cu 

președintele Zelenski, deoarece el organizează apărarea împotriva atacului militar din partea Rusiei. L-am asigurat 

că lucrăm neobosit pentru a asigura un sprijin maxim pentru Ucraina. Vom discuta despre acest lucru și la summitul 

UE și G7" - a declarat șefa Comisiei Europene pe contul său de Twitter. (www.ria.ru - 24 februarie) /ssirbu/atataru 

CNN: Președintele Franței a susținut un discurs în fața națiunii privind Rusia și Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat joi că agresiunea Rusiei 

împotriva Ucrainei constituie "cel mai grav atac la adresa păcii și stabilității în Europa din ultimele decenii". 

Președintele francez a făcut declarațiile în cadrul unui discurs adresat națiunii după ce Rusia a lansat o invazie în 

Ucraina. "Alegând războiul, președintele Putin nu a atacat doar Ucraina, ci el a decis să lanseze cel mai grav atac 

la adresa păcii, a stabilității în Europa din ultimele decenii", a subliniat Emmanuel Macron. În mod neobișnuit, 

președintele Macron a vorbit în fața drapelului Ucrainei, lângă care se aflau și drapelele Franței și al Uniunii 

Europene. Emmanuel Macron și-a început discursul felicitând poporul ucrainean pentru curaj și hotărâre. 

"Libertatea lor este libertatea noastră. Aceste evenimente reprezină un punct de cotitură în istoria Europei și a țării 

noastre, care vor avea consecințe îndelungate și grele asupra vieților noastre, asupra geopoliticii continentului 

nostru", a subliniat președintele francez și a adăugat: "Sancțiunile impuse împotriva Rusiei vor fi măsurabile cu 

agresiunea de care se face vinovată". Emmanuel Macron a precizat că sancțiunile vor viza armata rusă, economia 

și sectoarele energetice. Emmanuel Macron a mai spus că va susține vineri un discurs în fața Parlamentului de la 

Paris, în care va da informații suplimentare privind răspunsul Franței la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. 

(CNN INTERNATIONAL, 24 februarie, ora 15:00) /mbaciu/atataru 

RIA NOVOSTI: Ambasadorul Rusiei la Tallin, Vladimir Lipaev, a fost convocat la MAE al Estoniei 

RADOR (24 februarie) - Ambasadorul Rusiei la Tallin, Vladimir Lipaev, a fost convocat la sediul 

Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei, joi, după ce Rusia a atacat Ucraina, pentru a exprima protestul 

autorităților estone și pentru a condmna cu fermitate atacul Rusiei împotriva Ucrainei, a informat Serviciul de 

presă al MAE al Estoniei. "Ambasadorul Rusiei la Tallin, Vladimir Lipaev, a fost convocat, joi, la sediul 

Ministerului de Externe al Estoniei pentru a discuta cu ministrul eston de externe, Märt Volmer. Märt Volmer, 

care s-a întâlnit cu ambasadorul rus, i-a transmis acestuia că atacul Rusiei a fost o desconsiderare totală nu numai 

a dreptului internațional, ci și a principiilor de bază ale umanității. "Estonia cere Rusiei să respecte dreptul 

internațional și să pună capăt urgent războiului, care va provoca doar moarte și suferință. Războiul nu poate fi o 

soluție pentru nicio problemă și cu certitudine nu va rezolva problemele", a declarat Volmer, citat de Serviciul de 

presă la MAE al Estoniei. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/atatar 

INFOSTART.HU - Viktor Orbán a dat publicității un mesaj extraordinar 

RADOR (24 februarie) - Comandamentul operativ pentru securitatea națională din Ungaria a organizat o 

ședință, iar cele dezbătute în cadrul acestei ședințe au fost rezumate de premierul Viktor Orbán.  
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Rusia "a atacat cu forțe militare Ucraina", iar din această cauză Comandamentul operativ pentru securitatea 

națională a ținut o ședință cu participarea premierului Viktor Orbán. După această ședință premierul a postat o 

înregistrare video pe pagina sa de Facebook, în care a subliniat: "Condamnăm împreună cu aliații noștri europeni, 

din cadrul UE și NATO, acțiunea militară a Rusiei". Premierul a adăugat că după-amiază va pleca la Bruxelles "la 

o întâlnire de urgență" și consideră că "unitatea europeană va fi sustenabilă". "Este posibil să fim determinați să 

acționăm în comun", a spus Viktor Orbán, care a precizat: "Ungaria trebuie să rămână în afara acestui conflict 

armat, pentru noi cel mai important este asigurarea siguranței maghiarilor". În schimb, a pus în vedere "acordarea 

unui ajutor umanitar". Comandamentul operativ pentru securitatea națională va trimite soldați și forțe de poliție în 

apropierea graniței dintre Ucraina și Ungaria. Guvernul ungar se așteaptă ca mulți cetățeni ucraineni să solicite 

statutul de refugiat în Ungaria, cărora le va fi oferită toată asistența necesară care depinde de Executiv. 

https://infostart.hu/belfold/2022/02/24/orban-viktor-rendkivuli-uzenetet-tett-kozze-video/rganciu/atataru 

 

TASS: Premierul Ungariei a anunțat intenția de a sta deoparte de conflictul din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Ungaria speră să rămână deoparte de conflictul din Ucraina, deoarece este 

preocupată, în primul rând, de siguranța propriilor cetățeni, a declarat, joi, premierul Ungariei, Viktor Orbán, după 

o întâlnire cu cei mai apropiați colaboratori ai săi pe probleme politico-militare. Ungaria trebuie să stea deoparte 

de acest conflict militar, pentru că securitatea poporului maghiar este cel mai important lucru pentru noi - a declarat 

șeful Guvernului ungar, într-un mesaj video postat pe pagina sa oficială de Facebook. Prin urmare, nici nu poate 

fi vorba că vrem să desfășurăm soldați în Ucraina - a spus Orbán. Totuși, în cazul apariției în Ungaria a refugiaților 

ucraineni, acestora li se va acorda asistență umanitară, a adăugat premierul ungar. Totodată, Orbán a dat asigurări 

că Ungaria este în deplină solidaritate cu poziția altor țări UE și NATO cu privire la evenimentele din Ucraina. 

Potrivit acestuia, împreună cu aliații săi, "condamnă atacul militar al Rusiei" asupra Ucrainei. Anterior, premierul 

ungar a subliniat că țara sa susține suveranitatea și integritatea teritorială a republicii vecine. (www.tass.ru - 24 

februarie) /ssirbu/avladucu 

REUTERS: UE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la UE pentru ai cere stoparea imediată a operațiunilor 

militare din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Uniunea Europeană l-a convocat joi pe ambasadorul Rusiei la UE pentru a-i cere 

stoparea imediată a acțiunilor militare ale Rusiei în Ucraina, a declarat serviciul diplomatic al UE (EEAS). În 

întâlnirea cu ambasadorul rus, UE a transmis că blocul european "condamnă în cei mai duri termeni invazia 

neprovocată și nejustificată în Ucraina și cere încetarea imediată a operațiunilor militare și retragerea 

necondiționată a forțelor și echipamentelor militare de pe întreg teritoriul Ucrainei", a declarat EEAS. (REUTERS 

- 24 februarie, ora 19:54) /mbaciu/atataru 

TASS: Emmanuel Macron va discuta la 25 februarie cu Hollande și Sarkozy măsurile Franței în legătură cu 

situația din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Președintele Franței, Emmanuel Macron, va discuta, vineri, cu predecesorii săi, 

François Hollande, care a condus republica din 2012 până în 2017, și cu Nicolas Sarkozy, care a condus țara în 

ultimii cinci ani, măsurile Parisului în legătură cu situația din Ucraina, au anunțat, joi, surse de la Palatul Élysée. 

"Șeful statului francez îi va primi pe predecesorii săi, François Hollande și Nicolas Sarkozy, la 25 februarie, la 

Palatul Élysée, pentru a discuta despre situația din Ucraina" - au subliniat sursele citate. Potrivit reprezentanților 

administrației franceze, întâlnirea cu Hollande este programată pentru ora 11:00, ora Parisului, iar convorbirile cu 

Sarkozy sunt planificate o oră mai târziu. (www.tass.ru - 24 februarie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Putin trebuie să înțeleagă că NATO este și o alianță nucleară (Jean-Yves Le Drian) 

RADOR (24 februarie) - Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, a declarat că Vladimir Putin 

trebuie să înțeleagă faptul că NATO este, totodată, și o alianță nucleară. (REUTERS - 24 februarie ora 21:42) 

/mbrotacel/dsirbu 

REUTERS: Putin trebuie să înțeleagă că și NATO este o alianță nucleară, când emite amenințări legate de 

armele nucleare (Jean-Yves Le Drian) 

RADOR (24 februarie) - Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, a declarat, joi, că președintele 

rus, Vladimir Putin, trebuie să înțeleagă, atunci când emite amenințări în legătură cu armele nucleare, că și NATO 

este o alianță nucleară. Întrebat dacă amenințarea lui Putin - referitoare la "asemenea consecințe pe care nu le-ați 

experimentat niciodată în istoria voastră" - echivalează cu amenințarea folosirii unor arme nucleare în conflictul 

din Ucraina, Le Drian a spus că așa a fost înțeleasă. "Da, cred că Vladimir Putin trebuie, de asemenea, să înțeleagă 
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faptul că Alianța Atlantică este și o alianță nucleară. Asta este tot ceea ce voi spune în această privință", a declarat 

Le Drian la postul francez de televiziune TF1. (REUTERS - 24 februarie ora 22:06) /mbrotacel/lbadiu 

RRA: Consiliul European condamnă în cei mai duri termeni posibili agresiunea militară nejustificată a 

Rusiei asupra Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Avem rezultatele de la Consiliul European, care se desfășoară la Bruxelles. 

România este reprezentată de președintele țării noastre, Klaus Iohannis. Consiliul European condamnă în cei mai 

duri termeni posibili agresiunea militară nejustificată a Rusiei asupra Ucrainei și cere Moscovei să înceteze toate 

acțiunile militare și să își retragă forțele și echipamentele de pe teritoriul ucrainean, să respecte integritatea 

suveranitatea și independența Ucrainei în interiorul granițelor recunoscute la nivel internațional. Totodată, 

Consiliul European condamnă implicarea Belarusului în această agresiune și cere să se abțină tde la o asemenea 

acțiune. În actualele condiții, Consiliul European solicită pregătirea și adoptarea urgentă a unui nou pachet de 

sancțiuni individuale și economice care să aibă consecințe severe pentru Rusia. Acestea vor viza sectorul financiar, 

energia și transporturile, finanțarea exporturilor și politica vizelor. Consiliul European a mai subliniat în această 

seară, într-un comunicat postat pe Twitter, că Uniunea Europeană rămâne solidară cu Ucraina, pe care va continua 

să o sprijine atât politic, cât și financiar și umanitar. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 

22:49) /lbadiu 

BBC: Premierul britanic se declară "consternat de evenimentele îngrozitoare din Ucraina" 

RADOR (24 februarie) - Premierul britanic, Boris Johnson, s-a declarat "consternat de evenimentele 

îngrozitoare din Ucraina", subliniind că președintele rus Vladimir Putin "a ales calea vărsării de sânge și a 

distrugerii lansând acest atac neprovocat". Johnson a adăugat că a vorbit cu președintele Ucrainei pentru a discuta 

despre modalitățile de răspuns și a promis acțiuni decisive din partea Marii Britanii și a aliaților. "Sunt consternat 

de evenimentele îngrozitoare din Ucraina și am vorbit cu președintele Zelenski pentru a discuta următorii pași. 

Președintele Putin a ales calea vărsării de sânge și a distrugerii, lansând acest atac neprovocat asupra Ucrainei. 

Regatul Unit și aliații noștri vor răspunde decisiv", a scris Johnson pe Twitter. (www.bbc.com - 24 fenruarie) 

/mbrotacel/pvelisar 

BBC: Ministrul de externe britanic condamnă "atacul îngrozitor, neprovocat" al lui Putin asupra Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Ministrul de externe britanic, Liz Truss, a condamnat ferm "atacul îngrozitor, 

neprovocat, pe care l-a lansat președintele Putin asupra poporului Ucrainei". Truss a subliniat că Marea Britanie 

este alături de Ucraina și va avea un răspuns comun cu partenerii internaționali la "acest act îngrozitor de 

agresiune". "Condamn ferm atacul îngrozitor, neprovocat, pe care l-a lansat președintele Putin asupra poporului 

Ucrainei. Suntem alături de Ucraina și vom lucra cu partenerii noștri internaționali pentru a răspunde acestui act 

îngrozitor de agresiune", a scirs Lizz Truss pe Twitter. (www.bbc.com - 24 februarie) /mbrotacel/ilapadat 

REUTERS: Rusia aruncă Europa într-o situație foarte întunecată - premierul Norvegiei 

RADOR (24 februarie) - Norvegia, stat membru NATO care are graniță cu Rusia în Arctica, a condamnat 

atacul asupra Ucrainei. „Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru aruncarea Europei în această situație foarte 

întunecată”, a declarat premierul Jonas Gahr Stoere. Ministerul de externe norvegian a transmis că își mută 

ambasada din Ucraina în orașul de vest Lvov. (REUTERS - 24 februarie) /aboboc/ilapadat 

CNN: Occidentul nu va sta deoparte, în timp ce Rusia își duce campania împotriva poporului ucrainean, i-

a spus Johnson lui Zelenski 

RADOR (24 februarie) - Premierul britanic, Boris Johnson, i-a spus, joi, la telefon, președintelui 

ucrainean,Volodimir Zelenski, că "Occidentul nu va sta deoparte în timp ce președintele Putin își continuă 

campania împotriva poporului ucrainean", potrivit Downing Street. Johnson și Zelenski au vorbit la telefon după 

atacul Rusiei asupra Ucrainei, la primele ore ale zilei de joi, potrivit unui comunicat postat pe Twitter de Downing 

Street. 

Johnson i-a spus lui Zelenski că "este consternat de evenimentele care se desfășoară în Ucraina" și că speră 

că "Ucraina va putea rezista" "acestui moment întunecat". (edition.cnn.com - 24 februarie) /mbrotacel/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Situația de la granițele Belarus s-a schimbat, a declarat Aleksandr Lukașenko 
RADOR (24 februarie) - Președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, a declarat că situația de la granițele de 

vest și de sud ale Belarus s-a schimbat. "Situația de-a lungul perimetrului granițelor de vest și de sud s-a modificat. 

Le sunt recunoscător tuturor, știu că nimeni nu a dormit noaptea trecută", a spus Aleksandr Lukașenko, în 

deschiderea unei reuniuni de urgență operative cu reprezentanții conducerii Armatei Belaruse de joi, 24 februarie, 

de la Minsk. Președintele belarus a menționat că: ''Era necesar să ne pregătim pentru această situație, să știm cum 
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să ne comportăm și ce să le spunem cetățenilor''. ''Și în cursul nopții am programat această reuniune pentru a 

examina această temă'', a mai spus el. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/pvelisar 

RUSSIA TODAY: Premierul britanic, Boris Johnson, a convocat un summit de urgență al NATO 

RADOR (24 februarie) - Premierul britanic, Boris Johnson, a convocat un summit de urgență al Alianței 

Nord-Atlantice în legătură cu situația din Ucraina. Potrivit lui Johnson, el se va adresa națiunii în legătură cu 

„invazia” rusă asupra Ucrainei.\(www.russian.rt.com - 24 februarie) /vdraguta/ilapada 

BBC: Invazia rusă este o catastrofă pentru Europa (Boris Johnson) 

RADOR (24 februarie) - Invazia rusă a Ucrainei „este o catastrofă pentru continentul nostru”, a scris 

premierul Boris Johnson pe Twitter. El a confirmat că va face curând o declarație pentru națiune și va discuta cu 

liderii G7 în cursul zilei de joi. (www.bbc.com) /aboboc/ilapadat 

BBC: Secretarul de externe al Marii Britanii l-a convocat pe ambasadorul Rusiei 

RADOR (24 februarie) - Secretarul de externe Liz Truss a declarat că l-a convocat pe ambasadorul Rusiei 

în Marea Britanie pentru a „explica invazia ilegală și neprovocată a Ucrainei de către Rusia”. „Vom impune 

sancțiuni severe și vom aduna țări în sprijinul Ucrainei”, a scris Truss pe Twitter. Prim-ministrul Boris Johnson 

este așteptat să anunțe sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și să facă o declarație televizată în cursul zilei de astăzi. 

(www.bbc.com) /aboboc/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Secretarul britanic de externe, Liz Truss, l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Londra 

RADOR (24 februarie) - Secretarul britanic de externe, Liz Truss, l-a convocat joi pe ambasadorul rus la 

Londra, Andrei Kelin, din cauza situației din Ucraina. Ambasadorul Rusiei în Marea Britanie, Andrei Kelin, a fost 

convocat de Ministerul britanic de Externe în legătură cu operațiunea militară a Rusiei în Ucraina, a declarat 

secretarul britanic de externe, Liz Truss. ''L-am convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a se întâlni cu mine și 

pentru a-mi explica invazia ilegală și neprovocată asupra Ucrainei'', a scris Truss, pe Twitter. Truss a adăugat că 

Marea Britanie va impune sancțiuni dure și va mobiliza alte țări să sprijine Ucraina. (www.ria.ru - 24 februarie) 

/vdraguta/ilapadat 

CNN: Premierul Marii Britanii a susținut un discurs televizat privind Rusia și Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a condamnat joi acțiunea Rusiei de a 

invada Ucraina, afirmând într-un discurs televizat că președintele rus, Vladimir Putin, a "atacat o țară prietenă fără 

nicio provocare și fără o scuză credibilă". "Cel mai sumbre temeri ale noastre s-au adeverit și toate avertismentele 

noastre s-au dovedit, din păcate, foarte corecte", a mai spus premierul britanic. "Nu cred că acest lucru a fost făcut 

în numele vostru sau că vă doriți statutul de paria pe care îl va aduce regimului lui Putin", a declarat Boris Johnson, 

adresându-se poporului rus. Premierul britanic a făcut, de asemenea, apel la independența Europei de gazul și 

petrolul rusesc. (CNN INTERNATIONAL, 24 februarie, ora 14:00) /mbaciu/avladucu 

RRA: Premierul britanic, Boris Johnson, a avertizat că occidentalii vor impune Rusiei sancțiuni masive 

RADOR (24 februarie) - Premierul britanuic, Boris Johnson, a avertizat astăzi că occidentalii vor impune 

Rusiei sancțiuni masive ca urmare a invadării Ucrainei și l-a calificat pe președintele Vladimir Putin drept dictator. 

Atacul Rusiei asupra Ucrainei a generat panică pe piețele mondiale, cu pierderi importante la bursele occidentale. 

Bursa de la Moscova a pierdut 30 de procente. Cotația petrolului Brent a urcat astăzi la peste 105 de dolari barilul, 

cea mai mare valoare din anul 2014, dată anexării Crimeei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, 

ora 15:02) /mcimpoaca/atataru 

REUTERS: Norvegia nu observă activitate militară mai intensă a Rusiei în zona arctică (premierul 

norvegian) 

RADOR (24 februarie) - Norvegia, membru NATO și care are graniță comună cu Rusia în zona arctică, a 

anunțat joi că nu observă o activitate militară de amploare în nord, după invazia lansată de Rusia în Ucraina, a 

declarat premierul norvegian, Jonas Gahr Støre, în cadrul unei conferințe de presă. (REUTERS - 24 februarie, ora 

15:54) /mbaciu/atataru/avladucu 

TASS: Norvegia se va alătura noilor sancțiuni ale UE împotriva Rusiei 

RADOR (24 februarie) - Norvegia se va alătura noilor sancțiuni ale UE împotriva Rusiei, care sunt 

planificate să fie adoptate ca urmare a operațiunii Rusiei în Ucraina, a anunțat premierul norvegian, Jonas Gahr 

Støre, în timpul unei conferințe de presă susținută joi. "Norvegia este gata să se alăture sancțiunilor partenerilor 

săi europeni, care sunt acum în discuție" - a declarat acesta. Anterior, șefa Comisiei Europene, Ursula von der 

Leyen, a declarat, joi, că noile sancțiuni ale UE împotriva Rusiei vor suprima creșterea economică și vor crește 

inflația în această țară. (www.tass.ru - 24 februarie) /ssirbu/avladucu 
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TASS: Norvegia își evacuează diplomații din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Norvegia își evacuează toți diplomații din Ucraina pe fondul operațiunii speciale 

în curs de desfășurare a Rusiei, a anunțat, joi, Biroului Telegrafic Norvegian, ministrul de externe al regatului 

Anniken Huitfeldt. "Norvegia își retrage personalul Ambasadei rămas în Ucraina din cauza situației de securitate" 

- a declarat aceasta. Diplomații au fost deja evacuați de la Kiev la Lvov. (www.tass.ru - 24 februarie) /ssirbu/atataru 

REUTERS: Elveția a impus măsuri dure împotriva Rusiei, după ce aceasta a lansat o invazie în Ucraina 

(președintele Ignazio Cassis) 

RADOR (24 februarie) - Președintele Elveției, Ignazio Cassis, a anunțat joi că a impus măsuri dure 

împotriva Rusiei, după ce aceasta a lansat o invazie în Ucraina, informează Reuters. (REUTERS - 24 februarie, 

ora 17:06) /mbaciu/avladucu 

REUTERS: Ambasadorul ucrainean în Turcia va merge la Ministerul turc de Externe pentru a discuta 

solicitările Kievului 

RADOR (24 februarie) - Ambasadorul ucrainean în Turcia a declarat joi că va merge la Ministerul turc de 

Externe pentru a discuta solicitările Kievului, inclusiv despre restricționarea accesului la Marea Neagră, pe fondul 

ofensivei lansate de Rusia în Ucraina. Ambasadorul Vasil Bodnar a solicitat anterior Turciei să închidă pentru 

navele rusești Strâmtorile Bosfor și Dardanele și a cerut instituirea de sancțiuni la adresa Moscovei. (REUTERS - 

24 februarie) /cstoica/pvelisar 

KORRESPONDENT: Erdoğan, în timpul unei discuții cu Zelenski: "Acțiunile Rusiei în Ucraina sunt 

inacceptabile" 

RADOR (24 februarie) - Președintele turc, Recep Erdoğan, a avut, joi, o conversație la telefon cu omologul 

său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe fondul atacului Rusiei asupra Ucrainei - potrivit postului "A Haber". În 

discuția cu Zelenski, președintele Turciei a afirmat că acțiunile Rusiei în Ucraina sunt inacceptabile. 

(www.korrespondent.net - 24 februarie) /sdan/atataru 

REUTERS: Turcia sprijină lupta Ucrainei pentru integritate teritorială și face apel repetat la dialog pentru 

soluționarea crizei 

RADOR (24 februarie) - Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan , a declarat joi că Turcia sprijină 

bătălia Ucrainei pentru integritatea sa teritorială și consideră atacul Rusiei "o grea lovitură" dată stabilității și păcii 

regionale. Președintele Erdoğan  a repetat apelul la dialog și soluționarea crizei. "Acest pas, pe care noi îl 

considerăm făcut împotriva legilor internaționale, reprezintă o grea lovitură dată păcii regionale, armoniei și 

stabilității", a declarat Recep Tayyip Erdoğan  și a adăugat că i-a oferit sprijin președintelui ucrainean, Volodimir 

Zelenski, în cadrul unei convorbiri telefonice avută joi. Turcia, care are granițe maritime comune atât cu Ucraina, 

cât și cu Rusia la Marea Neagră, consideră prietene ambele țări și este "sincer întristat" de faptul că Moscova este 

în conflict cu Kievul, a mai spus președintele turc. Anterior, Ambasada Ucrainei la Ankara a declarat că a cerut 

Turciei să închidă strâmtorile Bosfor și Dardanele pentru Rusia și că se așteaptă la solidaritate și sancțiuni 

împotriva Rusiei din partea Turciei. (REUTERS - 24 februarie, ora 14:00) /mbaciu/avladucu 

BBC: Jen Psaki susține că președintele Putin a trebuit să își adapteze strategia din cauza informațiilor făcute 

publice de SUA 

RADOR (24 februarie) - Jen Psaki, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat că președintele Putin a 

trebuit să își adapteze strategia din cauza informațiilor făcute publice de SUA, ca și a unității neașteptate din partea 

comunității internaționale asupra sancțiunilor impuse împotriva Rusiei. "Opinia noastră este că președintele Putin 

nu s-a așteptat ca Statele Unite să aibă acest nivel de informații, nu se aștepta să expună această cantitate de 

informații, nu se aștepta din partea comunității internaționale să fie atât de unită în impunerea sancțiunilor ieri. Și, 

din ceea ce vedem în acest moment, estimarea noastră este că improvizează, se adaptează și trebuie să răspundă 

prin adaptarea propriilor acțiuni, așa cum noi reacționăm la el", a declarat Jen Psaki. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 24 februarie, ora 1:00) /aionita/schelaru 

REUTERS: SUA susțin că Rusia și China doresc o ordine mondială "profund neliberală" 

RADOR (24 februarie) - Statele Unite au acuzat miercuri China și Rusia că lucrează împreună pentru a crea 

o nouă ordine mondială "profund neliberală" din care acțiunile de miercuri ale Rusie sunt doar o parte. Purtătorul 

de cuvânt al Departamentului american de Stat, Ned Price, a afirmat că toate țările responsabile din lume, inclusiv 

China, au obligația să solicite președintelui rus, Vladimir Putin, să se retragă și să dezescaladeze criza din Ucraina. 

"Ar trebui întrebată RPC dacă și-a folosit considerabila influență asupra Federației Ruse în acest sens", a afirmat 

Price într-o ședință uzuală de informare, referitor la Republica Populară Chineză. Referindu-se la parteneriatul 
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actualizat "fără limite" pe care China și Rusia l-au anunțat în luna februarie, în care acestea se angajau să 

colaboreze mai mult împotriva Statelor Unite și a Occidentului, Price a afirmat că direcția relațiilor Rusia-China 

este motiv de "profundă îngrijorare". "Considerăm că Rusia și RPC doresc o ordine mondială", a afirmat el. "Dar 

aceasta este o ordine care este și ar fi profund neliberală, o ordine care contrazice sistemul pe care țările din întreaga 

lume l-au construit în ultimele șapte decenii. Este o ordine care este, în numeroase moduri, distructivă, nu 

constructivă." Price a menționat că, în mod repetat, China a subliniat că principiul suveranității este inviolabil și 

sacrosant. "Deci ar trebui întrebată RPC cum asociază poziția ei îndelungată cu lipsa unui efort de a își folosi 

influența considerabilă și puterea pe care o are în legătură cu Federația Rusă pentru a cere lui Vladimir Putin să se 

retragă și să dezescaladeze", a afirmat el. Ucraina a declarat miercuri stare de urgență, iar Moscova a afirmat că 

separatiștii din est au cerut ajutor pentru a contracara "agresiunea" din partea Ucrainei, în timp ce Statele Unite și-

au accelerat eforturile de a evita o invazie rusă prin impunerea de noi sancțiuni. China a solicitat tuturor părților 

implicate în blocajul legat de Ucraina să exercite reținere și a afirmat că suveranitatea, independența și integritatea 

teritorială ale oricărei țări trebuie respectate și protejate. În același timp, a cerut Statelor Unite să respecte și să 

răspundă cererilor Rusiei legate de garanțiile pentru securitate. Experții au declarat pentru Reuters săptămâna 

trecută că statul chinez ar susține Rusia diplomatic și, posibil, economic, dacă Rusia invadează Ucraina, dar nu ar 

susține-o militar. Washingtonul a avertizat firmele chineze că se vor confrunta cu sancțiuni dacă vor încerca să 

evite controalele impuse asupra exporturilor Moscovei, în cazul în care Rusia invadează Ucraina. (REUTERS - 24 

februarie) /aionita/schelaru 

REUTERS: Biden a afirmat că aliații SUA vor răspunde la orice atac "nejustificat" din partea Rusiei 

împotriva Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Statele Unite și aliații săi vor răspune într-un mod unit și decisiv oricărui "atac 

neprovocat și nejustificat din partea forțelor armate ruse" împotriva Ucrainei, a declarat președintele Joe Biden, 

după ce în capitala ucraineană Kiev au fost auzite explozii. "Președintele Putin a ales calea unui război premeditat 

care va aduce pierderi catastrofale de vieți și suferință umană", a afirmat Biden. "Numai Rusia este responsabilă 

pentru moartea și distrugerea pe care le va aduce acest atac. Lumea va face Rusia să răspundă." Biden a afirmat că 

va anunța miercuri noi consecințe care vor fi impuse Rusiei de Statele Unite și aliații lor. (REUTERS - 24 

februarie) /aionita/schelaru 

CNN: Joe Biden discută cu omologul său ucrainean, după ce Rusia a început acțiunea militară în Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Un oficial al Casei Albe a anunțat că președintele Joe Biden discută, în acest 

moment, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, după ce președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat 

acțiune militară în regiunea estică ucraineană Donbas. (edition.cnn.com - 24 februarie) /mbrotacel/ilapadat 

CNN: Biden afirmă că a condamnat atacul  "neprovocat și nejustificat" al Rusiei, în convorbirea avută cu 

Zelenski 

RADOR (24 februarie) - Într-un comunicat, președintele american, Joe Biden, a declarat că a discutat 

miercuri noapte cu președintele Ucrainean, Volodimir Zelenski, prin apel securizat, ce a fost inițiat de Zelenski. 

"Am condamnat acest atac neprovocat și nejustificat al forțelor militare ruse. L-am informat de măsurile pe care 

le adoptăm pentru a ralia condamnarea internațională, inclusiv în această noapte la Consiliul de Securitate al 

Națiunilor Unite", afirmă Biden în comunicat, adăugând ca Zelenski i-a cerut "să facă un apel către liderii mondiali 

pentru a condamna clar agresiunea flagrantă a președintelui Putin și pentru a fi alături de poporul Ucrainei." Biden 

a adăugat că se va întâlni cu liderii națiunilor din G7 și că SUA și aliații săi vor impune "sancțiuni severe asupra 

Rusiei" (edition.cnn.com - 24 februarie) /mbrotacel/ilapadat 

REUTERS: Oficialii americani au discutat cu secretarul general al NATO despre răspunsul alianței la 

invadarea Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken și secretarul Apărării, Lloyd Austin, au 

discutat cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, despre răspunsul coordonat al alianței la invadarea 

Ucrainei de către Rusia, a anunțat Departamentul de Stat. Ei au discutat, de asemenea, pași suplimentari pentru a 

asigura securitatea flancului estic al NATO, iar Blinken a subliniat că angajamentul SUA față de principiul de 

apărare colectivă al articolului 5 al NATO este ferm. (REUTERS - 24 februarie) /aboboc/pvelisar 

RIA NOVOSTI: Secretarul de stat al SUA și șeful Pentagonului au examinat cu secretarul general al NATO 

reacția la evenimentele din Ucraina 
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RADOR (24 februarie) - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, și secretarul Pentagonului, Lloyd 

Austin, au discutat cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, răspunsul alianței la evenimentele din 

Ucraina.  

''Secretarul american al apărării și cu mine am avut o conversație cu secretarul general al NATO pentru a 

discuta despre atacul rusesc asupra Ucrainei și pentru a pregăti un răspuns coordonat al Alianței Nord-Atlantice'', 

a scris Blinken pe Twitter. Potrivit secretarului de stat american, țările NATO sunt ''unite în răspunsul lor față de 

Rusia'' și în întărirea flancului estic al alianței. În discursul adresat cetățenilor Rusiei, Vladimir Putin a declarat că 

a decis să desfășoare și să conducă o operațiune militară specială pentru a proteja Donbasul. După cum a explicat 

el, această decizie a fost luată ca urmare a solicitării liderilor republicilor populare Donețk și Lugansk, Denis 

Pușilin și Leonid Pasecinik, care s-au adresat Rusiei cu o cerere de a primi spijin în respingerea agresiunii venite 

din partea Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit AFP, reprezentanții țărilor NATO vor organiza o reuniune de 

urgență pe 24 februarie, pe fondul deciziei Rusiei de a demara operațiunea militară în Donbas. 

(www.russian.rt.com - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

CNN: SUA nu mai au prezență diplomatică la Lvov, în Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Nu mai există nicio prezență diplomatică a Statelor Unite în Ucraina, informează 

joi un oficial american familiar cu subiectul. În ultimele zile, diplomații americani au petrecut nopțile în Polonia 

și au lucrat peste zi în Lvov, în vestul Ucrainei, dar după invazia lansată joi de Rusia diplomații americani nu s-au 

mai întors în Ucraina și nu sunt deocamdată planuri de a se întoarce în următoarea perioadă, a mai spus oficialul 

citat. În timpul nopții, Ambasada SUA în Ucraina a anunțat că a suspendat serviciile consulare. "În data de 24 

februarie 2022, Departamentul de Stat a suspendat operațiunile sale consulare în Lvov, în Ucraina, ca urmare a 

suspendării serviciilor consulare la Ambasada SUA de la Kiev, pe data de 12 februarie 2022", se arată într-un 

comunicat publicat pe website-ul ambasadei. (CNN INTERNATIONAL, 24 februarie, ora 13:00) 

/mbaciu/avladucu 

TASS: Joe Biden a convocat Consiliul Național de Securitate în legătură cu situația din jurul Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a convocat o reuniune a 

Consiliului Național de Securitate în legătură cu situația din jurul Ucrainei, a anunțat, joi, jurnaliștilor purtătorul 

de cuvânt al Casei Albe. Anterior, liderul american a anunțat că se va adresa, joi, cetățenilor americani pentru a 

anunța măsurile pe care SUA, aliații și partenerii săi le vor lua în legătură cu operațiunea militară specială anunțată 

de liderul rus, Vladimir Putin, ca răspuns la apelul conducătorilor republicilor din Donbas. (www.tass.ru - 24 

februarie) /ssirbu/avladucu 

REUTERS: Președintele SUA s-a întâlnit cu omologii săi din G7 pentru a discuta situația din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Președintele Statelor Unite, Joe Biden, s-a întâlnit joi dimineață cu omologi săi din 

G7 pentru a contura mai multe măsuri severe împotriva Rusiei, după ce președintele rus, Vladimir Putin, a lansat 

ceea ce Joe Biden a numit "un război premeditat". Joe Biden a convocat, la primele ore ale dimineții, Consiliul de 

Securitate Națională, pentru a discuta ultimele evoluții din Ucraina, informează un oficial de la Casa Albă. 

Întâlnirea dintre președintele Biden și aliații SUA se desfășoară și la această oră, precizează Casa Albă. 

"Președintele Putin a ales un război premeditat, care va duce la suferințe și pierderi catastrofice de vieți omenești", 

a scris președintele Joe Biden. (REUTERS - 24 februarie, ora 17:00) /mbaciu/avladucu 

REUTERS: SUA nu văd o amenințare crescută în ce privește forțele nucleare ale Rusiei (oficial american) 

RADOR (24 februarie) - Statele Unite nu văd o amenințare crescută în ce priveșe forțele nucleare ale Rusiei, 

a declarat joi un oficial al Departamentului Apărării. Întrebat dacă forțele nucleare ale Rusiei sunt puse în stare de 

alertă, oficialul a declarat, sub condiția anonimatului: "Nu vedem, în această privință, o amenințare crescută". 

(REUTERS - 24 februarie, ora 17:48) /mbaciu/avladucu 

CNN: Președintele SUA susține un discurs privind Rusia și Ucraina, după întrunirea liderilor G7 

RADOR (24 februarie) - Pe măsură ce în Ucraina se intensifică luptele dintre trupele ruse și forțele 

ucrainene, președintele Statelor Unite, Joe Biden, se pregătește să se adreseze națiunii american. SUA și lumea 

întreagă nu a mai văzut de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial "o mișcare convențională ca aceasta, un 

stat național împotriva altui stat național", a declarat anterior un oficial american din apărare. Joe Biden "va face 

declarații despre atacul neprovocat și nejustificat împotriva Ucrainei". Într-un mesaj postat mai devreme pe 

Twitter, președintele Biden a declarat că a convenit cu liderii G7 "să impună un pachet devastator de sancțiuni și 

alte măsuri economice, pentru a trage la răspundere Rusia". (CNN INTERNATIONAL, 24 februarie, ora 20:00) 

/mbaciu/dsirbu 
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CNN: Ambasadorul Chinei la ONU face apel la "calm și rațiune", în criza dintre Ucraina și Rusia 

RADOR (24 februarie) - Ambasadorul Chinei la Națiunile Unite, Zhang Jun, a cerut tuturor părților 

implicate în criza dintre Ucraina și Rusia "să rămână calme și raționale". "Este deosebit de important în acest 

moment să se evite alimentarea tensiunilor", a spus Zhang, la o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al 

ONU, miercuri noapte. Toate părțile implicate să exercite moderație și să evite escaladarea tensiunilor", a spus 

ambasadorul chinez, adăugând că, în opinia Beijingului, "ușa către o soluție pașnică a problemei Ucrainei nu este 

complet închisă". "China va continua să promoveze în manieră proprie convorbirile de pace și salută și încurajează 

toate eforturile care vizează o soluție diplomatică", adăugat Zhang. (edition.cnn.com - 24 februarie) 

/mbrotacel/ilapadat 

CNN: Invadarea estului Ucrainei de către Rusia "zguduie temeliile ordinii internaționale" (premierul 

Japoniei) 

RADOR (24 februarie) - Premierul nipon, Fumio Kishida, a condamnat, joi, invadarea estului Ucrainei de 

către Rusia, declarând că această acțiune "zguduie temeliile ordinii internaționale". "Criticăm ferm acțiunile Rusiei 

și vom coopera cu Statele Unite și comunitatea internațională pentru a răspunde rapid", a declarat Kishida, în 

cadrul unei conferințe de presă. Liderul japonez a adăugat că Tokyo va continua să lucreze cu ministerele relevante 

pentru a asigura siguranța cetățenilor japonezi din Ucraina. Întrebat despre noi sancțiuni împotriva Moscovei, 

Kishida a răspuns că va lua în considerare măsuri viitoare după discuțiile cu alte state din G7 și comunitatea 

internațională. Miercuri, pemierul Kishida a anunțat că Japonia va impune sancțiuni împotriva Rusiei pentru 

acțiunile acesteia în Ucraina. Kishida a declarat că Japonia va suspenda eliberarea vizelor și va îngheța activele 

persoanelor implicate în recunoașterea independenței regiunilor Donețk și Lugansk - cele două regiuni proruse, 

controlate de separatiști, din estul Ucrainei. Totodată, Kishida a spus că Japonia va interzice importurile și 

exporturile către și dinspre Donețk și Lugansk și va interzice emiterea și circulația obligațiunilor rusești în Japonia. 

(edition.cnn.com - 24 februarie) /mbrotacel/pvelisar 

REUTERS: Ambasada Indiei în Ucraina transmite că se fac pregătiri pentru evacuare 

RADOR (24 februarie) - Ambasada Indiei în Ucraina anunță că au fost luate măsuri alternative pentru 

evacuarea cetățenilor indieni, în condițiile în care spațiul aerian ucrainean a fost închis. Forțele ruse au tras rachete 

în mai multe orașe din Ucraina și au debarcat trupe pe coasta acesteia, au declarat oficiali și mass-media, după ce 

președintele Vladimir Putin a autorizat o "operațiune militară specială". (REUTERS - 24 februarie) 

/aboboc/ilapadat 

BBC: China a avut o reacție rezervată la situația din Ucraina și a refuzat să numească atacul "invazie" 

RADOR (24 februarie) - Reacția Chinei, care are legături strânse cu Rusia, a fost rezervată. China a cerut 

tuturor părților să dea dovadă de reținere și a refuzat să numească atacul "invazie". Purtătoarea de cuvânt a 

Ministerului de Externe chinez a fost întrebată de mai multe ori dacă Beijingul consideră acțiunile Rusiei în Europa 

drept o invazie a Ucrainei. Ea a răspuns că este complicat contextul istoric, iar situația actuală este provocată de 

tot felul de factori. Întrebată dacă președintele Putin l-a avertizat pe președintele chinez despre atac, la întâlnirea 

dinaintea Jocurilor Olimpice, a răspuns că Rusia este o țară suverană care nu trebuie să spună nimic Chinei - 

relatează corespondentul BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 24 februarie, ora 13:00) /aboboc/ilapadat 

REUTERS: Ambasadorii NATO vor ține o întâlnire de urgență în această dimineață - oficial NATO 

RADOR (24 februarie) - Ambasadorii NATO vor ține o întâlnire de urgență în această dimineață, a declarat 

un oficial NATO pentru Reuters, după ce Rusia a lansat un atac asupra Ucrainei. Anterior, secretarul general al 

Alianței, Jens Stoltenberg, a cerut Rusiei să înceteze imediat acțiunile militare și să respecte suveranitatea și 

integritatea teritorială a Ucrainei. (REUTERS - 24 februarie) /aboboc/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Premierul Letoniei, Arturs Krišjānis Kariņš, solicită NATO să organizeze consultări cu 

privire la situația din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Arturs Krišjānis Kariņš, premierul leton, solicită NATO să organizeze consultări 

cu privire la situația din Ucraina. Prim-ministrul Letoniei solicită NATO să convoace consultări în conformitate 

cu Articolul 4 din Carta organizației (în cazul unei amenințări la adresa integrității teritoriale) în legătură cu situația 

din Ucraina. 

"Agresiunea militară a Rusiei împotriva suveranității Ucrainei, a poporului și a democrației este absolut 

inacceptabilă. Este responsabilitatea lui Putin să o oprească imediat. Letonia desfășoară o activitate îndeaproape 

cu partenerii săi din UE și din NATO. Solicităm consultări NATO, în conformitate cu Articolul 4.'', a scris el pe 

Twitter. 
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Președintele rus Vladimir Putin a declarat mai devreme că a decis demararea unei operațiuni militare 

speciale în Donbas. Într-un mesaj televizat adresat rușilor, el a spus că circumstanțele ''necesită o acțiune decisivă 

și imediată din partea noastră, republicile populare din Donbas s-au adresat către Rusia cu o solicitare de a primi 

ajutor''. El a adăugat că ''în acest sens, în conformitate cu Articolul 51, partea a 7-a din Carta ONU, conform 

aprobării Consiliului Federației și în temeiul tratatelor de prietenie și sprijin reciproc semnate cu cele două 

republici Lugansk și Donețk, ratificate de Adunarea Federală, am decis să conduc o operațiune militară specială''. 

Președintele Federației Ruse a spus că toată responsabilitatea pentru vărsarea de sânge va reveni regimului aflat la 

conducere în Ucraina. Putin a cerut armatei ucrainene să nu urmeze ordinele criminale ale autorităților ucrainene, 

să depună armele și să plece acasă. Rusia întreprinde măsuri nu împotriva poporului Ucrainei, ci împotriva juntei 

care a preluat puterea la Kiev, a declarat miercuri Vasili Nebenzia, reprezentantul permanent al Rusiei la ONU. 

(www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

BBC: Acesta este un atac deliberat, cu sânge rece (Jens Stoltenberg) 
RADOR (24 februarie) - Atacul „nejustificat și neprovocat” al Rusiei asupra Ucrainei pune în pericol 

nenumărate vieți nevinovate, spune secretarul general al NATO. Jens Stoltenberg declară că Rusia a lansat atacuri 

aeriene și cu rachete, forțe terestre și forțe speciale din mai multe direcții, vizând infrastructura militară a Ucrainei 

și centrele urbane importante. „Aceasta este o invazie deliberată, cu sânge rece și planificată de mult timp”, spune 

el, adăugând că liderii Rusiei vor purta întreaga responsabilitate pentru acțiunile lor nesăbuite și pentru viețile 

pierdute. (www.bbc.com - 24 februarie) /aboboc/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Secretarul general al NATO a confirmat organizarea unui summit online al alianței la 25 

februarie 

RADOR (24 februarie) - Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a confirmat organizarea, vineri, 25 

februarie, a unui summit online al liderilor țărilor aliate privind situația din Ucraina și pașii ulteriori ai alianței. 

"Am decis să organizez un summit virtual al aliaților pentru a discuta pașii următori" - a declarat acesta. Jens 

Stoltenberg a explicat că în timpul summitului se vor discuta măsuri de apărare a aliaților în condițiile "noii 

realități". "Nu avem încă răspunsuri, dar va fi o altă Europă după ceea ce s-a întâmplat astăzi" - a adăugat 

Stoltenberg. (www.ria.ru - 24 februarie) /ssirbu/ilapadat 

REUTERS: NATO nu are trupe în Ucraina și nu intenționează să trimită trupe pe teritoriul ucrainean (Jens 

Stoltenberg) 

RADOR (24 februarie) - NATO nu are trupe pe teritoriul Ucrainei și nu intenționează să trimită niciun fel 

de forțe în această țară, a declarat joi în conferință de presă secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens 

Stoltenberg. "Nu există trupe combatante ale NATO, niciun fel de trupe NATO pe teritoriul Ucrainei. Am spus 

foarte clar că nu intenționăm să desfășurăm trupe NATO în Ucraina. Am spus, de asemenea, foarte limpede că am 

crescut și creștem în continuare prezența trupelor NATO pe flancul de est al Alianței, pe teritoriul NATO", a 

subliniat Jens Stoltemberg. Ucraina este partener al NATO, dar nu este membru al Alianței. (REUTERS - 24 

februarie, ora 14:12) /mbaciu/avladucu 

TASS: AP OSCE consideră că operațiunea Rusiei în Ucraina încalcă angajamentele OSCE 

RADOR (24 februarie) - Biroul Adunării Parlamentare a OSCE (AP OSCE) a numit operațiunea Rusiei în 

Ucraina drept "o agresiune armată, care încalcă grav cele mai elementare norme ale dreptului internațional, precum 

și principiile și angajamentele OSCE" - se afirmă într-o declarație a AP OSCE publicată joi. "Biroul AP OSCE 

condamnă în termenii cât mai fermi avansarea armatei ruse pe teritoriul Ucrainei. Aceasta constituie o agresiune 

armată, care încalcă în mod clar și flagrant cele mai elementare norme ale dreptului internațional, precum și 

principiile și angajamentele OSCE. Amintim că Federația Rusă s-a angajat să apere principiile, consacrate în Actul 

final de la Helsinki din 1975, care includ respectarea suveranității, abținerea de la amenințarea sau folosirea forței, 

inviolabilitatea frontierelor, integritatea statelor, soluționarea pașnică a conflictelor și îndeplinirea angajamentelor 

privind dreptul internațional. Invazia contravine, de asemenea, angajamentelor asumate prin Carta OSCE de la 

Paris din 1990 și Memorandumul de la Budapesta din 1994 privind garanțiile de securitate, precum și Carta ONU" 

- se afirmă în declarație. AP OSCE subliniază că situația evoluează rapid, iar biroul continuă să monitorizeze 

îndeaproape evenimentele. "Gândurile noastre se îndreaptă către civilii care suportă greul conflictului militar și 

trebuie să fie pe deplin apărați. Având în vedere persoanele civile, facem apel la Rusia să înceteze imediat 

activitatea militară și să pornească pe calea dialogului diplomatic. AP OSCE va continua să susțină toate eforturile 

de mediere necesare" - se arată în comunicat. Astăzi, AP OSCE se întrunește pentru reuniunea de iarnă, în timpul 
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ședinței plenare urmând să aibă loc o dezbatere deschisă pe tema "Garanții de securitate și indivizibilitatea 

securității în Europa: rolul OSCE". (www.tass.ru - 24 februarie) /ssirbu/avladucu 

RIA NOVOSTI: La Viena se desfășoară reuniunea OSCE privind situația din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - La Viena a început ședința specială a Consiliului permanent la nivel ministerial, 

ca urmare a operațiunii speciale a Rusiei pentru demilitarizarea în Ucraina. Reuniunea, în format întărit, a fost 

convocată de președinția Poloniei în OSCE, a început la ora 18.00 (ora Moscovei). (www.ria.ru - 24 februarie) 

/ssirbu/avladucu 

CNN: Statele membre ale Consiliului de Securitate al ONU au o discuție privată despre o rezoluție privind 

acțiunea Rusiei în Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Statele membre ale Consiliului de Securitate al ONU au joi o discuție privată 

privind o rezoluție a Consiliului de Securitate, după operațiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, informează 

doi diplomați ONU. Reprezentantul permanent adjunct al Marii Britanii pe lângă Ambasadorul Marii Britanii la 

ONU, James Kariuki, a declarat că discuția este privată și nu este foarte clar când se va trece la discuția oficială. 

"Este, însă, un moment important, în care statele membre să se ridice și să fie luate în seamă", a mai spus James 

Kariuki. Nu se știe cu exactitate ce conține rezoluția propusă, dar Rusia este pregătită să se opună prin veto. (CNN 

INTERNATIONAL, 24 februarie, ora 18:00) /mbaciu/avladucu 

CNN: Reuniunea G7 s-a încheiat cu o declarație comună în care Rusia este condamnată pentru acțiunea 

militară împotriva Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a avut joi o întrevedere video cu omologii 

săi din G7, cu care a discutat despre situația din Ucraina. După reuniune, G7 a emis o declarație comună, în care 

cei 7 lideri susțin că președintele Rusiei, Vladimir Putin, "a reintrodus războiul pe continentul european". "S-a 

plasat pe sine de partea greșită a istoriei", se arată în declarația comună. "Îl condamnăm pe președintele Putin 

pentru refuzul său constant de a se angaja într-un proces diplomatic în care să fie abordate problemele care privesc 

securitatea europeană, în ciuda repetatelor noastre oferte. Suntem alături de partenerii noștri, inclusiv NATO, 

Uniunea Europeană și statelor lor membre, precum și alături de Ucraina, și rămânem hotărâți să facem tot ce este 

necesar pentru a păstra intregritatea ordinii internaționale bazate pe reguli", se arată în declarația comună a liderilor 

G7. Participanții la reuniunea G7 au fost: președintele SUA, Joe Biden, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, 

premierul Canadei, Justin Trudeau, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Mario Draghi, 

premierul Japoniei, Fumio Kishida, premierul Marii Britanii, Boris Johnson, președinele Comisiei Europene, 

Ursula vo der Leyen, președintele Consiliului European, Charles Michel, și secretarul general al NATO, Jens 

Stoltenberg. (CNN INTERNATIONAL - 24 februarie, ora 18:00) /mbaciu/asalar 

REUTERS: OSCE a decis să își evacueze toți membrii din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) a decis să evacueze 

toți membrii săi din Ucraina, cât mai repede și mai sigur posibil, informează surse diplomatice citate de Reuters. 

(REUTERS - 24 februarie, ora 19:18) /mbaciu/atataru 

REUTERS: Occidentul va utiliza toate instrumentele pentru a garanta că războiul din Ucraina nu se extinde 

la alte state (Olaf Scholz) 

RADOR (24 februarie) - Occidentul va întrebuința toate resursele disponibile pentru a garanta că actualul 

conflict din Ucraina nu se va răspândi către alte state din Europa, a declarat, joi, cancelarul german, Olaf Scholz, 

într-un discurs televizat. "Putin nu ar trebui să subestimeze hotărârea NATO de a-și apăra toți membrii. Acest 

lucru se aplică în mod expres partenerilor noștri din țările baltice, Polonia și România, Bulgaria și Slovacia. Fără 

doar și poate", a spus cancelarul. Scholz a adăugat că doar președintele rus, Vladimir Putin, el singur, și nu poporul 

rus, poartă răspunderea pentru atacul asurpa Ucrainei, însă "nu va câștiga". "Prin atacarea Ucrainei, președintele 

Putin vrea să dea timpul înapoi. Însă nu există reîntoarcere în secolul al XIX-lea, când marile puteri domneau peste 

statele mai mici", a spus Scholz. (REUTERS - 24 februarie ora 19:30) /mbrotacel/asalar 

TASS: Secretarul general al ONU a îndemnat, din nou, Rusia să înceteze operațiunea din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Rusia trebuie să pună capăt operațiunii militare din Ucraina și să retragă trupele, 

deoarece acestea acțiuni contravin Cartei ONU, a declarat, joi, secretarul general al organizației mondiale, António 

Guterres. "Asistăm la operațiuni militare rusești pe teritoriul suveran al Ucrainei, care se desfășoară la o amploare 

nemaivăzută în Europa de zeci de ani. Aceste acțiuni unilaterale sunt în contradicție directă cu Carta ONU. Carta 

spune clar că toți membrii trebuie să se abțină de la amenințări în relațiile internaționale sau la folosirea forței 

împotriva integrității teritoriale și a independenței politice a oricărui stat" - a subliniat acesta. "Folosirea forței de 
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către o țară împotriva alteia constituie o respingere a principiilor pe care fiecare țară s-a angajat să le respecte" - a 

declarat secretarul general. "Este valabil și pentru ofensiva militară actuală. Este împotriva Cartei ONU, este 

inacceptabilă, dar nu și ireversibilă" - a declarat Guterres. "Repet apelul către președintele rus, Vladimir Putin: 

opriți operațiunea militară și retrageți trupele înapoi în Rusia" - a subliniat Guterres. Potrivit acestuia, ONU 

intensifică operațiunile umanitare în și în jurul Ucrainei. "Astăzi anunț că vom aloca imediat 20 de milioane de 

dolari în cadrul Fondul Central pentru răspunsuri la situații de urgență rezolvarea nevoilor urgente" - a adăugat 

Guterres. (www.tass.ru - 24 februarie) /ssirbu/lbadiu 

REUTERS: Ucraina cere Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU o dezbatere urgentă cu privire la 

situația gravă din țară 

RADOR (24 februarie) - Ucraina a cerut organizarea urgentă a unei dezbateri la Consiliul pentru Drepturile 

Omului al ONU cu privire la situația provocată de "agresiunea Rusiei", a anunțat joi Organizația Națiunilor Unite 

(ONU). "Acesta este un răspuns la deteriorarea extrem de gravă a situației drepturilor omului în Ucraina, ca urmare 

a ostilităților Rusiei pe teritoriul ucrainean", a transmis Yevheniia Filipenko, ambasadorul Ucrainei la ONU la 

Geneva, într-o scrisoare înaintată forumului președintelui, postată pe platforma Twitter de misiunea sa către ONU. 

Uniunea Europeană (UE) a transmis, printr-o postare separată pe Twitter, că sprijină acest demers. Președintele 

Consiliului se va întâlni și va discuta această solicitare cu organismul format din 47 de membri, se menționează 

într-un comunicat al ONU.  Pentru organizarea unei dezbateri urgente în cursul sesiunii sale anuale principale, 

care se deschide luni, este nevoie de o majoritate simplă. (REUTERS - 24 februarie) /cstoica/lbadiu 

IV.2 Perspectiva militară 

INTERFAX: Putin a anunțat demararea unei operațiuni militare speciale în legătură cu situația din Donbas 

RADOR (24 februarie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat că Rusia a decis să desfășoare o 

operațiune militară specială în legătură cu situația din Donbas. "Am luat decizia de a desfășura o operațiune 

specială militară. Scopul acesteia este de a proteja oamenii, care au fost supuși timp de opt ani unor umilințe și 

genocidului de către regimul de la Kiev. Și de aceea ne vom strădui să demilitarizăm și să denazificăm Ucraina. 

Și, de asemenea, să-i aducem în fața justiției pe cei care au comis numeroase crime sângeroase împotriva civililor, 

inclusiv împotriva cetățenilor Federației Ruse'', a declarat Putin, într-un mesaj în cursul de miercuri spre joi. 

(www.interfax.ru  - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

REUTERS: Rusia susține că vizează infrastructura militară a Ucrainei - RIA 

RADOR (24 februarie) - Rusia vizează infrastructura militară a Ucrainei, apărarea aeriană și forțele aeriene 

cu arme de înaltă precizie și nu atacă orașele ucrainene, a citat agenția rusă RIA declarația de joi a ministrului 

apărării din Rusia. Kievul a susținut că Moscova a inițiat atacul pe scară largă asupra Ucrainei, centrele militare 

de comandă din mai multe orașe fiind atacate cu rachete. (REUTERS - 24 februarie) /aionita/ilapadat 

INTERFAX: Putin a anunțat demararea unei operațiuni militare speciale în legătură cu situația din Donbas 

RADOR (24 februarie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat că Rusia a decis să desfășoare o 

operațiune militară specială în legătură cu situația din Donbas. "Am luat decizia de a desfășura o operațiune 

specială militară. Scopul acesteia este de a proteja oamenii care au fost supuși timp de opt ani unor umilințe și 

genocidului de către regimul de la Kiev. Și de aceea ne vom strădui să demilitarizăm și să denazificăm Ucraina. 

Și, de asemenea, să-i aducem în fața justiției pe cei care au comis numeroase crime sângeroase împotriva civililor, 

inclusiv împotriva cetățenilor Federației Ruse'', a declarat Putin, într-un mesaj în cursul de miercuri spre joi. 

(www.interfax.ru  - 24 februarie) /vdraguta/schelaru 

INTERFAX: Președintele Rusiei a explicat desfășurarea operațiunii militare speciale în legătură cu situația 

din Donbas, respectând Carta ONU 

RADOR (24 februarie) - Președintele Federației Ruse a explicat desfășurarea de operațiuni militare speciale 

în legătură cu situația din Donbas, respectând Carta ONU, având decizia Consiliului Federației și acordurile 

semnate de Rusia cu cele două republici populare Donețk și Lugansk. ''În conformitate cu articolul 51 din partea 

7 a Cartei ONU, cu sancțiunea Consiliului Federației Ruse și în temeiul tratatelor de prietenie și sprijin reciproc 

ratificate de Adunarea Federală la 22 februarie a acestui an cu republica populară Donețk și republica populară 

Lugansk, am decis să desfășurăm o operațiune militară specială'', a spus Putin în mesajul adresat în noaptea de 

miercuri spre joi. (www.interfax.ru  - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 
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INTERFAX: "Circumstanțele ne cer să luăm măsuri decisive și imediate, republicile populare din Donbas 

s-au adresat Rusiei cu o solicitare de a li se acorda ajutor", a subliniat președintele rus 

RADOR (24 februarie) - "Circumstanțele ne cer să luăm măsuri decisive și imediate. Republicile populare 

din Donbas s-au adresat Rusiei cu o solicitare de a li se acorda ajutor", a subliniat președintele rus. El și-a exprimat, 

de asemenea, încrederea că naționaliștii ucraineni nu îi vor ierta pe cei din Crimeea pentru opțiunea lor de a se 

reunifica cu Rusia. ''Pentru a-și atinge propriile obiective, țările lider din NATO susțin în toate naționaliștii 

extremiști și neonaziștii, care, la rândul lor, nu-i vor ierta niciodată pe locuitorii Crimeii și Sevastopolului pentru 

opțiunea lor de reunificare cu Rusia; ei, evident că se vor băga și în Crimeea'', a spus Putin, în timpul mesajului 

televizat adresat cetățenilor ruși. Un atac asupra Rusiei ar putea avea consecințe grave pentru orice potențial 

agresor, a avertizat președintele rus. ''Nimeni nu ar trebui să aibă dubii că un atac direct asupra țării noastre va 

duce la înfrângerea lor și la consecințe grave pentru orice potențial agresor'', a spus el în mesajul adresat rușilor. 

(www.interfax.ru  - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

RUSSIA TODAY: În timpul unui discurs televizat, Putin a îndemnat militarii ucraineni să nu execute 

ordinele criminale 

RADOR (24 februarie) - În timpul unui discurs televizat, președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că toți 

militarii ucraineni care refuză să execute ordinele criminale ale Kievului și depun armele vor putea părăsi zona de 

război fără probleme. ''Dragi tovarăși! Părinții, bunicii și străbunicii voștri nu pentru aceasta au luptat cu naziștii, 

apărând patria noastră comună, pentru ca neonaziștii de astăzi să preia puterea în Ucraina'', a spus Putin. El a 

subliniat că militarii ucraineni au depus un jurământ de credință față de poporul lor, ''și nu în fața juntei antipopulare 

care jefuiește Ucraina și își bate joc de acest popor''. ''Nu urmați ordinele lor criminale! Vă îndemn să depuneți 

armele imediat și să mergeți acasă. Permiteți-mi să vă explic: toți militarii Armatei Ucrainene, care vor îndeplini 

această cerință vor putea părăsi liber zona de luptă și pot reveni la familiile lor'', a mai spus Putin. El a adăugat că 

toată ''responsabilitatea pentru posibila vărsare de sânge va fi în întregime pe conștiința regimului care conduce pe 

teritoriul Ucrainei''. Putin, în discursul adresat cetățenilor Rusiei, a declarat că a decis să conducă o operațiune 

militară specială pentru a proteja Donbasul. După cum a explicat el, această decizie a fost luată pentru că liderii 

celor două republici populare Lugansk și Donețk, Denis Pușilin și Leonid Pasecinik, s-au adresat Rusiei cu o 

solicitare de a li se acorda sprijin în respingerea agresiunii Forțelor Armate ale Ucrainei. (www.russian.rt.com - 

24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Ministerul rus al Apărării a raportat recent că Forțele Armate Ruse nu lansează atacuri de 

artilerie asupra orașelor Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Ministerul Apărării al Federației Ruse a raportat recent că Forțele Armate Ruse nu 

lansează rachete aeriene sau atacuri de artilerie asupra orașelor Ucrainei. Potrivit Agenției de presă RIA 

NOVOSTI, infrastructura militară, instalațiile de apărare aeriană, aerodromurile militare, aviația Forțelor Armate 

ale Ucrainei sunt ținta lor, urmând a fi dezactivate, distruse de armament de înaltă precizie. Totodată, ministerul a 

clarificat că populația civilă nu este amenință cu nimic. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

REUTERS: Rusia a declarat că a eliminat infrastructura bazelor aeriene ucrainene 

RADOR (24 februarie) - Agențiile de presă ruse au comunicat că Ministrul rus al apărării a declarat că a 

eliminat infrastructura militară a bazelor aeriene ucrainene și a degradat sistemul de apărare aeriană al Ucrainei. 

Ministerul rus a negat informațiile potrivit cărora unul dintre avioanele sale ar fi fost doborât deasupra Ucrainei. 

Armata ucraineană a susținut anetrior că cinci avioane rusești și un elicopter au fost doborâte deasupra regiunii 

sale Lugansk. (REUTERS - 24 februarie) /aionita/ilapadat 

CNN: Armata rusă susține că nu a întâmpinat nicio rezistență din partea grănicerilor ucraineni 

RADOR (24 februarie) - Armata rusă a susținut joi într-o declarație că grănicerii ucraineni "nu au opus nicio 

rezistență" unităților ruse care au invadat teritoriul Ucrainei. Declarația susținea de asemenea că armata rusă a 

"suprimat" apărarea aeriană ucraineană. CNN nu a putut verifica imediat aceste afirmații. În aceeași declarație, 

armata rusă a negat afirmațiile forțelor ucrainene potrivit cărora acestea ar fi doborât mai multe aeronave rusești, 

susținând că aceste informații "nu corespund realității". (CNN INTERNATIONAL - 24 februarie) /aionita/ilapadat 

REUTERS: Operațiunile de la porturile ruse de la Marea Neagră se desfășoară în condiții de normalitate 

(surse)  

RADOR (24 februarie) - Operațiunile de la porturile ruse de la Marea Neagră se desfășoarăîn continuare în 

condiții de normalitate, a transmis, joi, pentru Reuters, o sursă din cadrul Ministerului rus al Transporturilor. 

(REUTERS - 24 februarie) /cstoica/ilapadat 
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RUSSIA TODAY: Un expert militar a comentat operațiunea militară a Rusiei în Donbas 

RADOR (24 februarie) - Într-un comentariu făcut pentru RUSSIA TODAY, RT, despre începerea 

operațiunii militare a Rusiei în Donbas, expertul militar Mihail Hodarenok a remarcat că atacurile lansate asupra 

obiectivelor importante ale infrastructurii militare sunt ''o practică obișnuită''. ''Este o practică obișnuită, în timpul 

unor operațiuni militare, cea de a lovi în infrastructura militară de importanță majoră, aerodromurile, pozițiile de 

apărare aeriană, depozitele de armament și muniții'', a spus el. Potrivit expertului, în acest mod militarii previn 

posibilitatea adversarului de a începe operațiuni de luptă operative și pentru a crea condiții mult mai favorabile 

pentru operațiunile forțelor terestre. ''Atacurile preventive ar trebui să reducă capacitățile operaționale de luptă ale 

inamicului și să creeze condiții mai favorabile pentru acțiunile forțelor terestre'', a conchis expertul militar.  

În discursul televizat adresat cetățenilor Rusiei, pe 24 februarie, liderul rus, Vladimir Putin, a anunțat că a 

decis să desfășoare și să conducă o operațiune militară specială pentru a proteja Donbasul. El a declarat că toți 

militarii ucraineni, care refuză să execute ordinele criminale ale Kievului și depun armele vor putea părăsi zona 

de lupte fără probleme. (www.russian.rt.com - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

REUTERS: Ministrul apărării din Ucraina anunță că oricine poate ține o armă se poate alătura forțelor 

terestre de apărare 

RADOR (24 februarie) - Ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a declarat joi că oricine este 

pregătit și capabil să țină o armă se poate alătura forțelor terestre de apărare, în contextul în care Poliția a anunțat 

că va distribui arme veteranilor. Forțele ruse au lansat rachete înspre mai multe orașe din Ucraina și au debarcat 

joi trupe în zona de coastă, au transmis oficiali și mass-media, după ce președintele Vladimir Putin a autorizat "o 

operațiune militară specială". (REUTERS - 24 februarie) /cstoica/pvelisar 

RIA NOVOSTI: Reacția purtătorului de cuvânt al MAE rus la declarația Marii Britanii privind acordarea 

de sprijin Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - "Odihniți-vă!", acesta a fost răspunsul dat de purtătorul de cuvânt al Ministerului 

rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, la declarația Marii Britanii privind acordarea de asistență militară 

Ucrainei. 

Maria Zaharova a comentat declarația autorităților britanice despre sprijinul acordat Ucrainei pentru a se 

apăra, remarcând, totodată, că Londra deja a ajutat Ucraina. "British Foreign Secretary: Ucraina nu este membră 

a NATO, dar o vom ajuta în autoapărare'', a citat Zaharova comunicatul părții britanice. "Ați ajutat-o deja. Odihniți-

vă!", a scris Zaharova pe canalul său pe Telegram. James Cleverly, ministrul britanic pentru Europa și America de 

Nord, a declarat că Ucraina nu este o țară membră NATO, dar i se va acorda asistență pentru autoapărare. El a 

adăugat că premierul Marii Britanii a convocat o reuniune de urgență a cabinetului pentru a decide ce formă va 

lua acest ajutor. Potrivit acestuia, în cazul unei amenințări la adresa unei țări membre NATO, reacția va fi imediată, 

iar NATO va da dovadă de solidaritate. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Forțele Armate Ruse nu amenință civilii din Ucraina, a anunțat Ministerul rus al Apărării 

RADOR (24 februarie) - Ministerul rus al Apărării a anunțat că: ''Forțele Armate Ruse nu lansează atacuri 

asupra orașelor Ucrainei, nu există nicio amenințare la adresa civililor. În timpul operațiunii militare speciale a 

Rusiei în legătură cu Ucraina nu sunt amenințați civilii'', a precizat Serviciul de presă al Ministerului rus al 

Apărării. 

"Forțele Armate Ruse nu lansează atacuri aupra orașelor Ucrainei. Nimic nu amenință populația civilă", se 

mai specifică în comunicatul remis de minister. Joi dimineață, președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat că a decis 

să înceapă o operațiune militară specială împotriva Ucrainei. Într-un mesaj televizat adresat rușilor, el a spus că 

circumstanțele ''necesită o acțiune decisivă și imediată din partea noastră, republicile populare din Donbas s-au 

adresat Rusiei cu o solicitare de acordare de ajutor''. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/pvelisar 

RIA NOVOSTI: Kremlinul a anunțat care este scopul operațiunii militare ruse din Donbas 

RADOR (24 februarie) - Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, a anunțat 

că: "Obiectivul operațiunii speciale militare a Rusiei în Donbas este demilitarizarea Ucrainei, deoarece aceasta 

reprezintă o amenințare la adresa poporului nostru'', relatează Agenția de presă RIA NOVOSTI. (www.ria.ru - 24 

februarie) /vdraguta/ilapadat 

REUTERS: FSB din Rusia susține că grănicerii ucraineni au părăsit toate posturile de la granița ruso-

ucraineană 
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RADOR (24 februarie) - Serviciul de informații al Rusiei (FSB) a declarat joi că grănicerii ucraineni au 

părăsit toate facilitățile și posturile de la granița Ucrainei cu Rusia, informează agenția rusă de știri Interfax. 

(REUTERS - 24 februarie, ora 13:54) /mbaciu/avladucu 

RIA NOVOSTI: Dmitri Peskov: Durata operațiunii speciale a Rusiei în Ucraina va fi stabilită de președintele 

țării 

RADOR (24 februarie) - Durata operațiunii speciale ruse de demilitarizare a Ucrainei va fi stabilită de 

președintele Vladimir Putin și va depinde de eficacitatea acesteia, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt 

al președintelui rus, Vladimir Putin. ''Durata, termenul limită, vor fi stabilite în funcție de rezultate, eficacitate și 

oportunitate și de către Comandantul Suprem'', a spus Peskov. De asemenea, Peskov a spus că scopul operațiunii 

militare speciale a Rusiei este demilitarizarea și denazificarea Ucrainei, deoarece aceasta reprezintă o amenințare 

la adresa părții ruse. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/avladucu 

RIA NOVOSTI: Ministerul rus al Apărării a anunțat că un avion de atac Su-25 s-a prăbușit 

RADOR (24 februarie) - În urma unei erori de pilotaj, un avion de atac rusesc Su-25 s-a prăbușit, pilotul s-

a catapultat și se află deja în unitatea militară din care face parte, anunță Ministerul rus al Apărării, potrivit unui 

comunicat. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/avladucu 

RIA NOVOSTI: Ministerul rus al Apărării a anunțat că un elicopter militar ucrainean și patru drone au fost 

doborâte în Donbas 

RADOR (24 februarie) - Ministerul rus al Apărării a anunțat că un elicopter militar ucrainean și patru drone 

Bayraktar TB2 UAV au fost doborâte în Donbas. Un elicopter de luptă ucrainean și patru drone de atac Bayraktar 

TB2 au fost doborâte, în timpul unei operațiuni speciale de demilitarizare a Ucrainei, le-a declarat jurnaliștilor 

purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, general-maiorul Igor Konașenkov. (www.ria.ru - 24 februarie) 

/vdraguta/atataru 

REUTERS: Serie de explozii în regiunea Belgorod, în sudul Rusiei, în apropiere de granița cu Ucraina 

RADOR (24 februarie) - O serie de explozii puternice s-au auzit joi în regiunea Belgorod din sudul Rusiei, 

în apropiere de granița cu Ucraina, relatează pentru Reuters martori oculari. (REUTERS - 24 februarie, ora 18:06) 

/mbaciu/avladucu 

REUTERS: Rusia susține că a distrus 83 de ținte în Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Ministerul Apărării din Rusia a anunțat joi că armata rusă a distrus 83 de ținte la 

sol din Ucraina, informează agenția rusă de știri Interfax. (REUTERS - 24 februarie, ora 19:12) /mbaciu/atataru 

TASS: În urma loviturilor forțelor armate ruse, au fost scoase din funcțiune 83 de obiective ale infrastructurii 

militare a Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Ca urmare a loviturilor forțelor armate ruse, au fost scoase din funcțiune 83 de 

obiective terestre ale infrastructurii militare a Ucrainei - au anunțat surse din cadrul Ministerul rus al Apărării. De 

la declanșarea operațiunii, au fost doborâte două avioane Su-27, două Su-24, un elicopter și patru UAV-uri de 

lovitură Bayraktar TB-2 ale Forțelor Armate Ucrainene. Trupele republicilor populare Donețk și Luhansk au rupt 

apărarea în eșaloane a Forțelor Armate ale Ucrainei și au înaintat cu 6-8 kilometri. (www.tass.ru - 24 februarie) 

/ssirbu/avladucu 

UNIAN: Ministerul rus al Apărării a anunțat că Forțele Armate Ruse au îndeplinit misiunile trasate pentru 

o zi 

RADOR (24 februarie) - Forțele Armate Ruse au îndeplinit misiunile trasate pentru o zi. ''Armata rusă a 

finalizat misiunile de luptă care i-au fost trasate pentru astăzi'', a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus 

al Apărării, generalul Igor Konașenkov. (www.unian.net - 24 februarie) /vdraguta/dsirbu 

TASS: Un avion An-26 al Forțelor Aerospațiale Ruse s-a prăbușit în regiunea Voronej 

RADOR (24 februarie) - Un avion An-26 al Forțelor Aerospațiale Ruse s-a prăbușit în regiunea Voronej. 

Echipajul a murit - anunță Districtul Militar de Vest. Potrivit informațiilor preliminare, motivul prăbușirii 

aeronavei An-26 în regiunea Voronej îl constuituie cedarea tehnicii - au precizat surse din cadrul Ministerului 

Apărării al Rusiei. În urma prăbușirii An-26 al Forțelor Aerospațiale Ruse în regiunea Voronej, nu există distrugeri 

la sol. (www.tass.ru - 24 februarie) /ssirbu/dsirbu 

CNN: O serie de explozii, în provincia rusă Belogrod, la granița cu Ucraina 

RADOR (24 februarie) - O serie de explozii s-au auzit în provincia Belogrod a Rusiei, de la granița cu 

Ucraina, a declarat un martor pentru agenția de presă Reuters, la scurt timp după ce Moscova a anunțat o operațiune 

militară în Ucraina. (edition.cnn.com - 23 februarie) /mbrotacel/schelaru 
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CNN: Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat "operațiune militară specială" în Ucraina 

RADOR (23 februarie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că trupele sale vor acționa în regiunea 

controlată de separatiști din Ucraina, pe care a declarat-o independentă în această săptămână. El a făcut apel la 

"demilitarizarea" Ucrainei, în cadrul unui discurs televizat, la scurt timp după ce a anunțat o operațiune militară în 

regiunea Donbas din estul Ucrainei. "Circumstanțele ne cer să luăm măsuri decisive și imediate", a spus Putin, 

potrivit transcriptului RIA Novosti. "Republica Populară Donbas a apelat la Rusia pentru ajutor. În această 

privință, potrivit articolului 51, partea a șaptea a Cartei ONU, cu aprobarea Consiliului Federației și urmând 

tratatele de prietenie ratificate de Adunarea Federală, precum și asistența reciprocă cu DPR și LPR, am decis că 

coordonez o operațiune militară specială". Afirmațiile lui Putin survin în contextul îngrijorărilor tot mai mari legate 

de iminența unei invazii ruse la scară largă. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, joi dimineață, 

în cadrul unui discurs emoționant, că conducerea rusă a aprobat acțiunea militară în Ucraina și a promis că țara se 

va apăra. (edition.cnn.com - 23 februarie) /mbrotacel/schelaru 

CNN: Ucraina își restricționează spațiul aerian 

RADOR (24 februarie) - Autoritățile ucrainene de aviație au emis, joi dimineață, o notă ce restricționează 

spațiul aerian al țării și este în vigoare până la miezul nopții. Alerta, cunoscută drept "Notice to Airmen (NOTAM), 

acoperă toate cele cinci regiuni de informații de zbor ale țării (FIRS) - sunt restricționate zborurile în regiunile din 

jurul orașelor Kiev, Dnipro, Lviv, Odesa și Simperopol. Serviciul de monitorizare a zborului FlightRadar 24 arată 

că o cursă de la Varșovia la Kiev, Lot 755, a întors înainte de a intra în spațiul aerian al Ucrainei și se îndreaptă 

către capitala poloneză. Websiteul nu mai arată niciun zbor civil în spațiul aerian ucrainean. (edition.cnn.com - 

24februarie) /mbrotacel/schelaru 

 

REUTERS: Putin autorizează operațiuni militare speciale în regiunea ucraineană Donbas 

RADOR (24 februarie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a autorizat operațiuni militare speciale în regiunea 

ucraineană Donbas la primele ore ale dimineții de joi și a transmis armatei ucrainene să renunțe la arme și să plece 

acasă. Într-o adresă televizată specială la televiziunea rusă de stat, Putin a declarat că Rusiei nu i s-a lăstat de ales 

decât să se apere împotriva amenințărilor din partea Ucrainei moderne. Scopul operațiunilor militare ruse nu a fost 

făcut clar imediat. Un reporter Reuters la Kiev, capitala Ucrainei, a auzit explozii care sunau ca atacul de artilerie 

în depărtare. Putin a declarat că Rusia va reacționa instantaneu dacă vreo forță externă va încerca să se amestece 

în acțiunile lui și că Moscova va încerca să demilitarizeze și să "denazifice" Ucraina. (REUTERS - 24 februarie) 

/aionita/schelaru 

CNN: Putin anunță acțiune militară în Donbas și cere forțelor ucrainene să predea armele 

RADOR (24 februarie) - Într-un discurs susținut joi dimineață la televiziunea națională, președintele rus, 

Vladimir Putin, a anunțat acțiune militară în Donbas, cerând forțelor ucrainene să predea armele și să plece acasă, 

potrivit agențiilor ruse de presă RIA Novosti și TASS. Putin a avertizat că toată responsabilitatea și posibila vărsare 

de sânge vor reveni pe conștiința guvernului ucrainean și s-a declarat încrezător că militarii ruși își vor îndeplini 

datoria. (edition.cnn.com - 23 februarie) /mbrotacel/schelaru 

CNN: Explozii puternice în regiunea Kiev și Kramatorsk (reporteri CNN) 

RADOR (23 februarie) - Echipele CNN din capitala ucraineană, Kiev, au auzit explozii puternice dinspre 

est, din direcția aeroportului internațional. Potrivit unor informații din rețelele de socializare online, au avut loc 

mai multe explozii în zona Bosirspil, la est de capitală, unde este situat aeroportul internațional. Totodată, două 

persoane din orașul ucrainean Kramatorsk au declarat pentru CNN că au auzit cel puțin două explozii majore, în 

primele ore ale zilei de joi. (edition.cnn.com - 24 februarie) /mbrotacel/schelaru 

REUTERS: Kiev și Harkiv, din Ucraina, lovite de atacuri cu rachete 

RADOR (24 februarie) - Centrele de comandă militară ucrainene din orașele Kiev și Harkiv au fost atacate 

cu rachete, a scris site-ul web Pravda, citând un oficial din Ministerul ucrainean de Interne. Martorii Reuters din 

Kiev a auzit o serie de explozii la scurt timp după ce Rusia a anunțat operațiuni militare în Ucraina. (REUTERS - 

24 februarie) /aionita/schelaru 

REUTERS: Rusia a inițiat o invazie a Ucrainei, declară Kievul 

RADOR (24 februarie) - Rusia a inițiat invazia Ucrainei și atacă orașe, a scris joi pe Twitter ministrul de 

externe, Dmitri Kuleba. Interfax Ucraina a raportat atacuri asupra complexelor militare din Ucraina și că trupele 

rusești au intrat în orașele-port Odesa și Mariupol. De asemenea, a declarat că personalul și pasagerii sunt evacuați 

din aeroportul kievean Borispol. "Putin a inițiat o invazie la scară largă a Ucrainei. Orașe pașnice ucrainene sunt 
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atacate", a afirmat Kuleba, referindu-se la preșeintele rus, Vladimir Putin. "Acesta este un război de agresiune. 

Ucraina se va apăra și va câștiga. Lumea poate și trebuie să îl oprească pe Putin. Momentul acțiunii este acum", a 

declarat ministrul de externe. (REUTERS - 24 februarie) /aionita/schelaru 

CNN: Avertisment al autorității europene pentru aviație în privința zborurilor în spațiul aerian ucrainean 

RADOR (24 februarie) - Autoritatea principală europeană în domeniul aviației a lansat un îndemn urgent 

către companiile aeriene și alte zboruri civile să evite spațiul aerian al Ucrainei. Directorul Organizației Europene 

pentru Siguranța Circulației Aeriene, cunoscută mai bine drept Eurocontrol, a scris joi dimineață pe Twitter o 

"recomandare către toți operatorii". Directorul general al Eurocontrol, Eamonn Brennan, a declarat că o notă către 

piloți publicată de Rusia este "probabilă din cauza activității militare". Anterior, autoritățile ucrainene au anunțat 

restricționarea spațiului aerian al țării, joi dimineață, restricție ce va fi în vigoare până la miezul nopții, GMT. 

(edition.cnn.com - 24 februarie) /mbrotacel/schelaru 

KORRESPONDENT: Explozii în mai multe orașe din Ucraina, după anunțul lui Putin privind lansarea unei 

"operațiuni speciale" 

RADOR (24 februarie) - Ucrainenii raportează numeroase explozii produse în mai multe orașe, în cursul 

dimineții de joi. Potrivit Korrespondent, este vorba de orașele Harkiv, Mariupol, Odesa, Kiev și Mikolaiv. Pe 

canalul de Telegram Insider UA, care citează surse din poliția de frontieră, începând cu ora 5:00, lansatoare de 

rachete Grad aparținând Rusiei lovesc toată granița cu Ucraina - de la Luhansk la Jitomir. În același timp, martorii 

oculari raportează că cinci explozii puternice au fost auzite inițial pe malul stâng al Kievului. După o scurtă pauză, 

s-au auzit altele două. La Harkiv, se aud explozii în apropierea stației de metrou Studentska. Locuitorii susțin, de 

asemenea, că aud zgomotele avioanelor. Toate acestea au loc după ce președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat 

o operațiune specială în Donbas. (www.korrespondent.net - 24 februarie) /sdan/schelaru 

 

CNN: Trupele ruse au debarcat în Odessa și trec granița, susține un oficial ucrainean 

RADOR (24 februarie) - Ministrul adjunct de interne al Ucrainei, Anton Gerașenko, a declarat pentru 

jurnaliști pe un grup special de Whatsapp că trupele ruse au debarcat în orașul Odessa și trec granița în orașul 

Harkiv. Gerașenko a adăugat că au avut loc atacuri cu rachetă asupra aerodromului Vasilkovski, din apropierea 

orașului Kiev. El a mai adăugat că Boris Filatov, primarul orașului Dnipro, a sunat și a spus că a auzit explozii. 

(CNN INTERNATIONAL - 24 februarie) /aionita/pvelisar 

TASS: Vladimir Putin a anunțat începerea unei operațiuni militare speciale în Donbas 

RADOR (24 februarie) - Rusia a lansat o operațiune militară în Ucraina după ce autoritățile republicilor 

populare Donețk și Lugansk au făcut un apel cu cererea de a le fi acordat ajutor pentru combaterea agresiunii de 

la Kiev, a anunțat președintele rus, Vladimir Putin, într-un mesaj de urgență rostit joi. Președintele rus a declarat 

că Moscova va căuta "demilitarizarea și denazificarea" Ucrainei, a cerut militarilor ucraineni să depună armele și 

a avertizat cu privire la un răspuns imediat în cazul încercărilor externe de a interveni în ceea ce se întâmplă. 

Imediat după aceea, au început să se audă sunetele unor explozii în mai multe orașe ucrainene, inclusiv la Kiev și 

Harkov. (www.tass.ru - 24 februarie) /ssirbu/schelaru 

KORRESPONDENT: Explozii în apropierea aeroportului Borispil de lângă Kiev 

RADOR (24 februarie) - Primarul orașului Borispil, de lângă capitala ucraineană, Volodimir Borisenko, a 

raportat explozii în zona aeroportului. Videoclipuri în acest sens au fost publicate pe un canal de Telegram local. 

Potrivit lui Borisenko, exploziile ar fi fost cauzate cauzate de activitatea apărării aeriene ucrainene, care a doborât 

o dronă necunoscută. Amintim că, în dimineața a zilei de 24 februarie, președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat 

începerea unei operațiuni militare în Ucraina. Imediat după această declarație, au apărut informații despre explozii 

în marile orașe ale Ucrainei. (www.korrespondent.net - 24 februarie) /sdan/schelaru 

CNN: Rusia susține că vizează infrastructura militară a Ucrainei - RIA 

RADOR (24 februarie) - Rusia vizează infrastructura militară a Ucrainei, apărarea aeriană și forțele aeriene 

cu arme de înaltă precizie și nu atacă orașele ucrainene, a citat agenția rusă RIA declarația de joi a ministrului 

apărării din Rusia. Kievul a susținut că Moscova a inițiat atacul pe scară largă asupra Ucrainei, centrele militare 

de comandă din mai multe orașe fiind atacate cu rachete. (CNN INTERNATIONAL - 24 februarie) 

/aionita/schelaru 

RBC: Președintele Ucrainei anunță instituirea legii marțiale din cauza invaziei ruse 

RADOR (24 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, joi dimineață, că Ucraina 

va institui legea marțială din cauza invaziei ruse. Liderul de la Kiev i-a îndemnat pe ucraineni să rămână calmi și 
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să stea acasă. "Dragi cetățeni ai Ucrainei, în această dimineață președintele Putin a anunțat o operațiune militară 

specială în Donbas. Rusia a atacat infrastructura noastră militară și grănicerii" - a declarat Zelenski, într-un mesaj 

video către națiune. Potrivit președintelui, explozii au fost auzite în multe orașe ale țării. "Am avut o conversație 

cu președintele american, Joe Biden. Statele Unite au început deja să formeze sprijin internațional pentru Ucraina" 

- a adăugat Volodimir Zelenski. Amintim că, pe 24 februarie, în jurul orei 05:00, președintele rus, Vladimir Putin, 

a anunțat o operațiune specială împotriva Ucrainei și trimis trupe ruse în această țară. (www.rbc.ua - 24 februarie) 

/sdan/ilapadat 

1) KORRESPONDENT: Primul raport oficial despre invazia rusă în Ucraina: Rusia atacă în special 

infrastructura militară 

RADOR (24 februarie) - Anton Gherașcenko, unul dintre consilierii ministrului ucrainean de interne, a 

raportat, joi dimineață, primele date oficiale despre invazia Rusiei în Ucraina, care a început imediat după ce 

Vladimir Putin a anunțat o "operațiune specială" în această țară. Potrivit oficialului ucrainean, Rusia lansează 

lovituri cu rachete asupra centrelor militare de comandă și control ale Ucrainei, asupra aerodromurilor și 

depozitelor militare din Kiev, Harkov și Dnipro. (www.korrespondent.net - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

CNN: Președintele Zelenski a decretat Legea marțială în Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decretat Legea marțială pe teritoriul 

țării, în contextul în care în mai multe zone ale capitalei ucrainene sunt auzite explozii nenumărate - în sud, est și 

nord - ce vizează, aparent, sistemele de apărare antiaeriană ale țării. După discuția cu președintele Statelor Unite, 

Zelenski a declarat: "În urmă cu un minut am avut o conversație cu președintele Biden. Statele Unite au început 

deja să adune susținerea internațională. Astăzi, fiecare dintre voi se întoarce către poporul din Ucraina. Astăzi, 

fiecare dintre voi rămâne calm, rămâneți acasă dacă puteți, noi lucrăm, armata lucrează, întregul sector al apărării 

și al securității lucrează." "Nu vă panicați, suntem puternici, suntem gata pentru orice și vom câștiga în fața oricui, 

pentru că noi suntem Ucraina", a spus Zelenski. (CNN INTERNATIONAL - 24 februarie, ora 7:02) 

/mbrotacel/ilapadat 

 

REUTERS: Zelenski afirmă că rachetele rusești au lovit infrastructura ucraineană 

RADOR (24 februarie) - Președintele Zelenski a afirmat joi că Rusia a lansat atacuri cu rachete asupra 

infrastructurii ucrainene și a gărzilor de la granițe și că au fost auzite explozii în numeroase orașe. El a afirmat că 

a fost declarată legea marțială în întreaga țară și că a discutat la telefon cu președintele american Joe Biden. Într-o 

declarație separată, ministrul ucrainean de externe a afirmat că scopul operațiunilor armatei ruse este de a distruge 

statul ucrainean. (REUTERS - 24 februarie) /aionita/ilapadat 

REUTERS: Două explozii puternice la est de Mariupol - reporter Reuters 

RADOR (24 februarie) - Două explozii puternice s-au auzit, una după alta, joi dimineața, la estul orașului-

port Mariupol, din sud-estul Ucrainei, transmite un reporter Reuters. (REUTERS - 24 februarie) /aboboc/pvelisar 

CNN: Trupe și vehicule militare au intrat în Ucraina din Belarus 

RADOR (24 februarie) - CNN a fost martor, prin imagini captate în timp real, al intrării unei coloane de 

vehicule militare în Ucraina, printr-un punct de trecere a graniței cu Belarus. Filmarea a fost făcută la Senkivka, 

punctul de trecere din Ucraina către Belarus. Coloana intra în țară în jurul orei locale ucrainene 6:48. În ultimele 

săptămâni, Rusia a masat un număr semnificativ de trupe, vehicule și tancuri în Belarus, în apropierea graniței cu 

Ucraina. În acest timp, cele două țări au realizat exerciții militare comune în țările lor și în apropierea graniței 

Ucrainei cu Belarus. (CNN INTERNATIONAL - 24 februarie) /aionita/ilapadat 

BBC: Trupe din Belarus se alătură atacului rusesc - oficiali ucraineni 

RADOR (24 februarie) - Presa citează oficiali ucraineni care spun că trupele din Belarus se alătură atacului 

rusesc. Acest lucru înseamnă că ofensiva vine acum și din nordul Ucrainei. Belarus, care se află la granița de nord 

a Ucrainei, este demult aliatul  Rusiei. Analiștii descriu țara drept „stat client” al Rusiei. Atacul din nord se adaugă 

atacurilor din estul Ucrainei și mișcării de trupe rusești în Odesa. (bbc.com - 24 februarie) /aboboc/ilapadat 

RBC: Atacuri în orașul ucrainean Luțk, vestul țării 

RADOR (24 februarie) - În orașul vest-ucrainean Luțk, a fost lansat un atac asupra aerodromului, iar un 

turn de televiziune a fost distrus de bombardamente - transmite, joi dimineață, agenția RBC. Informația privind 

bombardarea turnului de televiziune a fost confirmată de surse din MAI ucrainean. Între timp, în regiunea vestică 

Lvov, ar fi fost activate sirenele de avertizare a populației. Amintim că președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, 

joi dimineață, că Rusia începe o "operațiune specială" în Ucraina. (www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/pvelisar 
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CNN: Ucraina a declarat că este atacată de la granițele cu Rusia, Belarus și Crimeea 

RADOR (24 februarie) - Ucraina a fost atacată dinspre mai multe granițe, a transmis serviciul ucrainean de 

frontieră în dimineața de joi. "În jurul orei 5:00, granița ucraineană din zonele cu Federația Rusă și republica 

Belarus a fost atacată de trupe rusești susținute de Belarus", a susținut serviciul. Acesta a adăugat că atacurile sunt 

desfășurate în regiunile Lugansk, Sumî, Harkov, Cenigău și Jîtomîr - zone aflate la granițele estice și nordice ale 

Ucrainei. Atacurile vizează unități de graniță, patrule de graniță și puncte de control, folosind artileria, echipament 

greu și armament mic, a declarat serviciul de graniță. "În plus, are loc un atac și din partea Republicii Autonome 

Crimeea", a comunicat serviciul. (CNN INTERNATIONAL - 24 februarie) /aionita/ilapadat 

UNIAN: Cum a început atacul Rusiei asupra Ucrainei: Detalii dezvăluite de armata ucraineană 

RADOR (24 februarie) - Forțele aeriene ucrainene au anunțat, joi dimineață, că sunt pe poziții și resping un 

atac aerian al invadatorului. "Astăzi, 24 februarie, la ora 05:00, forțele armate ale Federației Ruse au început 

bombardarea intensivă a unităților noastre din est și au lansat, de asemenea, atacuri cu rachete și bombe asupra 

aerodromurilor din Borispil, Ozerni, Kulbakin, Ciuguev, Kramatorsk, Cernobaivka, precum și asupra instalațiilor 

militare ale Forțelor Armate ale Ucrainei. În același timp, agresorul a început să bombardeze teritoriul și localitățile 

Ucrainei de-a lungul frontierei de stat" - se arată într-un comunicat al Statului Major al Forțelor Armate ale 

Ucrainei. "Forțele de apărare ale statului sunt în plină pregătire de luptă, dețin poziții de apărare. Situația este sub 

control" - se mai menționează în comunicat. În același timp, Statul Major a subliniat că informațiile despre 

debarcarea trupelor ruse la Odesa nu sunt adevărate. (www.unian.net - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

UNIAN: Două localități ucrainene din estul țării au fost ocupate de trupele ruse 

RADOR (24 februarie) - Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina informează, joi dimineață, 

că, în regiunea estică Lugansk, invadatorii ruși au ocupat două sate. Datele centralizate la ora 07:00, pe regiuni, 

sunt următoarele:  

- regiunea Hmelnițk: din cauza bombardamentelor, a izbucnit un incendiu la unitatea militară din satul 

Starokonstantiniv; 

- regiunea Dnipropetrovsk: incendii la depozitele militare din localitățile Krasnopillia și Marganeț; 

- regiunea Vinnița: incendiu la unitățile militare din localitățile Tulcin și Bohan; 

- regiunea Luțk - a fost aruncat în aer un turn de televiziune din orașul Luțk, centrul administrativ al regiunii; 

- regiunea Kiev: incendiu la o unitate militară din apropierea orașului Brovari; 

- regiunea Lugansk: satele Gorodișce și Melove au fost ocupate de trupele invadatoare. 

Amintim că președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, joi dimineață, că Rusia începe o "operațiune 

specială" în Ucraina. (www.unian.net - 24 februarie) /sdan/pvelisar 

(1) UNIAN: Ucraina a doborât cinci avioane și un elicopter aparținând Federației Ruse 

RADOR (24 februarie) - Armata ucraineană a doborât cinci avioane și un elicopter al agresorilor ruși, care 

au invadat Ucraina joi dimineață - transmite UNIAN. Potrivit Statuluiui Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, 

inamicul înregistrează pierderi. "Conform informațiilor comandamentului Forțelor Întrunite (minisiunea militară 

ucraineană din Donbas, n.r.), astăzi, 24 februarie, cinci avioane și un elicopter al agresorilor au fost doborâte în 

zona de luptă. Forțele întrunite resping demn forțele armate ale Federației Ruse. Unitățile militare sunt pe pozițiile 

lor. Inamicul suferă pierderi" - se arată în mesajul armatei. Ucrainenii sunt îndemnați să rămână calmi. Amintim 

că, joi dimineață, Rusia a invadat Ucraina, după un anunț făcut în acest sens de către liderul rus, Vladimir Putin. 

(www.unian.net - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

RIA NOVOSTI: În republica Donețk au loc lupte de-a lungul întregii linii de contact 

RADOR (24 februarie) - În republica Donețk au loc lupte de-a lungul întregii linii de contact. În RPD, 

luptele au loc de-a lungul întregii linii de contact, relatează Agenția de presă RIA NOVOSTI. În republica populară 

Donețk, luptele se desfășoară pe întreaga linie de contact, a anunțat reprezentantul oficial al miliției populare, 

Eduard Basurin. El a cerut militarilor ucraineni să depună armele. Legea marțială a fost introdusă în Ucraina. 

Situația din Donbas s-a agravat. În ultimele săptămâni, situația din Donbas a escaladat: Kievul a concentrat cea 

mai mare parte a armatei sale pe linia de contact și lansează atacuri în mod frecvent în miliții, folosind echipamente 

interzise. Din cauza amenințării cu o invazie din partea Ucrainei, cele două republici Lugansk și Donețk au început 

evacuarea femeilor, copiilor și bătrânilor în regiunile rusești. A fost anunțată mobilizarea generală. În acest context, 

pe 19 februarie, liderii republicilor autoproclamate au adresat Rusiei solicitarea de a le recunoaște independența. 

Pe 21 februarie, președintele Vladimir Putin a declarat într-un discurs televizat că el consideră oportună 

recunoașterea imediată a suveranității celor două republici Lugansk și Donețk și a semnat decretele privind 
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recunoașterea independenței lor. Șeful statului rus a dispus să se asigure menținerea păcii în republici. După cum 

a explicat președintele, el a luat o astfel de decizie, întrucât cei care au pornit pe calea vărsării de sânge, a violenței 

și fărădelegilor nu recunosc o altă soluție pentru reglmentarea conflictului din Donbas, cu excepția celei militare. 

Joi seară, autoritățile din cele două republici Lugansk și Donețk au apelat la Rusia, solicitându-i asistență militară 

pentru a le proteja de agresiunea ucraineană. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

REUTERS: Separatiștii susținuți de Rusia afirmă că au doborât un avion de război ucrainean în Lugansk 

RADOR (24 februarie) - Separatiștii susținuți de Rusia au anunțat că au doborât un avion de război ucrainean 

în regiunea Lugansk. (REUTERS - 24 februarie ora  9:06) /mbrotacel/ilapadat 

BBC: Convoaie militare rusești trec granița - serviciul de frontieră al Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Convoaiele militare ruse au intrat în Ucraina, în regiunile nordice Cernihiv și Sumî 

și în regiunile estice Lugansk și Harkov, a anunțat serviciul de frontieră al Ucrainei (DPSU). Se pare că ofensiva 

rusă a fost precedată de focuri de artilerie, iar polițiștii de frontieră ucraineni au fost răniți, transmite DPSU. Potrivit 

autorităților, polițiștii de frontieră și forțele armate ale Ucrainei „iau toate măsurile pentru a opri inamicul”. 

(www.bbc.com - 24 februarie) /aboboc/ilapadat 

CNN: Vehicule militare ruse au pătruns în Ucraina dinspre Crimeea, transmite Poliția de frontieră 

ucraineană 

RADOR (24 februarie) - Vehicule militare ruse au pătruns în Ucraina dinspre Crimeea, potrivit unui 

videoclip difuzat de Poliția de frontieră ucraineană. Nu este clar care este punctul de trecere a frontierei unde au 

fost surprinse vehiculele militare intrând în Ucraina, respectiv Ciongar în est sau Kalanceak în vest. În cursul 

acestei dimineți, o înregistrare în timp real care prezenta imagini de la punctul de trecere a frontierei cu Belarus a 

surprins o coloană de trupe și vehicule militare care intrau în Ucraina. Videoclipul a fost filmat în jurul orei 6:48 

a.m., ora locală, la punctul de trecere dintre Senkivka, Ucraina, și Veselovka, Belarus. Poliția de frontieră 

ucraineană a transmis pentru CNN, într-un comunicat anterior, că granițele lor au fost atacate de Rusia și de 

Belarus, "cu folosirea artileriei, a echipamentului greu și armament de calibru mic". (www.cnn.com - 24 februarie) 

/cstoica/ilapadat 

RBC: Un polițist de frontieră din Ucraina a fost ucis în atacurile armate lansate de Rusia dinspre Crimeea 

RADOR (24 februarie) - Ministerul de Interne de la Kiev transmite, joi dimineață, că, în timpul atacurilor 

asupra Ucrainei, trupele ruse au lansat lovituri asupra satului Preobrajenka din regiunea Herson, folosind 

lansatoare de rachete multiple. Un polițist de frontieră ucrainean a murit în atacurile respective. "Ca urmare a 

bombardării pozițiilor grănicerilor din apropierea satului Preobrajenka din regiunea Herson - atacuri lansate de pe 

teritoriul Crimeii ocupate temporar - un polițist de frontieră a fost ucis" - se arată în comunicat. (www.rbc.ua - 24 

februarie) /sdan/pvelisar 

RIA NOVOSTI: Miliția populară a republicii Lugansk a anunțat că a doborât două avioane Su-24 ucrainene 

RADOR (24 februarie) - Miliția populară a republicii Lugansk a anunțat că a doborât două avioane Su-24 

(Suhoi) ucrainene în zona Smelîi și Stepovoe. Aeronavele Su-24MR și Su-24M ale Forțelor Aeriene Ucrainene au 

fost doborâte, se precizează într-un comunicat. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/pvelisar 

RBC: Președintele Ucrainei ordonă armatei să producă "pierderi maxime invadatorilor" 

RADOR (24 februarie) - Rusia a atacat Ucraina în dimineața de 24 februarie, iar comandantul suprem al 

Forțelor Armate din această țară, președintele Volodimir Zelenski, a dat ordin armatei să producă "pierderi maxime 

invadatorilor" - scrie RBC. "În această dimineață (joi, n.r.), forțele ruse au început bombardarea intensivă a 

unităților noastre din est, au lansat atacuri cu rachete și bombe asupra aerodromurilor din Borispil, Ozerne, 

Kulbakine, Ciuhuiv, Kramatorsk, Cernobaivka, precum și asupra instalațiilor militare ale Forțelor Armate ale 

Ucrainei. În același timp, agresorul a început să bombardeze teritoriul și localitățile Ucrainei de-a lungul graniței 

de stat și la granița cu teritoriul ocupat al Crimeii. În zona operațiunilor militare din est, au fost doborâte cinci 

avioane ale Rusiei și două elicoptere, au fost distruse două tancuri și mai multe camioane ale Forțelor Armate 

Ruse" - potrivit RBC. "Astfel, comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei a dat ordin se fie produse 

pierderi maxime invadatorilor" - se arată în comunicatul armatei Kievului. (www.rbc.ua - 24 februarie) 

/sdan/pvelisar 

BBC: Șapte morți în urma bombardamentelor rusești - poliția ucraineană 

RADOR (24 februarie) - Șapte persoane au murit în urma bombardamentelor forțelor ruse, a anunțat poliția 

ucraineană. Oficialii spun că un atac asupra unei unități militare din Podilsk, în afara Odesei, a ucis șase persoane 

file:///C:/Users/Antonia/Desktop/radio/ucraina/carte/documentare/cronologie/document%20final/www.bbc.com
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și a rănit șapte. De asemenea, nouăsprezece persoane sunt date dispărute. O persoană a murit în orașul Mariupol. 

(www.bbc.com - 24 februarie) /aboboc/pvelisar 

UNIAN: Trupele ruse au intrat în regiunea ucraineană Herson 

RADOR (24 februarie) - Armata rusă a trecut granița administrativă dintre regiunea Herson și Crimeea 

ocupată, o înregistrare video în acest sens fiind publicată, joi dimineață, de Serviciul de Frontieră al Ucrainei. "În 

acest moment, are loc deplasarea echipamentelor militare prin granița administrativă din peninsulă. Amintim că, 

în interiorul regiunilor Lugansk, Sumî, Harkov, Cernihov și Jîtomîr, atacurile asupra unităților de frontieră, 

patrulelor de frontieră și punctelor de control sunt efectuate cu ajutorul artileriei, echipamentului greu și armelor 

de calibru mic" - se menționează în comunicat. (www.unian.net - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

RUSSIA TODAY: Republica Lugansk a preluat controlul asupra orașului Sceastie și Stanița Lugansk 

RADOR (24 februarie) - Republica Lugansk a preluat controlul asupra orașului Sceastie și Stanița Lugansk. 

''Orașul Sceastie și Stanița Lugansk au intrat sub controlul republicii Lugansk'', a anunțat Vitali Kiseliov, consilier 

în ministerul afacerilor interne al republicii, pe Telegram. Purtătorul de cuvânt al miliției populare din republica 

Donețk, Eduard Basurin, le-a cerut militarilor ucraineni să depună armele. Președintele rus, Vladimir Putin, a 

declarat că toți militarii ucraineni care refuză să execute ordinele criminale ale Kievului și depun armele vor putea 

părăsi zona de război fără probleme. (www.russian.rt.com - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

RBC: Atacul Rusiei asupra Ucrainei: A fost bombardat un obiectiv militar din regiunea Kiev 

RADOR (24 februarie) - Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei a anunțat pe Telegram că, în timpul 

operațiunii militare lansate de Rusia, a fost atacat un obiectiv aparținând polițiștilor de frontieră din regiunea Kiev. 

Cel mai probabil a fost vorba despre un atac cu rachete. "Inamicul atacă nu numai unități de la graniță, ci și din 

interior. Una dintre facilitățile Serviciului de Grăniceri din regiunea Kiev a fost bombardat" - se arată în mesaj. 

(www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: Un lider separatist pro-rus din estul Ucrainei anunță că obiectivul este redobândirea controlului 

asupra regiunilor Lugansk și Donețk 

RADOR (24 februarie) - Un lider separatist pro-rus din estul Ucrainei a declarat joi că principalul lor 

obiectiv este să redobândească controlul regiunilor întregi Lugansk și Donețk unde se află teritoriile lor separatiste, 

a transmis agenția de știri Interfax. (REUTERS - 24 februarie) /cstoica/ilapadat 

RBC: Armata ucraineană duce lupte grele - transmite cancelaria prezidențială de la Kiev 

RADOR (24 februarie) - Mihailo Podoliak, consilier al șefului Biroului Președintelui de la Kiev, a făcut o 

declarație despre atacul Rusiei asupra Ucrainei - transmite RBC. Potrivit acestuia, forțele armate ucrainene duc 

lupte grele. "Forțele Armate ale Ucrainei luptă din greu, dar luptă" - asubliniat Podoliak. Amintim că Rusia a atacat 

Ucraina joi dimineață, după ce președintele Vladimir Putin a anunțat că va desfășura o "operațiune specială" în 

această țară. (www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

RBC: Armata Ucrainei a recucerit orașul estic Șciastia, ocupat joi de trupele ruse 

RADOR (24 februarie) - Armata ucraineană a recucerit orașul Șciastia din regiunea Lugansk, 50 de 

invadatori ruși fiind uciși - a transmis, joi, Centrul pentru Comunicații Strategice și Securitate Informațională din 

Ucraina. "Orașul Șciastia, care fusese atacat de agresorul rus, a fost recucerit. În timpul unei încercări de atac, au 

fost distruse echipamentele și aproximativ 50 de inamici au fost uciși" - se arată în comunicat. (www.rbc.ua - 24 

februarie) /sdan/pvelisar 

RUSSIA TODAY: Liderul republicii Donețk, Denis Pușilin, a anunțat că operațiunea militară din Donbas 

se va încheia în curând 

RADOR (24 februarie) - Liderul autoproclamatei republicii populare Donețk, Denis Pușilin, a anunțat că 

operațiunea militară din Donbas se va încheierea în curând. ''Operațiunea se va încheia în curând, iar orașele din 

Donbas vor fi eliberate'', a precizat Denis Pușilin, la postul de televiziune Rossia 24. "Pot afirma că aceasta se va 

termina foarte curând... Orașele noastre, orașele republicii populare Donețk, vor fi eliberate într-un viitor extrem 

de apropiat", a mai spus el. După cum a menționat un oficial al miliției populare din Donețk, obiectivul forțelor 

militare ale republicii Donețk este de a ajunge la granițele regiunii Donețk și de a elibera aceste teritorii. 

(www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

RUSSIA TODAY: Surse din conducerea republicii Donețk au precizat că armata ucraineană părăsește în 

grabă orașul Volnovaha 

RADOR (24 februarie) - Miliția populară a republicii populare Donețk a precizat că militarii ucraineni ai 

Brigăzii 53 părăsesc în grabă orașul Volnovaha. ''Brigada 53 a plecat din Volnovakha și părăsește în grabă orașul 
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în direcția opusă liniei de contact'', a anunțat pe canalul Telegram miliția populară din republica populară Donețk. 

(www.russian.rt.com - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

REUTERS: Forțele armate ucrainene luptă din greu - consilier prezidențial 

RADOR (24 februarie) - Forțele armate ucrainene luptă din greu pentru a contracara un bombardament 

masiv de artilerie rusă asupra infrastructurii, a declarat un consilier al președintelui Volodimir Zelenski. 

(REUTERS - 24 februarie ora 10:21) /aboboc/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Liderul republicii Lugansk a declarat că militarii ucraineni depun armele 

RADOR (24 februarie) - Liderul republicii Lugansk, Leonid Pasecinik, a declarat că militarii ucraineni 

depun armele. Acesta a mai spus că armata ucraineană refuză să se supună ordinelor date de Kiev. "Există 

informații potrivit cărora militarii ucraineni refuză să execute ordinele criminale ale Kievului și depun armele'', a 

adăugat Leonid Pasecinik, citat de Agenția de presă RIA NOVOSTI. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

UNIAN: În estul Ucrainei, invadatorii ruși au pus în fața tancurilor mașini cu însemnele OSCE 

RADOR (24 februarie) - O coloană de tancuri rusești s-a apropiat de mai multe localități din regiunea est-

ucraineană Lugansk, plasând mașini cu însemnele OSCE în fața echipamentelor militare ale Rusiei - transmit, joi, 

polițiștii de frontieră ucraineni. "Coloane de tancuri rusești au intrat în regiunea Lugansk, în apropiere de Krasna 

Talovka, Melove, Horodișce. Inamicul a înaintat având în fața coloanelor mașini albe cu însemnele OSCE. Acum, 

luptele au loc în această zonă" - au subliniat polițiștii de frontieră ucraineni, care au asigurat că protejează țara 

împreună cu Forțele Armate. (www.unian.net - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

INFOSTART.HU: O rachetă rusească s-a prăbușit la 330 de kilometri de granița ungaro-ucraineană 

RADOR (24 februarie) - Ținta a fost probabil un aeroport din Ucraina, la 155 de kilometri de Mukachevo 

(oraș în regiunea Transcarpatia din Ucraina). Pe internet circulă un videoclip groaznic despre invazia rusă care a 

început în zori, imaginile arată momentul în care o rachetă rusească de tip Kalibr se prăbușește pe un aeroport 

ucrainean de lângă orașul Ivano Frankivsk. Nu se cunoaște dacă incidentul a avut și victime. Locul incidentului se 

află la 155 de kilometri de Mukachevo și la 330 de kilometri de granița cu Ungaria, precizează portalul ungar 

Portofolio. 

https://infostart.hu/kulfold/2022/02/24/orosz-raketa-csapodott-be-az-ukran-magyar-hatartol-330-

kilometerre-video/rganciu/pvelisar 

RUSSIA TODAY: Aleksandr Lukașenko: Trupele belaruse nu participă la operațiunea militară din Donbas 

RADOR (24 februarie) - Președintele Belarus, Aleksandr Lukașenko, a declarat că Forțele Armate Belaruse 

nu participă la operațiunea militară din Donbas. El a făcut acest anunț în timpul unei reuniuni operaționale cu 

reprezentanții conducerii Armatei. ''Trupele noastre nu iau parte la această operațiune'', a declarat liderul de la 

Minsk, citat de Agenția de presă BelTA. Președintele rus, Vladimir Putin, l-a informat pe Lukașenko referitor la 

situația de la granița dintre Rusia și Ucraina și situația din Donbas, în cadrul unei convorbiri telefonice. 

(www.russian.rt.com - 24 februarie) /vdraguta/pvelisar 

RBC: Armata ucraineană susține că a distrus patru tancuri rusești în apropiere de Harkov 

RADOR (24 februarie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat, joi, că patru tancuri ale 

Federației Ruse au fost incendiate pe centura ocolitoare a orașului Harkov. Comandamentul Forțelor Întrunite ale 

Ucrainei, de asemenea, a comunicat că aproximativ 50 de invadatori ruși au fost uciși în zona orașului Șciastia, iar 

o aeronavă a forțelor armate ale Federației Ruse a fost distrusă în regiunea Kramatorsk. Potrivit informațiilor din 

presa ucraineană, aceasta este a șasea aeronavă a Federației Ruse doborâtă de armata Ucrainei. (www.rbc.ua - 24 

februarie) /sdan/pvelisar 

REUTERS: Aleksandr Lukașenko declară că forțele armate din Belarus nu iau parte la operațiunea militară 

a Rusiei (Belta) 

RADOR (24 februarie) - Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a declarat joi că forțele armate din 

Belarus nu iau parte la operațiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, a transmis agenția de presă Belta. Serviciul 

ucrainean de frontieră a transmis mai devreme că trupele ruse au atacat Ucraina din Belarus, inclusiv cu sprijin din 

Belarus, în jurul orei 5 a.m., ora locală. "Trupele noastre nu iau parte la această operațiune", a anunțat Lukașenko. 

(REUTERS - 24 februarie) /cstoica/ilapadat 

RRA: Președintele Ucrainei a ordonat trupelor să producă pierderi maxime soldaților ruși care invadează 

țara 

RADOR (24 februarie) - Președintele Ucrainei a ordonat trupelor sale să producă pierderi maxime soldaților 

ruși care invadează țara sa după, cum a declarat comandantul forțelor armate ucrainene, generalul Valeri Zalujni, 
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a dat asigurări că armata combate cu demnitate atacurile inamice. Moscova a anunțat că bombardamentele din zori 

au eliminat apărarea aeriană a Ucrainei, iar autoritățile de la Kiev au confirmat că rușii au început și invazia terestră 

dinspre Belarus în nord și Crimeea în sud. Președintele belorus, Alexandr Lukașenko, afirmă că armata sa, aliată 

cu cea rusă, nu participă la operațiunea din Ucraina. Pe de altă parte, corespondentul RRA la Moscova transmite 

că acțiunile companiilor rusești s-au prăbușit în tranzacțiile de deschidere de pe bursa locală, iar rubla s-a 

devalorizat masiv în raport cu euro și dolarul american. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 

11:01). /rpatulea/ilapadat 

BBC: Autoritățile ucrainene vor distribui arme veteranilor militari - surse din poliție 

RADOR (24 februarie) - Autoritățile urmează să distribuie arme veteranilor militari din Ucraina, ca răspuns 

la acțiunea Rusiei, transmite agenția de presă Reuters, citând surse din poliție. Anunțul vine pe fondul informațiilor 

conform cărora ucrainenii sunt încurajați să se alăture unităților teritoriale de apărare ale țării. (www.bbc.com) 

/aboboc/ilapadat 

REUTERS: Ucraina anunță că 50 de militari ruși au fost uciși și patru tancuri distruse 

RADOR (24 februarie) - Armata ucraineană a anunțat că a distrus patru tancuri rusești pe o șosea din 

apropierea orașului de est Harkov, a ucis 50 de militari în apropierea unui oraș din regiunea Lugansk și a doborât 

un alt avion rusesc, tot în estul țării. Rusia a negat informațiile conform cărora aeronavele sau vehiculele sale 

blindate au fost distruse. Serviciul de grăniceri al Ucrainei a transmis că trei dintre militarii săi au fost uciși în 

regiunea sudică Herson și că alți câțiva au fost răniți. (REUTERS - 24 februarie) /aboboc/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Republica Donețk și-a anunțat disponibilitatea de a crea un coridor umanitar pentru miliarii 

Forțelor Armate Ucrainene 

RADOR (24 februarie) - Republica populară Donețk și-a anunțat disponibilitatea de a oferi un coridor 

umanitar pentru militarii Forțelor Armate Ucrainene. ''Miliția populară a republicii populare Donețk este dispusă 

să ofere un coridor umanitar militarilor celei de-a 53-a Brigăzi mecanizate a Forțelor Armate Ucrainene care sunt 

înconjurate, sub rezerva depunerii voluntare a armelor'', au anunțat autoritățile din Donețk, într-un comunicat. 

Purtătorul de cuvânt al miliției populare din republicii populare Donețk, Eduard Basurin, a anunțat la postul de 

televiziune Rossia 24, că armata ucraineană suferă pierderi și cere crearea de coridoare umanitare. Potrivit acestuia, 

militarii ucraineni sunt gata să depună armele și să treacă de partea Donbasului. (www.ria.ru - 24 februarie) 

/vdraguta/pvelisar 

UNIAN: Președintele Zelenski anunță înarmarea populației 

RADOR (24 februarie) - Ucraina oferă deja arme populației și le va oferi tuturor celor care vor să își 

protejeze pământul - a declarat președintele Volodimir Zelenski în timpul unei conferințe susținute, joi, la Kiev. 

Mesajul acestuia survine pe fondul invaziei ruse în Ucraina, lansată joi de trupele Rusiei. (www.unian.net - 24 

februarie) /sdan/ilapadat 

UNIAN: Ucraina este atacată din nord, est și sud (Volodimir Zelenski) 

RADOR (24 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, joi, că Ucraina a fost atacată 

din nord, est și sud, precum și pe cale aeriană. "Ucraina a fost atacată din nord, est și sud. Este atacată din aer. 

Apărarea funcționează, funcționează armata. Și solidaritatea națională este pilonul principal al statalității ucrainene 

în acest moment" - a subliniat Zelenski, în timpul unui briefing susținut, joi, la Kiev. (www.unian.net - 24 

februarie) /sdan/ilapadat 

RUSSIA TODAY: Militarii din cele două republici Lugansk și Donețk au lansat o contraofensivă, cu 

sprijinul militar al Forțelor Armate Ruse 

RADOR (24 februarie) - Unitățile miliției populare din republicile populare Lugansk și Donețk au lansat o 

contraofensivă, cu sprijinul Forțelor Armate Ruse. ''În momentul de față, ei (militarii din cele două republici - RT 

) au lansat o contraofensivă, cu sprijinul militar al Forțelor Armate Ruse. Ei au rupt primele linii de apărare ale 

trupelor de inginerie bine echipate ale Forțelor Armate ale Ucrainei'', a anuntat Ministerul rus al Apărării, într-un 

comunicat. (www.russian.rt.com - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

RBC: Harkov, Ucraina: Luptele cu trupele rusești au loc la 4-5 kilometri de intrarea în oraș 

RADOR (24 februarie) - Luptele continuă lângă Harkov, la 4-5 km de intrarea în oraș, pe partea de nord - 

anunță Oleksi Arestovici, consilier în Biroul Președintelui Ucrainei. Potrivit acestuia, recruții Gărzii Naționale au 

luptat și au reușit să oprească patru tancuri rusești. "Luptele se desfășoară în apropiere de Harkov, la 4-5 km de 

limitele orașului, în partea de nord. Recruți ai Gărzii Naționale a Ucrainei, soldați care nu au mai fost în lupte, 
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băieți de 18 ani, au oprit patru tancuri ale Forțelor Armate ale Federației Ruse. Este o realizare din punct de vedere 

militar" - a subliniat Arestovici. (www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

UINAN: Instalație militară de lângă Kiev, atacată cu rachete de croazieră rusești 

RADOR (24 februarie) - Rusia lovește cu rachete de croazieră o instalație militară din Brovari, orășel de la 

periferia Kievului - a anunțat pe Facebook Anton Gherașcenko, unul dintre consilierii din MAI ucrainean. Potrivit 

acestuia, două rachete de croazieră au fost trase asupra instalației militare din Brovari. Gherașcenko susține că a 

primit informația respectivă de la la Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Datele despre eventuale victime 

sunt în curs de actualizare. (www.unian.net - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Militarii celei de-a 57-a Brigăzi de infanterie motorizată a Forțelor Armate Ucrainene au 

trecut de partea republicii Lugansk 

RADOR (24 februarie) - Militarii celei de-a 57-a Brigăzi de infanterie motorizată a Forțelor Armate 

Ucrainene au trecut de partea republicii Lugansk, anunță Agenția de presă RIA NOVOSTI. Ei au despus de bună 

voie armele și au trecut de partea republicii Lugansk, anunță miliția populară din Lugansk. (www.ria.ru - 24 

februarie) /vdraguta/ilapadat 

UNIAN: Trupele ruse au plecat din Crimeea și se îndreaptă spre Herson și Melitopol 

RADOR (24 februarie) - Trupele Federației Ruse au părăsit Crimeea ocupată și intenționează să atace 

orașele Herson și Melitopol, astfel că forțele armate ucrainene se pregătesc să respingă ofensiva - a declarat Oleksi 

Arestovici, consilier în cancelaria prezidențială de la Kiev. Potrivit acestuia, primul oraș vizat de ruși ar fi 

Melitopolul. "Trupele noastre sunt acolo, vor rezista. Sunt în defensivă. Nu va fi ușor acolo. Îi vom opri" - a 

subliniat Arestovici. (www.unian.net - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

RBC: Armata Ucrainei anunță că a ucis aproximativ 50 de militari ruși în estul țării 

RADOR (24 februarie) - Luptele continuă în regiunea est-ucraineană Lugansk, forțele armate ale Ucrainei 

anunțând că au ucis aproximativ 50 de invadatori ruși în apropierea orașului Șciastia. Potrivit Statului Major al 

Forțelor Armate ale Ucrainei, cel puțin șase avioane, două elicoptere și zeci de vehicule blindate rusești au fost 

distruse de trupele ucrainene. (www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

 

RBC: 18 morți în regiunea Odesa în urma atacului lansat de Rusia asupra unei unități militare 

RADOR (24 februarie) - Administrația Regională de Stat din Odesa informează că 18 persoane au murit în 

urma atacului lansat de Rusia asupra unei unități militare din regiune. De asemenea există mulți răniți. Atacul a 

avut loc asupra unei unități militare din satul Lipețki, raionul Podilsk. "Potrivit Direcției Principale a Serviciului 

de Urgență al Ucrainei din regiunea Odesa, până la ora 11:00, au fost salvate șase persoane, acestea fiind scoase 

de sub dărâmături de către echipele de intervenție. Persoanele respective au fost internate în spitalul din Podilsk. 

Unul dintre cei salvați, din păcate, a murit la spital. În total, au murit 18 persoane (8 bărbați și 10 femei): - a 

transmis conducerea regiunii Odesa. (www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

BBC: Rusia a lansat invazia terestră, aeriană și maritimă asupra Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Rusia a atacat Ucraina pe căile terestră, aeriană și maritimă. Vehicule militare ruse 

au intrat în țară din mai multe direcții, iar rachete balistice și de croazieră au lovit baze militare ucrainene și 

aeroporturi. Trupele ruse au debarcat în porturile Odesa și Mariupol. Oficialii ucraineni anunță că cel puțin 40 de 

soldați ucraineni și mai mulți civili au fost uciși. Armata ucraineană transmite că a ucis 50 de soldați ruși, dar 

informația nu a fost verificată. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 24 februarie, ora 13:00) /aboboc/ilapadat 

RIA NOVOSTI: În Marea Azov, două nave civile au fost supuse unui atac cu rachete, lansat de Forțele 

Armate Ucrainene 

RADOR (24 februarie) - În Marea Azov, două nave civile au fost supuse unui atac cu rachete, lansat de 

Forțele Armate Ucrainene, anunță Serviciul de Frontieră Kuban, potrivit Agenția de presă RIA NOVOSTI. 

(www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

RBC: Forțele ucrainene au reținut câțiva militari ruși 

RADOR (24 februarie) - Ucraina a capturat câțiva militari ruși, primii de la începutul invaziei lansate de 

Federația Rusă - au anunțat forțele terestre ucrainene. Potrivit Kievului este vorba despre soldați din regimentul 

rusesc 91701 Iampil. Armata ucraineană a postat pe Facebook câteva fotografii în acest sens. (www.rbc.ua - 24 

februarie) /sdan/ilapadat 

RBC: Trupele ruse încearcă să penetreze granița regiunii Kiev 
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RADOR (24 februarie) - Trupele ruse înaintează spre granița de stat din regiunea Kiev - anunță Ministerul 

ucrainean al Apărării. Potrivit instituției, armata ucraineană, împreună cu polițiștii de frontieră, au intrat în luptă. 

"În regiunea Kiev, trupele ruse au înaintat cu scopul de a penetra granița de stat. Echipamentele militare ale 

inamicului au intrat prin punctul de control Vilcea. Grănicerii, împreună cu armata ucraineană, au intrat în luptă" 

- subliniază MAE ucrainean. (www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

UKRAINSKA PRAVDA: Armata Ucrainei a doborât încă un avion rusesc 

RADOR (24 februarie) - Armata ucraineană anunță că a doborât încă avion rusesc în regiunea estică 

Lugansk, al șaptelea de la debutul invaziei ruse. "Forțele întrunite tocmai au doborât o altă aeronavă a Forțelor 

Aerospațiale Ruse, în regiunea Lugansk" - au anunțat militarii care luptă în Donbas. "Acesta este al șaptelea avion 

al ocupanților doborât până acum de unitățile ucrainene de apărare aeriană. Invadatorii continuă să sufere pierderi" 

- a transmis armata Kievului. (www.pravda.com.ua - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

KORRESPONDENT: Forțele ucrainene au doborât trei elicoptere rusești în regiunea Kiev 

RADOR (24 februarie) - Anton Gherașcenko, unul dintre consilierii din Ministerul de Interne al Ucrainei, 

a declarat că la Hostomel, în apropiere de Kiev, a avut loc un atac lansat de elicoptere rusești, care au aterizat 

ulterior pe aerodrom. "Lupta este în desfășurare. Trei elicoptere inamice au fost doborâte" - a precizat 

Gherașcenko. Pe rețelele de socializare au apărut și înregistrări video în acest sens. (www.korrespondent.net - 24 

februarie) /sdan/ilapadat 

CNN: După câteva ore de acalmie, exploziile au reînceput în Kiev, Harkov, Odesa și Mariupol, relatează 

echipele CNN 

RADOR (24 februarie) - După câteva ore de acalmie, echipele CNN din Kiev, Harkov, Odesa și Mariupol 

relatează că s-au auzit din nou ezplozii, cu toate că par mai puțin severe decât cele auzite în timpul nopții. Un 

martor ocular care a văzut și auzit ultimul atac din orașul Brovari, din vecinătatea Kievului, a descris situația ca 

fiind "terifiantă". În Harkov, echipa CNN a auzit cinci explozii la o distanță de oraș, în Odesa, în sudul țării, echipa 

de corespondenți a CNN a auzit o explozie foarte aproape de centrul orașului, care a declanșat alarmele mașinilor. 

O altă explozie s-a auzit în zona de coastă a Odesei. În Mariupol, în sud-est, echipa CNN a auzit un baraj de 

artilerie care a durat aproape 20 de secunde. (CNN INTERNATIONAL, 24 februarie, ora 14:00) /mbaciu/ilapadat 

KORRESPONDENT: Un avion militar ucrainean s-a prăbușit în regiunea Kiev 

RADOR (24 februarie) - Serviciul ucrainean pentru Situații de Urgență transmite că un avion al Forțelor 

Armate ale Ucrainei s-a prăbușit, joi, în regiunea Kiev. "Un avion militar al Forțelor Armate ale Ucrainei, cu 14 

persoane la bord, s-a prăbușit între satele Jukovți și Tripillia, din raionul Obuhiv. Prăbușirea avionului a fost urmată 

de un incendiu, soldat cu moartea a cinci persoane" - se arată în comunicat. Anterior, autoritățile ucrainene au 

raportat că trei elicoptere rusești au fost doborâte în regiunea Kiev. De asemenea, șapte avioane rusești au fost 

doborâte în Donbas. (www.korrespondent.net - 24 februarie) /sdan/avladucu 

REUTERS: Un avion militar ucrainean a fost doborât, cinci victime 

RADOR (24 februarie) - Serviciile de urgență din Ucraina au anunțat joi că un avion militar ucrainean a 

fost doborât, cinci persoane fiind ucise. (REUTERS - 24 februarie, ora 14:12) /mbaciu/avladucu 

TASS: Majoritatea porturilor maritime au fost închise în Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Cele mai multe dintre porturile maritime din Ucraina au fost închise, a anunțat, joi, 

serviciul de presă al Ministerului ucrainean al Infrastructurii. "În prezent, majoritatea porturi maritime sunt închise, 

ne coordonăm activitatea cu armata. Nu există nicio distrugere a infrastructurii portuare" - se afirmă într-un 

comunicat publicat pe site-ul ministerului ucrainean. Spațiul ucrainean rămâne închis. Activitatea transporturilor 

feroviare continuă, însă, după cum precizează ministerul ucrainean, circulația trenurilor către Harkov a fost oprită 

temporar, iar, din motive de securitate, a fost suspendat traficul pe tronsonul Volnovaha-Iujnodonbas, iar 

personalul a fost evacuat. (www.tass.ru - 24 februarie) /ssirbu/avladucu 

RBC: Trupele ruse ar putea încerca să ocupe cartierul guvernamental din Kiev (cancelaria prezidențială 

ucraineană) 

RADOR (24 februarie) - Mihailo Podoliak, consilier în cadrul Biroului Președintelui de la Kiev, a declarat 

că, în atacul lansat de Rusia asupra Ucrainei, trupele trimise de Moscova ar putea încerca să ocupe cartierul 

guvernamental din capitala ucraineană. Potrivit părții ucrainene, una dintre sarcinile inamicului este distrugerea 

conducerii țării. "Situația este absolut gestionabilă. Rusia nu vrea nicio discuție, rușii au luat o decizie fatală pentru 

ei înșiși. Vor încerca să ne provoace cât mai multe daune. Este posibilă o încercare de a pătrunde în cartierul 

guvernamental" - a subliniat Podoliak. (www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/avladucu 
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RIA NOVOSTI: Nu există militari ruși în republica Donețk, a declarat Eduard Basurin 

RADOR (24 februarie) - ''Nu există militari ruși în republica Donețk, operațiunea ofensivă este efectuată de 

luptătorii miliției populare'', a declarat pentru Agenția de presă RIA NOVOSTI, Eduard Basurin, purtătorul de 

cuvânt al miliției populare din Donețk. "În momentul de față pot susține cu certitudine că aici nu există militari 

ruși. Operațiunea ofensivă este efectuată de forțele miliției populare din republica Donețk", a mai adăugat el. 

(www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/avladucu 

RIA NOVOSTI: Militarii ucraineni se predau văzând fuga comandanților lor, afirmă Eduard Basurin 

RADOR (24 februarie) - Trupele ucrainene din mai multe raioane din Donbas continuă să opună rezistență, 

dar mulți au început să se predea, văzând atitudinea comandanților lor, a declarat pentru RIA Novosti 

reprezentantul miliției populare din Donețk, Eduard Basurin. "Există militari ucraineni care au auzit apelul nostru. 

În al doilea rând, au văzut atitudinea ofițerilor lor care i-au abandonat" - a declarat Basurin, răspunzând la 

întrebarea dacă există militari ucraineni care au fost luați prizonieri. Potrivit afirmațiilor sale, în acest moment, 15 

soldați din partea inamicului și-au depus armele și s-au predat. (www.ria.ru - 24 februarie) /ssirbu/avladucu 

RBC: Trupele ruse încearcă să intre în orașul ucrainean Sumi 

RADOR (24 februarie) - Serviciul ucrainean de Frontieră anunță că, în cadrul operațiunii militare ruse 

lansate împotriva Ucrainei, trupele trimise de Moscova au lansat un atac asupra orașului Sumi, situat în nord-estul 

țării. "Armata ucraineană a intrat în luptă în vecinătatea orașului. Grănicerii, împreună cu Forțele Armate ale 

Ucrainei și cu Garda Națională, s-au angajat în lupta cu invadatorii ruși. Potrivit informațiilor disponibile, Federația 

Rusă atacă dinspre Konotop" - precizează instituția. (www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/avladucu 

BBC: Lupte intense în estul Ucrainei, peste 30 de civili uciși 

RADOR (24 februarie) - Lupte intense au loc în estul Ucrainei, după ce trupele ruse au invadat teritoriul 

ucrainean. Ucraina a declarat că vehiculele militare ruse au intrat din mai multe direcții, inclusiv dinspre teritoriul 

ocupat la Crimeii și dinspre Belarus, în nordul țării. Peste 30 de civili ucraineni au fost uciși, inclusiv cel puțin 18 

persoane ucise într-un atac cu rachete în apropiere de portul Odesa. În orașul Ivano-Frankivsk, în sud-vestul 

îndepărtat al Ucrainei, o rachetă a lovit un aeroport. Rusia insistă că lovește numai ținte militare, dar maginile de 

la granița nordică și cea sudică arată cum convoaie blindate rusești intră dinspre Belarus și Crimeea în Ucraina. În 

câteva ore, tancurile rusești au ajuns pe străzile din al doilea oraș ca mărime din Ucraina, Harkov. Orice ar declara 

Rusia, acest atac nu a fost unul "chirurgical", în estul orașului echipajele de pompieri depun eforturi pentru a stinge 

incendiile provocate de rachetele care au lovit zonele rezidențiale. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 24 februarie, 

ora 15:00) /mbaciu/avladucu 

 

KORRESPONDENT: Militarii ruși au ocupat o hidrocentrală din regiunea Herson, arborând steagul Rusiei 

RADOR (24 februarie) - În regiunea ucraineană Herson, forțele ruse au ocupat clădirea instituției care 

gestionează Canalul Crimeii de Nord și centrala hidroelectrică Kahovska - a anunțat primarul din Tavriis, Mikola 

Rizak. "Aceștia (militarii ruși, n.r.) au arborat inclusiv tricolorul pe hidrocentrală. Am văzut personal tancuri la 

hidrocentrală. Au sosit tancuri și transportoare blindate, după care au arborat steagul" - a adăugat Rizak. Localnicii 

au postat pe internet videoclipuri în care apar echipamentule militare inscripționate un semn de identificare sub 

forma literei Z. (www.korrespondent.net - 24 februarie) /sdan/avladucu 

RBC: Patru rachete balistice au fost trase spre Ucraina de pe teritoriul Republicii Belarus 

RADOR (24 februarie) - Patru rachete balistice au fost lansate de pe teritoriul belarus spre Ucraina - a 

anunțat, joi, comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujni. Potrivit acestuia, rachetele au fost 

trase în direcția sud-vest. (www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/avladucu 

REUTERS: Rusia a lansat până acum 230 de atacuri în Ucraina, acoperind aproape întreg teritoriul țării 

(poliția ucraineană) 

RADOR (24 februarie) - Poliția din Ucraina a anunțat joi că Rusia a lansat 230 de atacuri de la începutul 

invaziei, pe întreg teritoriul ucrainean. Grănicerii ucraineni au declarat că forțele ucrainene luptă împotriva trupelor 

ruse în apropiere de orașul Sumi din estul țării. Ministerul Apărării din Ucraina a precizat că trupele ruse au luat 

prizonieri în timpul luptelor. (REUTERS - 24 februarie, ora 15:42) /mbaciu/atataru 

UNIAN: Rușii au început atacurile asupra orașului ucrainean Harkiv 

RADOR (24 februarie) - Mai multe site-uri ucrainene și utilizatori de Telegram raportează că orașul Harkiv 

a început să fie bombardat de ruși în jurul orei 16:00. Oamenii au fost îndemnați să se ascundă în adăposturi. 

"Urgent! Toată lumea să intre în adăposturi! Bombardează!" - a scris un utilizator Telegram. Toate serviciile 
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municipale ale orașului funcționează. Deocamdată, nu există raportate victime în rândul populației civile din 

Harkiv. (www.unian.net - 24 februarie) /sdan/avladucu 

 

UNIAN: Trupele ruse au atacat un aerodrom din zona Carpaților ucraineni 

RADOR (24 februarie) - Cinci persoane au fost rănite în urma atacurilor lansate de invadatorii ruși în zona 

Carpaților ucraineni, printre răniți fiind militari și civili - a anunțat, joi, șeful poliției din regiunea Ivano-Frankivsk, 

Serhi Bezpalko. Potrivit acestuia, este vorba despre un atac cu rachetă asupra unui aerodrom din satul Kornici, 

raionul Kolomia. "Cinci persoane au suferit în urma distrugerii clădirilor. Rănile sunt minore. Toți răniții sunt în 

viață" - a precizat Bezpalko. Două dintre persoanele rănite sunt femei. Ceilalți sunt militari și au fost răniți ușor. 

(www.unian.net - 24 februarie) /sdan/avladucu 

KORRESPONDENT: Rusia a ocupat două orașe din Ucraina, iar armata ucraineană anunță că a ucis 

aproximativ 100 de soldați ruși 

RADOR (24 februarie) - Forțele Armate ale Ucrainei anunță că au doborât până acum șapte avioane și patru 

elicoptere rusești, au distrus mai mult de zece vehicule blindate și au ucis aproximativ 100 de militari ruși. De 

asemenea, mai mulți militari ai Rusiei au fost capturați de trupele ucrainene - arată un raport al Centrului pentru 

Strategii de Apărare, care vizează evenimentele ce au avut loc pe 24 februarie, până la ora 14.00. Cu toate acestea, 

forțele ruse au reușit să ocupe orașele ucrainene Henicesk și Nova Kahovka. Majoritatea unităților și 

detașamentelor militare ucrainene de la frontiera cu Rusia și Belarus au fost bombardate. Echipamentele militare 

rusești, inclusiv cele blindate, au încălcat granița ucraineană și au intrat în regiunile Cernihiv, Sumi, Luhansk, 

Harkiv, Jitomyr, Kiev și Herson. Principala direcție pe care se concentrează acum trupele Federației Ruse este 

Harkiv. Militarii ruși încearcă o operațiune de încercuire a orașului. "Forțele Armate ale Ucrainei, împreună cu 

Garda Națională resping atacul" - se mai arată în raport. (www.korrespondent.net - 24 februarie) /sdan/avladucu 

CNN: Trupele ruse au ocupat aeroportul Antonov din apropiere de Kiev 

RADOR (24 februarie) - Trupele aeropurtate ruse au preluat controlul asupra aeroportului Antonov, situat 

la aproximativ 40 km distanță de centrul capitalei ucrainene, Kiev, informează joi corespondentul CNN Matthew 

Chance. "Ne-au permis să venim și să stăm cu ei în timp ce apără perimetrul bazei aeriene, unde au aterizat 

elicoptere care transportă trupe. Intenția este să realizeze un pot aerian care să permită aterizarea mai multor trupe", 

relatează Matthew Chance. Forțele ruse poartă pe braț banderole portocaliu-negru, pentru a fi identificate ca fiind 

ruse. Comandantul unității a declarat pentru CNN că a avut loc un schimb de focuri, probabil cu armata ucraineană, 

care susține că organizează o contraofensivă, în încercarea de a recuceri aeroportul. "Am auzit avioane... Sunt nori 

groși de fum, cenușiu și negru, care iese chiar din interiorul bazei aeriene", relatează corespondentul CNN. (CNN 

INTERNATIONAL - 24 februarie, ora 16:00) /mbaciu/asalar 

CNN: Ucraina a confirmat că un elicopter al forțelor ruse a fost doborât în apropiere de Kiev 

RADOR (24 februarie) - Ministerul de Interne din Ucraina a confirmat joi că un elicopter al forțelor ruse și 

alte trei elicoptere necunoscute au fost doborâte în regiunea Kiev. CNN a verificat două materiale video trimise 

pe media sociale, imagini care arată explozii multiple și elicoptere zburând aproape de sol în orașul Gostomel, 

situat la 25 km de Kiev. Imaginile par să arate luptele descrise de guvernul ucrainean, subliniază CNN, după ce au 

efectuat geolocarea imaginilor video. Nu se știe dacă celelalte trei elicoptere sunt rusești sau ucrainene, dar CNN 

acționează pentru a clarifica. (CNN INTERNATIONAL - 24 februarie, ora 16:00) /mbaciu/asalar 

REUTERS: Trupele ruse au intrat în zona centralei nucleare Cernobîl 

RADOR (24 februarie) - Trupele ruse care au invadat Ucraina intrând dinspre Belarus au ajuns în zona 

centralei nucleare de la Cernobîl - informează consilierul ministrului ucrainean de interne. (REUTERS - 24 

februarie, ora 16:36) /mbaciu/cvanatoru 

RBC: Forțele ruse au lansat atacuri asupra Insulei Șerpilor 

RADOR (24 februarie) - Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei a raportat că Insula Șerpilor a fost atacată 

de pe nave rusești. Potrivit părții ucrainene, forțele ruse au atacat insula folosind tunuri amplasate pe vase. Polițiștii 

de frontieră ucraineni și Forțele Armate ale Ucrainei asigură că mențin apărarea în zona respectivă. În apropierea 

Insulei Șerpilor, sunt două nave ale Flotei Federației Ruse de la Marea Neagră - "Moskva" și "Vasili Bîkov". 

(www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/atataru 

REUTERS: O navă turcească a fost lovită de o bombă în dreptul orașului Odesa, în Ucraina 
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RADOR (24 februarie) - O navă sub pavilion turcesc a fost lovită de o bombă în dreptul orașului-port Odesa 

din Ucraina, informează autoritatea navală din Turcia, care a precizat că nava este în prezent în siguranță și nu s-

au înregistrat victime. (REUTERS - 24 februarie, ora 16:36) /mbaciu/avladucu 

RIA NOVOSTI: Forțele armate ucrainene au atacat raionul Kiev din Donețk 

RADOR (24 februarie) - Forțele armate ucrainene au atacat raionul Kiev din Donețk. Au explodat cel puțin 

nouă obuze, anunță corespondentul RIA Novosti. (www.ria.ru - 24 februarie) /ssirbu/asalar 

UNIAN: Trupele ruse încearcă să captureze Centrala Nucleară de la Cernobîl, intrând în zonă de pe teritoriul 

Belarus 

RADOR (24 februarie) - Forțele ucrainene opun o rezistență acerbă invadatorilor. Forțele de ocupație ruse 

încearcă să preia controlul asupra Centralei Nucleare de la Cernobîl, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir 

Zelenski, pe Twitter. "Apărătorii noștri își dau viața pentru ca tragedia din anul 1986 să nu se mai repete. Aceasta 

este o declarație de război pentru toată Europa", a scris el. Trupele invadatorilor venite de pe teritoriul Belarus au 

intrat în zona Centralei Nucleare de la Cernobîl. Anton Gerașcenko, consilier al ministrului afacerilor interne al 

Ucrainei, a făcu acest anunț pe pagina sa de Facebook. "Trupele Gărzii Naționale care păzesc depozitul de deșeuri 

radioactive, care sunt periculoase, opun o rezistență acerbă. Dacă depozitul de deșeuri nucleare va fi distrus în 

urma atacurilor de artilerie, atunci praful radioactiv ar putea acoperi teritoriile Ucrainei, Belarus și ale țărilor UE", 

a spus acesta într-o declarație. (www.unian.net - 24 februarie) /vdraguta/avladucu 

CNN: Forțele ruse încearcă să captureze centrala nucleară Cernobîl, avertizează președintele Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a scris pe Twitter că forțele ruse 

încearcă să preia controlul Centralei Nucleare de la Cernobîl. "Forțele ruse de ocupație încearcă să captureze 

centrala Cernobîl. Apărătorii noștri își sacrifică viața pentru ca tragedia din 1986 să nu se repete. Aceasta este o 

declarație de război la adresa întregii Europe", a scris președintele Zelenski pe Twitter. Ministerul ucrainean de 

externe s-a alăturat avertismentului emis de președintele Zelenski și a scris pe Twitter că un atac asupra Ucrainei 

ar putea "provoca un nou dezastru ecologic". "În 1986, lumea s-a confruntat cu cel mai mare dezastru tehnologic 

la Cernobîl. Dacă Rusia continuă războiul, Cernobîl se poate întâmpla din nou în 2022", a scris ministrul ucrainean. 

(CNN INTERNATIONAL, 24 februarie, ora 17:00) /mbaciu/avladucu 

UNIAN: Atacuri de rachete au fost lansate dinspre Belarus asupra Ucrainei - susține comandantul șef al 

Forțelor Armate Ucrainene, Valeri Zalujnî 

RADOR (24 februarie) - Rusia a folosit teritoriul Belarus pentru a ataca Ucraina. Comandantul șef al 

Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujnî, a avertizat că Belarus a lansat atacuri de rachete în direcția Ucrainei. 

Comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujnî, a postat acest anunț despre atacurile cu rachete 

lansate asupra Ucrainei din Belarus pe pagina sa de Facebook. ''Patru rachete balistice au fost lansate de pe 

teritoriul Republicii Belarus în direcția sud-vest (a Ucrainei, n.r.)'', a scris el. Acesta a remarcat, de asemenea, că 

o situație tensionată se înregistrează în direcțiile de nord și sud ale Ucrainei. ''Au loc lupte pentru aerodromul 

Hostomel, precum și pentru orașele Henichesk, Skadovsk, Ceaplînka. Facem apel la rezerviștii apărării teritoriale 

și la toți cei care pot ține o armă în mână să-i distrugă pe invadatori! Împreună pentru Victorie!" - se specifică în 

comunicatul remis. Aleksandr Lukașenko a declarat că Belarus ar dori să plaseze pe teritoriul său rachete rusești 

Iskander și S-400 Triumf. Amintim că rușii au folosit teritoriul Belarus pentru a lansa un atac de mare amploare 

asupra Ucrainei. (www.unian.net - 24 februarie) /vdraguta/atataru 

UNIAN: 22 de morți, șase răniți în urma atacurilor lansate asupra unei unități militare din regiunea Odesa 

RADOR (24 februarie) - Salvatorii au terminat de debarasat dărâmăturile din localitatea Lipețchi. Jumătate 

dintre morți sunt femei. În Podolski, din regiunea Odesa, numărul persoanelor ucise în urma atacurilor lansate 

asupra unei unități militare a crescut la 22 de victime, a anunțat Serviciul de presă al Administrației regionale 

Odesa. Se mai precizează că salvatorii au finalizat debarasarea dărâmâturilor din Lipețki, unde 22 de persoane au 

murit, dintre care jumătate femei. Potrivit Direcției Principale a Serviciului de Stat de Urgență din regiunea Odesa, 

șase persoane au fost salvate de sub dărâmături, cei răniți fiind transportați la Spitalul orășenesc Podolski, unde a 

avut loc și identificarea morților, a relatat Agenția de presă UNIAN. (www.unian.net - 24 februarie) 

/vdraguta/atataru 

REUTERS: Un pluton rus de recunoaștere s-a predat armatei Ucrainei în apropiere de orașul Cernihiv 

RADOR (24 februarie) - Comandantul armatei ucrainene a anunțat că un pluton de recunoaștere al trupelor 

ruse s-a predat în apropiere de orașul Cernihiv, situat în nordul țării, în apropiere de granița cu Belarus. (REUTERS 

- 24 februarie, ora 18:00) /mbaciu/avladucu 
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REUTERS: Elicoptere rusești au lansat parașutiști pe aeroportul Hostomel din regiunea Kiev, în Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Autoritățile militare din Ucraina au anunțat că 20 de elicoptere rusești și un avion 

MI-8 au lansat parașutiști pe aeroportul Hostomel din regiunea Kiev. (REUTERS - 24 februarie, ora 18:18) 

/mbaciu/asalar 

REUTERS: Computerele din Ucraina au fost afectate de un software ștergător de date 

RADOR (24 februarie) - Un software distructiv, nou descoperit în Ucraina, a afectat sute de computere, 

informează specialiștii firmei de securitate cibernetică ESET. Potrivit oficialillor ucraineni, software-ul face parte 

din valul de atacuri ciberneticecare vizează Ucraina. Compania ESET a scris pe Twitter că programul, proiectat să 

șteargă informații, a fost instalat pe sute de calculatoare de pe teritoriul țării și a acționat de câteva luni. Infecția 

indusă de software s-a extins și în afara Ucrainei, în Letonia și posibil Lituania, a declarat firma de securitate 

cibernetică Symantec. Victimele atacului includ și agenții ale guvernului, precum și instituții financiare. 

(REUTERS - 24 februarie, ora 18:54) /mbaciu/avladucu 

UNIAN: Armata ucraineană, polițiștii de frontieră opresc atacurile inamice - a anunțat Volodimir Zelenski 

RADOR (24 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că ''Forțele Armate Ucrainene 

desfășoară o activitate excelentă în Donbas''. După cum relatează corespondentul Agenției de presă UNIAN, acest 

anunț a fost făcut de Zelenski în cadrul mesajului său adresat de la Centrul operativ de comandă. "În Donbas forțele 

noastre armate funcționează perfect. Pe direcția Harkov situația este foarte dificilă. Forțele ucrainene luptă pentru 

a proteja orașul, acestea dețin controlul", a mai spus el. Cea mai problematică situație, potrivit președintelui, se 

înregistrează în partea de sud. "Trupele noastre duc lupte intense în suburbiile orașului Herson. Inamicul încearcă 

să se deplaseze din Crimeea ocupată către Melitopol", a adăugat el. O situație dificilă este semnalată în nord. "În 

nordul țării, inamicul înaintează încet către regiunea Cernăhiv, dar există acolo trupe care să opună rezistență. S-a 

construit o apărare sigură și în regiunea Jîtomîr. Debarcarea inamică a trupelor ruse de desant la Hostomel este 

blocată. Trupele au primit ordin să distrugă inamicul'', a mai spus Zelenski. (www.unian.net - 24 februarie) 

/vdraguta/atataru 

KORRESPONDENT: 18 avioane militare Il-76 (Iliușin) se îndreaptă spre Kiev din Rusia - titrează mass-

media 

RADOR (24 februarie) - 18 avioane militare de tip Il-76 (Iliușin) se îndreaptă spre Kiev din Rusia - titrează 

mass-media. O unitate militară a forțelor ruse de desant aerian există în regiunea Pskov, din Rusia, de unde au 

plecat avioanele, care vor ajunge la Kiev în câteva ore. Joi, 24 februarie, 18 avioane de tip Il-76 au decolat din 

regiunea Pskov din Rusia, având destinația Kiev și vor fi acolo într-o oră, a anunțat jurnalistul de la Bellingcat, un 

site de jurnalism de investigație cu sediul în Olanda, Hristo Christo, citând surse din cadrul Guvernului Ucrainei. 

(www.korrespondent.net - 24 februarie) /vdraguta/avladucu 

REUTERS: Centrala Cernobîl a fost capturată de forțele ruse 

RADOR (24 februarie) - Centrala Nucleară de la Cernobîl a fost capturată de forțele ruse, potrivit unui 

consilier al biroului prezidențial ucrainean. (REUTERS - 24 februarie ora 19:24) /mbrotacel/avladucu 

UNIAN: Forțele ruse de ocupație au distrus deja șase poduri în Ucraina - Serviciul de Stat pentru Situații de 

Urgență 

RADOR (24 februarie) - 392 de atacuri și bombardamente au fost înregistrate în diferite regiuni ale Ucrainei. 

Forțele ruse de ocupație au distrus deja șase poduri în mai multe regiuni ale Ucrainei, a anunțat Serviciul de Stat 

pentru Situații de Urgență din Ucraina. Este vorba despre podul Șestovîțea, din regiunea Cernihiv, Jeleznodorojnîi 

din Slavutîci, din regiunea Kiev, Komarîn din regiunea Cernihiv, podul din Staromarivka, din regiunea Donețk, și 

două poduri în Starogenicensk, din regiunea Herson. Oficialii serviciilor de urgență mai anunță că 392 de atacuri 

au fost înregistrate în diferite regiuni ale Ucrainei. (www.unian.net - 24 februarie) /vdraguta/atataru 

REUTERS: Baza aeriană Hostomel de lângă Kiev a fost capturată de trupele ruse (Ucraina) 

RADOR (24 februarie) - Potrivit ultimelor informații, consilierul biroului prezidențial al Ucrainei a declarat 

că baza aeriană Hostomel, situată în apropiere de capitala țării, Kiev, a fost capturată de forțele ruse. (REUTERS 

- 24 februarie, ora 19:30) /mbaciu/atataru 

REUTERS: Ocuparea Centralei Cernobîl de forțele ruse - "una dintre cele mai grave amenințări pentru 

Europa" (consilier prezidențial ucrainean) 

RADOR (24 februarie) - Centrala Nucleară Cernobîl a fost capturată de forțele ruse, a declarat, joi, un 

consilier al biroului prezidențial ucrainean, Mihailo Podoliak. "Este imposibil să afirmăm că Centrala Nucleară 
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Cernobîl este în siguranță, după un atac complet inutil al rușilor", a spus consilierul, adăugând: "Aceasta este una 

dintre cele mai grave amenințări din Europa, astăzi". (REUTERS - 24 februarie ora 19:36) /mbrotacel/avladucu 

KORRESPONDENT: Câteva sute de tancuri rusești au intrat în regiunea Sumî din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Sute de tancuri rusești au intrat în regiunea Sumî din Ucraina. O coloană de blindate 

rusești a fost oprită în zonele Konotop și Kroleveț, unde luptele continuă. Lupte intense cu trupele ruse continuă 

în regiunile Sumî și Cernigău, a informat Ministerul ucrainean al Apărării, joi seara, 24 februarie. Situația în 

regiunea Sumî este tensionată, unde o coloană de aproximativ 300 de tancuri s-a apropiat de orașul Konotop. Se 

mai menționează că trupele inamice au fost oprite în zonele localităților Hremeaci și Kroleveț. În același timp, 

trupele ucrainene au respins toate atacurile din regiunea Cernigău. "Unitățile Brigăzii 1 de tancuri ale Forțelor 

Armate ale Ucrainei din zona Baturin și de la periferia orașului Cernihiv au oprit coloanele de vehicule blindate 

ale inamicului. Inamicul a încercat o tentativă de aterizare a trupelor de desant tactic, de-a lungul lacului de 

acumulare Kiev", anunță autoritățile. Forțele Armate ale Ucrainei înregistrează și o serie de acte provocatoare 

dinspre Belarus. "De pe aerodromurile Republicii Belarus sunt efectuate acțiuni demonstrative de-a lungul 

secțiunii de nord a frontierei de stat. În regiunea Seversk, din Ucraina, inamicul a fost oprit de-a lungul râului Uj, 

în zonele Velîki Osneakî și Rivnopillea, luptele împotriva blindatelor sunt în desfășurare'', au adăugat Forțele 

Armate ale Ucrainei. Reamintim, în această dimineață devreme, președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat 

începerea unei operațiuni speciale în Donbas. La scurt timp după anunț, au avut loc explozii în diferite orașe ale 

Ucrainei. Pe parcursul întregii zile, se duc lupte în apropierea zonelor de graniță. În apropiere de orașului Hluhiv 

din regiunea Sumî, Forțele Armate ale Ucrainei au distrus 15 tancuri inamice. (www.korrespondent.net - 24 

februarie) /vdraguta/asalar 

REUTERS: Premierul Ucrainei afirmă că centrala Cernobîl este sub controlul trupelor ruse 

RADOR (24 februarie) - Premierul Ucrainei a declarat că centrala nucleară Cernobîl se află, acum, sub 

controlul trupelor ruse. Anterior, consilierul biroului prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a calificat ocuparea 

zonei Cernobîl drept "una dintre cele mai grave amenințări pentru Europa, în acest moment". (REUTERS - 24 

februarie ora 19:48) /mbrotacel/dsirbu 

REUTERS: Focuri intense și sute de explozii, în suburbiile orașului-port ucrainean Mariupol 

RADOR (24 februarie) - Suburbiile orașului-port ucrainean Mariupol au fost vizate de focuri de armă 

intense, fiind înregistrate sute de explozii, a declarat o sursă diplomatică, joi, pentru agenția de presă Reuters, în 

contextul în care forțele ucrainene luptă cu invadatorii ruși, care atacă din trei părți. Moscova a inițiat un asalt 

terestru, aerian și naval asupra Ucrainei - în cel mai mare atac ce vizează un stat european, de la Al Doilea Război 

Mondial. (REUTERS - 24 februarie ora 20:00) /mbrotacel/dsirbu 

UNIAN: Biroul Președintelui Ucrainei a confirmat că forțele armate ruse au preluat controlul asupra 

Centralei Nucleare de la Cernobîl 

RADOR (24 februarie) - Biroul Președintelui Ucrainei a confirmat informația, potrivit căreia forțele militare 

ruse au preluat controlul asupra Centralei Nucleare de la Cernobîl. Există riscul producerii unor provocări inamice. 

''Armata rusă a preluat controlul asupra teritoriului Centralei Nucleare de la Cernobîl'', această informație a fost 

confirmată într-un comentariu făcut pentru Agenția de presă UNIAN de către Mihailo Podoliak, consilier al șefului 

Biroului Președintelui Ucrainei. Potrivit acestuia, centrala este în momentul de față expusă pericolului, existând 

riscul producerii unor provocări. ''După o luptă intensă, controlul asupra teritoriului Centralei de la Cernobîl a fost 

pierdut. Starea actuală a instalațiilor fostei Centrale Nucleare de la Cernobîl, izolarea și depozitarea deșeurilor 

nucleare este necunoscută. După atacul dur absolut lipsit de sens al rușilor asupra acestui obiecitv, este imposibil 

de spus că Centrala Nucleară de la Cernobîl este sigură. Astăzi, aceasta este una dintre cele mai grave amenințări 

la adresa Europei. Cunoscând obiceiurile rușilor, probabil că ei pregătesc deja acțiuni provocatoare la Centrala 

Nucleară de la Cernobîl, fie se vor folosi de zonele distruse în timpul atacului pentru a da vina pe Ucraina pentru 

acest lucru sau chiar ei vor deteriora aceste obiecte, fără discuție, extrem de periculoase. După cum a relatat 

Agenția de presă UNIAN mai devreme, astăzi trupele invadatorilor ruși venite de pe teritoriul Belarus au pătruns 

în zona Centralei Nucleare de la Cernobîl. Membrii Gărzii Naționale a Ucrainei, care asigurau paza depozitului de 

deșeuri radioactive periculoase, au opus o rezistență acerbă. A existat o amenințare de distrugere a depozitului de 

deșeuri nucleare. În acest caz, praful radioactiv poate acoperi teritoriile Ucrainei, Belarus și țărilor UE. 

(www.unian.net - 24 februarie) /vdraguta/lbadiu 

TASS: Trupele rusești au ajuns la Herson 
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RADOR (24 februarie) - Utilizarea detașamentelor de raid și a trupelor aeropurtate a făcut posibilă 

asigurarea apropierii trupelor rusești de orașul Herson, a anunțat, joi, în timpul unui briefing, purtătorul de cuvânt 

al Ministerului rus al Apărării, general-maior Igor Konașenkov. "Folosirea comună a detașamentelor de raid și a 

trupelor de desant aerian în direcția Crimeea a permis apropierea trupelor rusești de orașul Herson" - a declarat 

Konașenkov. Potrivit afirmațiilor acestuia, acest lucru a făcut posibilă deblocarea Canalului Crimeea de Nord și 

restabilirea alimentării cu apă a Peninsulei Crimeea. (www.tass.ru - 24 februarie) /ssirbu/dsirbu 

UNIAN: Controlul asupra Aeroportului Hostomel a fost preluat de forțele ruse 

RADOR (24 februarie) - În după-amiaza zilei de joi, forțele ruse de desant au debarcat în zona Aeroportului 

Hostomel, din Ucraina, după care în zonă au început luptele. În cursul zilei, Hostomel a fost atacat de elicopterele 

ocupanților, a anuntat Biroul Președintelui Ucrainei. 20 de elicoptere KA-52 și Mi-8 ale Forțelor Armate Ruse au 

lansat trupe de desant în zona Aerodromului Hostomel, unde au urmat luptele. Președintele Zelenski a anunțat că 

debarcarea inamicului în Hostomel a fost blocată. Forțelor ucrainene li s-a ordonat să distrugă trupele inamice. 

(www.unian.net - 24 februarie) /vdraguta/dsirbu 

BBC: Lupte în jurul Kievului pentru recapturarea bazei militare aeriene Hostomel 

RADOR (24 februarie) - În suburbiile capitalei Kiev au loc lupte, pe măsură ce forțele ucrainene încearcă 

să recaptureze o bază aeriană militară ocupată de forțele ruse în prima zi a invaziei în Ucraina. Parașutiștii ruși au 

capturat baza aeriană de la Hostomel, dar președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a promis că parașutiștii "vor 

fi înconjurați și anihilați". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 24 februarie, ora 20:00) /mbaciu/dsirbu 

UNIAN: "Rușii nu au reușit un blitzkrieg", a declarat Valeri Zalujni, care a mulțumit armatei pentru apărarea 

Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujni, a menționat că 

lupta va fi grea, dar Ucraina va rezista. Comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujni, s-a adresat 

fraților săi de arme și le-a mulțumit pentru apărarea țării. Mesajul a fost postat pe Facebook de Zalujni. "Dragi 

generali, ofițeri, sergenți și soldați! Dragi camarazi de arme! Vă mulțumim fiecăruia în parte, celor care astăzi ați 

apărat pământul nostru de ocupantul rus. Mulțumim celor apropiați! Mulțumim poporului ucrainean pentru 

încredere, sprijin și rugăciune'', a scris Zalujni. El le-a mulțumit și partenerilor internaționali, dar a menționat că 

acum este momentul de a acționa și nu de sta la discuții. "Ne rugăm pentru sufletele fraților noștri morți și pentru 

recuperarea grabnică a răniților. Luptăm în continuare! Întregul sector de securitate și apărare dă o respingere 

demnă. Va fi greu, dar vom rezista. Rușii nu au reușit un blitzkrieg. Se vor spăla cu propriul lor sânge! Avem 

adevărul de partea noastră! Cu noi este Dumnezeu! Și vom învinge!", a susținut Zalujni. (www.unian.net - 24 

februarie) /vdraguta/dsirbu 

KORRESPONDENT: Rusia a bombardat Ucraina în jur de 400 de ori, anunță Ministerul ucrainean al 

Afacerilor Interne 

RADOR (24 februarie) - Rusia a bombardat Ucraina în jur de 400 de ori - anunță Ministerul ucrainean al 

Afacerilor Interne. O unitate militară din regiunea Odesa a fost ținta atacurilor ruești. Trupele ruse continuă să 

bombardeze teritoriile ucrainene, inclusiv obiecte civile. De la începutul atacului rusesc lansat joi, 24 februarie, 

teritoriul Ucrainei a fost bombardat de aproape 400 de ori, potrivit Ministerului ucrainen al Afacerilor Interne. 

''Până în momentul de față, au fost deja înregistrate 393 de bombardamente ale teritoriului nostru din partea 

invadatorilor ruși'', a declarat Vadim Denisenko, consilier în Ministerul Afacerilor Interne. El a reamintit că 

Federația Rusă susține că nu lansează atacuri asupra obiectelor civile, ci doar asupra celor militare. ''Șase puncte 

de control au fost deja distruse și 32 de obiecte civile au fost bombardate de trupele ruse'', a specificat oficialul. El 

a anunțat despre situația cu privire la atacul de pe Insula Șerpilor, unde au sosit două nave, au lansat atacuri asupra 

unui port și le-au oferit o perioadă nedeterminată pentru a se preda. În plus, Denisenko a cerut să se respecte 

restricția care a fost introdusă în aproape toate regiunile. Reamintim, în această dimineață, președintele rus 

Vladimir Putin a anunțat începerea unei operațiuni speciale în Donbas. La scurt timp după anunț, au avut loc 

explozii în diferite orașe ale Ucrainei. Luptele în zonele de frontieră au continuat pe parcursul întregii zile de joi. 

(www.korrespondent.net - 24 februarie) /vdraguta/dsirbu 

REUTERS: 57 de persoane ucise și 169 rănite, joi, în urma ofensivei lansate de Rusia în Ucraina, transmite 

ministrul ucrainean al sănătății 

RADOR (24 februarie) - Ministrul ucrainean al sănătății, Oleh Liașko, a declarat că 57 de persoane au fost 

ucise și 169 rănite, joi, după ce Rusia a lansat o ofensivă pe scară largă asupra Ucrainei. Într-un anunț separat, 
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ministrul adjunct al apărării a semnalat că în regiunea Donețk din estul Ucrainei continuă bombardamentele de 

mare intensitate. (REUTERS - 24 februarie) /cstoica/dsirbu 

 

RBC: Ucraina anunță că trupele ruse au ocupat Insula Șerpilor 

RADOR (24 februarie) - Insula Șerpilor din regiunea Odesa a fost capturată de armata rusă, Forțele Armate 

ale Ucrainei pierzând toate legăturile cu polițiștii de frontieră ucraineni aflați în zona respectivă - a anunța, joi 

seară, Serviciului de Grăniceri al Ucrainei. "Potrivit informațiilor disponibile, insula Șerpilor a fost capturată" - a 

transmis instituția, adăugând că întreaga infrastructură de pe insulă a fost distrusă. (www.rbc.ua - 24 februarie) 

/sdan/dsirbu 

REUTERS: Forțele ruse vizează blocarea capitalei Kiev și crearea unui coridor către Crimeea și 

Transnistria, transmite Kievul 

RADOR (24 februarie) - Armata ucraineană a transmis joi că forțele ruse vizează blocarea capitalei Kiev și 

crearea, în același timp, a unui coridor terestru pe coasta de sud spre Peninsula anexată Crimeea și regiunea 

Transnistria din Moldova. Forțele ucrainene s-au luptat joi cu invadatorii ruși pe trei fronturi, după ce Moscova a 

lansat un asalt pe uscat, pe mare și pe aer în cel mai mare atac asupra unui stat european de după al Doilea Război 

Mondial, determinând zeci de mii de oameni să-și părăsească locuințele. (REUTERS - 24 februarie) /cstoica/dsirbu 

UNIAN: Armata ucraineană ar fi ucis peste 3.000 de invadatori ruși 

RADOR (24 februarie) - Trupele ruse au suferit pierderi foarte mari în luptele din Ucraina, aproximativ 

3.200 de militari ruși fiind uciși de forțele ucrainene - a anunțat, joi seară, Serviciul de Stat pentru Comunicații 

Speciale și Protecția Informațiilor din Ucraina. Instituția menționează că potrivit datelor furnizate de un fost 

consilier din MAI, ucrainenii au distrus 500 de echipamente militare rusești, iar două batalioane ale Rusiei au 

părăsit echipamentul și au fugit. Sursa notează că deocamdată, aceasta este o informație neoficială. 

(www.unian.net - 24 februarie) /sdan/dsirbu 

RADOR: Forțele ucrainene au recapturat Aeroportul militar Hostomel (consilier al președintelui Volodimir 

Zelenski) 

RADOR (24 februarie) - Un consilier al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că forțele 

ucrainene au recapturat Aeroportul militar Hostomel de lângă Kiev. Joi au avut loc confruntări militare intense 

între forțele ucrainene și ruse pentru recapturarea bazei militare aeriene Hostomel. 

(https://www.ynetnews.com/article/hks3juse9 - 24 februarie) /cstoica/dsirbu 

RRA: Comunicat de presă al MApN 

RADOR (24 februarie) - Într-un comunicat de presă, MApN transmite că două aeronave F-16 Fighting 

Falcone, Forțele Aeriene Române aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană sub comandă NATO au decolat în 

jurul orei 06:15 pentru clarificarea unei situații aeriene referitoare la un zbor neautorizat în partea de nord a 

României, care se apropia de spațiul aerian național. Aeronava respectivă, un Suhoi 27, aparținând Forțelor 

Aeriane Ucrainene a fost escortat pentru aterizare imediată pe Baza 95 Aeriană Bacău, operațiune încheiată la ora 

07:05. După aterizare, pilotul militar ucrainean s-a pus la dispoziția autorităților române, urmând a fi luate măsurile 

legale care se impun în aceste situații. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 08:42) 

/lcoman/ilapadat 

RRA: România și-a mărit capacitatea de dirijarea a avioanelor pe baza informațiilor primite de la 

Eurocontrol 

RADOR (24 februarie) - Agenția Europeană de Siguranță a Aviației a transmis tuturor companiilor aeriene 

că a clasificat Ucraina drept zonă de conflict activ. Agenția a explicat că spațiul aerian și infrastructurile acestei 

țări sunt afectate de atacurile din Rusia și toate acestea sunt un risc pentru securitatea Aviației Civile. Agenția 

Europeană a insistat ca operatorii aerieni să fie deosebit de atenți și la zonele învecinate cu Ucraina, Belarus și 

Rusia. În acest context, România prin ROMATSA a preluat și dirijarea aeriană pentru aproximativ 300 de avioane 

- arată o estimare a Ministerului Transporturilor, pe baza informațiilor primite de la Eurocontrol. Acestea se adaugă 

celor 1.200 de aeronave pe care ROMATSA le dirijează într-o zi obișnuită, dar capacitatea de control aerian poate 

fi suplimentată - arată Ministerul Transporturilor. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 10:00) 

/lcoman/ilapadat 

RRA: MApN transmite că un vas militar rusesc aflat în apele internaționale ale Mării Negre deviază sau 

oprește navele comerciale aflate în marș spre porturile ucrainene 
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RADOR (24 februarie) - Ministerul român al Apărării transmite că din datele de monitorizare obținute de 

structurile Forțelor Navale Române rezultă că un vas militar rusesc aflat în apele internaționale ale Mării Negre, 

la limita de nord a zonei economice exclusive a țării noastre, dar în afara acesteia, deviază sau oprește navele 

comerciale aflate în marș spre porturile ucrainene. MApN infirmă, totodată, informațiile referitoare la o posibilită 

agresiune rusească în zona Insulei Șerpilor, punct strategico-militar și economic din Marea Neagră, situat la mai 

puțin de 50 de km de Sulina. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 14:01) /asalar 

RRA: Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au aterizat la Baza 57 Aeriană de 

la Mihail Kogălniceanu 

RADOR (25 februarie) - Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au aterizat ieri 

după-amiază la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, alaturându-se altor trei 

aeronave germane care efectuează, din 17 februarie, misiuni în România. Potrivit unui comunicat al Ministerului 

Apărării Naționale, în următoarele trei săptămâni, detașamentul german va executa, alături de militari ai Forțelor 

Aeriene Române și Italiene, misiuni de Poliție Aeriană Întărită, sub comanda NATO. Misiunile de instruire în 

comun au ca principal obiectiv creșterea interoperabilității între aliații din cadrul NATO, iar misiunile de poliție 

aeriană desfășurate în comun contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 25 februarie, ora 0:03) /dsirbu 

CNN: SUA au trimis mai multe avioane de luptă și echipamente militare în estul Europei 

RADOR (24 februarie) - Mai multe echipamente militare ale Statelor Unite vor sosi joi seara în țările din 

estul Europei, a declarat un oficial american din apărare, care a precizat că 6 avioane F-35 vor sosi în Estonia, 

Lituania și România, două în fiecare țară. Un escadron de elicoptere de atac "sunt în drum" spre estul Europei, a 

adăugat oficialul american, dar a subliniat că "există unele probleme meteorologice" care întârzie ajungerea 

acestora la destinație. "Ne așteptăm ca acele elicoptere Apache să ajungă mai târziu astăzi", a precizat oficialul 

citat. Marți, președintele Joe Biden a anunțat că mai mult echipament militar american va sosi pe teritoriul aliaților 

NATO din estul Europei. "Trupele americane vor rămâne în afara Ucrainei", a mai spus oficialul american. (CNN 

INTERNATIONAL, 24 februarie, ora 18:00) /mbaciu/avladucu 

TASS: Autoritățile din Republica Moldova au negat informațiile privind recrutarea în armată din cauza 

situației din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Guvernul Republicii Moldova a negat informațiile privind recrutarea de rezerviști 

în forțele armate ale republicii din cauza situației din Ucraina. "Unii cetățeni ai Republicii Moldova au primit 

mesaje SMS false cu informații de recrutare în armată. Guvernul neagă oficial această manipulare, nu se desfășoară 

vreun program de recrutare și nici nu este planificat. Mesajele referitoare la aceste informații false au fost trimise 

poliției, iar cei care răspândesc astfel de falsuri vor răspunde penal" - se afirmă într-un comunicat publicat pe site-

ul Guvernului. În acesta sunt condamnate încercările de manipulare a opiniei publice prin intermediul mass-media 

și al rețelelor sociale. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13839311 (www.tass.ru - 24 februarie) 

/ssirbu/avladucu 

REUTERS: 40 de militari americani au sosit în Letonia 

RADOR (24 februarie) - Aproximativ patruzeci de militari americani au sosit în Letonia din Italia, primul 

grup din ceea ce ar trebui să fie o desfășurare de peste 300 de militari, transmite Ministerul Apărării leton. Trupele, 

care vor avea sediul la baza militară Adazi, chiar lângă capitala letonă Riga, au sosit în jurul miezului nopții, ora 

locală, înainte să înceapă ostilitățile în Ucraina. Anunțul de marți al președintelui american Joe Biden privind 

redistribuirea trupelor în Europa include trimiterea a 800 de soldați de infanterie în regiunea baltică și a până la 

opt avioane de luptă F-35 în mai multe locații de operare de-a lungul flancului estic al NATO, a declarat un oficial 

american, sub protecția anonimatului. (REUTERS - 24 februarie) /aboboc/pvelisar 

RIA NOVOSTI: Ministerul Apărării al Poloniei a crescut nivelul de pregătire al unor subunități ale armatei 

RADOR (24 februarie) - Ministrul Apărării al Poloniei, Mariusz Błaszczak, a decis creșterea nivelului de 

pregătire ale unor subunități ale Forțelor Armate Polone, anunță ministerul, pe site-ul instituției. ''Forțele Armate 

Polone sunt în alertă maximă, de câteva săptămâni, din cauza situației tensionate din Ucraina. Astăzi, în legătură 

cu agresiunea rusă, ministrul Mariusz Błaszczak a decis să introducă un alt nivel de pregătire al anumitor subunități 

ale Forțelor Operative și ale Forțelor teritoriale de apărare'', a specificat ministerul, într-un comunicat. Se 

menționează faptul că militarilor li se ordonă să rămână în locurile lor de desfășurare permanentă. În plus, deciziile 

privind acordarea de vacanțe și călătorii de afaceri au fost anulate. Pe 20 februarie, ministrul apărării al Poloniei, 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13839311
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Mariusz Błaszczak, a anunțat că militarii din Polonia participă la exerciții militare cu cei din SUA, în apropierea 

graniței dintre Polonia și Ucraina. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/avladucu 

REUTERS: Danemarca trimite trupe în Estonia și avioane de luptă în Polonia, pe fondul situației din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Danemarca va mări contribuția sa la forțele NATO, mobilizând aproximativ 200 

de soldați în Estonia, precum și avioane de luptă F-16 în Polonia, a anunțat joi guvernul danez, ca răspuns la 

invazia Rusiei în Ucraina. Decizia guvernului are, însă, nevoie de aprobarea Parlamentului, care se va întruni în 

următoarele ore. (REUTERS - 24 februarie, ora 16:42) /mbaciu/avladucu 

HIRADO.HU: Viktor Orbán - Nici vorbă de desfășurarea soldaților sau a echipamentelor militare ungare în 

Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Premierul ungar, Viktor Orbán, a prezentat într-o înregistrare video postată pe 

pagina sa de Facebook concluziile ședinței Comandamentului operativ pentru securitatea națională care a avut loc 

joi. Viktor Orbán a subliniat: "Rusia a atacat azi dimineață cu forțe militare Ucraiana, iar din această cauză s-a 

reunit Comandamentul operativ de securitatea națională. Împreună cu aliații noștri din UE și NATO condamnăm 

acțiunea militară a Rusiei". Referitor la summitul UE care va avea loc joi seara, premierul a spus: "Vom avea o 

întâlnire de urgență astăzi la Bruxelles". În opinia sa "unitatea europeană va fi sustenabilă și este posibil să fie 

adoptate măsuri comune". "Ungaria trebuie să rămână în afara acestui conflict armat, deoarece securitatea 

poporului maghiar este cea mai importantă pentru noi, prin urmare nu poate fi vorba de desfășurarea de soldați sau 

echipament militar ungar în Ucraina", a subliniat Viktor Orbán, care a adăugat că nu vor accepta propunerile 

stângii, care ar pune în pericol aprovizionarea cu energie și gaze naturale a Ungariei, iar astfel ar fi periclitată 

reducerea cheltuielilor cu utilitățile. "Unitățile noastre militare și de poliție desemnate au început activitatea în 

zona de frontieră dintre Ucraina și Ungaria. Din păcate, trebuie să ne așteptăm ca, după atacul militar de astăzi, 

numărul cetățenilor ucraineni care sosesc și care vor solicita, probabil, statut de refugiat în Ungaria va crește, însă 

suntem pregătiți pentru asigurarea asistenței pentru ei și vom putea face față rapid și eficient acestei provocări", a 

explicat Viktor Orbán, care și-a încheiat videoclipul spunând că se va mai prezenta pe pagina sa de socializare pe 

parcursul summitului de joi seară, de la Bruxelles. 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/02/24/orban-viktor-szo-sem-lehet-arrol-hogy-akar-katonakat-akar-

katonai-eszkozoket-telepitsunk-ukrajnaba/rganciu/atataru 

REUTERS: SUA trimit 7.000 de soldați în Germania, din cadrul contingentului plasat anterior în alertă 

RADOR (24 februarie) - Statele Unite trimit 7.000 de soldați în Germania, pentru a reasigura aliații NATO, 

ca parte a unui contingent mai amplu, ce a fost plasat, deja, în alertă, în decursul acestui an, a declarau un oficial 

de rang înalt al apărării din SUA, care a oferit informații cu condiția anonimatului. Acesta a precizat că trupele vor 

fi încorporate într-o unitate constând în tancuri și vehicule blindate (ABCT - armored brigade combat team) și vor 

pleca spre Germania în următoarele zile. Președintele Biden s-a referit la aceste trupe într-un discurs susținut joi. 

(REUTERS - 24 februarie) /mbrotacel/dsirbu 

REUTERS: Mai multe avioane de luptă ale Chinei au intrat în spațiul apărării aeriene a Taiwanului 

RADOR (24 februarie) - Forțele aeriene ale Taiwanului au ridicat joi mai multe avioane de la sol pentru a 

avertizat nouă avioane militare ale Chinei, care au intrat în spațiul apărării aeriene taiwaneze, informează 

Ministerul Apărării din Taiwan. Incidentul are loc în aceeași zi în care Rusia a ordonat invazia Ucrainei. Ministerul 

taiwanez al Apărării a precizat că 8 avioane de luptă J-16 și un avion de recunoaștere Y-8 al forțelor chineze au 

survolat o zonă la nord-est de Insulele Pratas, controlate de Taiwan. În ultimii doi ani au avut loc mai multe 

incidente similare, dar avioanele chineze nu s-au apropiat de insula Taiwan. (REUTERS - 24 februarie, ora 15:36) 

/mbaciu/asalar 

RIA NOVOSTI: NATO va desfășura forțe suplimentare în estul Europei 

RADOR (24 februarie) - NATO va desfășura forțe suplimentare în estul Europei, din cauza conflictului 

armat din Ucraina. NATO va desfășura forțe defensive suplimentare în est, în legătură cu conflictul armat din 

Ucraina, potrivit unui comunicat remis, în urma unei reuniuni a reprezentanților permanenți ai țărilor membre ale 

lianței, care a avut loc la Bruxelles. ''NATO consideră că acțiunile Rusiei reprezintă o amenințare serioasă la adresa 

securității euroatlantice și va avea implicații geostrategice... Am desfășurat astăzi consultări conform Articolului 

4 din Tratatul de la Washington. Am decis, în conformitate cu planurile defensive de a-i proteja pe toți aliații, de 

a lua măsuri suplimentare pentru a consolida descurajarea și apărarea în cadrul întregii alianțe. Măsurile noastre 

rămân preventive, proporționale. Ele nu sunt orientate spre o escaladare...", se specifică în documentul remis de 

NATO. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 
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REUTERS: NATO a pus avioane de luptă în stare de alertă și și-a activat planurile de apărare (Jens 

Stoltenberg) 

RADOR (24 februarie) - Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi că Alianța Nord-

Atlantică va mobiliza capabilități și forțe pe teritoriul său, peste 100 de avioane de luptă fiind puse în stare de 

înaltă alertă. Oficialul NATO a făcut declarațiile după ce Rusia a invadat Ucraina. Liderii NATO vor susține o 

videoconferință vineri, iar alianța a activat planurile de apărare care dau comandanților militari permisiunea de a 

mișca forțe, inclusiv forțele aflate la nivel maxim de pregătire. "Trebuie să răspundem cu fermitate înnoită și o 

unitate și mai solidă. Ceea ce facem este apărare", a declarat Jens Stoltenberg, după ce a prezidat o reuniune de 

urgență a ambasadorilor NATO. (REUTERS - 24 februarie, ora 13:36) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: SUA au mărit contingentul de militari din Lituania și au trimis avioane de luptă în Estonia și 

Lituania 

RADOR (24 februarie) - Statele Unite au mărit contingentul de militari trimis în Lituania - a informat joi 

ministerul lituanian al apărării, care a precizat că joi au fost trimise în Lituania și Estonia avioane de luptă F-35. 

(REUTERS - 24 februarie, ora 17:24) /mbaciu/cvanatoru 

 

IV.3. Perspectiva economică 

BBC: Premierul Pakistanului a ajuns la Moscova, pentru o vizită oficială 

RADOR (24 februarie) - Premierul Pakistanului, Imran Khan, a ajuns la Moscova, în prima vizită din partea 

unui premier pakistanez în Rusia în mai mult de 20 de ani. Pakistanul dorește susținerea Rusiei în proiectul 

gazoductului Nord-Sud care merge din orașul sudic Karachi până la centralele din provincia Punjab. Este posibil 

ca vizita premierului Imran Khan să nu realizeze un progres uriaș, dar invitația sa la Moscova este văzută, în sine, 

ca un exercițiu care sporește publicitatea pentru publicul său intern. Domnul Khan este primul lider străin care se 

întâlnește cu președintele Putin de la escaladarea crizei actuale cu Ucraina și au fost impuse sancțiuni din partea 

Occidentului. Atât Islamabadul, cât și Moscova au temeri legate de situația securității în Afganistanul condus de 

talibani. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 24 februarie, ora 0:00) /aionita/schelaru 

CNN: Zboruri suspendate pe mai multe aeroporturi din Rusia 

RADOR (24 februarie) - Mai multe aeroporturi din Rusia au restricționat operațiunile pe fondul situației 

actuale din Ucraina, potrivit unui comunicat al Agenției Federale de Transport Aerian al Rusiei, Rosaviatsia. "În 

contextul situației dificile din jurul Ucrainei, din 24 februarie, de la ora 3:45, ora Moscovei, zborurile au fost 

suspendate la mai multe aeroporturi din sudul Rusiei ", se precizează în comunicat. Potrivit autorităților din 

domeniul aviației, restricțiile vor fi în vigoare până pe 2 martie. Zborurile sunt suspendate pe aeroporturile din: 

Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelendzik, Elista, Stavropol, Belgorod, Briansk, Oriol, Kursk, Voronej și Simferopol, 

Crimeea. "Toate modificările în programul aeroporturilor și al companiilor aeriene trebuie actualizate pe site-urile 

oficiale ale aeroporturilor și ale companiilor aeriene, inclusiv în rețelele sociale". (edition.cnn.com - 24 februarie) 

/mbrotacel/ilapadat 

RUSSIA TODAY: 12 aeroporturi din sudul Rusiei și-au suspendat activitatea 

RADOR (24 februarie) - Agenția Federală de Transport Aerian a impus restricții asupra activității a 12 

aeroporturi din sudul Rusiei, din cauza situației din jurul Ucrainei. ''... Zborurile către unele aeroporturi din sudul 

Rusiei sunt temporar restricționate'', se specifică într-un comunicat oficial. Restricția va rămâne în vigoare până 

pe 2 martie și va afecta aeroporturile din Rostov (Platov), Krasnodar (Pașkovski), Anapa (Vitiazevo), Gelendjik, 

Elista, Stavropol, Belgorod, Briansk, Kursk, Voronej și Simferopol. A fost remis un comunicat prin care se anunță 

închiderea aeroporturilor internaționale din orașele ucrainene Harkov și Dnipro. (www.russian.rt.com - 24 

februarie) /vdraguta/ilapadat 

REUTERS: Rusia va răspunde cu aceeași monedă sancțiunilor Europei și SUA (RIA) 

RADOR (24 februarie) - Ministerul de Externe al Rusiei a declarat joi că va riposta cu aceeași monedă la 

sancțiunile impuse de Europa și Statele Unite, informează agenția rusă de știri RIA. (REUTERS - 24 februarie, 

ora 16:18) /mbaciu/avladucu 

TASS: Reprezentantul permanent al Rusiei la UE a calificat ca fiind ciudat primul pachet de sancțiuni 

europene 
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RADOR (24 februarie) - Primul pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei s-a dovedit a fi ciudat și reflectă 

în general o abordare formală a UE față de măsurile restrictive luate, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei 

pe lângă Uniunea Europeană, Vladimir Cijov. "Am auzit o mulțime de epitete diferite cu privire la acele măsuri 

restrictive /... / cât vor fi dure, ample, profunde, paralizante, infernale, dar primul pachet care s-a născut aseară a 

fost destul de ciudat, deoarece reflecta practic o abordare formală" - a declarat Cijov la postul de televiziune 

"Rossia-24". Răspunzând la întrebarea dacă există unitate între politicienii europeni în problemele presiunii de 

sancțiuni asupra Moscovei, diplomatul rus a indicat o oarecare "confuzie și șovăială". "Cunoaștem acele țări care 

ar dori să vadă chiar și primul pachet (de restricții) mult mai dur și există țări care și-au menținut poziția opusă. 

Dar, cu toate acestea, un compromis, așa cum îl vom numi, a fost elaborat" - a declarat Cijov. El a declarat că 

diplomații ruși de la Bruxelles lucrează eficient în noile condiții. "Acest lucru ne obligă să ne unim și să lucrăm 

mai clar și mai energic în aceste condiții dificile" - a spus Cijov, răspunzând la întrebarea cum a afectat evoluția 

evenimentelor din jurul Ucrainei activitatea diplomaților ruși la Bruxelles. Reprezentantul permanent al Rusiei 

consideră că vor exista țări din Uniunea Europeană, care se vor opune includerii interzicerii vizelor pentru ruși în 

noul pachet de sancțiuni. El a menționat că teoretic este posibilă introducerea interdicției la vize. "Dar cred că vor 

exista țări a căror industrie turistică este prea dependentă de turiștii noștri, așa că probabil vor încerca să se asigure 

că această decizie, care va lovi foarte dur asupra economiei lor, nu va intra în pachetul (noilor sancțiuni UE 

împotriva Federației Ruse)" - a declarat Cijov. Potrivit afirmațiilor sale, Uniunea Europeană va prezenta vineri 

următorul pachet de sancțiuni antiruse. (www.tass.ru - 24 februarie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Banca Centrală a Ucrainei a fixat cursul oficial al hrivnei și interzice achizițiile de valută străină 

de pe piața interbancară 

RADOR (24 februarie) - Banca Centrală a Ucrainei a interzis achizițiile de valută străină de pe piața 

interbancară și a fixat cursul oficial al hrivnei pe 24 februarie, a declarat joi guvernatorul Kirilo Șevchenko, anunț 

făcut în contextul în care activele ucrainene au avut de suferit după ce forțele ruse au invadat Ucraina. Șevcenko 

a anunțat că vânzările de valută nu vor fi limitate, însă a precizat că banca interzice eliberarea de numerar în valută 

străină și limitează retragerile zilnice de numerar din conturi la 100.000 hrivne (3.356,67 dolari americani). 

(REUTERS - 24 februarie) /cstoica/pvelisar 

UNIAN: Kiev: Cozi la bancomate, farmacii și magazine, pe fondul invaziei ruse 

RADOR (24 februarie) - Presa din Kiev semnalează cozi uriașe pe teritoriul orașului, la bancomate, 

farmacii, magazine și benzinării, pe fondul invaziei din partea Rusiei. Potrivit UNIAN, oamenii din Kiev încearcă 

să retragă bani și să se aprovizioneze cu tot ce le trebuie, după ce președintele rus, Vladimir Putin, a lansat, joi, o 

operațiune militară împotriva Ucrainei și au fost semnalate explozii în mai multe orașe. Președintele ucrainean, 

Volodimir Zelenski, a instituit deja legea marțială. (www.unian.net - 24 februarie) /sdan/pvelisar 

KORRESPONDENT: Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, cere deconectarea Rusiei de la 

sistemul SWIFT 

RADOR (24 februarie) - Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, cere deconectarea Rusiei 

de la sistemul SWIFT. Șeful diplomației ucrainene le-a cerut liderilor lumii să nu repete greșelile trecutului și ''să 

lovească Federația Rusă cu sancțiuni dure''. Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a postat acest 

anunț pe Twitter, joi, pe 24 februarie. "Referitor la acest subiect, nu voi da dovadă de diplomație. Toți cei care au 

dubii în acest moment dacă Rusia ar trebui să fie deconectată de la SWIFT ar trebui să înțeleagă că sângele 

bărbaților, femeilor și copiilor ucraineni nevinovați va fi pe mâinile lor. Deconectați Rusia de la SWIFT!", este 

apelul adresat de ministrul ucrainean externe. Potrivit informațiilor apărute în presă, Polonia, Estonia, Letonia și 

Lituania s-au pronunțat în favoarea deconectării Rusiei de la SWIFT. Împotrivă s-au pronunțat Germania, Italia, 

Ungaria și Cipru. 

Kuleba a mai declarat: "În fața noastră, Putin scufundă Europa în cea mai întunecată perioadă de după 1939. 

Nu nutriți speranțe deșarte de a sta deoparte de așa ceva. Nu repetați greșelile trecutului. Loviți Federația Rusă cu 

sancțiuni dure. Oferiți sprijin militar și financiar Ucrainei. Împreună vom opri agresiunea rusă", a scris el. 

Președintele american, Joe Biden, va anunța joi ''sancțiuni zdrobitoare'' împotriva Rusiei pentru invazia sa 

militară asupra Ucrainei, anunță presa străină. Reamintim, pe 24 februarie, președintele rus, Vladimir Putin, a 

anunțat începerea unei operațiuni speciale în Donbas. La scurt timp după anunțul său, teritoriul Ucrainei a fost 

atacat de trupele ruse, explozii având loc în mai multe orașe. (www.korrespondent.net - 24 februarie) 

/vdraguta/atataru 
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NOVINI: În prezent, livrările de gaze din Rusia sunt normale (ministrul bulgar al energiei) 

RADOR (24 februarie) - Ministrul bulgar al energiei, Aleksandăr Nikolov, a comentat situația legată de 

livrările de energie pe fondul războiului din Ucraina. "Nu există probleme privind aprovizionarea cu gaze în acest 

moment, dar acest lucru nu înseamnă că nu există o astfel de posibilitate. Discutăm și planuri de acțiune referitoare 

la aprovizionarea cu petrol. Repet că în prezent nu există niciun risc în privința livrărilor de petrol. Vom elabora 

un plan și pentru o asemenea posibilitate, dar momentan nu există indicii că va exista o întârziere în furnizarea 

surselor de energie", a precizat ministrul Nikolov. (www.novini.bg - 24 februarie) /ddaniela/atataru 

RRA: Atacul Rusiei asupra Ucrainei a generat panică pe piețele internaționale 

RADOR (24 februarie) - Atacul Rusiei asupra Ucrainei a generat panică pe piețele internaționale, cu scăderi 

semnificative pe bursele europene și pe Wall Street și cotații record la petrol, grâu sau aluminiu. Cotația petrolului 

Brent de la Marea Nordului a urcat astăzi la peste 105 dolari barilul, iar peste Ocean barilul West Texas s-a apropiat 

de 99 de dolari. Sunt cele mai mari valori din 2014, anul primului război ruso-ucrainean, din Donbas și al anexării 

Crimeii. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 16:07) /asalar 

TASS: Cardurile VTB, inclusiv Visa și Mastercard, continuă să funcționeze pe întreg teritoriul Rusiei 

RADOR (24 februarie) - Cardurile VTB, inclusiv Visa și Mastercard, continuă să funcționeze la 

bancomatele pe întreg teritoriul Rusiei. Restricțiile vor afecta doar funcționarea cardurilor în străinătate, reiese 

dintr-o declarație a băncii. "Toate cardurile băncii noastre, inclusiv sistemele străine de plată Visa și Mastercard, 

continuă să funcționeze la întreprinderile comerciale și de servicii, precum și în bancomatele din toată Rusia" - a 

anunțat banca VTB. Se subliniază că "restricțiile introduse vor afecta utilizarea cardurilor de plastic ale băncii în 

străinătate". (www.tass.ru - 24 februarie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: UE impune sancțiuni împotriva miniștrilor ruși ai apărării și economiei 

RADOR (24 februarie) - Uniunea Europeană a declarat mercuri că a impus sancțiuni împotriva unui număr 

de oficiali ruși, printre care ministrul apărării, Serghei Șoigu, și ministrul economiei, Maxim Reșetnikov, după ce 

Moscova a recunoscut independența celor două enclave separatiste ucrainene. De asemenea, a fost vizat Andrei 

Kostin, director adjunct al Băncii VTB PAO, a doua bancă a Rusiei. UE nu a făcut niciun anunț în jurnalul său 

oficial. (REUTERS - 24 februarie, ora 2:12) /aionita/schelaru 

RIA NOVOSTI: Vicecancelarul german a adresat un apel prin care cere ca Germania să renunțe la achiziția 

de cărbune și gaze din Rusia 

RADOR (24 februarie) - Autoritățile din Germania au adresat un apel prin care cer să se renunțe la 

achiziționarea de cărbune și gaze din Rusia, după operațiunea militară a Rusiei lansată asupra Ucrainei. În urma 

operațiunii militare a Rusiei lansată asupra Ucrainei, Germania va achiziționa gaze și cărbune din alte țări, a 

declarat Robert Habeck, vicecancelar și ministru al Economiei și Protecției Climei. ''Va trebui să cumpărăm gaze, 

precum și cărbune din alte state, într-o cantitate mult mai mare, pentru că nu putem depinde atât de mult de o țară 

care nu mai respectă normele de drept internațional'', a spus Robert Habeck, vicecancelar și ministru al Economiei 

și Protecției Climei, în direct la postul ARD TV. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

REUTERS: Sunt de neconceput noi contracte de gaz cu Rusia, declară președintele comisiei de afaceri 

externe a Germaniei 

  

RADOR (24 februarie) - Sunt de neconceput alte contracte noi de gaze cu Rusia, a declarat joi, pentru postul 

RTL/ntv, președintele comisiei de afaceri externe a Germaniei. Afirmațiile au fost făcute după ce forțele ruse au 

lansat o invazie în Ucraina. Michael Roth, membru al social-democraților cancelarului Olaf Scholz, a precizat că 

nu-și mai poate imagina aprofundarea relațiilor economice cu Rusia: "A eșuat. În cele din urmă, trebuie să 

acționăm mai repede decât era planificat pentru a deveni mai puțin dependenți de un regim autoritar." (REUTERS 

- 24 februarie) /cstoica/ilapadat 

RUSSIA TODAY: Comisia Europeană va propune noi sancțiuni împotriva sectoarelor strategice ale 

economiei ruse 

RADOR (24 februarie) - Comisia Europeană va propune noi sancțiuni împotriva sectoarelor strategice ale 

economiei ruse. ''Comisia Europeană va propune un nou pachet de sancțiuni împotriva sectoarelor strategice ale 

economiei ruse, blocând astfel accesul la tehnologiile cheie ale Uniunii Europene și la piețele UE'', anunță Comisia 

Europeană, potrivit unui comunicat. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/pvelisar 

REUTERS: Germania poate garanta aprovizionarea energetică chiar și fără gaz din Rusia, declară ministrul 

economiei Robert Habeck 
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RADOR (24 februarie) - Germania poate garanta siguranța aprovizionării chiar și fără gaz sau petrol rusesc, 

a declarat joi ministrul economiei, Robert Habeck. "Va trebui să cumpărăm mai mult gaz, dar și cărbune din alte 

țări", a declarat ministrul Habeck pentru postul ZDF, adăugând că Germania, care primește jumătate din gazul său 

din Rusia, este prea dependentă de petrol și gaze rusești. Habeck a spus că se așteaptă ca prețurile petrolului și 

gazelor să continue să crească pe termen scurt după atacul Rusiei asupra Ucrainei, dar și-a exprimat speranța că 

prețurile se vor stabili ulterior la un nivel acceptabil. Habeck a spus că nu vede conducta Nord Stream 2, pe care 

guvernul german o suspendase la începutul acestei săptămâni, ca fiind capabilă să devină operațională pe termen 

scurt sau mediu. (REUTERS - 24 februarie) /cstoica/pvelisar 

REUTERS: Compania austriacă OMV anunță că primește în flux normal livrările de gaze dinspre Rusia 

RADOR (24 februarie) - Compania austriacă de petrol și gaze OMV a anunțat joi că primește în flux normal 

livrările de gaze dinspre Rusia. "Toate cantitățile convenite contractual sunt livrate", a declarat un purtător de 

cuvânt al companiei OMV, ca răspuns la o întrebare adresată după ce Rusia a invadat Ucraina. (REUTERS - 24 

februarie) /cstoica/ilapadat 

REUTERS: Grecia transmite că și-a asigurat aprovizionarea cu energie în urma invaziei Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - Premierul Kyriakos Mitsotakis a declarat joi că Grecia și-a asigurat aprovizionarea 

cu energie după ce Rusia a lansat o invazie la scară largă a Ucrainei. „Lucrăm la scenarii care au de-a face cu cea 

mai mare reducere posibilă a fluctuațiilor prețurilor la energie”, a spus Mitsotakis. (REUTERS - 24 februarie) 

/aboboc/pvelisar 

RIA NOVOSTI: UE va aplica joi noi sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat cancelaru Germaniei, Olaf Scholz 

RADOR (24 februarie) - Cancelarul german, Olaf Scholz, a anunțat că Uniunea Europeană va adopta joi, 

24 februarie, noi sancțiuni împotriva Rusiei, relatează Agenția de presă RIA NOVOSTI. (www.ria.ru - 24 

februarie) /vdraguta/ilapadat 

BBC: Liderii europeni condamnă invazia Ucrainei și urmează să aprobe implementarea unor sancțiuni 

extrem de dure 

RADOR (24 februarie) - Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a denunțat atacul rusesc, 

spunând că nu a vizat doar Ucraina, ci întreaga stabilitate a Europei și pacea mondială. Comentariile sale au fost 

reiterate de șeful pentru politici externe al blocului comunitar, Josep Borrell. Borrell a anunțat că liderii europeni 

se vor întâlni mai târziu pentru a aproba cele mai dure sancțiuni implementate vreodată. Președintele Biden a 

condamnat de asemenea atacul. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 24 februarie, ora 13:00) /aboboc/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Prim-ministrul Țărilor de Jos cere UE să aplice sancțiuni împotriva lui Putin 

RADOR (24 februarie) - Prim-ministrul Țărilor de Jos, Mark Rutte, cere Uniunii Europene să impună 

sancțiuni împotriva lui Putin și a guvernului rus. Sancțiunile UE ar trebui să-l vizeze pe președintele rus, Vladimir 

Putin, și a guvernului său, din cauza operațiunii militare ruse din Ucraina'', a declarat premierul Țărilor de Jos, 

Mark Rutte. Premierul consideră că UE ar trebui să introducă sancțiuni extrem de dure împotriva Federației Ruse. 

UE a evaluat probabilitatea deconectarii Rusiei de la SWIFT. ''Ele vor fi orientate împotriva lui Putin și a 

guvernului său, nu împotriva Rusiei, va trebui să-l lovim puternic'', a declarat publicația olandeză ''Algeemen 

Dagblad'', care îl citează pe Rutte. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

CNN: UE e pregătită să lanseze un pachet complet de sancțiuni împotriva Rusiei (Germania) 

RADOR (24 februarie) - Ministrul german de externe, Anna Baerbock, a declarat joi că Uniunea Europeană 

este pregătită să lanseze "un pachet complet de sancțiuni" împotriva Rusiei, adăugând că lumea trebuie să răspundă 

cu fermitate la invazia Rusiei în Ucraina, în caz contrar riscând să plătească un preț cu mult mai mare. "Astăzi ne-

am trezit într-o lume diferită", a declarat Annalena Baerbock într-o conferință de presă susținută la Berlin, în care 

a subliniat că "vom lansa un pachet complet de sancțiuni masive împotriva Rusiei. Dacă nu luăm acum o poziție 

hotărâtă, vom plăti un preț cu mult mai mare". Oficialul german a mai spus că Rusia "a respins ofertele noastre de 

negocieri". De asemenea, Annalena Baerbock s-a adresat direct președintelui Rusiei, Vladimir Putin, afirmând: 

"Nu veți distruge niciodată visul democrației". Ea a adăugat că Ucraina "nu a făcut nimic rău" ca să merite o 

invazie din partea Rusiei. Ministrul german de externe a făcut din nou apel la cetățenii germani să părăsească 

imediat Ucraina, precizând că, dacă aceștia nu pot părăsi țara în siguranță, trebuie se se adăpostească. Annalena 

Baerbock a mai spus că ambasadele Germaniei din statele vecine Ucraine vor fi prezente la granițe pentru a asigura 

sprijin pentru cetățenii Uniunii Europene. Germania va decide în curând dacă ambasada sa din Ucraina își va 

continua operațiunile din Lvov, a concluzionat Annalena Baerbock. (CNN INTERNATIONAL, 24 februarie, ora 

14:00) /mbaciu/ilapadat 
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RIA NOVOSTI: Președintele ceh, Miloš Zeman, a cerut ca Rusia să fie deconectată de la sistemul SWIFT 

RADOR (24 februarie) - Președintele ceh, Miloš Zeman, a cerut ca Rusia să fie deconectată de la sistemul 

SWIFT, din cauza începerii unei operațiuni speciale în Ucraina. Potrivit Agenției de presă RIA NOVOSTI, 

președintele ceh, Miloš Zeman, a făcut această declarație în cadrul unui apel adresat către cetățenii țării. El și-a 

exprimat sprijinul pentru poporul Ucrainei și a cerut sancțiuni dure împotriva Rusiei. (www.ria.ru - 24 februarie) 

/vdraguta/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Grecia, Bulgaria și România au solicitat convocarea Consiliului miniștrilor energiei din 

țările UE 

RADOR (24 februarie) - Grecia, Bulgaria și România cer convocarea unui Consiliu extraordinar al 

miniștrilor energiei din UE, a anunțat serviciul de presă al Ministerului grec al Mediului și Energiei. "La inițiativa 

ministrului grec al mediului și energiei, Kostas Skrekas, o scrisoare semnată de miniștrii energiei din Bulgaria, 

Alexander Nikolov, și din România, Virgil-Daniel Popescu, a fost transmisă ministrului tranziției ecologice din 

Franța, Barbara Pompili, și comisarului pentru energie, Kadri Simson. Ministrul grec solicită convocarea 

extraordinară a Consiliului miniștrilor energiei din Uniunea Europeană pentru a discuta măsurile de abordare a 

problemei creșterii semnificative a costului energiei după evenimentele alarmante din Ucraina" - a anunțat 

serviciul de presă al ministerului grec. În scrisoare se precizează că actuala criză necesită acțiuni coordonate la 

nivel central european pentru a proteja cetățenii europeni și economiile statelor membre. Scrisoarea a fost trimisă 

ministrului francez, deoarece Franța a preluat președinția Uniunii Europene timp de șase luni de la 1 ianuarie 2022, 

a explicat ministerul grec. Menționăm că, joi dimineață, premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a prezidat cea de-a 

doua ședință pe săptămâna aceasta a Consiliului de Securitate Națională al Guvernului grec consacrată situației 

energetice și eventualei opriri a furnizării de gaze rusești. (www.ria.ru - 24 februarie) /ssirbu/atataru 

REUTERS: Premierul Sloveniei face apel la aplicarea celor mai drastice sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (24 februarie) - Premierul Sloveniei, Janez Jansa, a declarat joi că susține aplicarea celor mai 

drastice sancțiuni împotriva Rusiei care pot fi convenite de statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, 

premierul sloven a mai spus că Ucraina ar trebui să se alăture UE. Premierul Jansa a mai spus că decizia Germaniei 

de a suspenda proiectul Nord Stream 2 reprezintă o schimbare de joc, dar UE ar trebui să meargă înainte și să 

aplice noi sancțiuni împotrica Rusiei, pentru a se asigura că Rusia plătește cel mai mare preț după scurtul război 

din Georgia, din 2008 și după anexarea Crimeei, în 2014. (REUTERS - 24 februarie, ora 20:36) /mbaciu/dsirbu 

 

RRA: Uniunea Europeană are în vedere sancțiuni atât asupra Rusiei, cât și asupra Belarusului 

RADOR (24 februarie) - Uniunea Europeană are în vedere sancțiuni atât asupra Rusiei, cât și asupra 

Belarusului. O reuniune extraordinară a Consiliului European, pe tema ultimelor evoluții privind situația de 

securitate de la granițele Ucrainei, a început în această seară la Bruxelles. Liderii europeni, convocați de 

presedintele Consiliului European, Charles Michel, discută despre modul de protejare a ordinii internaționale 

bazate pe norme și reguli, modalitatea de gestionare a relației cu Federația Rusă și resposabilizarea pentru acțiunile 

sale, prin impunerea de sancțiuni financiare și economice dure. Liderii europeni vor analiza și modalități concrete 

de sprijin ale Ucrainei. România este reprezentată la reuniune de președintele Klaus Iohannis, care a condamnat 

ferm calea complet ilegală a violenței armate masive aleasă de Rusia împotriva Ucrainei, stat independent și 

suveran - ne-a transmis redactorul RRA, Oana Bâlă. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 

22:05) /aburtica/dsirbu 

REUTERS: Liderii Uniunii Europene au convenit joi să impună noi sancțiuni ce vizează sectoarele 

financiare, energetice și de transport ale Rusiei 

RADOR (24 februarie) - Liderii Uniunii Europene au convenit joi să impună noi sancțiuni ce vizează 

sectoarele financiare, energetice și de transport ale Rusiei, să impună controale la export și să plaseze pe o listă 

neagră mai mulți ruși din cauza invaziei ruse în Ucraina. "Consiliul European convine astăzi asupra măsurilor 

restrictive suplimentare care vor impune Rusiei consecințe masive și grave pentru acțiunile sale", se precizează 

într-o declarație a celor 27 de lideri UE reuniți la Bruxelles. "Aceste sancțiuni vizează sectorul financiar, sectoarele 

energiei și transporturilor, bunurile cu dublă utilizare, precum și controlul exporturilor și finanțarea exporturilor, 

politica de vize, liste suplimentare ale persoanelor ruse și noi criterii de listare", se menționează în comunicat. 

(REUTERS - 24 februarie) /cstoica/dsirbu 

RRA: Măsuri restrictive împotriva Rusiei aprobate de Consiliul European 
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RADOR (24 februarie) - Consiliul European a publicat concluziile reuniunii aflate în desfășurare la 

Bruxelles, condamnând în cei mai duri termeni posibili agresiunea militară nejustificată a Rusiei asupra Ucrainei. 

Consiliul European aprobă și o serie de măsuri restrictive, cu consecințe severe pentru Rusia. Sancțiunile vor viza 

sectorul financiar, energia și transporturile, bunurile cu dublă utilizare, controlul și finanțarea exporturilor sau 

politica vizelor. De asemenea, Uniunea Europeană rămâne solidară cu Ucraina, pe care va continua să o sprijine 

politic, financiar și umanitar - ne-a informat reporterul nostru, Oana Bâlă. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI 

- 24 februarie, ora 23:01) /dsirbu 

REUTERS: Marea Britanie va institui cel mai mare și mai sever pachet de sancțiuni la adresa Rusiei, anunță 

ministrul James Cleverly 

RADOR (24 februarie) - Marea Britanie va răspunde la decizia președintelui rus Vladimir Putin de a autoriza 

operațiuni militare în Ucraina cu cel mai mare și mai sever pachet de sancțiuni pe care Moscova l-a văzut vreodată, 

a anunțat un ministru britanic, adăugând că unele dintre aceste sancțiuni vor intra în vigoare joi. "Acesta va fi cel 

mai mare și mai sever pachet de sancțiuni economice pe care Rusia l-a văzut vreodată", a declarat joi, pentru BBC 

TV, James Cleverly, viceministru britanic însărcinat cu afacerile europene. "Un set de sancțiuni punitive fără 

precedent, pe care îl vom începe astăzi, dar vom anunța și alte măsuri de sancțiuni în zilele următoare." (REUTERS 

- 24 februarie) /cstoica/ilapadat 

BBC: Marea Britanie interzice aterizarea aeronavelor companiei ruse Aeroflot pe teritoriul său 

RADOR (24 februarie) - Premierul britanic, Boris Johnson, afirmă că Marea Britanie va limita cuantumul 

depozitelor făcute de cetățenii ruși în băncile britanice, înghețarea activelor fiind extinsă la aproximativ încă 100 

de persoane. Aeronavele companiei ruse Aeroflot vor avea interdicție de a ateriza în Marea Britanie, a mai spus 

Johnson, adăugând că vor fi implementate "controale stricte de export" pentru tehnologia vândută Rusiei. Măsuri 

similare vor fi impuse și Belarusului, a precizat premierul, într-un discurs susținut în Camera Comunelor. 

"Oligarhii din Londra nu vor avea unde să se ascundă", a adăugat Johnson. (www.bbc.com - 24 februarie) 

/mbrotacel/avladucu 

REUTERS: Marea Britanie anunță al doilea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (24 februarie) - Marea Britanie a anunțat, joi, un al doilea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, 

după ce Moscova a lansat o invazie la scară largă în Ucraina, terestră, aeriană și navală. Printre cei care vor fi 

vizați de sancțiuni imediate se numără VTB Bank și conglomeratul de stat rus Rostec. Sancțiunile ar putea viza 

peste 100 de indivizi, entități și filiale. Avioanele companiei aeriene ruse Aeroflot vor avea interdicție de a ateriza 

în Marea Britanie. (REUTERS - 24 februarie ora 19:18) /mbrotacel/atataru 

CNN: Sancțiuni "pe scară largă" împotriva Rusiei din partea SUA și a aliaților lor 

RADOR (24 februarie) - Statele Unite și aliații lor intenționează ca joi să pornească sancțiuni "pe scară 

largă" împotriva Rusiei, care au fost discutate în ultimele câteva săptămâni, potrivit unui oficial din administrația 

Biden. Deși oficialul a refuzat să ofere detalii, SUA au plănuit să vizeze cele mai mari două bănci ale Rusiei, ca și 

alte firme financiare, și s-a pregătit să trimită controale ale exporturilor pentru a sista accesul Rusiei la tehnologia 

occidentală de maximă importanță pentru toate sectoarele economice ale Rusiei. De asemenea, membri ai cercului 

restrâns al președintelui Putin și membri ai familiei sale vor fi vizați. Oficialul a afirmat că discuțiile continuă în 

această seară între SUA și oficialii europeni pe tema formei finale a pachetului. Acesta va fi și subiectul discuțiilor 

la întâlnirea virtuală G7, programată pentru joi dimineață, a afirmat oficialul. Oficialii americani rămân în alertă 

pentru un posibil atac cibernetic împotriva băncilor și a infrastructurii esențiale. (CNN INTERNATIONAL - 24 

februarie) /aionita/ilapadat 

KORRESPONDENT: Premierul Canadei, Justin Trudeau, anunță noi sancțiuni dure împotriva Rusiei 

RADOR (24 februarie) - Președintele ucrainean a discutat telefonic cu prim-ministrul Canadei, Justin 

Trudeau, și a solicitat să se aplice sancțiuni dure împotriva Rusiei. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a 

purtat o convorbire telefonică cu premierul canadian, Justin Trudeau, cu privire la impunerea imediată a unor 

sancțiuni dure împotriva Rusiei, anunță Agenția de presă UNIAN. Zelenski a anunțat acest lucru joi seara, 24 

februarie, pe Twitter. 

''The National Post'' a precizat ulterior că premierul Trudeau a anunțat sancțiuni dure aplicate de Canada 

împotriva Rusiei, ca răspuns la invazia asupra Ucrainei. Acestea vor viza 58 de persoane și entități juridice din 

Rusia, inclusiv membri ai elitei ruse și familiile acestora, compania militară privată Wagner și importante bănci 

rusești. Sancțiunile vor afecta și membri ai Consiliului de Securitate al Rusiei, inclusiv miniștrii cheie ai 

Guvernului rus, inclusiv miniștrii apărării, de finanțe și justiție. De asemenea, Canada va revoca permisele de 
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export existente pentru Rusia și nu va emite altele noi. Trudeau a mai anunțat că Guvernul federal va acorda 

prioritate cererilor de imigrare pentru ucrainenii care doresc să se mute în Canada. El a adăugat că guvernul 

lansează o linie telefonică specială pentru toți cei care au întrebări urgente despre emigrarea din Ucraina. 

(www.korrespondent.net - 24 februarie) /vdraguta/dsirbu 

REUTERS: SUA instituie sancțiuni inclusiv la adresa unor entități și persoane din Belarus pe fondul invaziei 

ruse în Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Sancțiunile Statelor Unite pentru invadarea Ucrainei de către Rusia vizează 24 de 

persoane și entități din Belarus pentru sprijinul acordat atacului lansat de Moscova, a anunțat joi Departamentul 

de Trezorerie al SUA. Sancțiunile SUA vizează două bănci de stat - Belinvestbank și Bank Dabrabyt - dar și 

industriile de apărare și securitate din Belarus, inclusiv oficiali din apărare, a precizat Trezoreria SUA. Sancțiunile 

instituite îl vizează pe Aliaksandr Mikalaevich Zaitsau, un fost oficial al guvernului din Belarus și membru al 

cercului interior al liderului Aleksandr Lukașenko, a menționat Departamentul de Trezorerie al SUA. (REUTERS 

- 24 februarie) /cstoica/lbadiu 

RRA: Președintele Joe Biden a anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (24 februarie) - Președintele Joe Biden a anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei. Băncile rusești 

vor avea înghețate bunurile din Statele Unite, la fel elitele rusești apropiate Kremlinului, cât și familiile lor. Biden 

a precizat că vor fi supuse sancțiunilor americane și cele mai mari companii de stat rusești, iar măsurile luate vor 

tăia la jumătate accesul Rusiei la tehnologii avansate, lucru care va afecta, de exemplu, industria aeronautică rusă. 

Președintele american a mai spus că în cazul în care Rusia îndrăznește să atace vreun stat membru NATO, va simți 

întreaga putere americană, care e gata sa apere teritoriul aliat. Joe Biden a precizat ca a aprobat deplasarea de forțe 

militare americane noi în Europa. El a subliniat că militarii americani merg în Europa ca să apere teritoriul aliat, 

dar nu ca să lupte cu Rusia în Ucraina, transmite redactorul nostru Carmen Gavrilă. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 23:00) /dsirb 

REUTERS: Coreea de Sud va institui sancțiuni economice la adresa Rusiei, anunță președintele Moon Jae-

in (Yonhap) 

RADOR (24 februarie) - Președintele sud-coreean, Moon Jae-in, a anunțat joi că țara se va alătura 

demersului de a institui sancțiuni economice la adresa Rusiei pe fondul operațiunilor militare din Ucraina, 

transmite agenția de știri Yonhap. (REUTERS - 24 februarie) /cstoica/pvelisar 

REUTERS: Toate țările ar trebui să colaboreze pentru protejarea securității energetice globale, transmite 

China 

RADOR (24 februarie) - Ministerul chinez de Externe a transmis joi că toate națiunile ar trebui să colaboreze 

pentru a proteja, în comun, securitatea energetică globală. Purtătorul de cuvânt al ministerului, Hua Chunying, a 

făcut această afirmație răspunzând la o întrebare adresată în timpul unui briefing de presă cu privire la posibilitatea 

ca statul chinez să elibereze rezerve de energie ca răspuns la atacul Rusiei din Ucraina, situație ce a provocat 

creșterea prețului petrolului. (REUTERS - 24 februarie) /cstoica/ilapadat 

BBC: Liderii G7 au condamnat acțiunea Rusiei în Ucraina și au anunțat sancțiuni severe economice și 

financiare împotriva Moscovei 

RADOR (24 februarie) - Liderii grupului celor mai industrializate țări, G7, au declarat că sunt stupefiați de 

operațiunile militare ale Rusiei împotriva Ucrainei și vor aplica Moscovei "sancțiuni severe economice și 

financiare". După o întrevedere prin videoconferință, lidrii G7 au denunțat acțiunea președintelui rus, Vladimir 

Putin, afirmând că se află "de partea greșită a istoriei". Statele Unite, Japonia, Germania, Marea Britanie, Franța, 

Italia și Canada, au declarat că invazia Rusiei în Ucraina modifică fundamental situația securității euro-atlantice, 

care are ramificații dincolo de Europa. Liderii G7 au mai spus că sunt pregătiți să asigure asistența umanitară 

necesară. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 24 februarie, ora 20:00) /mbaciu/dsirbu 

IV.4. Perspectiva socială  

RIA NOVOSTI: Președintele Putin a spus că el crede în sprijinul cetățenilor ruși 

RADOR (24 februarie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că mizează pe sprijinul consolidat al 

parlamentului și pe sprijinul cetățenilor ruși în legătură cu începerea operațiunii militare din Donbas. "Contez pe 

poziția patriotică consolidată a tuturor partidelor parlamentare și a forțelor publice. În cele din urmă, așa cum a 

fost întotdeauna de-a lungul istoriei, soarta Rusiei este în mâinile sigure, de încredere ale poporului nostru 
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multietnic. "Ceea ce înseamnă că deciziile luate  vor fi  îndeplinite, obiectivele trasate, atinse, iar securitatea patriei 

noastre este garantată. Cred în sprijinul dumneavoastră, în forța invincibilă pe care ne-o dă dragostea noastră pentru 

patrie'', a spus el în discursul său. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

RBC: Rusia a început să cenzureze știrile despre războiul cu Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Agenția rusă de reglementare a comunicațiilor, Roskomnadzor, a ordonat presei 

din Federația Rusă să folosească informații doar din "surse oficiale ruse" atunci când pregătesc materiale despre 

"operațiunea specială" rusă din Donbas. De altfel, Roskomnadzor a instituit cenzura în ceea ce privește știrile 

rusești despre războiul cu Ucraina - notează agenția ucraineană RBC. Roskomnadzor a avertizat că presa riscă 

amenzi de până la cinci milioane de ruble pentru diseminarea cu bună știință a "informațiilor false". În plus, agenția 

poate bloca astfel de materiale de presă. (www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/avladucu 

REUTERS: O activistă a opoziției din Rusia a fost arestată după ce a făcut apel la proteste anti-război 

RADOR (24 februarie) - O activistă a opoziției din Rusia, care a făcut apel la organizarea de proteste 

împotriva războiului după ce Rusia a lansat o masivă operațiune militară în Ucraina, a declarat pentru Reuters că 

a fost arestată joi de poliția rusă. "Am fost arestată în drumul meu, după ce am ieșit din casă", scrie pe Telegram 

Marina Litvinovici, activistă din Moscova. Ulterior, ea a confirmat arestarea ei într-un mesaj transmis Reuters. 

Marina Litvinovici a făcut apel anterior la ruși să protesteze în mai multe orașe din Rusia. (REUTERS - 24 

februarie, ora 14:42) /mbaciu/avladucu 

RIA NOVOSTI: Compania aeriană rusă Aeroflot a suspendat zborurile spre și dinspre Chișinău 

RADOR (24 februarie) - Compania rusă Aeroflot a suspendat cursele aeriene de la Moscova și Sankt 

Petersburg spre și dinspre Chișinău. În legătură cu închiderea spațiului aerian al Republicii Moldova, Aeroflot 

suspendă zborurile din Moscova și Sankt Petersburg spre și dinspre Chișinău, transmite compania aeriană. ''Din 

cauza închiderii spațiului aerian al Republicii Moldova, Aeroflot suspendă temporar zborurile de la Moscova și 

Sankt Petersburg spre și dinspre Chișinău, programate în perioada 24 februarie - 4 martie 2022'', se specifică în 

comunicatul remis de companie. ''Pasagerilor zborurilor anulate li se oferă posibilitatea de a li se returna banii sau 

posibilitatea de a rerezerva biletele pentru date ulterioare'', notează compania.. (www.ria.ru - 24 februarie) 

/vdraguta/avladucu 

TASS: Protestatarii au turnat vopsea peste porțile Ambasadei Rusiei în Irlanda 

RADOR (24 februarie) - Porțile Ambasadei Rusiei în Irlanda au fost stropite cu vopsea roșie în timpul 

acțiunii de protest organizate din cauza operațiunii militare ruse din Ucraina, a anunțat un reprezentant al 

Ambasadei ruse din Dublin. "În timpul protestului de astăzi, unul dintre manifestanți a rupt cordonul poliției și a 

turnat vopsea roșie peste stema misiunii diplomatice. În prezent, consecințele acțiunilor acestuia au fost 

îndepărtate" - a declarat diplomatul rus, precizând că nu au fost foarte mulți protestatari. Menționăm că o acțiune 

de protest cu participarea a circa 50 de persoane se desfășoară acum și lângă zidurile Ambasadei ruse la Londra. 

Diplomații ruși au declarat pentru TASS că din când în când manifestanții "încearcă să comită acte de huliganism, 

dar poliția îi oprește pe cât este posibil". O acțiune mai amplă, la care au participat sute de oameni, a avut loc astăzi 

pe strada Whitehall, în fața reședinței premierului britanic, Boris Johnson. Participanții acesteia au cerut acțiuni 

mai ferme din partea Guvernului britanic pentru oprirea operațiunii militare a Rusiei. (www.tass.ru - 24 februarie) 

/ssirbu/avladucu 

RIA NOVOSTI: Facebook a impus o restricție de 90 de zile pe pagina Agenției RIA Novosti 

RADOR (24 februarie) - Facebook a impus o restricție de 90 de zile pe pagina Agenției RIA Novosti. 

Aceasta este o încălcare flagrantă a libertății de exprimare din partea rețelei de socializare americane, anunță 

Agenția de știri internațională "Rossia Segodnia". Agenția RIA Novosti se va adresa "RosKomNadzor" (Agenția 

rusă de monitorizare a mass-media) cu o cerere de ajutor în rezolvarea situației legate de restricția pe Facebook, 

anunță "Rossia Segodnia". (www.ria.ru - 24 februarie) /ssirbu/atataru 

 

REUTERS: Poliția din Rusia a început să aresteze demonstranții anti-război adunați în Piața Pușkin din 

Moscova 

RADOR (24 februarie) - Poliția din Rusia a început să aresteze persoanele adunate în Piața Pușkin din 

centrul Moscovei pentru a protesta împotriva războiului, informează agenția rusă de știri RIA. La primele ore ale 

dimineții, Rusia a lansat o operațiune militară masivă împotriva Ucrainei. Potrivit informațiilor, poliția rusă a 

înconjurat cu cordon de securitate întreaga zonă unde au loc protestele. (REUTERS - 24 februarie, ora 18: 00) 

/mbaciu/avladucu 
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REUTERS: Poliția din Rusia a arestat peste 370 de demonstranți anti-război din Moscova 

RADOR (24 februarie) - Poliția din Rusia a arestat cel puțin 373 de demonstranți anti-război în Piața Pușkin 

din centrul Moscovei, informează OVD-Info, organizație independentă care monitorizează protestele. (REUTERS 

- 24 februarie, ora 18:48) /mbaciu/atataru 

RBC: Rusia a început să cenzureze știrile despre războiul cu Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Agenția rusă de reglementare a comunicațiilor, Roskomnadzor, a ordonat presei 

din Federația Rusă să folosească informații doar din "surse oficiale ruse" atunci când pregătesc materiale despre 

"operațiunea specială" rusă din Donbas. De altfel, Roskomnadzor a instituit cenzura în ceea ce privește știrile 

rusești despre războiul cu Ucraina - notează agenția ucraineană RBC. Roskomnadzor a avertizat că presa riscă 

amenzi de până la cinci milioane de ruble pentru diseminarea cu bună știință a "informațiilor false". În plus, agenția 

poate bloca astfel de materiale de presă. (www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/avladucu 

REUTERS: O activistă a opoziției din Rusia a fost arestată după ce a făcut apel la proteste anti-război 

RADOR (24 februarie) - O activistă a opoziției din Rusia, care a făcut apel la organizarea de proteste 

împotriva războiului după ce Rusia a lansat o masivă operațiune militară în Ucraina, a declarat pentru Reuters că 

a fost arestată joi de poliția rusă. "Am fost arestată în drumul meu, după ce am ieșit din casă", scrie pe Telegram 

Marina Litvinovici, activistă din Moscova. Ulterior, ea a confirmat arestarea ei într-un mesaj transmis Reuters. 

Marina Litvinovici a făcut apel anterior la ruși să protesteze în mai multe orașe din Rusia. (REUTERS - 24 

februarie, ora 14:42) /mbaciu/avladucu 

RIA NOVOSTI: Compania aeriană rusă Aeroflot a suspendat zborurile spre și dinspre Chișinău 

RADOR (24 februarie) - Compania rusă Aeroflot a suspendat cursele aeriene de la Moscova și Sankt 

Petersburg spre și dinspre Chișinău. În legătură cu închiderea spațiului aerian al Republicii Moldova, Aeroflot 

suspendă zborurile din Moscova și Sankt Petersburg spre și dinspre Chișinău, transmite compania aeriană. ''Din 

cauza închiderii spațiului aerian al Republicii Moldova, Aeroflot suspendă temporar zborurile de la Moscova și 

Sankt Petersburg spre și dinspre Chișinău, programate în perioada 24 februarie - 4 martie 2022'', se specifică în 

comunicatul remis de companie. ''Pasagerilor zborurilor anulate li se oferă posibilitatea de a li se returna banii sau 

posibilitatea de a rerezerva biletele pentru date ulterioare'', notează compania.. (www.ria.ru - 24 februarie) 

/vdraguta/avladucu 

TASS: Protestatarii au turnat vopsea peste porțile Ambasadei Rusiei în Irlanda 

RADOR (24 februarie) - Porțile Ambasadei Rusiei în Irlanda au fost stropite cu vopsea roșie în timpul 

acțiunii de protest organizate din cauza operațiunii militare ruse din Ucraina, a anunțat un reprezentant al 

Ambasadei ruse din Dublin. "În timpul protestului de astăzi, unul dintre manifestanți a rupt cordonul poliției și a 

turnat vopsea roșie peste stema misiunii diplomatice. În prezent, consecințele acțiunilor acestuia au fost 

îndepărtate" - a declarat diplomatul rus, precizând că nu au fost foarte mulți protestatari. Menționăm că o acțiune 

de protest cu participarea a circa 50 de persoane se desfășoară acum și lângă zidurile Ambasadei ruse la Londra. 

Diplomații ruși au declarat pentru TASS că din când în când manifestanții "încearcă să comită acte de huliganism, 

dar poliția îi oprește pe cât este posibil". O acțiune mai amplă, la care au participat sute de oameni, a avut loc astăzi 

pe strada Whitehall, în fața reședinței premierului britanic, Boris Johnson. Participanții acesteia au cerut acțiuni 

mai ferme din partea Guvernului britanic pentru oprirea operațiunii militare a Rusiei. (www.tass.ru - 24 februarie) 

/ssirbu/avladucu 

RIA NOVOSTI: Facebook a impus o restricție de 90 de zile pe pagina Agenției RIA Novosti 

RADOR (24 februarie) - Facebook a impus o restricție de 90 de zile pe pagina Agenției RIA Novosti. 

Aceasta este o încălcare flagrantă a libertății de exprimare din partea rețelei de socializare americane, anunță 

Agenția de știri internațională "Rossia Segodnia". Agenția RIA Novosti se va adresa "RosKomNadzor" (Agenția 

rusă de monitorizare a mass-media) cu o cerere de ajutor în rezolvarea situației legate de restricția pe Facebook, 

anunță "Rossia Segodnia". (www.ria.ru - 24 februarie) /ssirbu/atataru 

REUTERS: Poliția din Rusia a început să aresteze demonstranții anti-război adunați în Piața Pușkin din 

Moscova 

RADOR (24 februarie) - Poliția din Rusia a început să aresteze persoanele adunate în Piața Pușkin din 

centrul Moscovei pentru a protesta împotriva războiului, informează agenția rusă de știri RIA. La primele ore ale 

dimineții, Rusia a lansat o operațiune militară masivă împotriva Ucrainei. Potrivit informațiilor, poliția rusă a 

înconjurat cu cordon de securitate întreaga zonă unde au loc protestele. (REUTERS - 24 februarie, ora 18:00) 

/mbaciu/avladucu 
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CNN: Poliția rusă îndeamnă protestatarii să părăsească Piața Pușkinskaia din Moscova 

RADOR (24 februarie) - Poliția rusă îndeamnă protestatarii să părăsească Piața Pușkinskaia din Moscova, 

anunțând prin difuzoare că "acțiunea [de protest] este neautorizată". Corespondentul CNN Nic Robertson și echipa 

din teren au văzut oameni reținuți de poliție. Unii poartă pancarte cu mesaje precum "Nu războiului". Autoritățile 

ruse au avertizat, joi, cetățenii, că participarea la proteste împotriva războiului ar putea duce la urmărire penală și 

acuzații penale. (edition.cnn.com - 24 februarie) /mbrotacel/dsirbu 

RIA NOVOSTI: Circa 600 de participanți la un miting neautorizat au fost reținuți la Moscova 

RADOR (24 februarie) - Poliția a reținut în centrul Moscovei circa 600 de participanți la un miting 

neautorizat pentru încălcarea ordinii publice. În prezent se hotărăște problema aducerii acestora în fața justiției, a 

anunțat serviciul de presă al Direcției Generale a Ministerului de Interne din capitala rusă. Anterior, Poliția, 

Procuratura și Comitetul de Anchetă au avertizat asupra răspunderii, până la răspunderea penală, pentru 

participarea la acțiuni neautorizate. Avertismente similare, potrivit Ministerului de Interne al Rusiei, au fost făcute 

și într-o serie de regiuni ale țării, anunțându-se că "orice provocări... vor fi imediat suprimate". "Pentru diverse 

încălcări ale ordinii publice, circa 600 de participanți la acțiune au fost reținuți și duși la direcțiile teritoriale de 

poliție pentru cercetare. În privința acestora se decide  acum problema aducerii lor în fața justiției conform legii" 

- se afirmă în comunicat. (www.ria.ru - 24 februarie) /ssirbu/dsirbu 

BBC: Peste 1.500 de persoane care manifestau împotriva războiului au fost arestate în Rusia 

RADOR (24 februarie) - Un grup de monitorizare a drepturilor omului din Rusia anunță că peste 1.500 de 

persoane care protestau împotriva războiului au fost arestate la mai multe manifestații desfășurate în țară. Foarte 

puține placarde au fost afișate cu mesaje critice la adresa guvernului pentru acțiunile întreprinse. Corespondentul 

BBC transmite că în acestă seară sute de persoane s-au reunit la câteva sute de metri depărtare de Kremlin și poliția 

a acționat cu brutalitate astăzi, operând foarte multe rețineri la Moscova. În multe localități din Rusia au avut loc 

manifestații antirăzboi și oamenii continuă să iasă pe străzi, inclusiv în Sankt Petersburg, unde scandează împotriva 

războiului și îi cer lui Putin să înceteze agresiunea împotriva Ucrainei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 24 

februarie, ora 23:06) /cstoica/dsirbu 

RBC: Autoritățile ucrainene au început evacuarea populației din regiunea estică Lugansk 

RADOR (24 februarie) - O evacuare generală a locuitorilor din regiunea Lugansk a fost anunțată, joi 

dimineață, de autoritățile locale, după ce președintele rus, Vladimir Putin, a început o "operațiune specială" în 

Ucraina - transmite RBC. Șeful Administrației Regionale de Stat Lugansk, Serhi Haidai, a recomandat populației 

să părăsească imediat regiunea, subliniind că cei care au mașini ar trebui să îndrepte către orașul Dnipro. "Pentru 

cei care nu pot evacua singuri, evacuarea a fost organizată din gările Lisiceansk, Rubijne și Svatove" - a menționat 

oficialul ucrainean. Totodată, acesta a îndemnat populația să-și păstreze calmul și să asculte indicațiile autorităților, 

Poliției Naționale și Serviciului pentru Situațiile de Urgență. (www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

CNN: Explozie în capitala Ucrainei, Kiev, potrivit unei fotografii furnizate de președinție 

RADOR (24 februarie) - O fotografie furnizată de biroul președintelui Ucrainei pare să înfățișeze o explozie 

în capitala țării, Kiev, în dimineața zilei de joi. Echipele CNN din Kiev au auzit, de asemenea, explozii, în 

apropierea capitalei ucrainene, după ce președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat operațiunea militară în Ucraina. 

De asemenea, reporterii CNN au auzit sirene de alarmă timp de câteva minute, în jurul orei locale 7:00, sirenele 

fiind auzite în întreg orașul. Echipele CNN nu au văzut sau auzit focuri care să se îndrepte către Kiev. 

(edition.cnn.com - 24 februarie) /mbrotacel/ilapadat 

RBC: Autoritățile din Kiev au activat sirenele de avertizare a populației 

RADOR (24 februarie) - La Kiev au început să sune sirenele din cadrul sistemului de apărare civilă, acestea 

fiind auzite în mai multe cartiere ale capitalei ucrainene - transmite, joi dimineață, agenția RBC. De asemenea, s-

au auzit explozii în multe orașe ucrainene, precum Kiev, Harkov, Odesa și Dnipro. Joi dimineață, președintele rus, 

Vladimir Putin, a declarat război Ucrainei, numind intervenția militară drept "operație specială". Locuitorii din 

Kiev au fost îndemnați să nu își părăsească locuințele. (www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

 

UNIAN: Ucraina și-a închis spațiul aerian pentru aviația civilă 

RADOR (24 februarie) - Autoritățile de la Kiev au anunțat, joi dimineață, închiderea spațiului aerian 

ucrainean pentru aviația civilă, după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat că începe o "operațiune 

specială" împotriva Ucrainei. Furnizarea de servicii de trafic aerian de către utilizatorii civili ai spațiului aerian al 
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Ucrainei este suspendată - potrivit decizii autorităților. Modificările privind utilizarea spațiului aerian ucrainean 

vor fi anunțate ulterior. (www.unian.net - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

CNN: Evacuare generală în zona din Lugansk controlată de Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Zona controlată de Ucraina din Lugansk a anunțat o evacuare generală, joi 

dimineață, după ce Rusia a atacat Ucraina. "Recomandăm locuitorilor regiunii Lugansk să părăsească imediat 

regiunea, a declarat directorul Administrației de Stat Regionale din Lugansk, Serhi Haidai, pe Facebook. 

"Proprietarii de vehicule trebuie să se deplaseze singuri în direcția râului Nipru. "Sunt organizate evacuări cu trenul 

pentru cei care nu pot pleca independent, a adăugat acesta, îndrumând populația către gările Lisichansk, Rubizhne 

și Svatove. "În timpul evacuării, vă rugăm să rămâneți calmi și să urmați instrucțiunile autorităților, ale Poliției 

Naționale și ale Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei", a spus oficialul. Lugansk este una dintre cele două 

regiuni separatiste susținute de Rusia, alături de Donețk. Ambele regiuni sunt împărțite în zone controlate de 

Ucraina și, respectiv, de separatiștii pro-ruși. (edition.cnn.com - 24 februarie) /mbrotacel/ilapadat 

CNN: Echipa CNN a auzit alarmele aeriene din Lvov 
RADOR (24 februarie) - Reporterii CNN din Lvov, un oraș din vestul Ucrainei, au auzit alarme aeriene cu 

puțin înaintea orei 7:45, ora locală. Reporterii aflați în capitala țării Kiev au auzit, de asemenea, alarme aeriene în 

cursul dimineții de joi. Anterior în cursul acestei săptămâni, unii diplomați au fost mutați de la Kiev la Lvov, pe 

fondul temerilor legate de faptul că un atac rusesc asupra Ucrainei ar putea include capitala. (CNN 

INTERNATIONAL - 24 februarie) /aionita/pvelisar 

CNN: Primarul orașul ucrainean Harkov avertizează cetățenii să rămână acasă 

RADOR (24 februarie) - Primarul orașului Harkov, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, a făcut un apel 

către cetățeni de a nu-și părăsi locuințele, după ce în întreaga țară s-au auzit explozii și sunete de artilerie. "Vă rog, 

nu ieșiți din case astăzi. Din cauza situației complicate, școlile, grădinițele și alte instituții vor fi închise astăzi - 

până când situația va fi mai clară", a declarat primarul Igor Terehov într-o postare pe Facebook, joi dimineață. "În 

același timp, transportul public funcționează normal. Vă voi ține la curent legat de ce se întâmplă și de acțiunile 

autorităților pe parcursul zilei". În capitala țării, Kiev, și în Lvov, au sunat alarmele aeriene, dar atmosfera pare 

remarcabil de "calmă", potrivit reporterilor CNN. Treficul este unul obișnuit, iar cetățenii merg la serviciu. (CNN 

INTERNATIONAL - 24 februarie) /aionita/ilapadat 

CNN: Mașinile se îndreaptă spre vestul Kievului, departe de exploziile din est 

RADOR (24 februarie) - Traficul de pe Podul de Nord din Kiev, de joi dimineață, pare să se deplaseze spre 

vest, nicio mașină nu merge spre est. La primele ore ale dimineții, echipele CNN aflate pe teren au informat că au 

auzit eplozii care sunau ca și cum ar fi venit din estul capitalei ucrainene, din direcția Aeroportului International 

Borispol. (CNN INTERNATIONAL - 24 februarie) /aionita/ilapadat 

REUTERS: Wizz Air și-a suspendat toate operațiunile în Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Wizz Air și-a suspendat toate operațiunile în Ucraina joi, după ce Rusia și-a invadat 

vecina fostă sovietică. "Din cauza ultimelor evenimente din Ucraina și a închiderii spațiului aerian, Wizz Air își 

informează clienții cu regret că linia noastră aeriană trebuie să își suspende temporar toate operațiunile de zbor din 

țară", a declarat compania. (REUTERS - 24 februarie) /aionita/ilapadat 

UNIAN: Kiev: Cozi la bancomate, farmacii și magazine, pe fondul invaziei ruse 

RADOR (24 februarie) - Presa din Kiev semnalează cozi uriașe pe teritoriul orașului, la bancomate, 

farmacii, magazine și benzinării, pe fondul invaziei din partea Rusiei. Potrivit UNIAN, oamenii din Kiev încearcă 

să retragă bani și să se aprovizioneze cu tot ce le trebuie, după ce președintele rus, Vladimir Putin, a lansat, joi, o 

operațiune militară împotriva Ucrainei și au fost semnalate explozii în mai multe orașe. Președintele ucrainean, 

Volodimir Zelenski, a instituit deja legea marțială. (www.unian.net - 24 februarie) /sdan/pvelisar 

RBC: Primarul orașului Lvov: Copiii să fie duși în adăposturi 

RADOR (24 februarie) - Primarul din orașul vest-ucrainean Lvov, Andri Sadovi, i-a îndemnat pe cetățenii 

care locuiesc în apropierea infrastructurii critice să-și ducă sau să-și trimită copiii în adăposturile antiaeriene, pe 

fondul invaziei Rusiei în Ucraina. "Găsiți adăpostul cel mai aproape de dumneavoastră și fiți alături de copii!" - a 

mai transmis Sadovi. În Lvov, au fost activate sirenele de avertizare a populației. O unitate militară din satul 

Kamianko-Bujske, regiunea Lvov, a fost vizată de atacuri armate. (www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/pvelisar 

 

RBC: Zelenski propune mobilizarea generală a populației, pe fondul atacului lansat de Rusia asupra Ucrainei 
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RADOR (24 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a trimis în Parlament un proiect de 

lege privind mobilizarea generală, pe fondul atacului lansat, joi, de Rusia asupra Ucrainei. Pe site-ul Parlamentului 

de la Kiev a apărut un proiect de lege privind aprobarea decretului președintelui Ucrainei "cu privire la mobilizarea 

generală". RBC menționează că mobilizarea presupune un ansamblu de măsuri care vizează trecerea infrastructurii 

de stat și a forțelor militare ale țării sub legea marțială, din cauza unor situații de urgență din țară sau din străinătate. 

Mobilizarea poate fi generală sau parțială și se desfășoară în mod deschis sau închis. (www.rbc.ua - 24 februarie) 

/sdan/pvelisar 

MTI: Operțiunea rusă - Transcarpatia - Aglomerație mare la punctele de trecere a frontierei și la benzinării 

RADOR (24 februarie) - În Transcarpatia (regiunea din Ucraina) a fost întărită apărarea infrastructurii 

critice, iar județul se pregătește de primirea refugiaților. Potrivit relatărilor martorilor s-au format cozi foarte mari 

la punctele de trecere a frontierei din Transcarpatia și la benzinăriile aflate în apropiere. Potrivit informațiilor de 

joi ale portalului local de limbă maghiară Kárpátalja.ma, din cauza situaței create în țară oamenii au luat cu asalt 

magazinele și benzinăriile, iar din cauza instituirii stării de război, mulți au pornit spre Ungaria. Guvernatorul 

Transcarpatiei, Mihály Viktor, a anunțat pe site-ul administrației de stat județene că a fost întărită apărarea 

infrastructurii critice, iar județul se pregătește de primirea refugiaților. În toate unitățile de învățământ cursurile se 

desfășoară online. La trecătorile din Carpați au fost instituite puncte de control pentru verificarea atât a mașinilor 

care intră în Transcarpatia, precum și a celor care ies din Transcarpatia. Pentru rezolvarea rapidă a problemelor 

legate de cazarea refugiaților a fost constituit un comandament. Potrivit planurilor, cetățenii ucraineni care sosesc 

de dincolo de trecătorile din Carpaților vor fi cazați în hoteluri și sanatoriile din Transcarpatia. La Ujgorod, oraș 

care se află în imediata vecinătate a graniței dintre Ucraina și Slovacia, cozile de mașini de câțiva kilometri se 

termină pe o stradă care duce spre centrul orașului. Plăcuțele de înmatriculare care pot fi identificate pe baza 

videoclipurilor și fotografiilor încărcate pe site-urile de socializare indică faptul că și oamenii din alte județe ale 

Ucrainei așteaptă la frontieră la punctul de ieșire. Mulți au semnalat că nu la toate unitățile comerciale, benzinăriile 

și casele de bilete pot fi folosite pentru plată cardurile bancare, ci se acceptă doar numerar. Centrul de Transfuzie 

Sanguină din Ujgorod a lansat un apel către populație să doneze sânge voluntar pentru a restabili proviziile. (MTI 

- 24 februarie) /rganciu/ilapadat 

 

RBC: Cozi la punctele de trecere de la frontierele Ucrainei cu Polonia, România, Ungaria și Slovacia 

RADOR (24 februarie) - Serviciul de Frontieră din Ucraina semnalează că s-au format cozi la punctere de 

trecere de la granițele cu Polonia, România, Ungaria și Slovacia. Cu toate acestea, polițiștii de frontieră ucraineni 

au asigurat că situația la frontieră este stabilă și se află sub control. La granița cu Polonia sunt între 70 și 120 de 

vehicule, la punctele de trecere din Hrușov, Krakoveț și Șehin. La granița cu Slovacia, sunt aproximativ 50 de 

mașini la rând. Totodată, aproximativ 150 de vehicule au fost înregistrate în patru puncte de la granița cu Ungaria 

și 250 de vehicule la granița cu România. "Rețineți că, deocamdată, nu există restricții privind plecarea cetățenilor 

ucraineni în străinătate, cu excepția cazurilor prevăzute de lege" - a transmis instituția. (www.rbc.ua - 24 februarie) 

/sdan/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Liderul din Donețk, Denis Pușilin, a anunțat suspendarea procesului de evacuare a 

cetățenilor din republică 

RADOR (24 februarie) - Liderul republicii populare Donețk, Denis Pușilin, a declarat la postul de 

televiziune Rossia 1 suspendarea procesului de evacuare a populației din republică. ''În ceea ce privește evacuarea 

populației, aceasta a fost suspendată'', a declarat Pușilin, citat de Agenția de presă RIA NOVOSTI. Începând din 

data de 18 februarie a fost organizat procesul de evacuare a populației din Donbas în Rusia. Ministerul pentru 

Situații de Urgență al Rusiei a anunțat atunci că evacuarea refugiaților din Donbas va fi efectuată în regim non-

stop. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/ilapadat 

BBC: Rezidenții din Kiev își fac provizii și caută adăposturi 

RADOR (24 februarie) - Pe fondul sirenelor și al exploziilor din jurul capitalei ucrainene, Kiev, rezidenții 

se îndreaptă spre adăposturile din stațiile de metrou și formează cozi lungi la bancomate, stații de benzină și 

supermarketuri. În alte zone ale țării, s-au format ambuteiaje, ucrainenii grăbindu-se să plece pentru a se pune la 

adăpost. Purtătorul de cuvânt al președinției ucrainene a declarat că Rusia contează pe o panică generală în rândul 

populației civile și a cerut ucrainenilor să rămână puternici. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 24 februarie, ora 

14:00) /mbaciu/avladucu 

UKRAINSKA PRAVDA: Kiev: Autoritățile construiesc structuri de protecție la intrările în oraș 
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RADOR (24 februarie) - Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat, joi, că la intrările în capitala 

ucraineană au început să fie montate structuri de protecție. "Prieteni, amplasăm structuri de protecție la intrările în 

Kiev, la punctele de control. Prin urmare, intrarea poate fi complicată. Vă rugăm să tratați acest lucru cu înțelegere" 

- a scris Kliciko, pe rețeaua Telegram. Totodată, primarul i-a îndemnat pe ucraineni să nu răspândească informații 

despre activitățile trupelor și aviației ucrainene. (www.pravda.com.ua - 24 februarie) /sdan/avladucu 

RBC: Sirenele de alerte au răsunat din nou la Kiev 

RADOR (24 februarie) - La Kiev au răsunat, din nou, sirenele de averizare a populației, acestea fiind auzite 

la ora 15:17. Potrivit RBC, sirenele au răsunat în cartierul Podil, precum și în cartierele Holosiivski și Șevcenko 

din capitala ucraineană. Amintim că joi s-au auzit explozii în orașe ucrainene precum Kiev, Harkiv, Odesa și 

Dnipru, pe fondul invaziei declanșate de Rusia în Ucraina. (www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/avladucu 

KORRESPONDENT: Ucraina face apel la partenerii internaționali să rupă relațiile diplomatice cu Rusia 

RADOR (24 februarie) - Ucraina cere țărilor lumii să întrerupă relațiile diplomatice cu Rusia - potrivit unei 

declarații făcute de ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba. "Ucraina a rupt relațiile diplomatice cu 

Federația Rusă. Fac un apel către toți partenerii să facă același lucru. Demonstrați prin acest pas concret că, 

împreună cu Ucraina, respingeți categoric cel mai flagrant act de agresiune armată din Europa de la al Doilea 

Război Mondial" - a scris ministrul pe Twitter. Amintim că, după atacul Rusiei, Ucraina a anunțat ruperea relațiilor 

diplomatice cu Federația Rusă. (www.korrespondent.net - 24 februarie) /sdan/atataru 

CNN: În Lvov oamenii sunt pregătiți să meargă în adăposturi, dar deocamdată totul este normal (viceprimar 

Lvov) 

RADOR (24 februarie) - Pe măsură ce mai multe zone din Ucraina au fost atacate de forțele ruse, tensiunile 

au crescut și au ajuns până în vestul Ucrainei, în Lvov, a declarat pentru CNN viceprimarul din Lvov, Andrii 

Moskalenko. "În Lvov am auzit de dimineață sirenele, semn că oamenii trebuie să se mute în adăposturile 

subterane. Este o potențială amenințare", a declarat oficialul local, precizând că explozii nu s-au auzit. Școlile își 

desfășoară activitatea online, iar celelalte instituții și servicii funcționează normal, a mai spus Andrii Moskalenko. 

"Acum orașul funcționează ca de obcei. Avem apă, avem căldură, avem transport, bănci și alte instituții 

funcționale. Împreună cu serviciul de securitate, cu administrația și poliția gestionăm situația pentru a asigura 

servicii rezidenților", a precizat oficialul ucrainean. (CNN INTERNATIONAL, 24 februarie, ora 15:00) 

/mbaciu/atataru 

REUTERS: În Kiev se aud din nou sirenele de atac aerian 

RADOR (24 februarie) - Potrivit ultimelor informații, în Kiev, capitala Ucraine, se aud din nou sirenele de 

atac aerian. Rusia a invadat Ucraina la primele ore ale dimineții, lansând atacuri în mai multe zone alte țării. 

(REUTERS - 24 februarie, ora 16:00) /mbaciu/atataru 

TASS: Alertă aeriană anunțată la Kiev 

RADOR (24 februarie) - La Kiev a fost declarată o alertă aeriană, locuitorii capitalei ucrainene fiind rugați 

să meargă de urgență la adăposturi. Anunțul a fost făcut, joi, de administrația orașului Kiev. "Atenție! La Kiev a 

fost declarată o alerta aeriană! Rugăm tuturor să meargă de urgență la adăpostul protecției civile!" - se afirmă într-

un mesaj publicat pe canalul Telegram al administrației. (www.tass.ru - 24 februarie) /ssirbu/avladucu 

CNN: Avertizare de raid aerian în Kiev, în Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Autoritățile din Ucraina au emis un avertisment de raid aerien pentru capitala Kiev. 

Toți rezidenții au fost rugați să caute adăpost subteran. Sirenele de atac aerian pot fi auzite în întreaga capitală a 

Ucrainei, informează CNN. (CNN INTERNATIONAL, 24 februarie, ora 17:00) /mbaciu/atataru 

RIA NOVOSTI: Stare de asediu la Kiev 

RADOR (24 februarie) - Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat introducerea stării de asediu la Kiev. 

"Kievul introduce de astăzi starea de asediu. Acesta va funcționa de la ora 22:00 la 7:00 (ora locală). Acesta este 

un pas forțat, dar în condițiile actuale, cu Legea marțială, este necesară pentru siguranța locuitorilor capitalei. 

Transportul public nu va funcționa în timpul stării de asediu. În același timp, stațiile de metrou vor fi accesibile 

doar sub formă de adăpost non-stop" - a scris Kliciko pe Telegram. (www.ria.ru - 24 februarie) /ssirbu/atataru 

CNN: Primarul Kievului a instituit interdicție de circulație pe timpul nopții 
RADOR (24 februarie) - Primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, a anunțat joi că se instituie interdicție 

de circulație pe timpul nopții începând de la ora 10 p.m. ora locală până la ora 7 a.m. ora locală, se arată într-un 

comunicat postat pe pagina oficială de facebook a primăriei. "Transportul public nu va funcționa în timpul 

interdicției de circulație. În același timp, stațiile de metrou vor fi disponibile ca adăposturi 24 de ore din 24. Cerem 
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tuturor kievenilor să se întoarcă acasă la timp. Dacă este nevoie să vă deplasați în oraș în timpul interdicțiilor, în 

regim special, ca angajați ai unor companii de infrastructură vitală, trebuie să aveți asupra dvs documente de 

identificare", subliniază primarul Kliciko. (CNN INTERNATIONAL - 24 februarie, ora 17:00) /mbaciu/asalar 

 

REUTERS: Naftogaz a ordonat încetarea activității și evacuarea angajaților săi de la instalațiile din Luhansk, 

în Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Compania energetică de stat Naftogaz din Ucraina a declarat joi că a ordonat 

încetarea activității la instalațiile sale de producție din regiunea Luhansk, în apropiere de linia de demarcație care 

separă trupele guvernamentale de forțele separatiste pro-ruse. Iuri Vitrenko, director general Naftogaz, a declarat 

că infrastructura de petrol și gaze naturale nu este subiectul bombardamentelor forțelor ruse, dar a decis evacuarea 

angajaților de la instalațiile cu risc crescut. (REUTERS - 24 februarie, ora 19:12) /mbaciu/avladucu 

CNN: Mai multe trenuri care transportă copii vulnerabili din estul Ucrainei vor ajunge vineri în Lvov 

RADOR (24 februarie) - Trenuri care transportă copii vulnerabili evacuați din estul Ucrainei vor ajunge 

vineri în orașul Lvov din vestul țării, a declarat un purtător de cuvânt al Administrației Regionale de Stat din Lvov. 

Un tren din regiunea Lugansk va transporta 41 de copii cu vârsta de 4 ani și sub, mulți fiind orfani. Un alt tren, 

care vine din regiunea Donețk, transportă 106 de copii, iar un al treilea tren transportă 18 copii cu dizabilități și 

nevoi speciale din Lisihansk, din regiunea Lugansk. (CNN INTERNATIONAL, 24 februarie, ora 20:00) 

/mbaciu/dsirbu 
UNIAN: Guvernul Ucrainei a lansat un plan de protecție civilă 

RADOR (24 februarie) - Administrațiile regionale de stat își intensifică activitățile de evacuare a populației 

civile din zonele unde au loc ostilități intense. Guvernul Ucrainei a pus în aplicare un plan de protecție civilă. În 

cadrul unei ședințe extraordinare, Cabinetul a pus în aplicare un plan de protecție civilă, care prevede că 

administrațiile regionale de stat să intensifice activitățile de evacuare a populației civile din zonele unde au loc 

ostilități intense. După cum relatează corespondentul Agenției de presă UNIAN, prim-ministrul ucrainean, Denis 

Șmîhal, a făcut acest anunț în timpul unui briefing. În cadrul reuniunii Cabinetului Ucrainei a fost luată decizia de 

a pune în aplicare un plan de protecție civilă, în conformitate cu Legea marțială. Decizia a fost luată pentru o mai 

eficientă apărare a statului și a protecției populației, în condițiile ostilităților demarate de agresorul rus'', a susținut 

Șmîhal. (www.unian.net - 24 februarie) /vdraguta/dsirbu 

CNN: Autoritățile din Lvov au dispus stingerea tuturor luminilor din oraș începând cu ora locală 23:00, ca 

măsură preventivă de securitate 

RADOR (24 februarie) - Autoritățile din orașul Lvov din vestul Ucrainei au dispus stingerea luminilor în 

întregul oraș ca măsură de securitate "preventivă", măsură luată la mai puțin de o zi după ce Rusia a lansat o 

invazie pe scară largă în țară. Tot iluminatul stradal și al clădirilor va fi oprit la ora locală 23:00 (16 p.m. ET), se 

precizează într-o postare pe Facebook făcută de autoritățile regionale din Lvov. Autoritățile au cerut gospodăriilor 

să urmeze ordinul și au cerut oamenilor să nu-și părăsească locuințele cu excepția cazurilor de urgență. Lvov 

găzduiește o serie de ambasade și consulate care s-au relocat de la Kiev în ultimele săptămâni din cauza siguranței 

relative a orașului din vestul Ucrainei. Joi dimineață, Rusia a atacat trei locații din regiune, activând sirenele de 

raid aerian în oraș pentru prima dată după al Doilea Război Mondial. (www.cnn.com - 24 februarie) /cstoica/dsirbu 

UNIAN: Ucraina: Bărbații care au între 18 și 60 de ani nu mai au voie să iasă din țară 

RADOR (24 februarie) - Bărbații ucraineni cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani nu mai au voie să 

părăsească Ucraina, ca urmare a instituirii legii marțiale, din cauza invaziei ruse - a anunțat șeful serviciului vamal 

din Lviv, Daniil Menșikov. "Mesaj urgent! În atenția cetățenilor! Din cauza legii marțiale, bărbații cetățeni ai 

Ucrainei cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani nu vor fi lăsați să iasă în afara statului nostru" - se arată într-un 

mesaj al oficialului. (www.unian.net - 24 februarie) /sdan/dsirbu 

KORRESPONDENT: La Kiev a început înarmarea voluntarilor dispuși să apere orașul 

RADOR (24 februarie) - Voluntarii din Kiev dispuși să apere orașul de invadatorii ruși au primit arme - a 

anunțat, joi seară, reprezentantul prezidențial la Curtea Constituțională a Ucrainei, Fedir Venislavski. Potrivit 

acestuia, având în vedere amenințarea pe care o reprezintă Rusia, furnizarea mitralierelor către locuitorii orașului 

din Kiev se desfășoară conform unei proceduri complet simplificate. Venislavski a menționat că în doar câteva 

ore, în seara zilei de 24 februarie, mii de arme au fost înmânate locuitorilor din Kiev, iar "oamenii le vor folosi 

pentru a-și proteja orașul". "Avem în oraș forțele de apărare teritorială, care fac parte din Forțele Armate ale 

Ucrainei. Și există o a doua componentă - apărarea civil-militară, formată din grupuri de voluntari ale comunităților 
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teritoriale. Aceștia au primit aproximativ 10.000 de mitraliere" - a precizat Fedir Venislavski. Acesta a remarcat 

că este vorba despre oameni care s-au mobilizat singuri, au o structură organizatorică clară și sunt subordonați 

comandamentului Forțelor de Apărare Teritorială. "Aceștia sunt acum înarmați, patrulează deja pe străzile 

Kievului. Aceasta este o altă componentă puternică a respingerii oricăror amenințări" - a adăugat Venislavski. 

Oficialul a explicat că voluntarilor care sunt gata să lupte împotriva ocupantului rus li se oferă arme de foc fără să 

treacă prin proceduri birocratice. "Trebuie doar să prezinte actul de identitate, ale cărui date sunt introduse într-un 

sistem centralizat și persoana primește o mitralieră" - a precizat Venislavski. (www.korrespondent.net - 24 

februarie) /sdan/dsirbu 

RRA: Mai multe cadre didactice din regiunea Ismail din Ucraina au contactat Universitatea Dunărea de Jos 

din Galați 

RADOR (24 februarie) - Mai multe cadre didactice din regiunea Ismail din Ucraina au contactat 

Universitatea Dunărea de Jos din Galați, cu care au relații de colaborare, anunțând că doresc să fie cazați împreună 

cu familiile lor în Galați. Potrivit corespondentului RRA, Maria Măndiță, este vorba de aproximativ 20 de familii. 

Între timp, prorectorul Universității Alexandru Nechifor s-a întâlnit cu o parte din cei 85 de studenți ucraineni 

cazați în căminele instituției de învățământ și a precizat că tinerilor li se va oferi suport fizic și consiliere 

psihologică. La Universitatea Dunărea de Jos din Galați sunt înscriși aproximativ 500 de studenți basarabeni, peste 

400 fiind originari din Republica Moldova și restul ucraineni. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 

februarie, ora 15:01) /mcimpoaca/atataru 

RRA: Refugiați din Ucraina, recuperați de Salvamont Maramureș 

RADOR (24 februarie) - Salvamontiștii din Maramureș participă la această oră la o operațiune de salvare a 

trei refugiați din Ucraina în zona muntoasă din apropierea localităților Petrova-Ruscova. Potrivit Serviciului 

Județean Salvamont Maramureș, cei doi bărbați și o femeie au apelat numărul de urgență 112 după ce au rămas 

blocați în zăpada înaltă încercând să treacă granița. În acest moment, salvatorii montani din formația Vișeu se 

deplasează în zona menționată pentru a-i scoate pe refugiați și le acorda eventuale îngrijiri medicale. Vom reveni 

cu detalii. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 19:13) /cvanatoru 

BBC: Primul refugiat ucrainean a trecut granița în România 

RADOR (24 februarie) - Primul refugiat ucrainean a trecut granița în România. Parlamentarul ucrainean 

Lesia Vasilenko a declarat că situația din Kiev este sumbră. "Este un atac împotriva Ucrainei, nu numai împotriva 

armatei, ci și împotriva civililor. Am primit informații că au fost bombardate clădiri în Harkov și că sunt victime 

în rândul civililor, printre ele numărându-se și copii", a declarat parlamentarul ucrainean. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 24 februarie, ora 14:00) /mbaciu/avladucu 

RRA: Peste 5.300 de persoane au intrat în România din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Pesta 5.300 de persoane au intrat astăzi în România din Ucraina, cu 120% mai 

multe decât ieri. O creștere semnificativă s-a înregistrat și la ieșirea din țară, plecând către Ucraina cu 64 de 

procente mai multe persoane decât ieri, precizează Poliția de Frontieră. La această oră, traficul prin toate punctele 

de trecere a frontierei cu Ucraina se derulează în condiții normale. Instituția anunță că au fost intensificate măsurile 

de control la graniță și că s-a suplimentat personalul. Într-un comunicat se mai menționează că există o colaborare 

foarte bună cu toate instituțiile responsabile pentru a le oferi sprijin refugiaților care solicită ajutorul României, 

transmite reporterul RRA Daniela Vasilescu. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 19:11) 

/mcimpoaca/atataru 

RRA: Românii se solidarizează cu ucrainenii prin gesturi și mesaje care condamnă invazia rusă 

RADOR (24 februarie) - Românii se solidarizează cu ucrainenii prin gesturi și mesaje care condamnă 

invazia rusă în țara vecină. Zeci de tineri s-au adunat, în această seară, în fața Ambasadei Ucrainei la București și 

au plecat în marș spre Ambasada Rusiei, în semn de protest față de actul de agresiune împotriva unui stat european. 

Clădirea Primăriei Sectorului 1 din capitală este luminată în albastru deschis și galben, culorile drapelului 

ucrainean. În aceleași culori sunt luminate, la Brașov, și literele care compun numele orașului, amplasate pe 

muntele Tâmpa. Primarul Allen Coliban a scris pe Faceboook că Brașovul are capacitatea și va asigura condiții 

pentru potențialii refugiați din Ucraina. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 24 februarie, ora 21:01) 

/mnecula/dsirbu 

RADOR: Lucrători ai IGSU din Republica Moldova instalează în localitatea Palanca, la granița cu Ucraina, 

o tabără pentru necesitățile oamenilor care ar putea solicita sprijin 
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RADOR (24 februarie) - Lucrări ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) din Republica 

Moldova încep instalarea unei tabere la Palanca, pentru necesitățile oamenilor care ar putea solicita sprijin. 

Informația a fost confirmată pentru agenția IPN de către ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații 

de Urgență, Liliana Pușcașu. 

După ședința Consiliului Suprem de Securitate, președintele Maia Sandu a anunțată că Guvernul va cere 

astăzi Parlamentului să declare stare de urgență. Tot astăzi va fi convocată ședința Comisiei Situații Excepționale 

pentru a întreprinde un șir de acțiuni necesare pentru gestionarea acestei crize și a provocărilor umanitare. 

La frontiera moldo-ucraineană se atestă o creștere a fluxului de tranzit. Instituțiile moldovenești instalează 

centre de triere. A fost dispusă intensificarea eforturilor de patrulare ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor 

Interne pentru a preveni eventuale provocări. (RADIO CHIȘINĂU - 24 februarie) /pvelisar 

RIA NOVOSTI: Republica Moldova este pregătită să accepte refugiați din Ucraina, a declarat Maia Sandu 

RADOR (24 februarie) - Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Republica Moldova 

este pregătită să accepte câteva zeci de mii de refugiați din Ucraina. Republica Moldova este pregătită să accepte 

și să cazeze câteva zeci de mii de refugiați din Ucraina, a declarat joi președintele republicii Maia Sandu, în cadrul 

unui briefing. 

''Toate punctele de frontieră sunt deschise și funcționează în regim extins, cu personal suplimentar. Este un 

flux crescut de persoane la punctele de frontieră cu Ucraina. Pregătim centre de cazare. Vom ajuta persoanele care 

au nevoie de sprijinul nostru, suntem pregătiți să cazăm câteva zeci de mii de persoane'', a anunțat Maia Sandu. 

Joi dimineață, președintele rus Vladimir Putin, a anunțat că a decis să înceapă o operațiune militară specială 

împotriva Ucrainei. Într-un mesaj televizat adresat rușilor, el a spus că circumstanțele ''necesită o acțiune decisivă 

și imediată din partea noastră, republicile populare din Donbas s-au îndreptat către Rusia cu o solicitare de a li se 

acorda ajutor''. (www.ria.ru - 24 februarie) /vdraguta/pvelisar 

TASS: Republica Moldova a cerut ajutor UE pentru găzduirea refugiaților pe teritoriul său 

RADOR (24 februarie) - Republica Moldova a cerut țărilor UE sprijin pentru găzduirea refugiaților 

ucraineni pe teritoriul său, a anunțat, joi, vicepremierul moldovean, ministrul afacerilor externe și al integrării 

europene, Nicolae Popescu, pe canalul său Telegram. "Având în vedere faptul că una dintre consecințele crizei din 

Ucraina va fi fluxul de refugiați către țările vecine, am solicitat României, precum și altor țări UE, să sprijine 

eforturile noastre de a primi și găzdui refugiați din Ucraina pe teritoriul țării noastre" - a scris Nicolae Popescu, 

după o convorbire telefonică purtată cu colegul său român, Bogdan Aurescu. Joi, președintele moldovean, Maia 

Sandu, a declarat că, în acest moment, Republica Moldova este pregătită să găzduiască câteva mii de refugiați. 

Despre fluxul crescut de oameni din țara vecină a anunțat Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova. 

Menționăm că președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi dimineață, într-un mesaj televizat, ca răspuns la apelul 

liderilor republicilor Donbas, începerea unei operațiuni militare speciale. Liderul rus a subliniat că planurile 

Moscovei nu includ ocuparea teritoriilor ucrainene. Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că militarii ruși nu 

atacă orașele din Ucraina, infrastructura militară este dezactivată prin mijloace de înaltă precizie. Nimic nu 

amenință populația civilă, au asigurat surse din cadrul ministerului rus. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/13841005 (www.tass.ru - 24 februarie) /ssirbu/atataru 

BBC: Mii de ucraineni s-au refugiat în Republica Moldova, intrând prin punctul de graniță Palanca, lângă 

Odesa 

RADOR (24 februarie) - Cetățenii ucraineni care încearcă să se pună la adăpost continuă să treacă granițele 

în țările vecine Ucrainei, unde Rusia a lansat o amplă operațiune militară. Mii de ucraineni au intrat deja în 

Republica Moldova, unde premierul moldovean, Natalia Gavrilița, a cerut Parlamentului de la Chișinău să declare 

stare de urgență pentru următoarele 60 de zile. Până la miezul zilei, joi, aproximativ 3.000 de persoane, majoritatea 

femei și copii, au fugit din Ucraina în Republica Moldova, trecând mai ales prin punctul de frontieră Palanca, 

situat în sudul țării, în apropiere de orașul Odesa, informează autoritățile moldovene. În următoarele zile este 

așteptat un număr mult mai mare de refugiați, a declarat reprezentantul Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR) 

pentru regiunea est-europeană. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 24 februarie, ora 19:00) /mbaciu/avladucu 

NOVINI: Ministerul de Externe de la Sofia este pregătit să evacueze bulgarii din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Ministerul de Externe de la Sofia a anunțat organizarea în vederea evacuării tuturor 

bulgarilor care doresc să părăsească Ucraina. Încă de miercuri, ministrul bulgar de externe, Teodora Ghenciovska, 

și ambasadorul Bulgariei la Kiev au analizat opțiunile și au elaborat un plan în acest sens. La Ministerul de Externe 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13841005
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13841005
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de la Sofia s-a întrunit un Comandament de criză care monitorizează situația privind Ucraina. (www.novini.bg - 

24 februarie) /ddaniela/ilapadat 

NOVINI: 102 cetățeni bulgari au solicitat evacuarea din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Directorul centrului de presă al Ministerului Afacerilor Externe de la Sofia, Mitko 

Dimitrov, a anunțat că, până în acest moment, 102 bulgari și-au exprimat dorința de a fi evacuați din Ucraina. 

Ministrul bulgar de externe, Teodora Ghenciovska, a ordonat diplomaților bulgari din Polonia, România și 

Republica Moldova să se deplaseze la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina pentru a-și ajuta compatrioții. 

Spațiul aerian al Ucrainei este închis. "În unele zone ale țării, nu există energie electrică și se așteaptă ca datele 

mobile să fie întrerupte", a adăugat Mitko Dimitrov. (www.novini.bg - 24 februarie) /ddaniela/pvelisar 

REUTERS: Polonia își avertizează cetățenii să părăsească imediat Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Ministerul polonez de Externe a transmis cetățenilor polonezi să părăsească imediat 

Ucraina, după ce Rusia a lansat o invazie a țării. "Din cauza operațiunilor militare din Ucraina, Ministerul 

Afacerilor Externe recomandă să nu vă deplasați în Ucraina. Cetățenii polonezi care stau în Ucraina ar trebui să 

părăsească imediat teritoriul acesteia", se arată într-un comunicat. Un purtător de cuvânt al guvernului polonez a 

declarat mai devreme că misiunile diplomatice poloneze din Ucraina vor rămâne deschise „pe cât posibil”. 

(REUTERS - 24 februarie) /aboboc/pvelisar 

RBC: Polonia amenajează la granița cu Ucraina centre de primire a refugiaților 

RADOR (24 februarie) - Polonia amenajează puncte de primire a refugiaților ucraineni, pe fondul invaziei 

declanșate de Rusia în Ucraina. Opt astfel de puncte vor fi deschise în voievodatele Lublin și Podkarpackie, la 

granița cu Ucraina - potrivit gazetapravna.pl. Șeful adjunct al Ministerului Afacerilor Interne al Poloniei, Paweł 

Szefernaker, centrele de primire a refugiaților vor fi desfășurate în următoarele ore. Acesta a subliniat că, în prima 

etapă, vor fi create opt astfel de puncte, unde refugiații pot primi hrană, îngrijiri medicale și informații despre 

cazare. Polonia a anunțat anterior că așteaptă până la un milion de refugiați din Ucraina, în cazul unei invazii ruse 

la scară largă. România, de asemenea, a transmis că este pregătită să primească peste 500.000 de refugiați din 

Ucraina. (www.rbc.ua - 24 februarie) /sdan/ilapadat 

DARIK: Acțiunile autorităților ruse ar putea conduce la consecințe umanitare catastrofale (ministrul apărării 

din Bulgaria) 

RADOR (24 februarie) - Ministrul bulgar al apărării, Stefan Ianev, a condamnat cu fermitate acțiunile 

militare ale Rusiei împotriva Ucrainei. 

"Intervenția militară a Federației Ruse în Ucraina este absolut inacceptabilă. Acțiunile autorităților ruse nu 

doar continuă linia încălcării grave a dreptului internațional, dar au potențialul de a conduce la consecințe 

umanitare catastrofale și la pierderea multor vieți", a comentat Ianev într-o postare pe Facebook. "Sistemul de 

relații internaționale trebuie să genereze pace, stabilitate și prosperitate. Dacă mecanismele disponibile pentru 

aceasta nu sunt eficiente, atunci trebuie căutate soluții pentru a le clarifica, dar pe calea dialogului și diplomației, 

nu prin război", a adăugat ministrul Ianev. (www.dariknews.bg - 24 februarie) /ddaniela/ilapadat 

MTI: Operațiunea rusă - Aglomerație la punctele de trecere a frontierei dintre Ungaria și Ucraina 

RADOR (24 februarie) - La toate cele cinci puncte de trecere a frontierei dintre Ungaria și Ucraina călătorii 

trebuie să aibă în vedere un timp de așteptare mai mare sau mai mic, a informat Poliția ungară de Frontieră pe site-

ul său. La cele mai mari două puncte de trecere a frontierei de la Záhony-Chop și  Beregsurány-Astei s-a format o 

aglomerație, iar timpul de așteptare spre Ungaria este de câte o oră. La punctul de trecere a frontierei de la 

Tiszabecs-Tiszaújlak, mașinile trebuie să aștepte două ore, în timp ce la punctul de trecere de la Lónya-Horonhlab 

timpul de așteptare este de o oră la intrarea în Ungaria, la punctul de trecere de la Barabas-Koson timpul de 

așteptare era la orele dimineții zilei de joi de o jumătate de oră, potrivit site-ului https://www.police.hu/hu/hirek-

es-informaciok/hatarinfo. (MTI - 24 februarie) /rganciu/ilapadat 

BNR: Hoteluri din Bulgaria ar putea să găzduiască cetățeni din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Ministerul Turismului de la Sofia este pregătit să discute cu hotelierii bulgari 

posibilitatea de a găzdui cetățeni din Ucraina. Ministrul turismului, Hristo Prodanov, a explicat că statul bulgar va 

plăti cazarea: "Am comentat acest lucru în urmă cu aproximativ o săptămână cu premierul într-o conversație 

personală, când au început să crească temerile legate de un conflict militar. Dacă există o astfel de decizie politică, 

în practică, trebuie să găsim o modalitate de a ajuta civilii. Vom discuta cu hotelierii pentru a ne spune care sunt 

condițiile și cum vom plăti pentru șederea acestor cetățeni în hotelurile lor. Plata va fi asigurată de stat". Prim-

ministrul Petkov a declarat că evacuarea cetățenilor bulgari din Ucraina este prioritatea numărul unu: "Cu 

file:///C:/Users/Antonia/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.novini.bg
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Ministerul Transporturilor organizăm transport terestru, precum și primirea oamenilor din Ucraina - circa 4.000 

de persoane. Vom organiza cu Ministerul Turismului baze pe care să le utilizăm, hoteluri din Bulgaria, astfel încât 

să putem găzdui acest număr mare de persoane. În același timp, colaborăm cu Ministerul de Interne și Agenția de 

Stat pentru Securitate Națională pentru a organiza prelucrarea rapidă a datelor acestor persoane, astfel încât să le 

putem primi". (www.bnr.bg - 24 februarie) /ddaniela/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Uniunea Europeană a elaborat un plan de primire a refugiaților din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Uniunea Europeană a elaborat un plan de primire a posibililor refugiați din Ucraina 

în țările situate la granița UE. UE a elaborat un plan de primire a eventualilor refugiați din Ucraina în statele de la 

frontiera Uniunii - a declarat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la o conferință de presă susținută la 

Bruxelles. ''De luni de zile am sperat la ceea ce poate fi mai bun, dar ne pregăteam să se întâmple ceea ce poate fi 

mai rău. În momentul de față, împreună cu serviciile de frontieră, am pregătit un plan de primire a refugiaților din 

Ucraina în țările de la frontiera Uniunii Europene", a mai susținut Ursula von der Leyen. (www.ria.ru - 24 

februarie) /vdraguta/avladucu 

MTI: În următoarele ore ar putea să ajungă la punctele de trecere a frontierei ungare refugiații din zona 

interioară a teritoriului Ucrainei 

RADOR (24 februarie) - În următoarele ore ar putea să ajungă la punctele de trecere a frontierei ungare 

refugiații din zona interioară a teritoriului Ucrainei, a transmis joi după-amiază televiziunea publică ungară M1. 

Corespondentul televiziunii a intrat în direct în emisiune de la punctul de trecere a frontierei de la Záhony, dintre 

Ungaria și Ucraina, menționând că, potrivit informațiilor Poliției ungare, cei care merg spre Ungaria trebuie să 

aștepte mai multe ore la graniță, însă la punctele importante de trecere a frontierei ungare nu se observă o 

aglomerație. Aglomerația s-a format pe partea ucraineană, care se află la sute de metri de punctul de trecere a 

frontierei ungare, a mai transmis corespondentul televiziunii M1, care a adăugat că distanța de la Kiev până la 

granița ungară se poate parcurge aproximativ în zece ore, astfel că este de așteptat ca aglomerația să se formeze la 

granița dintre Ucraina și Ungaria mai târziu. Potrivit informațiilor de presă, un atac cu rachetă a lovit două orașe 

mari nu atât de îndepărtate, Ivano-Frankivsk, care se află la 250 de kilometri de Nyíregyháza, județul Szabolcs-

Szatmár-Bereg, și Lvov, care se află la 350 de kilometri, a mai transmis corespondentul, potrivit căruia, atacul nu 

va declanșa neapărat un exod de refugiați, dar și "acesta este la pachet". (MTI - 24 februarie) /rganciu/avladucu 

 

REUTERS: Primii refugiați ucraineni au trecut granița în Ungaria 

RADOR (24 februarie) - Primii refugiați ucraineni au trecut granița în Ungaria, unde și-au așteptat rudele 

care trăiesc în Ungaria să vină la graniță să îi preia. Ambii fac parte din minoritatea ungară din vestul Ucrainei. 

"Nimeni nu vrea să fie recrutat, nimeni nu vrea să moară. E clar că toți care pot să fugă, fug", a declarat Csaba 

Bodnar, de 27 de ani. (REUTERS - 24 februarie, ora 15:36) /mbaciu/avladucu 

BBC: Polonia a instituit opt puncte de recepție pentru refugiații din Ucraina 

RADOR (24 februarie) - Primii cetățeni ucraineni care caută adăpost și protecție au trecut granița de sud-

est în România. Polonia a instituit 8 puncte de recepție, în caz că ucrainenii se vor refugia. Cele opt puncte asigură 

refugiaților alimente, apă, asistență medicală și informații, informează BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 24 

februarie, ora 16:00) /mbaciu/avladucu 

REUTERS: Premierul Sloveniei face apel la aplicarea celor mai drastice sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (24 februarie) - Premierul Sloveniei, Janez Jansa, a declarat joi că susține aplicarea celor mai 

drastice sancțiuni împotriva Rusiei care pot fi convenite de statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, 

premierul sloven a mai spus că Ucraina ar trebui să se alăture UE. Premierul Jansa a mai spus că decizia Germaniei 

de a suspenda proiectul Nord Stream 2 reprezintă o schimbare de joc, dar UE ar trebui să meargă înainte și să 

aplice noi sancțiuni împotrica Rusiei, pentru a se asigura că Rusia plătește cel mai mare preț după scurtul război 

din Georgia, din 2008 și după anexarea Crimeei, în 2014. (REUTERS - 24 februarie, ora 20:36) /mbaciu/dsirbu 

RBC: Polonia a interzis televiziunile rusești, printre posturile vizate fiind Russia Today și Rossia 24 

RADOR (25 februarie) - Polonia a interzis transmiterea posturilor rusești de televiziune pe teritoriul țării, 

decizia în acest sens fiind luată de Consiliul Național al Radiodifuziunii, din cauza invaziei Rusiei în Ucraina. 

Canalele rusești interzise în Polonia sunt RT (Russia Today), RT Documentary, RTR Planeta, Soiuz TV, Rossia 

24. "Acest lucru înseamnă că posturile respective nu mai pot fi transmise pe rețele de cablu, platforme prin satelit 

și platforme de internet" - a precizat instituția. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Turcia se oferă să ajute cetățenii care doresc să părăsească Ucraina - ministerul de externe 
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RADOR (24 februarie) - Ministerul turc de Externe transmite că va oferi sprijinul și îndrumările necesare 

cetățenilor care doresc să părăsească Ucraina. De asemenea, ministerul i-a sfătuit pe cetățenii turci să stea acasă 

sau într-un loc sigur și să evite călătoriile. În această dimineață, Turkish Airlines a anunțat că a anulat toate 

zborurile către Ucraina din cauza închiderii spațiului aerian ucrainean. (REUTERS - 24 februarie ora 8:20) 

/aboboc/ilapadat 

TASS: În Muntenegru au început proteste antiguvernamentale, demonstranții purtând cu ei inclusiv steaguri 

ale Rusiei și Donețkului 

RADOR (24 februarie) - În Muntenegru au început proteste antiguvernamentale în masă. În capitala 

Podgorița, demonstranții au purtat cu ei pe străzi steaguri ale Rusiei și ale Republicii Populare Donețk, a anunțat, 

joi, portalul CDM. Se precizează că manifestanții, care se opun formării unui guvern minoritar, au purtat pe străzile 

din Podgorița nu numai steaguri istorice tricolore muntenegrene și sârbe, ci și steaguri ale Rusiei și Donețkului, 

iar pe bannere erau scrise sloganuri în sprijinul autorităților ruse. Protestele se desfășoară în marile orașe ale 

Muntenegrului: Nikšić, Podgorița, Herceg Novi, Budva, Berane, Belo-Pole, Kolašin, Pljevlja. Protestatarii 

blochează principalele noduri de transport și drumuri cu afișe "Blocada împotriva trădării". Portalul relatează că 

peste 11.000 de oameni au ieșit în stradă. (www.tass.ru - 24 februarie) /ssirbu/lbadiu 

REUTERS: China le comunică cetățenilor săi din Ucraina să rămână acasă, ca măsură de precauție 

RADOR (24 februarie) - Ambasada chineză din Ucraina a comunicat joi cetățenilor săi din Ucraina să 

rămână acasă, ca măsură de precauție, în urma bombardamentelor unor orașe ucrainene și a detașării de trupe 

militare ruse în țară. Situația din Ucraina s-a deteriorat rapid, iar riscurile au crescut, cu posibilitatea ca ordinea 

socială să se piardă, a avertizat ambasada, nespunând totuși cetățenilor să părăsească țara. (REUTERS - 24 

februarie) /aionita/ilapadat 

REUTERS: Ambasada Chinei de la Kiev își sfătuiește cetățenii să afișeze drapelul chinez pe mașini, în caz 

că vor să se deplaseze 

RADOR (24 februarie) - Ambasada Chinei de la Kiev le-a transmis cetățenilor săi din Ucraina să nu-și 

părăsească locuințele sau, cel puțin, să-și ia măsuri de precauție și să afișeze un drapel chinez pe vehiculele lor 

dacă trebuie să se deplaseze undeva, pe fondul atacului Rusiei asupra Ucrainei. Situația din Ucraina s-a deteriorat 

brusc, iar riscurile de securitate au crescut, existând riscul ca ordinea socială să se prăbușească în haos, a avertizat 

Ambasada Chinei. "Drapelul chinez poate fi plasat într-un loc vizibil de pe caroseria vehiculului", a transmis 

ambasada, într-o recomandare adresată tuturor cetățenilor chinezi care decid să se aventureze în spații deschise. În 

timpul conflictului militar dintre Liban și Israelul din 2006, personalul diplomatic chinez și familiile lor care erau 

evacuate din Ambasada din Beirut și-au acoperit vehiculele cu steagul național chinez pentru a evita să fie țintite 

aleatorii. Până în prezent, China nu le-a recomandat cetățenilor să ia în considerare varianta părăsirii Ucrainei. O 

atenționare de securitate emisă de ambasadă la începutul acestei săptămâni i-a avertizat pe cetățenii chinezi să se 

aprovizioneze cu necesarul zilnic, cum ar fi alimente și apă. (REUTERS - 24 februarie) /cstoica/pvelisar 

CNN: Agenția ONU pentru refugiați își intensifică operațiunile în Ucraina și în statele învecinate (UNHCR) 

RADOR (24 februarie) - Agenția ONU pentru refugiați (UNHCR) și-a intensificat operațiunile și 

capacitatea din Ucraina și din statele vecine, pe măsură ce primii refugiați fug din Ucraina din cauza invaziei 

lansate de Rusia. "Suntem profund îngrijorați de faptul că situația se deteriorează extrem de rapid, iar acțiunile 

militare continuă. UNHCR cooperează cu guvernele din țările învecinate, cărora le solicită să mențină granițele 

deschise pentru cei care caută adăpost și protecție. Suntem pregătiți să sprijinim eforturile tuturor, pentru a 

răspunde oricărei situații sau strămutări forțate", a declarat înaltul comisar al ONU pentru refugiați, Filippo Grandi. 

(CNN INTERNATIONAL, 24 februarie, ora 16:00) /mbaciu/avladucu 

IV.5. Perspectiva de mediu 

TASS: Ucraina a înștiințat AIEA că Centrala Nucleară de la Cernobîl nu a fost avariată 

RADOR (24 februarie) - Ucraina a informat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) că 

"forțe armate neidentificate" au preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobîl, iar centrala nu a fost 

avariată, a declarat, joi, directorul general al agenției, Rafael Grossi, citat de serviciul de presă al AIEA. AIEA a 

subliniat că urmărește cu mare îngrijorare situația din Ucraina și a cerut reținere maximă pentru a evita orice 

acțiune care ar putea pune în pericol instalațiile nucleare ale țării. Astfel, operatorul ucrainean a anunțat AIEA că 

menține legătura cu centralele nucleare ucrainene aflate în funcțiune și care își desfășoară activitatea în siguranță 

file:///C:/Users/Antonia/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.tass.ru


203 

 

și fiabil. "Ucraina a informat AIEA că "forțe armate neidentificate" au preluat controlul asupra tuturor instalațiilor 

centralei nucleare de la Cernobîl. Aceasta adăugat că nu au existat victime sau distrugeri la fața locului. Directorul 

general Grossi a spus că este vital ca funcționarea sigură și fiabilă a instalațiilor nucleare din această zonă să nu 

fie afectată sau perturbată în niciun fel" - se afirmă într-un comunicat al AIEA. (www.tass.ru - 24 februarie) 

/ssirbu/dsirbu 

25 Februarie (Vineri) 

V.1 Perspectiva politică  

REUTERS: Rusia ar putea riposta față de blocarea de către Marea Britanie a zborurilor Aeroflot 

RADOR (25 februarie) - Rusia își rezervă dreptul de a riposta față interzicerea de către Marea Britanie a 

zborurilor Aeroflot prin măsuri similare, a citat agenția de știri TASS o declarație a autorităților aviatice ruse. 

(REUTERS - 25 februarie) /aionita/dsirbu 

RIA NOVOSTI: Rusia va răspunde expulzării unui diplomat de la Ambasada Federației Ruse din 

SUA, a anunțat Anatoli Antonov 

RADOR (25 februarie) - Ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, a anunțat că Rusia va răspunde 

la expulzarea unui diplomat rus din Statele Unite. Rusia va lua măsuri restrictive în legătură cu expulzarea 

diplomatului său din Ambasada Federației Ruse din Statelor Unite, a declarat ambasadorul rus de la Washington, 

Anatoli Antonov. 

Statele Unite, drept răspuns la expulzarea de la Moscova a ambasadorului adjunct al SUA, Bart Gorman, îl 

vor expulza pe consilierul rus Serghei Trepelkov, care este al doilea cel mai important diplomat, după Antonov. 

"Considerăm noua expulzare ca un alt pas neprietenos ce vizează reducerea prezenței diplomatice ruse în 

SUA. Măsurile noastre de răspuns sunt previzibile", a spus ambasadorul. El a subliniat numeroasele eforturi, pe 

care diplomații ruși le-au făcut pentru a opri escaladarea impusă de americani. "Cu toate acestea, am dat peste un 

refuz categoric, însoțit de o amenințare de a-l aresta pe diplomatul nostru, în cazul în care rămâne la Washington 

cel puțin o zi", a spus Antonov. Pe 17 februarie, Moscova i-a cerut lui Gorman să părăsească țara, ca răspuns la 

expulzarea de către Washington a unui dimplomat al Ambasadei ruse în SUA. Ministrul adjunct de externe al 

Rusiei, Serghei Riabkov, a subliniat, în repetate rânduri, că procesul de reducere a personalului misiunilor 

diplomatice continuă fără ca Moscova să aibă vreo vină. După cum a notat mai devreme Anatoli Antonov, 

ambasadorul Rusiei la Washington, ''persecuția împotriva diplomaților ruși continuă'' în Statele Unite, iar în aceste 

condiții Moscova își rezervă dreptul de a riposta. El a anunțat că, în luna septembrie, Washingtonul a transmis 

Moscovei o altă listă de angajați ai misiunii diplomatice pentru a fi expulzați: 27 dintre aceștia urmau să părăsească 

Statele Unite până la 30 ianuarie, alți 28, până la sfârșitul lunii iunie 2022. 

În iunie, după summitul președinților Vladimir Putin și Joe Biden, de la Geneva, Moscova și Washingtonul 

au început discuțiile în problema normalizării activității ambasadelor, dar, potrivit ministrului rus de externe, 

Serghei Lavrov, acest proces bate pasul pe loc, din cauza că SUA face presiuni asupra Rusiei. (www.ria.ru - 25 

februarie) /vdraguta/dsirbu 

RIA NOVOSTI: Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică cu Emmanuel Macron 

RADOR (25 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut joi seara o convorbire telefonică cu 

președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat Serviciul de presă al Kremlinului. În cadrul discuției, care a 

avut loc la inițiativa părții franceze, Putin și Macron au efectuat un schimb de opinii serios și deschis cu privire la 

evenimentele din Ucraina, anunță un comunicat al Kremlinului. Președintele rus i-a oferit lui Macron explicații 

complete despre motivele și circumstanțele deciziei sale de a desfășura operațiunea militară specială în Ucraina, a 

precizat Serviciul de presă al Kremlinului. ''În cursul unei convorbiri telefonice, organizată la inițiativa părții 

franceze, președintele rus, Vladimir Putin, și președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, au efectuat un 

schimb serios și sincer de opinii cu privire la situația din Ucraina'', se mai precizează în comunicatul Kremlinului. 

(www.ria.ru - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 
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RIA NOVOSTI: Ministrul rus al apărării consideră periculoasă declarația lui Zelenski despre 

modificarea statutului nuclear al Ucrainei 

RADOR (25 februarie) - Declarația liderului ucrainean, Volodimir Zelenski, cu privire la posibilitatea ca 

Ucraina să restabilească statutul de stat nucear, este extrem de periculoasă, a declarat ministrul rus al apărării, 

Serghei Șoigu.  

''Aș dori să atrag atenția membrilor Consiliului rus de Securitate asupra declarației domnului Zelenski, 

potrivit căreia Ucraina și-ar dori să restabilească statutul de stat nuclear, nu voi spune putere nucleară, ci stat. Acest 

lucru este extrem de periculos'', a afirmat mnistrul rus al apărării, Serghei Șoigu, în cadrul unei reuniuni a 

Consiliului de Securitate al Rusiei. Ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, a adăugat că Ucraina ar putea plasa 

arme nucleare pe OTR-21 Tocika-U, pe care le deține în momentul de față. Volodimir Zelenski, în timpul 

discursului său la Conferința de Securitate de la München, a anunțat că intenționează să inițieze consultări în cadrul 

Memorandumului de la Budapesta, fără a exclude o revizuire a refuzului Ucrainei de a utiliza arme nucleare. 

(www.ria.ru - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 

 

RIA NOVOSTI: Ambasadorul Rusiei la Helsinki a fost convocat la sediul MAE al Finlandei 

RADOR (25 februarie) - Ambasadorul Rusiei la Helsinki a fost convocat la sediul Ministerului finlandez al 

Afacerilor Externe, vineri, 25 februarie, în legătură cu operațiunea specială a Rusiei, declanșată împotriva 

Ucrainei'', a informat Serviciul de presă al Ambasadei Federației Ruse în Finlanda, citat de Agenția de presă RIA 

NOVOSTI. (www.ria.ru - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 

RIA NOVOSTI: Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, se va întâlni vineri cu omologii săi din 

cele două republici Lugansk și Donețk 

RADOR (25 februarie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, are programate vineri întâlniri cu 

omologii săi din cele două republici Lugansk și Donețk. ''Vineri, Serghei Lavrov va purta runde de convorbiri la 

Moscova cu ministrul afacerilor externe al republicii Lugansk și cu ministrul adjunct de externe al republicii 

Donețk'', a scris purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, pe Telegram. 

(www.ria.ru - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 

REUTERS: Ministrul rus de externe urmează să poarte discuții cu oficialii din Donbas, vineri 

RADOR (25 februarie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, va purta, vineri, discuții cu oficialii din 

republicile autoproclamate Lugansk și Donețk, din estul Ucrainei, pe tema planurilor acestora de a deschide 

ambasade la Moscova, a declarat Ministerul Apărării din Rusia. Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat luni 

decrete pentru a recunoaște cele două regiuni separatiste ca state independente, înainte de a ordona invazia pe scară 

largă a Ucrainei. Ministerul a comunicat într-o declarație că părțile vor discuta despre operațiunile armatei ruse în 

Ucraina, ca și despre deschiderea ambasadelor republicii populare Donețk și a republicii populare Lugansk, la 

Moscova. De asemenea vor discuta despre deschiderea unor centre diplomatice ruse în cele două regiuni. 

Separatiștii susținuți de ruși din Donețk și Lugansk, regiuni cunoscute împreună drept Donbas, s-au rupt de 

controlul guvernului ucrainean în 2014 și s-au autoproclamat "republici populare" independente. Putin a autorizat 

o "operațiune militară specială" împotriva Ucrainei joi, pentru a elimina ceea ce a descris drept o amenințare gravă 

la adresa securității Rusiei. El a afirmat că scopul său este de a demilitariza vecina sudică a Rusiei. Ucraina a 

declarat că atât capitala Kiev, cât și alte părți ale țării au fost atacate de rachete rusești la primele ore ale zilei de 

vineri. Un oficial ucrainean a afirmat că forțele ruse vor intra în zonele de la periferia Kievului vineri. (REUTERS 

- 25 februarie) /aionita/denisse 

RIA NOVOSTI: Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat care este scopul operațiunii 

militare ruse din Donbas 

RADOR (25 februarie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri, 25 februarie, că 

operațiunea din Donbas se desfășoară pentru ca ucrainenii să-și decidă singuri viitorul, relatează Agenția de presă 
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RIA NOVOSTI. "Operațiunea Rusiei se desfășoară pentru ca ucrainenii eliberați de sub asuprire să-și decidă 

singuri viitorul'', a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. (www.ria.ru - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 

REUTERS: Rusia neagă că ar fi efectuat atacuri cu rachetă asupra capitalei ucrainene 

RADOR (25 februarie) - Rusia neagă că ar fi efectuat atacuri cu rachetă asupra capitalei ucrainene, Kiev, 

vineri, potrivit unei surse a Ministerului Apărării, citată de agențiile ruse de presă, după ce Ucraina a acuzat 

Moscova de atacarea unor zone rezidențiale. Aceeași sursă a declarat presei ruse că aparatul de zbor doborât la 

Kiev vineri dimineață era un avion de luptă ucrainean, lovit de focuri din propria tabără. (REUTERS - 25 februarie 

ora 12:00) /mbrotacel/sdm2 

RIA NOVOSTI: Nimeni nu intenționează să ocupe Ucraina, a declarat Lavrov 

RADOR (25 februarie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri, 25 februarie, că nimeni 

nu intenționează să ocupe Ucraina, potrivit unui citat al Agenției de presă RIA NOVOSTI. (www.ria.ru - 25 

februarie) /vdraguta/sdm2 

RIA NOVOSTI: Rusia este interesată de independența poporului ucrainean, a declarat Lavrov 

RADOR (25 februarie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri, 25 februarie, că Rusia 

este interesată ca poporul Ucrainei să fie independent, anunță Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, 

potrivit Agenției de presă RIA NOVOSTI. "Rusia este interesată de faptul ca poporul Ucrainei să fie independent'', 

a mai adăugat Lavrov. (www.ria.ru - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 

 

RIA NOVOSTI: Serghei Lavrov l-a acuzat pe Volodimir Zelenski că a mințit cu privire la statutul 

de neutralitate al Ucrainei 

RADOR (25 februarie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, l-a acuzat pe președintele Ucrainei, 

Volodimir Zelenski, că a mințit atunci când a susținut că este dispus să examineze cu Rusia statutul de neutralitate 

al Ucrainei. (www.ria.ru - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 

RIA NOVOSTI: Rusia va asigura demilitarizarea Ucrainei, a declarat Serghei Lavrov 

RADOR (25 februarie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri, 25 februarie, în cadrul 

unei conferințe de presă, că Rusia va asigura demilitarizarea Ucrainei, relatează Agenția de presă RIA NOVOSTI. 

(www.ria.ru - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 

RIA NOVOSTI: Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Zelenski se face vinovat 

pentru eșecul convorbirilor 

RADOR (25 februarie) - ''Zelenski este cel care a ratat ocazia de a purta convorbiri cu Rusia pe tema 

securității și nu este cazul să transfere acum vina ...'', a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în cadrul 

unei întâlniri de la Moscova cu reprezentanții celor două republici Lugansk și Donețk - relatează Agenția de presă 

RIA NOVOSTI. (www.ria.ru - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 

RIA NOVOSTI: Rusia este pregătită pentru a demara convorbiri, imediat ce Forțele Armate ale 

Ucrainei vor depune armele, a declarat Lavrov 

RADOR (25 februarie) - După ce Rusia va desfășura o operațiune de demilitarizare a Ucrainei, situația din 

țară va reveni la convorbiri, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. ''Nu a lipsit o soluționare a 

conflictului pe cale diplomatică. Este evident faptul că orice operațiuni militare, ce vizează restabilirea ordinii 

democratice, fără să mai existe elemente de genocid, fără elemente de neonazism și militarism, este evident că 

atunci toate vor reveni la convorbiri și președintele Putin, atrag din nou atenția asupra afirmațiilor sale, se pronunță 

în favoarea faptului că, eliberând Ucraina de militarism și neonazism, vom oferi astfel oportunitatea tuturor 
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popoarelor care trăiesc în această țară să-și determine propriul lor viitor, fără nicio presiune exercitată din exterior'', 

a declarat ministrul Lavrov. "Suntem pregătiți pentru convorbiri. În orice moment, de îndată ce Forțele Armate ale 

Ucrainei răspund la apelul președintelui nostru și vor înceta să opună rezistență și vor depune armele. Nimeni nu 

are de gând să le atace, nimeni nu are de gând să oprimeze, vor putea reveni la familiile lor, iar poporului ucrainean 

să-i oferim împreună posibilitatea de a-și determina singur propriul său destin", le-a declarat Lavrov jurnaliștilor. 

(www.ria.ru - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 

RIA NOVOSTI: Serghei Lavrov nu crede că Occidentul a sperat că Rusia va suporta la nesfârșit 

RADOR (25 februarie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că nu crede că politicienii 

occidentali sperau că Rusia va suporta la nesfârșit asuprirea rușilor în Ucraina. ''Nu pot să cred că politicienii și 

diplomații occidentali, respingând în mod constant și categoric orice tentativă de a forța Kievul să respecte 

Acordurile de la Minsk, sperau că va fi așa la nesfârșit și că vom suporta la nesfârșit ca rușii să fie asupriți, ca 

limba rusă să fie  interzisă (în Ucraina)'', a declarat el, în cadrul unei conferințe de presă susținută, după discuțiile 

purtate cu miniștrii de externe din cele două republici Lugansk și Donețk. El a subliniat că numeroasele apeluri 

ale Rusiei, inclusiv cele publice, de a convinge Kievul să respecte Acordurile de la Minsk, au rămas fără atenția 

partenerilor occidentali. 

''Am făcut apel la conștiința partenerilor noștri occidentali, toate acestea au rămas ca o voce care plângea în 

deșert, spre marele nostru regret'', a adăugat Lavrov. El a comparat această situație cu situația din Marea Britanie 

și Irlanda. ''Răspundeți-mi la o întrebare, dacă engleza ar fi interzisă în Irlanda, care va fi reacția Dvs.?'', a adăugat 

el, adresându-se către jurnaliștii britanici. (www.ria.ru - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 

RIA NOVOSTI: Serghei Lavrov i-a sugerat corespondentului CNN să studieze declarațiile lui 

Putin despre Ucraina 

RADOR (25 februarie) - Fiind întrebat care sunt planurile Federației Ruse în Ucraina, ministrul rus de 

externe, Serghei Lavrov, i-a sugerat jurnalistului CNN să studieze declarațiile președintelui rus, Vladimir Putin, 

făcute pe această temă. 

Corespondentul CNN, care se află în capitala Ucrainei, a anunțat că acolo sunt semnalate bombardamente, 

întrebându-l de trei ori dacă Rusia dorește să ''decapiteze conducerea ucraineană'' și ''să o înlocuiască cu una 

prorusă''. ''Am auzit din prima. Vă explic din nou, dar nu doriți să ascultați: am atras atenția atunci când am răspuns 

la întrebările adresate de alți doi reprezentanți ai presei occidentale cu privire la ceea ce a spus președintele Putin. 

Înțeleg că nu aveți chef să citiți acum declarația care descrie în mod detaliat poziția Rusiei. Dar, cu toate acestea, 

vă invit să faceți acest lucru", a spus Lavrov, în cadrul unei conferințe de presă de la Moscova. De asemenea, i-a 

sugerat corespondentului CNN să le propună colegilor săi ucraineni să citească și ei aceste declarații. Totodată, 

ministrul a răspuns la întrebarea adresată, susținând că este vorba despre ''a nu le permite neonaziștilor și celor 

care promovează metodele de genocid să conducă Ucraina''. (www.ria.ru - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 

REUTERS: Singura cale de urmat pentru Ucraina este neutralitatea (directorul SVR, Serghei 

Narîșkin) 

RADOR (25 februarie) - Directorul Serviciului rus de Informații Externe (SVR), Serghei Narîșkin, a 

declarat că singura cale înainte pentru Ucraina este neutralitatea, la o zi după ce Rusia a lansat o invazie în această 

țară. Anterior, Kremlinul a comunicat că a luat notă de declarațiile Ucrainei confirm cărora Kievul dorește să 

discute despre statutul de neutralitate și că le analizează. Ucrainei i s-a promis o eventuală aderare la NATO încă 

din 2008. Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat, înainte de lansarea invaziei în Ucraina, că aceasta ar fi o 

"linie roșie" pentru Moscova. (REUTERS - 25 februarie) /mbrotacel/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Rusia este dispusă să poarte negocieri cu Ucraina la nivel înalt (Putin) 

RADOR (25 februarie) - În convorbirea telefonică avută vineri cu președintele R.P.Chineze, Xi Jinping, 

Putin a declarat că Rusia este dispusă să poarte negocieri cu Ucraina la nivel înalt, transmite Televiziunea Centrală 

a Chinei, preluată de RIA - Novosti. În finalul convorbirii, partea chineză a făcut o declarație care susține 
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reglementarea legăturilor dintre Rusia și Ucraina prin intermediul negocierilor. (www.ria.ru - 25 februarie) 

/snicolau/ilapadat 

REUTERS: Putin i-a spus lui Xi că își dorește negocieri la nivel înalt cu Ucaina (televiziunea 

chineză CCTV) 

RADOR (25 februarie) - Președintele rus, Vladimir Putin, i-a spus omologului său chinez, Xi Jinping, în 

cadrul unei convorbiri telefonice avute vineri, că Rusia își dorește să aibă convorbiri la nivel înalt cu Ucraina, 

potrivit televiziunii de stat chineze, CCTV. "Statele Unite și Rusia au ignorat de multă vreme îngrijorările 

rezonabile de securitate ale Rusiei, și-au renegat în mod repetat angajamentele și au continuat să promoveze 

desfășurarea militară către est, provocând limita strategică a Rusiei, i-a spus Putin lui Xi, potrivit CCTV. "Rusia 

își dorește să desfășoare negocieri la nivel înalt cu Ucraina". (REUTERS - 25 februarie ora 14:12) 

/mbrotacel/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Putin a răspuns la propunerea lui Zelenski de a purta negocieri 

RADOR (25 februarie) - Președintele Rusiei este gata să-și trimită la Minsk delegația la negocierile cu 

Ucraina, a declarat secretarsul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. "După cum se știe, astăzi 

președintele Ucrainei, Zelenski, și-a declarat disponibilitatea de a discuta despre statutul neutru al Ucrainei. Inițial, 

președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că scopul operațiunii îl constituie ajutorul dat republicilor populare 

autoproclamate Donețk și Lugansk, inclusiv pe calea demilitarizării și a denazificării Ucrainei. Acest lucru, la 

drept vorbind, și reprezintă componenta inseparabilă a statutului neutru", a spus purtătorul de cuvânt al 

Kremlinului. Potrivit lui Peskov, din această delegație vor face parte reprentanții ministerelor apărării și de externe, 

precum și ai administrației prezidențiale, transmite RIA - Novosti. (www.ria.ru - 25 februarie) /snicolau/ilapadat 

BBC: Moscova este gata să înceapă negocieri, cu condiția ca Ucraina să predea armele (Serghei 

Lavrov) 

RADOR (25 februarie) - Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat vineri că Moscova este 

pregătită în orice moment să se așeze la masa negocierilor, cu condiția ca armata ucraineană să predea armele. 

Serghei Lavrov susține că Rusia eliberează Ucraina de opresiunea occidentală, declarații făcute prin intermediul 

unui interpret. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 15:00) /mbaciu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Putin l-a informat pe Xi Jinping despre motivele recunoașterii republicilor 

populare auto-proclamate Donețk și Lugansk 

RADOR (25 februarie) - Putin l-a informat detaliat pe președintele R.P.Chineze, Xi Jinping, despre motivele 

pentru care a luat hotărârea să recunoască republicile populare auto-proclamate Donețk și Lugansk și "să efectueze 

o operațiune militară specială, menită să apere civilii de genocid, precum și să asigure demilitarizarea și 

denazificarea statului ucrainean", se arată în comunicat. Vineri a avut loc o convorbire telefonică între liderii 

R.P.Chineze și Federației Ruse, Xi Jinping și Vladimir Putin, transmite RIA - Novosti. (www.ria.ru - 25 februarie) 

/snicolau/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Rusia a comunicat Ucrainei acordul de a organiza negocierile (Peskov) 

RADOR (25 februarie) - Rusia a comunicat Ucrainei acordul de a organiza negocierile, a comunicat 

secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, citat de RIA - Novosti. (www.ria.ru - 25 

februarie) /snicolau/ilapadat 

 

RIA NOVOSTI: Consiliul Federației a reacționat la excluderea Rusiei din Consiliul Europei 

RADOR (25 februarie) - Vladimir Jabarov, membru al Consiliului Federației al Rusiei (Camera superioară 

a legislativului rus), a reacționat la excluderea Rusiei din Consiliul Europei: "Am trăit fără Consiliul Europei 

înainte, vom trăi și acum", a declarat senatorul rus. (www.ria.ru - 25 februarie) /snicolau/ilapadat 
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RIA NOVOSTI: Ucraina "a ieșit de pe recepție" ca răspuns la propunerea privind negocierile la 

Minsk (Peskov) 

RADOR (25 februarie) - Ca răspuns la propunerea Rusiei de a purta negocieri la Minsk, Ucraina a propus 

Varșovia, însă după aceea "a ieșit de pe recepție" și "a luat o pauză", a declarat secretarul de presă al lidrului de la 

Kremlin, Dmitri Peskov. Acesta comnicase anterior că partea rusă este gata să trimită la negocierile de la Minsk o 

delegație din care este posibil să facă parte reprezentanți ai ministerelor apărării și de externe și ai administrației 

prezidențiale. "Această pauză continuă deja destul de mult timp", a declarat Peskov. (www.ria.ru - 25 februarie) 

/snicolau/ilapadat 

UNIAN: Putin simte că începe să piardă - susține un consilier din cancelaria prezidențială de la 

Kiev 

RADOR (25 februarie) - Kremlinul pare să se abată de la planul stabilit pentru invazia în Ucraina - consideră 

Oleksi Arestovici, consilierul șefului Biroului Președintelui de la Kiev. Într-un mesaj postat, vineri seară, pe contul 

său de Facebook, acesta amintește că Moscova a început deja să vorbească despre negocieri, despre groaznicii 

adepți ai lui Ramzan Kadîrov, care ar urma să fie trimiși în Ucraina. De asemenea, Kremlinul s-a adresat deja și 

armatei ucrainene, cerând să treacă de partea Rusiei. Potrivit lui Arestovici, numărul rușilor care mor în luptele 

din Ucraina este atât de mare, încât Rusia își dă seama că nu poate obține prin mijloace militare toate rezultatele 

pe care a mizat odată cu lansarea invaziei. "În general, atunci când introduce în joc varianta 'oamenii lui Kadîrov', 

Kremlinul simte că a început să piardă" - a mai scris Oleksi Arestovici. Potrivit oficialilor militari de la Kiev, în 

cele două zile de război cu Rusia, trupele ucrainene au ucis 2.800 de militari ruși și au doborât zece avioane, șapte 

elicoptere, iar 80 de tancuri și 516 vehicule aparținând trupelor ruse au fost distruse. (www.unian.net - 25 februarie) 

/sdan/asalar 

CNN: Ministrul ucrainean de externe: Kievul nu a experimentat ceva asemănător de la atacul 

nazist din 1941 

RADOR (25 februarie) - Într-o postare pe Twitter din dimineața de vineri, ministrul ucrainean al afacerilor 

externe, Dmitro Kuleba, a descris "atacurile oribile cu rachete rusești asupra Kievului". "Ultima dată când capitala 

noastră a experimentat ceva asemănător a fost în 1941, când a fost atacată de Germania nazistă", a scris el. "Ucraina 

s-a apărat de acel rău și îl va înfrânge și pe acesta. Opriți-l pe Putin. Izolați Rusia. (Rupeți) toate legăturile. Dați 

Rusia afară (de peste tot)". (CNN INTERNATIONAL - 25 februarie) /aionita/dsirbu 

RBC: Ministrul ucrainean de externe, despre atacul cu rachete asupra Kievului: "Ucraina va 

învinge acest rău" 

RADOR (25 februarie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a reacționat la atacul cu rachete 

lansat de Rusia asupra Kievului, în noaptea de joi spre vineri, scriind pe Twitter că "Ucraina a trăit ceva asemănător 

în 1941 și va învinge răul care planează asupra statului". "Atacuri teribile cu rachete rusești asupra Kievului. 

Ultima dată când capitala noastră a experimentat așa ceva a fost în 1941, când a fost atacată de Germania nazistă. 

Ucraina a învins acel rău și îl va învinge și pe acesta. Opriți-l pe Putin! Izolați Rusia! Rupe toate legăturile! Scoateți 

Rusia de peste tot!" - a scris ministrul. RBC amintește că vineri dimineață, la ora 4:20, două explozii puternice s-

au auzit în cartierul Darnițki al capitalei ucrainene. Rămășițe ale unei rachete doborâte de apărarea aeriană 

ucraineană a lovit un bloc de locuințe, declanșând un incendiu. Cel puțin trei persoane au fost rănite. (www.rbc.ua 

- 25 februarie) /sdan/dsirbu 

BBC: Președintele Zelenski afirmă că Ucraina a fost lăsată singură, să lupte cu Rusia 

RADOR (25 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat mobilizarea militară 

generală, pe fondul continuării luptelor împotriva forțelor ruse pe numeroase fronturi. Ministerul de Interne a 

declarat că este vremea ca toți ucrainenii să ia armele, pentru a își apăra țara natală. Bărbații cu vârste între 18 și 

60 de ani nu mai pot părăsi țara. Președintele Zelenski a declarat că 137 de ucraineni au fost uciși în prima zi a 

războiului. El a afirmat că Ucraina a fost lăsată să lupte cu Rusia singură. "Ne apărăm națiunea singuri. Cine este 
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gata să lupte cu noi? Nu văd pe nimeni. Cine poate da Ucrainei o garanție că se va putea alătura NATO? Tuturor 

le este teamă.", a afirmat președintele. Forțe blindate înaintează în Ucraina din trei direcții. Spre sud, din Belarus, 

spre nord din Crimeea ocupată și spre vest, din Rusia. Armata ucraineană afirmă că strategia rusă este de a încercui 

Kievul și de a crea un coridor terestru de-a lungul coastei Mării Negre. În orașul Sumî, aflat în apropierea graniței 

cu Rusia, au avut loc ciocniri violente peste noapte. Oficialii locali au declarat că orașul apropiat, Konotop, a fost 

asediat și că spre Kiev se întreaptă convoaie rusești. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 7:00) 

/aionita/sdm2 

GAZETA.UA: A doua zi de război în Ucraina 

RADOR (25 februarie) - Trupele ruse și-au intensificat atacurile pe teritoriul Ucrainei, unde, vineri 

dimineață, la ora 4:00, au lansat mai multe rachete - scrie Gazeta.ua. Președintele Volodimir Zelenski a asigurat, 

însă, că armata ucraineană continuă să opună rezistență. "Rușii susțin că obiectivele civile nu sunt o țintă pentru 

ei. Aceasta este o minciună. De fapt, rușii nu disting în ce zone să opereze" - a subliniat Zelenski, precizând că 

sunt atacați atât militarii, cât și civilii ucraineni. "Scopul acestui atac este presiunea. Presiune asupra voastră, 

cetățeni ai Ucrainei. Presiune asupra întregii societăți" - a adăugat liderul de la Kiev. Volodimir Zelenski a mai 

declarat că armata ucraineană a împiedicat inamicul să-și atingă scopul invaziei în prima zi a atacului. Potrivit 

președintelui, forțele ruse au fost oprite în majoritatea zonelor. "Inamicul mizează pe faptul că forțele noastre vor 

obosi" - a adăugat Zelenski, subliniind încă o dată că Ucraina respinge de una singură atacul Rusiei, în timp ce 

cele mai puternice forțe mondiale urmăresc ceea ce se întâmplă. Liderul de la Kiev a remarcat că atacurile 

inamicului arată că sancțiunile împotriva Rusiei nu sunt suficiente. "Cu cât încep mai devreme discuțiile cu Rusia, 

cu atât pierderile vor fi mai mici" - a afirmat Zelenski. De asemenea, președintele a asigurat că toate cadrele 

militare ucrainene își îndeplinesc sarcinile la maximum. "Suntem pe pământul nostru, iar adevărul este în spatele 

nostru. Caracterul nostru nu va fi distrus. Rachetele Kalibr sunt neputincioase în fața libertății noastre" - a declarat 

președintele Ucrainei. Totodată, Zelenski s-a adresat poporului din Rusia, cerându-i, în limba rusă, să lupte 

împotriva războiului din Ucraina. (www.gazeta.ua - 25 februarie) /sdan/denisse 

RBC: Volodimir Zelenski: "Mai devreme sau mai târziu, va începe un dialog între Rusia și Ucraina 

privind încheierea războiului" 

RADOR (25 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu a exclus un dialog cu Rusia, pentru 

încetarea războiului - scrie RBC. În timpul unui briefing susținut, vineri dimineață, la Kiev, Zelenski a declarat că, 

mai devreme sau mai târziu, între Rusia și Ucraina va începe un dialog privind încetarea ostilităților. "Mai devreme 

sau mai târziu, Rusia va trebui să negocieze cu noi, să discute despre cum să pună capăt acțiunilor militare și să 

oprească această invazie. Cu cât această conversație va începe mai devreme, cu atât vor fi mai puține pierderi 

pentru Rusia" - a afirmat Volodimir Zelenski. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Președintele ucrainean a afirmat că acțiunile Rusiei demonstrează că sancțiunile sunt 

insuficiente 

RADOR (25 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că agresiunea 

continuă, din partea Rusiei, împotriva țării sale, demonstrează că sancțiunile impuse Moscovei de Occident sunt 

insuficiente. Zelenski a afirmat că lumea continuă să observe de departe ce se întâmplă în Ucraina. El a făcut 

declarațiile după ce Ucraina a afirmat că orașul Kiev a fost atacat de rachete rusești la primele ore ale dimineții de 

vineri. (REUTERS - 25 februarie, ora 7:54) /aionita/sdm2 

RBC: Zelenski le mulțumește rușilor care se opun războiului declanșat de Rusia împotriva 

Ucrainei: Luptați pentru noi 

RADOR (25 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a mulțumit miilor de ruși care au 

ieșit în stradă în Rusia pentru a se manifesta împotriva războiului cu Ucraina. "Tuturor cetățenilor Rusiei care ies 

să protesteze le transmit următorul mesaj: Vă vedem. Asta înseamnă că ne-ați auzit, începeți să ne credeți. Luptați 

pentru noi, luptați împotriva războiului" - a declarat Zelenski, într-un mesaj video în limba rusă, difuzat vineri 

dimineață. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/sdm2 
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REUTERS: Președintele ucrainean a făcut un apel către membrii est-europeni ai NATO 

RADOR (25 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski ,a discutat cu omologul său polonez, 

Andrzej Duda, vineri, pentru a cere asistență defensivă din partea statelor est-europene membre ale NATO și 

pentru a cere ajutor în a aduce Rusia la masa negocierilor, a scris el pe Twitter. "Avem nevoie de (o) coaliție anti-

război", a scris Zelenski. (REUTERS - 25 februarie, ora 8:12) /aionita/sdm2 

UKRINFORM: Președintele Ucrainei cere sprijin din partea statelor din Formatul București 9 

RADOR (25 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a adresat, vineri, statelor din 

Formatul București 9 (B9) pentru furnizarea de asistență în domeniul apărării, pe fondul invaziei ruse în Ucraina. 

"Noi ne apărăm libertatea și pământul. Dar avem nevoie de asistență internațională eficientă. Am discutat despre 

asta cu președintele Poloniei, Andrzej Duda. Am apelat la B9, privind asistența în domeniul apărării, sancțiuni și 

presiune asupra agresorului. Împreună, trebuie să punem Rusia la masa negocierilor. Avem nevoie de o coaliție 

împotriva războiului" - a scris Zelenski pe contul său de Twitter. Din Formatul București 9, fac parte Bulgaria, 

Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Ungaria. (www.ukrinform.ua - 25 februarie) 

/sdan/sdm2 

UKRAINSKA PRAVDA: Ucraina - Mitropolitul Onufrie, subordonat Moscovei, susține Armata 

ucraineană și îi cere lui Putin să pună capăt războiului 

RADOR (25 februarie) - Mitropolitul ucrainean Onufrie, subordonat Patriarhiei Moscovei, i-a cerut 

președintelui rus, Vladimir Putin, să oprească imediat "războiul fratricid" și și-a exprimat sprijinul pentru soldații 

Ucrainei - transmite Ukrainska Pravda. "Din păcate, Rusia a lansat operațiuni militare împotriva Ucrainei și, în 

acest moment fatidic, vă îndemn să nu intrați în panică, să fiți curajoși și să arătați dragoste față de Patria voastră 

și unul față de celălalt. În primul rând, vă chem la rugăciune intensă de pocăință pentru Ucraina, pentru armata 

noastră și pentru poporul nostru. Vă rog să uitați de cearta și neînțelegerile reciproce și să vă uniți în dragoste 

pentru Dumnezeu și Patria noastră. În această perioadă tragică, ne exprimăm iubirea și sprijinul special pentru 

soldații noștri care stau de pază, protejează și apără pământul și poporul nostru. Dumnezeu să-i binecuvânteze și 

să-i salveze" - a transmis mitropolitul Onufrie al Bisericii Ortodoxe Ucrainene subordonate Patriarhiei de la 

Moscova. Onufrie s-a adresat și președintelui Rusiei: "Vă cer să opriți imediat războiul fratricid. Popoarele 

ucrainean și rus au ieșit din cristelnița de pe Nipru, iar războiul dintre aceste popoare este o repetare a păcatului 

lui Cain, care, din invidie, și-a ucis propriul frate". (www.pravda.com.ua - 25 februarie) /sdan/sdm2 

RIA NOVOSTI: O sursă din Biroul Președintelui Zelenski anunță că Ucraina este pregătirea 

pentru discuții pe tema statutului de neutralitate 

RADOR (25 februarie) - O sursă din cadrul Biroului Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că 

Ucraina este pregătirea pentru a purta cu Rusia discuții pe tema statutului de neutralitate a statului ucrainean, dar 

trebuie să primească în schimb garanții de securitate, titrează presa, care face referire la declarațiile consilierului 

șefului Biroul Președintelui Zelenski. (www.ria.ru - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 

RIA NOVOSTI: Președintele Parlamentului Crimeii a propus Ucrainei să organizeze un 

referendum 

RADOR (25 februarie) - Președintele Parlamentului Crimeii, Vladimir Konstantinov, a propus Ucrainei să 

formeze un nou guvern și să organizeze un referendum pentru a stabili granițele reale ale statului. ''Evenimentele 

din Ucraina, în etapa următoare, ar trebui să se dezvolte conform următorului scenariu: unificarea tuturor forțelor 

sănătoase, formarea unui nou guvern, organizarea unui referendum pe teritoriul Ucrainei ,cu definirea granițelor 

reale ale statului'', a anunțat Konstantinov, în cadrul unei sesiuni a Parlamentului. El le-a cerut autorităților 

ucrainene să nu mai opună rezistență. Potrivit acestuia, viitorul Ucrainei este o țară anti-NATO, o țară în care 

respectarea drepturilor minorităților etnice și respingerea ideologiei naționaliste să fie consfințite juridic. "Toți 

infractorii, implicați în asasinarea jurnaliștilor, politicienilor, a miilor de civili din Donbas, toți cei care nu sunt de 
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acord cu ideologia naționalistă trebuie să fie condamnați de instanță. Această condamnare trebuie să fie una 

publică", a spus Konstantinov. (www.ria.ru - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 

RBC: Scopul atacului Rusiei asupra Ucrainei este lichidarea conducerii acestei țări (sursă din 

cancelaria prezidențială de la Kiev) 

RADOR (25 februarie) - Cancelaria prezidențială de la Kiev transmite că singurul scop al "operațiunii 

speciale" a Kremlinului este "lichidarea conducerii Ucrainei și în mod special a președintelui Volodimir Zelenski". 

Potrivit instituției, acesta este motivul pentru care invadatorii încearcă să pătrundă în Kiev. "Prin urmare, 

președintele Volodimir Zelenski rămâne la Kiev, el trebuie să arate ce înseamnă rezistența poporului ucrainean" - 

a subliniat Mihailo Podoliak, consilier în Biroul Președintelui Ucrainei. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Ucraina este gata să discute cu Rusia, inclusiv pe tema statutului neutru cu privire la 

NATO (consilier prezidențial) 

RADOR (25 februarie) - Ucraina vrea pace și este gata de discuții cu Rusia, inclusiv pe tema adoptării unui 

statut neutru cu privire la NATO, a declarat, vineri, pentru agenția de presă Reuters, un consilier al biroului 

prezidențial ucrainean, Mihailo Podoliak. "Dacă sunt posibile convorbiri, acestea ar trebui să aibă loc. Dacă 

Moscova afirmă că vrea să discute, inclusiv pe tema statutului neutru, nu ne temem de acest lucru", a scris 

Podoliak, într-un mesaj text, adăugând: "Putem discuta și despre aceasta. Disponibilitatea noastră pentru dialog 

face parte din dorința noastră persistentă de pace". (REUTERS - 25 februarie ora 11:48) /mbrotacel/sdm2 

RIA NOVOSTI: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a propus președintelui rus, Vladimir 

Putin, să participe la negocieri 

RADOR (25 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a propus președintelui rus, Vladimir 

Putin, să participe la negocieri - relatează Agenția de presă RIA NOVOSTI. (www.ria.ru - 25 februarie) 

/vdraguta/sdm2 

UNIAN: Zelenski îi cere lui Putin să se așeze la masa negocierilor 

RADOR (25 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a cerut omologului său rus, Vladimir 

Putin, să se așeze la masa negocierilor - transmite, vineri, agenția UNIAN. "Vreau să fac din nou apel la 

președintele Federației Ruse. Luptele au loc în toată Ucraina. Să ne așezăm la masa negocierilor. Pentru a opri 

moartea oamenilor" - a declarat Zelenski, într-un mesaj video adresat în limba rusă. Totodată, Volodimir Zelenski 

le-a transmis forțele armate naționale să reziste și să protejeze țara. "Slavă Ucrainei!" - a încheiat președintele. 

(www.unian.net - 25 februarie) /sdan/sdm2 

UNIAN: Partidul lui Zelenski explică de ce a decis liderul ucrainean să îl invite pe Putin la negocieri 

RADOR (25 februarie) - Partidul "Slujitorul Poporului" din Ucraina, formațiune înființată de președintele 

Volodimir Zelenski, a explicat de ce i-a propus liderul de la Kiev șefului statului agresor, Vladimir Putin, să se 

așeze la masa negocierilor - transmite UNIAN. Potrivit formațiunii politice, în acest moment, nu se observă acțiuni 

ale Occidentului care ar putea obliga Rusia să se oprească. "Nu i se închide spațiul aerian, Rusia nu este deconectată 

de la SWIFT, nu este impune un embargo petrolier împotriva Rusiei și nu sunt oprite exporturile rusești" - a 

explicat Olena Șuliak, reprezentantă a partidul pro-prezidențial ucrainean. "Da, au introdus noi sancțiuni împotriva 

Rusiei. Dar acest lucru nu este suficient. Noi ne apărăm singuri țara" - a adăugat aceasta. Potrivit politicianului, 

Forțele Armate ale Ucrainei se descurcă foarte bine. "Planul Rusiei pentru primele zile ale invaziei a eșuat în mod 

clar. De aceea sunt atât de cruzi în privința infrastructurii civile și a civililor" - a subliniat Șuliak. "Nu vom ierta 

Rusia pentru acest lucru. Dar este evident pentru toată lumea că este necesar ca războiul să se încheie imediat. Prin 

urmare, printre altele, președintele propune negocieri" - a adăugat Olena Șuliak, membru al partidului "Slujitorul 

Poporului". Amintim că, pe 25 februarie, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a făcut apel la omologul său 

rus, Vladimir Putin, să se așeze la masa negocierilor. "Vreau să fac din nou apel la președintele Federației Ruse. 

Luptele se desfășoară în toată Ucraina. Să ne așezăm la masa negocierilor pentru a opri moartea oamenilor" - a 

declarat Zelenski, într-un mesaj rostit în limba rusă. (www.unian.net - 25 februarie) /sdan/ilapadat 
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RIA NOVOSTI: Ucraina a înștiințat Rusia despre rupererea legăturilor diplomatice 

RADOR (25 februarie) - Ministerul de Externe al Ucrainei a informat partea rusă cu privire la ruperea 

relațiilor diplomatice, a declarat, la un breafing, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria 

Zaharova. "Ieri am primit o notă diplomatică de la Ministerul de Externe al Ucrainei cu informarea referitoare la 

rupererea relațiilor diplomatice cu țara noastră. Aceasta nu este alegerea noastră, după cum înțelegeți", a arătat 

Zaharova. Ea și-a exprimat regretul în legătură cu acest fapt, calificându-l drept "rezultatul logic al politicii 

rusofobe a autorităților de la Kiev". După cum a arătat Zaharova, "povestea va pune toate lucrurile la locul lor". 

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia pe data de 24 

februarie, după ce Vladimir Putin a anunțat că în Donbas începe o operațiune militară specială. (www.ria.ru - 25 

februarie) /snicolau/ilapadat 

CNN: Ucraina analizează propunerea Rusiei de a discuta la Minsk problema statutului neutru al 

Ucrainei 

RADOR (25 februarie) - Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia este 

pregătită să trimită o delegație la Minsk, capitala Belarusului, unde să poarte negocieri cu Ucraina, informează 

vineri agenția rusă de știri RIA-Novosti, care precizează că Ucraina a declarat că "analizează " oferta Rusiei. "După 

cum știți, astăzi președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că este pregătit să discute despre statutul 

neutru al Ucrainei. Inițial, președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că scopul operațiunilor militare este de a 

sprijini RPL (Repubica Populară Lugansk) și RPD (Republica Populară Donețk), inclusiv prin demilitarizarea și 

denazificarea Ucrainei. Și aceasta, de fapt, reprezintă componenta integrală a statutului neutru", a declarat Dmitri 

Peskov. Vladimir Putin a făcut apel la "denazificarea" Ucrainei, limbaj condamnat la nivel internațional, în special 

ținând cont de faptul că Volodimir Zelenski este evreu. Consilierul prezidențial ucrainean Oleksii Arestovici a 

declarat vineri pentru CNN că guvernul de la Kiev "analizează propunerea" de începere a negocierilor cu delegația 

rusă la Minsk. Într-un mesaj video separat, emis vineri după-masă, Volodimir Zelenski a făcut apel la negocieri 

directe cu Vladimir Putin. Președintele ucrainean nu a propus direct un statut neutru, dar a semnalat că are 

disponibilitatea de a discuta acest aspect, insistând totodată că țara sa trebue să primească garanții de securitate. 

"Astăzi am auzit de la Moscova că ei vor să vorbim, vor să discutăm despre statutul neutru al Ucrainei. I-am 

întrebat pe toți partenerii statului nostru dacă sunt cu noi. Ei sunt cu noi, dar nu sunt pregătiți să ne includă în 

alianța lor. Nu ne temem să negociem cu Rusia, nu ne temem să discutăm despre orice, despre garanțiile de 

securitate pentru țara noastră. Nu ne temem să discutăm despre statutul neutru", a spus Volodimir Zelenski în 

mesajul video. (CNN INTERNATIONAL - 25 februarie, ora 17:00) /mbaciu/ilapadat 

RBC: Președintele Zelenski dă asigurări că nu pleacă din Kiev 

RADOR (25 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a înregistrat vineri seară un mesaj 

video lângă sediul cancelariei prezidențiale din centrul Kievului, dând asigurări că nu pleacă din oraș. Zelenski 

apare în înregistrare alături de premierul Denis Șmigal și de alți oficiali ucraineni. "Suntem cu toții aici. Ne apărăm 

statul și independența și așa va fi și de acum înainte. Glorie apărătorilor noștri! Glorie apărătoarelor noastre! Glorie 

Ucrainei!" - a declarat Volodimir Zelenski. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: Rusia vrea să dezumanizeze ucrainenii - ministrul de externe, Dmitro Kuleba 

RADOR (25 februarie) - Rusia plănuiește o operațiune masivă sub steag fals pentru a „dezumaniza” 

ucrainenii, a scris ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, pe Twitter. "Nu aveți încredere în falsuri. 

Ucraina își apără pământul într-un război just și defensiv. Spre deosebire de Rusia, noi nu țintim grădinițele și 

civilii", a scris el. (REUTERS - 25 februarie) /aboboc/asalar 

REUTERS: Președintele Zelenski a vorbit cu președintele Biden despre întărirea sancțiunilor și 

asistența pentru apărare 

RADOR (25 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat cu președintele american Joe 

Biden despre întărirea sancțiunilor, asistența pentru apărare și o coaliție împotriva războiului. "Suntem 



213 

 

recunoscători SUA pentru sprijinul puternic acordat Ucrainei!", a scris Zelenski pe Twitter. (REUTERS - 25 

februarie) /aboboc/atataru 

RBC: Ministrul de externe din Ucraina avertizează că Rusia plănuiește o provocare de amploare, 

care presupune "dezumanizarea ucrainenilor" 

RADOR (25 februarie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a avertizat că, în timpul invaziei 

ruse în Ucraina, ocupanții pregătesc o provocare la scară largă pentru a-i acuza pe ucraineni de acțiuni inumane. 

"Potrivit informațiilor, Federația Rusă plănuiește o provocare la scară largă cu scopul de a-i 'dezumaniza' pe 

ucraineni, acuzând Ucraina de presupuse acțiuni inumane. Nu vă lăsați păcăliți de știri false. Ucraina își apără 

pământul într-un război defensiv legitim. Spre deosebire de Federația Rusă, noi nu țintim grădinițe și civili" - a 

scris Kuleba pe Twitter. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/avladucu 

UNIAN: Discuție telefonică Zelenski-Biden 

RADOR (25 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, vineri seară, o discuție la telefon 

cu omologul său american, Joe Biden, pe marginea consolidării sancțiunilor împotriva Rusiei, furnizării de 

asistență defensivă pentru armata ucraineană și înființării unei coaliții anti-război - transmite UNIAN. "Am discutat 

cu Biden despre înăsprirea sancțiunilor, asistența specifică pentru apărare și coaliția anti-război. Sunt recunoscător 

Statelor Unite pentru sprijinul puternic acordat Ucrainei" - a scris Zelenski pe Twitter. (www.unian.net - 25 

februarie) /sdan/atataru 

REUTERS: Personalul ambasadei Greciei părăsește Kievul, în timp ce luptele ajung la periferia 

orașului 

RADOR (25 februarie) - Personalul ambasadei Greciei și ambasadorul acesteia la Kiev părăsesc orașul, a 

anunțat Ministerul de Externe al țării, dar consulatele din Mariupol și Odesa vor rămâne deschise. Ministerul a 

declarat că a aprobat cererea ambasadorului, deoarece situația de securitate în oraș s-a deteriorat rapid. Personalul 

ambasadei și cetățenii greci care doresc să părăsească orașul vor pleca pe cale terestră. Rachete rusești au lovit 

Kievul, iar familiile de ucraineni s-au ascuns în adăposturi în timp ce luptele au ajuns la periferia orașului. 

(REUTERS - 25 februarie) /aboboc/atataru 

RRA: Volodimir Zelenski se află la Kiev și promite că va rămâne mai departe acolo împreună cu 

prim-ministrul Denis Șmihal 

RADOR (25 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află la Kiev și promite că va rămâne 

mai departe acolo împreună cu prim-ministrul Denis Șmihal și cu alți înalți responsabili. Zelenski a postat în 

această seară o scurtă înregistrare în care apare alături de premier și de alți demnitari în fața clădirii Administrației 

Prezidențiale din capitala Ucrainei, încercând să își încurajeze compatrioții. Astăzi, președintele Rusiei, Vladimir 

Putin, le-a cerut militarilor ucraineni să-l înlăture de la putere pe Zelenski, pentru că i-ar fi mai ușor să discute cu 

ei decât cu actuala conducere a Ucrainei. Putin susține că ar fi de acord să poarte negocieri de pace cu ucrainenii, 

dar la nivel de delegații, nu direct cu Zelenski, și la Minsk, însă partea ucraineană ar vrea ca negocierile de pace 

să se desfășoare la Varșovia. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 25 februarie, ora 21:00) /mcimpoaca/atataru 

BBC: Ucraina este gata să discute despre încetarea focului - purtător de cuvânt al lui Zelenski 

RADOR (25 februarie) - Un purtător de cuvânt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski tocmai a 

declarat că țara este pregătită să poarte imediat discuții de încetare a focului și de pace cu Rusia. El a spus că 

oficialii ruși și ucraineni discută în prezent despre ora și locul unde ar putea avea loc discuții. (bbc.com - 25 

februarie, ora 23:40) /aboboc/avladucu 

BBC: Ucraina neagă informațiile că ar fi respins oferta de negocieri de pace cu Moscova 

RADOR (25 februarie) - Ucraina a negat informațiile conform cărora ar fi respins o ofertă a Rusiei de a 

participa la discuții de pace. Purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean, Sergei Nikiforov, a scris pe Facebook: 
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„Trebuie să neg declarațiile conform cărora am refuzat să ținem discuții. Ucraina a fost și rămâne pregătită să 

vorbească despre sfârșitul luptelor și despre pace. Aceasta este poziția noastră neschimbată. Am fost de acord cu 

oferta președintelui rus. Chiar în acest moment, părțile se consultă cu privire la locul și momentul desfășurării 

procesului de negociere. Cu cât vor începe discuțiile mai devreme, cu atât vor fi mai multe șanse de a restabili 

viața normală”. (bbc.com - 25 februarie 

REUTERS: Emmanuel Macron declară că Putin a fost duplicitar în discuțiile purtate cu el 

RADOR (25februarie) - Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat vineri că președintele rus 

Vladimir Putin a fost duplicitar în conversațiile purtate cu el, discutând detaliile acordurilor de la Minks la telefon, 

în timp ce se pregătea să invadeze Ucraina. "Da, a existat duplicitate, da, a existat o alegere deliberată, conștientă 

de a lansa războiul atunci când încă mai puteam negocia pacea", a declarat Macron la finalul unui summit UE în 

care a spus că Franța va adăuga propria sancțiune la pachetul UE. (REUTERS - 25 februarie) /cstoica/dsirbu 

CNN: Președintele francez a afirmat că este pregătit să medieze un acord de încetare a focului și îl 

acuză pe Putin de duplicitate 

RADOR (25 februarie) - Președintele francez Emmanuel Macron s-a poziționat ca mediator între Rusia și 

Ucraina, pentru un potențial acord de încetare a focului. "Cred că este responsabilitatea mea, în primul rând, să iau 

o astfel de inițiativă, când ea va fi cerută de Ucraina și apoi, în timp ce condamnăm, sancționăm, continuăm să 

decidem și să acționăm, să lăsăm această cale deschisă pentru ca în ziua în care, dacă vor fi îndeplinite condițiile, 

să putem obține o încetare a ostilităților pentru poporul ucrainean", a declarat Macron vineri, în cadrul unei 

conferințe de presă care a avut loc la Bruxelles, după un summit de urgență al Uniunii Europene. (CNN 

INTERNATIONAL - 25 februarie) /aionita/dsirbu 

INTERFAX: UE va interzice accesul diplomaților și oamenilor de afaceri din Rusia în spațiul UE 

(Ursula von der Leyen) 

RADOR (25 februarie) - Noile sancțiuni ale UE prevăd interzicerea accesului cu statut privilegiat pe 

teritoriul Uniunii Europene pentru diplomații și oamenii de afaceri din Rusia, a declarat șefa Comisiei Europene, 

Ursula von der Leyen. 

''Diplomații și cei care fac parte din anturajul lor, precum și oamenii de afaceri, nu vor mai avea acces cu 

statut privilegiat în UE'', a scris ea pe Twitter. Von der Leyen a mai spus că noul pachet de sancțiuni va limita 

accesul Rusiei la tehnologiile esențiale, inclusiv în domeniul microcipurilor. Restricțiile UE au intrat în vigoare 

după recunoașterea de către Rusia a republicilor populare Donețk și Lugansk, iar o listă a celor vizați de sancțiuni 

a fost făcută publică. Sancțiunile îl vizează pe ministrul apărării Serghei Șoigu, purtătorul de cuvânt al Ministerului 

rus de Externe, Maria Zaharova, ministrul dezvoltării economice Maksim Reșetnikov, redactorul-șef al Rossia 

Segodnia și Russia Today, Margarita Simonian. Uniunea Europeană a aplicat oficial sancțiuni pentru recunoașterea 

de către Rusia a republicilor populare Donețk și Lugansk. În special, 351 de deputați ai Dumei de Stat a Rusiei 

sunt sub incidența acestor sancțiuni. (www.interfax.ru  - 25 februarie) /vdraguta/denisse 

BNR: Parlamentul Bulgariei a condamnat ferm Rusia pentru intervenția sa militară în Ucraina 

RADOR (25 februarie) - Parlamentul de la Sofia a adoptat o declarație, în care condamnă ferm încălcarea 

gravă a dreptului internațional și a integrității teritoriale a Ucrainei prin intervenția militară a Federației Ruse. Doar 

parlamentarii de la partidul "Văzrajdane" au votat împotrivă, iar un deputat de la "Continuăm Schimbarea" s-a 

abținut. Declarația exprimă sprijinul față de partenerii și aliații Bulgariei din UE și NATO de a impune un pachet 

de măsuri, inclusiv sancțiuni pentru detensionarea conflictului. Parlamentarii mandatează guvernul bulgar să ofere 

asistență Ucrainei și cetățenilor bulgari aflați în această țară, să susțină o poziție europeană comună și să prezinte 

un plan de depășire a consecințelor pentru Bulgaria. (www.bnr.bg - 25 februarie) /ddaniela/denisse 
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RIA NOVOSTI:  Președintele francez, Emmanuel Macron, a precizat că l-a sunat pe Putin, la 

solicitarea lui Zelenski 

RADOR (25 februarie) - Președintele francez, Emmanuel Macron, a precizat că l-a sunat pe președintele 

rus, Vladimir Putin, la solicitarea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Președinții Federației Ruse și Franței 

au avut joi seară o convorbire telefonică, la inițiativa părții franceze. "Am efectuat un schimb de opinii rapid, 

sincer și direct cu președintele Putin, la solicitarea președintelui Zelenski. În primul rând, pentru a cere încetarea 

cât mai urgentă a ostilităților și, în al doilea rând, să-i propun să poarte convorbiri cu Zelenski, care solicită acest 

lucru, însă nu a reușit să ia legătura...'', a declarat liderul francez. El a adăugat că i-a ''transmis președintelui rus un 

mesaj din partea Franței și, un mesaj, din partea lui Zelenski''. ''Deocadată, însă, nu a avut efecte'', a adăugat el. 

Macron și-a reafirmat, de asemenea, intenția sa de a contribui la încetarea ostilităților. (www.ria.ru - 25 februarie) 

/vdraguta/sdm2 

BBC: Guvernul german a declarat că își va suplimenta cheltuielile pentru apărare 

RADOR (25 februarie) - Guvernul german a declarat că își va suplimenta cheltuielile pentru apărare, după 

ce comandantul Forțelor Armate a afirmat că are resurse extrem de limitate pentru a răspunde amenințării din 

partea Rusiei. Ministrul finanțelor, Christian Lindner, a afirmat că este timpul pentru o schimbare majoră în 

investițiile militare. Șeful armatei a afirmat că Germania trebuie să își reconstruiască armata, în caz contrar nu ar 

putea să își îndeplinească obligațiile față de aliații săi. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 8:00) 

/aionita/sdm2 

MTI: Viktor Orbán - Nu vom permite ca Ungaria să fie târâtă în acest război 

RADOR (25 februarie) - Condamnăm în comun acțiunile războinice ale Rusiei împotriva Ucrainei și am 

decis introducerea unur sancțuni unitare - a declarat, vineri dimineața, premierul Viktor Orbán, după summitul UE 

de la Bruxelles. Într-o postare pe Facebook, premierul Ungariei a precizat: "Am dat de înțeles foarte clar că vom 

susține interesele naționale ale Ungariei și nu vom permite ca Ungaria să fie târâtă în acest război". Viktor Orbán 

a afirmat: Am căzut de acord că războiul nu este o soluție pentru nicio situație de conflict. Premierul ungar a 

accentuat că sancțiunile nu vor viza domeniul energiei, astfel încât aprovizionarea Ungariei și a celorlalte state 

membre ale UE cu energie va fi asigurată. Viktor Orbán a adăugat: Am decis că trebuie alocați mai mulți bani 

pentru securitatea țărilor vecine cu Ucraina, deci și pentru cea a Ungariei "și trebuie alocați mai mulți bani pentru 

apărarea frontieri estice". Premierul Ungariei a subliniat: Participanții la summit au căzut de acord că este nevoie 

de o atitudine responsabilă, iar declarațiile pripite și iresponsabile contribuie doar la deteriorarea situației și pun în 

pericol siguranța cetățenilor europeni. (MTI - 25 februarie) /ademeny/denisse 

DARIK: Aceasta nu este o operațiune militară, ci un război, este posibil să continue spre Bulgaria 

(ambasadorul Ucrainei la Sofia) 

RADOR (25 februarie) - Ambasadorul Ucrainei la Sofia, Vitali Moskalenko, a acordat un interviu postului 

de televiziune NOVA, în care a afirmat că nu este vorba despre o operațiune militară, ci despre un adevărat un 

război pe întregul teritoriu al Ucrainei. Diplomatul ucrainean a comparat situația din Ucraina cu cea din Germania 

din anul 1939. "În urmă cu puțin timp, am reascultat declarația lui Putin înainte de anunțarea operațiunii și am 

văzut ceva familiar. Exact cu aceste cuvinte și această intonație s-a adresat Hitler națiunii germane înainte de a 

invada Polonia. Nicio agresiune a unui dictator nu este ultima. După ce își încheie invazia în Ucraina, nu se va 

opri. Este posibil să continue spre România și Bulgaria", a susținut ambasadorul Moskalenko. (www.dariknews.bg 

- 25 februarie) /ddaniela/denisse 

DARIK: Orice agresiune trebuie să aibă un preț (premierul Bulgariei) 

RADOR (25 februarie) - Premierul Bulgariei, Kiril Petkov, a declarat că UE vine cu acțiuni comune care 

includ măsuri comune. "Discuțiile despre cât de serioase sunt acestea continuă și astăzi. Rusia nu este interesată 

de acțiunile Europei, dar orice agresiune trebuie să aibă un preț", a declarat prim-ministrul bulgar reporterilor la 

Bruxelles. Potrivit șefului executivului de la Sofia, prin aceste măsuri, UE dorește să arate că nu poate fi 

indiferentă. "Bulgaria a luat ieri o poziție, în calitate de partener al UE și al NATO. Nimeni nu se aștepta la un 
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atac atât de rapid și masiv, cu victime în Ucraina. O treime din armata ucraineană a fost deja distrusă, sunt explozii 

în întreaga țară. Niciuna dintre țările europene nu se teme de valul de migranți care va veni din Ucraina în Europa. 

Acesta nu este valul de refugiați cu care suntem obișnuiți. Aceștia sunt europeni al căror aeroport tocmai a fost 

aruncat în aer, aceștia sunt programatori care doresc ca internetul să funcționeze, pentru a avea de lucru. Noi și 

toate celelalte țări suntem pregătiți să primim oamenii. Putin trebuie să știe că lucrăm cu toți împreună și nu poate 

exista nicio divizare și că fiecare acțiune are prețul ei. Europa va lucra împreună. Un alt lucru care trebuie să fie 

clar este că vom lucra împreună împotriva războiului hibrid al Rusiei", a declarat premierul bulgar după reuniunea 

liderilor europeni. Potrivit acestuia, cea mai mare greșeală ar fi o divizare a pozițiilor. Întrebat dacă Bulgaria va 

cere trupe NATO suplimentare pe teritoriul bulgar, Petkov a spus că aceasta este o strategie militară, nu politică. 

"Facem parte din NATO și coordonarea are loc în NATO. Optimizarea este văzută la nivel de sistem", a menționat 

prim-ministrul, adăugând că nu va exista un conflict militar NATO-Rusia. Premierul Bulgariei se află la Bruxelles 

pentru o reuniune extraordinară a Consiliului liderilor Uniunii Europene. (www.dariknews.bg - 25 februarie) 

/ddaniela/sdm2 

CNN: Vladimir Putin a decis "să scoată Ucraina de pe harta națiunilor" (Jean-Yves Le Drian) 

RADOR (25 februarie) - Președintele rus Vladimir Putin a decis să "scoată Ucraina de pe harta națiunilor", 

a declarat, vineri, ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian. Acesta a declarat pentru postul de radio France 

Inter că, drept răspuns, sancțiunile europene anunțate în ultimele 24 de ore sunt menite să "asfixieze funcționarea 

Rusiei, să sugrume funcționarea Rusiei". Putin - a spus Le Drian - "a ales o ofensivă masivă - a decis să scoată 

Ucraina de pe harta națiunilor". Ministrul a subliniat că sancțiunile Franței împotriva Rusiei, care nu au fost încă 

anunțate de președintele Emmanuel Macron, "vor fi drastice și puternice - asta înseamnă înghețarea instrumentelor 

lor, înghețarea carnetelor de cecuri, înseamnă imposibilitatea de a mai putea avea activități economice în Franța". 

Întrebat de ce restricțiile privind accesul Rusiei la sistemul bancar SWIFT nu au fost incluse până acum în 

sancțiuni, Le Drian a răspuns: "pentru că a trebuit să ne mișcăm repede". "Nu există tabuuri" cu privire la sancțiuni, 

a adăugat ministrul francez, adăugând că "vor exista și alte sancțiuni". Șeful diplomației franceze a precizat că 

liderii europeni au primit cereri pentru  ajutor militar, financiar și umanitar, din partea Ucrainei, cărora le vor da 

curs. "Au cerut o listă întreagă de echipamente [militare], pe care o analizăm". Le Drian a mai spus că securitatea 

președintelui ucrainean este "un element central pentru ceea ce se întâmplă acum", în contextul afirmațiilor lui 

Volodimir Zelenski, potrivit cărora Rusia îl vizează pe el și familia sa. Ministrul francez a spus că "este important 

ca [Zelenski] să rămână în postul său" și că Franța este pregătită să ajute "dacă va fi necesar". Astăzi "nu este 

același lucru ca în perioada Războiului Rece", a afirmat Le Drian,  adăugând: "Acum este război în inima 

Europei."(edition.cnn.com - 25 februarie) /mbrotacel/sdm2 

REUTERS: Invazia Rusiei în Ucraina a marcat o scindare profundă în istoria Europei (Angela 

Merkel) 

RADOR (25 februarie) - Fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, a declarat vineri că invazia Rusiei 

în Ucraina a marcat "o profundă scindare în istoria Europei după sfârșitul războiului rece", chiar dacă propria ei 

moștenire intră sub un nou con de lumină, pe fondul atacului Rusiei. Rachetele rusești au căzut în ploaie vineri 

peste Kiev și alte orașe din Ucraina, în a doua zi a invaziei despre care Ucraina afirmă că vizează răsturnarea 

guvernului. Angela Merkel, care a condus Germania timp de 16 ani, până în decembrie 2020 și este considerată 

interlocutorul-cheie occidental al președintelui rus, Vladimir Putin, a declarat că urmărește desfășurarea 

evenimentelor "cu mare îngrijorare și compasiune". Fostul cancelar a mai spus că sprijină pe deplin toate eforturile 

pe care le face succesorul său, Olaf Scholz, și pe care le fac aliații Germaniei pentru a trage la răspundere Rusia 

pentru acțiunile sale. "Nu există justificare pentru această încălcare brutală a legilor internaționale și o condamn 

cu toată ființa mea", a declarat Angela Merkel, care s-a născut și a trăit în fosta Germanie comunistă, și vorbește 

fluent limba rusă. (REUTERS - 25 februarie, ora 14:00) /mbaciu/ilapadat 

 

REUTERS: Rusia a fost suspendată din Consiliul Europei (ministrul italian de externe) 

RADOR (25 februarie) - Potrivit ultimelor informații, Rusia a fost suspendată din Consiliul Europei, a 

anunțat vineri ministrul de externe al Italiei, Luigi Di Maio. (REUTERS - 25 februarie, ora 17:42) /mbaciu/ilapadat 
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RIA NOVOSTI: Rusia a fost exclusă din Consiliul Europei 

 

RADOR (25 februarie) - Comitetul de Miniștri ai Consiliului Europei a exclus Rusia din organizație, a 

comunicat ministrul de externe al Italiei, Luigi di Maio. "Noi suntem sinceri, am încercat să purtăm un dialog până 

la sfârșit, acum de Consiliul Europei va depinde reluarea dialogului, dar Federația Rusă nu se va schimba", a 

declarat deputatul rus Piotr Tolstoi. "Rusia rămâne cea mai mare țară europeană, fără de care niciun Consiliu al 

Europei pur și simplu nu este posibil și nu este necesar", a mai declarat acesta."Noi suntem ruși, nu intenționăm 

să ne schimbăm", a mai spus Tolstoi. (www.ria.ru - 25 februarie) /snicolau/ilapadat 

RRA: Liderii de state și guverne din NATO au spus că invazia rusă în Ucraina este cea mai gravă 

amenințare din ultimele decenii 

RADOR (25 februarie) - Liderii de state și guverne din NATO au adoptat cu puțin timp în urmă o declarație 

comună la finalul Summitului extraordinar de astăzi, în care califică invazia rusă în Ucraina drept cea mai gravă 

amenințare din ultimele decenii la adresa securității euro-atlantice. În text se precizează că este vorba despre o 

agresiune militară nejustificată și neprovocată, iar pentru tragedia în desfășurare vinovată este Rusia, dar și 

Belarus. Liderii aliați califică decizia lui Vladimir Putin de a ataca Ucraina ca fiind o gravă greșeală strategică 

pentru care Rusia va plăti scump atât economic, dar și politic mulți ani de acum înainte. Declarația Summitului 

cuprinde și asigurări că NATO va continua să ofere Kievului sprijin practic și politic, iar liderii fac apel și la alte 

țări să acorde ajutor Ucrainei, ne-a transmis redactorul nostru, Carmen Gavrilă. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 25 februarie, ora 20:00) /mcimpoaca/atataru 

CNN: NATO este mai unită și mai hotărâtă ca niciodată - președintele Biden 

RADOR (25 februarie) - Președintele Biden a spus că el și aliații NATO au discutat despre "`angajamentul 

comun față de apărarea colectivă și securitatea transatlantică" în timpul întâlnirii de după-amiază. "În timp ce 

președintele Putin amenință însăși bazele păcii și securității internaționale, NATO demonstrează din nou că este 

pentru libertate și democrație", a transmis președintele într-o declarație. Biden a promis din nou că SUA vor apăra 

teritoriul NATO."Ni s-au alăturat astăzi partenerii noștri apropiați Suedia, Finlanda și Uniunea Europeană", se 

arată în declarație. "Președintele Putin a eșuat în obiectivul său de a împărți Occidentul. NATO este mai unită și 

mai hotărâtă ca niciodată, iar NATO va vrea să-și mențină ușa deschisă pentru acele state europene care 

împărtășesc valorile noastre și care într-o zi ar putea încerca să se alăture Alianței noastre". Imediat după summit, 

Biden a spus că a discutat cu președintele ucrainean Volodomir Zelenski și "a lăudat acțiunile curajoase ale 

poporului ucrainean, care luptă pentru a-și apăra țara". "Am transmis, de asemenea, sprijinul economic, umanitar 

și de securitate continuu oferit de Statele Unite, precum și eforturile noastre continue de a mobiliza alte țări pentru 

a oferi asistență similară", a scris Biden. (CNN INTERNATIONAL, 25 februarie, ora 23:10) /aboboc/atataru 

REUTERS: Marea Britanie afirmă că forțele NATO nu trebuie să aibă un rol activ în Ucraina 

RADOR (25 februarie) - Trupele britanice și cele ale NATO nu trebuie să joace un rol activ  în conflictul 

din Ucraina, după invazia rusă, a declarat, vineri, ministrul britanic al forțelor armate, James Heappey, afirmând 

că riscul de unor erori de calcul în asemenea circumstanțe ar putea deveni existențial. "Toți cei din această cameră 

trebuie să știm clar că trupele britanice și cele ale NATO nu ar trebui și nu trebuie să joace un rol activ în Ucraina", 

a declarat James Heappey, în Parlament. "Trebuie să știm clar care ar putea fi riscul unei erori de calcul și cât de 

existențial ar putea deveni foarte rapid, dacă se fac calcule greșite și lucrurile escaladează fără a fi necesar." 

(REUTERS - 25 februarie ora 13:18) /mbrotacel/sdm2 

CNN: Papa Francisc s-a întâlnit cu ambasadorul Moscovei la Vatican 

RADOR (25 februarie) - Papa Francisc s-a întâlnit vineri la Vatican cu ambasadorul Moscovei la Sfântul 

Scaun. În cadrul întrevederii, Suveranul Pontif și-a exprimat îngrijorările privind invadarea Ucrainei de către 

forțele ruse. Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, a declarat pentru CNN că Papa și-a exprimat 

"îngrijorarea față de războiul din Ucraina". O astfel de vizită este considerată neobișnuită și nu are loc cu protocolul 

obișnuit. (CNN INTERNATIONAL, 25 februarie, ora 15:00) /mbaciu/ilapadat 
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BBC: Papa Francisc a postat pe Twitter un apel la pace, spunând că războiul este un eșec al politicii 

și al umanității 

RADOR (25 februarie) - Papa Francisc a postat pe fluxul său de Twitter un mesaj împotriva războiului, în 

ucraineană, rusă și engleză, spunând că "fiecare război ne lasă lumea mai rea decât înainte". "Războiul este un eșec 

al politicii și al umanității", a adăugat el, numindu-l "o capitulare rușinoasă, o înfrângere usturătoare în fața forțelor 

răului". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 21:00) /aboboc/atataru 

RRA: Președintele Klaus Iohannis a convocat o ședință a CSAT pentru marți, 1 martie, la Palatul 

Cotroceni 

RADOR (25 februarie) - Președintele Klaus Iohannis a convocat o ședință a CSAT pentru marți, 1 martie, 

la Palatul Cotroceni, informează Administrația Prezidențială. Pe ordinea de zi a reuniunii sunt incluse subiecte 

referitoare la evoluțiile privind situația de securitate euroatlantică, în contextul agresiunii Federației Ruse 

împotriva Ucrainei, și implicațiile pentru România, precum și măsurile pentru gestionarea integrată a unui eventual 

flux masiv de refugiați, în contextul internațional de securitate. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte 

tematici de actualitate din domeniul securității naționale. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 25 februarie, ora 

10:05) /denisse 

 

CNN: Discuții între șeful Statului Major Interarme din SUA și aliații din Europa 

RADOR (25 februarie) - Șeful Statului Major Interarme din SUA, Mark Milley, a discutat cu aliații din 

Europa la telefon, după ce Rusia a început invazia în Ucraina. Milley a vorbit cu oficiali din Marea Britanie, Franța, 

Germania, Italia și Canada. De asemenea, a avut o întâlnire cu aliații București 9 - Bulgaria, Republica Cehă, 

Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia - potrivit citirii apelurilor. "Liderii și-au 

împărtășit evaluările asupra atacului nejustificat și neprovocat din partea forțelor militare rusești, în Ucraina". 

"Președintele a discutat despre întărirea aliaților NATO prin repoziționarea forțelor în Europa, pentru a asigura 

aliații și partenerii și pentru a împiedica Rusia să continue provocările."(CNN INTERNATIONAL - 25 februarie) 

/aionita/sdm2 

RRA: Reuniuni extraordinare privind situația din Ucraina 

RADOR (25 februarie) - Președintele Klaus Iohannis participă astăzi, în sistem de videoconferință, la 

reuniunea extraordinară a formatului București 9 și la reuniunea extraordinară a șefilor de stat și de guvern din 

statele NATO, potrivit Administrației Prezidențiale. Klaus Iohannis a anunțat că decizia organizării summitului 

B9 a fost luată împreună cu omologul polonez, Andrzej Duda pentru a coordona răspunsul aliaților de pe flancul 

estic al NATO în privința situației din Ucraina. La rândul său, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a 

declarat, ieri, că Alianța Nord-Atlantică și-a activat planurile de apărare pentru a desfășura forțe suplimentare în 

țările membre din Europa de Est și va avea astăzi un summit prin videoconferință, după atacul Rusiei asupra 

Ucrainei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 25 februarie, ora 8:03) /denisse 

DARIK: Președintele Bulgariei efectuează o vizită de lucru în Polonia 

RADOR (25 februarie) - Președintele Bulgariei, Rumen Radev, efectuează o vizită de lucru la Varșovia, 

unde participă la summitul extraordinar al Formatului București 9 (B9). La forumul internațional sunt prezente 

Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia, Ungaria, Cehia și Polonia. Premierul Bulgariei, Kiril 

Petkov, și-a amânat vizita oficială pe care urma să o efectueze, vineri, în România, informează serviciul de presă 

al guvernului de la Sofia. Motivul acestei decizii nu a fost comunicat, însă probabil că are legătură cu criza din 

Ucraina și acțiunile militare întreprinse de Rusia. În cadrul vizitei sale la București, prim-ministrul Petkov urma 

să se întâlnească cu omologul său român, Nicolae Ciucă. (www.dariknews.bg - 25 februarie) /ddaniela/denisse 
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RRA: Ambasadele României și ale țărilor membre UE și NATO transmit un mesaj de susținere 

pentru Ucraina 

RADOR (25 februarie) - Ambasadele din România, ale țărilor membre ale Uniunii Europene și NATO 

transmit un mesaj de susținere pentru Ucraina și poporul ucrainean într-o postare pe pagina de Facebook a 

reprezentanției Comisiei Europene în România. Diplomații occidentali au reafirmat susținerea pentru integritatea 

și suveranitatea Ucrainei și au transmis tuturor ucrainenilor un mesaj de încurajare și solidaritate. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 25 februarie, ora 15:03) /rpatulea/ilapadat 

REUTERS: Erdoğan afirmă că reacția NATO și a Occidentului la atacul Rusiei nu a fost decisivă 

RADOR (25 februarie) - Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat, vineri, că reacția din partea 

NATO și a statelor occidentale la asaltul Rusiei asupra Ucrainei nu a fost decisivă, adăugând că speră ca summitul 

NATO de vineri să ducă la o abordare mai hotărâtă din partea alianței. Turcia - stat membru NATO - se învecinează 

cu Ucraina și Rusia la Marea Neagră și are relații bune cu ambele. Ankara a cerut Rusiei să își înceteze atacul și 

și-a exprimat sprijinul față de integritatea teritorială a Ucrainei. "Nu ar trebui să se transforme într-o rafală 

obișnuită de condamnări. NATO ar fi trebuit să facă un pas mai decisiv", a declarat Erdoğan, după rugăciunile de 

vineri de la Istanbul. "UE și toate mentalitățile occidentale nu au demonstrat o poziție hotărâtă, cu toții oferă 

constant sfaturi Ucrainei", a spus Erdoğan. "Nu este posibil să ajungem nicăieri cu sfaturi. Când ne uităm la 

măsurile adoptate, nu există nicio măsură adoptată." În pofida unui val de sancțiuni impuse de Vest Rusiei, Turcia 

afirmă că se opune unor astfel de demersuri. Totodată, a evitat să folosească termeni precum "a condamna" sau 

"invazie" în reacția sa la cele întâmplate, afirmând, în schimb, că atacul Moscovei este "inacceptabil". Președintele 

ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut, vineri, Europei, să acționeze mai rapid și în forță în impunerea sancțiunilor 

aplicate Moscovei pentru invadarea Ucrainei, acuzând aliații occidentali de "politichie", în timp ce forțele 

Moscovei avansau către Kiev. Joi, Ucraina a cerut Turciei să închidă pentru Rusia strâmtorile Bosfor și Dardanele, 

ce fac legătura între Marea Mediterană și Marea Neagră, conform unui pact încheiat în 1936. Ankara a afirmat, 

însă vineri, că nu poate opri vasele vasele rusești să treacă spre Marea Neagră, întrucât Rusia are dreptul să cheme 

navele la bază, potrivit acordului respectiv. În timp ce a construit o cooperare strânsă cu Rusia în domeniul apărării 

și al energiei, Turcia a vândut și drone Ucrainei și a semnat un acord cu aceasta pentru a produce mai multe astfel 

de echipamente. Totodată, Ankara se opune politicilor Rusiei în Siria și Libiei, precum și anexării Crimeii. Joi, 

Erdoğan, care se oferise anterior să medieze această criză, a declarat că este "întristat sincer" de invazia lansată de 

Moscova, despre care a subliniat că reprezintă "o lovitură grea" la adresa păcii regionale. (REUTERS - 25 februarie 

ora 14:18) /mbrotacel/ilapadat 

REUTERS: Vladimir Putin are ambiții mai mari decât Ucraina, transmite Casa Albă 

RADOR (25februarie) - Casa Albă a anunțat joi că președintele Vladimir Putin are ambiții mai mari decât 

Ucraina, afirmație formulată ca răspuns la o întrebare legată de obiectivele finale ale liderului rus, în urma invaziei 

țării sale vecine. (REUTERS - 25 februarie) /cstoica/lbadiu 

REUTERS: Premierul Israelului a discutat cu președintele Ucrainei și a oferit sprijin umanitar 

poporului ucrainean 

RADOR (25 februarie) - Premierul Israelului, Nafali Bennett, a vorbit vineri cu președintele Ucrainei, 

Volodimir Zelenski, și a oferit ajutor umanitar pentru poporul ucrainean, informează biroul de presă al premierului 

israelian. "Premierul Bennett a reiterat speranța într-o finalizare rapidă a luptelor și a declarat că este alături de 

poporul ucrainean în aceste zile dificile", se arată într-un comunicat. Israelul a făcut apel la găsirea unei soluții 

pașnice în Ucraina, dar a fost prudent în a critica deschis Rusia, jucător major în conflictul din Siria. Israelul a 

oferit adăpost membrilor comunității evreiești din Ucraina care au fost prinși în toiul luptelor. (REUTERS - 25 

februarie, ora 14:24) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: China refuză să critice acțiunea Rusiei în Ucraina sau să o califice drept "invazie" 

RADOR (25 februarie) - China și-a menținut, vineri, refuzul de a cataloga acțiunile Rusiei în Ucraina drept 

o "invazie" sau de a critica Moscova, în pofida intensificării atacurilor armatei ruse în statul est-european, ce 
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cauzează tot mai multe victime. China a reiterat că crede în respectarea integrității teritoriale a tuturor statelor, însă 

a precizat că chestiunea Ucrainei are propriul context istoric special și complex. "Înțelegem îngrijorările legitime 

ale Rusiei în privința problemelor de securitate", a declarat purtătorul de cuvânt al MInisterului de Externe chinez, 

Wang Wenbin, în cadrul unui briefing susținut vineri la Beijing. Totodată, Wang a criticat comentariul 

președintelui SUA, Joe Biden, conform căruia orice țară care susține invazia Rusiei ar fi "pătată prin asociere", 

precizând că, de fapt, țările care se amestecă în afacerile interne ale altora vor avea reputația pătată. Statele Unite, 

Marea Britanie, Japonia, Canada, Australia și Uniunea Europeană au dezvăluit noi sancțiuni împotriva Moscovei, 

pe lângă cele anunțate la începutul acestei săptămâni, inclusiv decizia Germaniei de a sista proiectul unei conducte 

de gase din Rusia, în valoare de 11 miliarde de dolari. Întrebat dacă China este pregătită să își mărească achiziția 

de petrol rusesc, în răspuns la sancțiunile SUA și UE, Wang a răspuns: Sancțiunile nu au fost niciodată o modalitate 

eficientă de a soluționa probleme. Sperăm că părțile implicate pot lucra din greu pentru a rezolva problema prin 

dialog și consultări." (REUTERS - 25 februarie ora 11:36) /mbrotacel/sdm2 

CNN: China este în continuare reținută și nu recunoaște drept invazie acțiunea Rusiei în Ucraina 

RADOR (25 februarie) - China a fost în continuare reținută și nu a recunoscut invazia Rusiei în Ucraina, 

ocolind răspunsul la peste 30 de întrebări privind agresiunea Rusiei și situația actuală din Ucraina. În cadrul 

informării zilnice de presă, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, a declarat că 

"trebuie respectată suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor țărilor". Oficialul chinez a subliniat, de 

asemenea, că "China înțelege îngrijorările legitime ale Rusiei, privind aspectele legate de securitate", și face apel 

la "reținere și evitarea unei escaladări ulterioare a situației". China a răspuns și atacului verbal mascat lansat de 

președintele Statelor Unite, Joe Biden, într-un discurs susținut joi, în care a declarat că orice țară va sprijini Rusia, 

va fi "contaminată prin asociere". "Adevăratele țări discreditate sunt acelea care se amestecă în mod clar în treburile 

interne ale altor țări și duc războaie străine în numele democrației și al drepturilor omului", a declarat Wang 

Wenbin, răspunzând la întrebarea legată de comentariile președintelui Biden. Wang Wenbin a subliniat că 

Beijingul va continua "cooperarea sa normală cu Rusia, în spiritul respectului reciproc, al egalității și beneficiului 

reciproc". Oficialul chinez a condamnat sancțunile impuse de Occident, afirmând că ele nu vor fi niciodată "cea 

mai eficientă cale de rezolvare a problemelor". Întrebat dacă China se va opune prin veto rezoluției Consiliului de 

Securitate al ONU privind condamnarea acțiunilor Rusiei, Wang Wenbin a evitat întrebarea și a afirmat că China 

"va trata aspectele relevante în concordanță cu scopurile și principiile stipulate în Carta ONU, pe baza poziției 

consecvente a Chinei" și că "va continua să promoveze negocierile de pace în modul său propriu". (CNN 

INTERNATIONAL, 25 februarie, ora 13:00) /mbaciu/sdm2 

REUTERS: Brazilia - Jair Bolsonaro a dezaprobat afirmațiile vicepreședintelui Hamilton Mourão 

cu privire la invazia Rusiei 

RADOR (25februarie) - Președintele Brazilian, Jair Bolsonaro, a dezaprobat, joi, o afirmație a 

vicepreședintele Hamilton Mourão, care declarase că Brazilia se opune invaziei Rusiei în Ucraina. Mourão a 

condamnat joi invazia rusă în Ucraina. Comentariile sale au depășit cu mult un comunicat al Ministerului de 

Externe al Braziliei cu privire la îngrijorarea legată de operațiunile militare ale Rusiei și în care autoritățile 

braziliene îndeamnă la o soluție diplomatică. Adresându-se susținătorilor săi într-o transmisie web, Jair Bolsonaro 

a declarat că doar el, președintele, poate vorbi despre criza dintre Rusia și Ucraina și că nu este treaba lui Mourão. 

(REUTERS - 25 februarie) /cstoica/dsirbu 

V.2 Perspectiva militară  

RIA NOVOSTI: Ministerul rus al Apărării a anunțat că militarii ucraineni aflați pe Insula Șerpilor 

din Marea Neagră s-au predat 

RADOR (25 februarie) - Ministerul rus al Apărării anunță că 82 de militari ucraineni, care se aflau pe Insula 

Șerpilor, din Marea Neagră, au depus armele și s-au predat, relatează Agenția de presă RIA NOVOSTI. 

(www.ria.ru - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 
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RIA NOVOSTI: Peste 150 de militari ucraineni au depus armele și s-au predat 

RADOR (25 februarie) - Ministerul rus al Apărării anunță că peste 150 de militari ucraineni au depus armele 

și s-au predat, în urma operațiunii militare speciale a Forțelor Armate ale Federației Ruse și ale republicilor din 

Donbas, a declarat generalul-maior Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, vineri. 

''În timpul ostilităților, peste 150 de militari din diferite structuri ale Forțelor Ucrainei au depus armele și s-

au predat. În zona Insulei Șarpelui, din Marea Neagră, 82 de militari ucraineni au depus armele și s-au predat în 

mod voluntar unei unități a Forțelor Armate Ruse. În momentul de față, li se cere să semneze că refuză să participe 

la ostilități. În curând, vor reveni în familiile lor", a spus Igor Konașenkov. Rusia a distrus 118 obiective militare 

din Ucraina. Konașenkov a precizat că alți 11 militari din Brigada 53 mecanizată a Forțelor Armate Ucrainene s-

au predat în zona locialitătii Mîkolaivka. De asemenea, una dintre unitățile Brigăzii 36 a pușcașilor marini din 

cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei a luat legătura cu Comandamentul miliției populare din Donețk și a solicitat 

un coridor umanitar pentru a intra pe teritoriul republicii. După ce vor preda armele, ei vor putea, de asemenea, să 

se întoarcă la familiile lor. 

Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării a subliniat că, după stabilizarea situației în zonele unde 

au loc lupte, toți militarii ucraineni care se predau vor fi eliberați. (www.ria.ru - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 

RBC: Armata Rusiei a suferit pierderi record în luptele de vineri, peste 1.000 de soldați fiind uciși 

de trupele ucrainene 

RADOR (25 februarie) - Pierderile umane suferite de armata rusă în prima jumătate a zilei de 25 februarie 

în războiul din Ucraina au depășit 1.000 de persoane, un număr record în întreaga istorie modernă a Federației 

Ruse - transmite, vineri, Ministerul Apărării de la Kiev. Potrivit informațiilor instituției, Rusia nu a înregistrat 

niciodată un asemenea număr de militari morți în timpul ostilităților în toată perioada existenței sale, în niciun 

conflict armat inițiat de Moscova. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: Trupele ucrainene au ucis peste o mie de soldați ruși (ministerul apărării din Ucraina) 

RADOR (25 februarie) - Ministerul apărării din Ucraina a anunțat vineri că peste 1.000 de militari ruși au 

fost uciși până acum, de la începerea conflictului dintre Rusia și Ucraina. "Rusia nu a suferit atât de multe victime 

în timpul niciunul din conflictele sale armate de la începuturi", subliniază ministerul ucrainean al apărării. 

(REUTERS - 25 februarie, ora 15:42) /mbaciu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Putin le-a propus militarilor ucraineni să ia puterea în propriile mâini 

RADOR (25 februarie) - Putin le-a propus militarilor ucraineni să ia puterea din țară în propriile mâini: "Se 

pare că nouă cu voi ne va fi mai ușor să ajungem la o înțelegere decât cu această bandă de narcomani și neonaziști, 

care s-a așezat la Kiev și a luat ostatic întreg poporul ucrainean ", a declarat președintele Rusiei. Șeful statului rus 

a făcut apel la soldații ucraineni să nu le permită radicalilor să folosească cetățenii civili drept scut viu. (www.ria.ru 

- 25 februarie) /snicolau/ilapadat 

BBC: Președintele Rusiei s-a adresat armatei ucrainene și a îndemnat-o să preia puterea și 

conducerea în țară 

RADOR (25 februarie) -  Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a adresat Consiliului de Securitate al Rusiei 

și, indirect, armatei ucrainene. Președintele Putin a spus că Benderii - referire la un luptătorul antisovietic din cel 

de-Al Doilea Război Mondial, Stepan Bandera - și așa-numiții neonaziști "au instalat armament greu, inclusiv 

sisteme de lansare a rachetelor" în orașe, inclusiv în Kiev și Harkov. "Neonazist" este un cuvânt des utilizat de 

președintele Putin când se referă la guvernul ucrainean. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care este 

evreu, a respins termenul. "Ei acționează ca teroriști întreaga lume, ascunzându-se în spatele poporului pentru a 

acuza Rusia să provoacă victime în rândul populației pașnice. Se știe cu siguranță că acestea toate se întâmplă la 

recomandările care vin din partea consultanților străini, consilieri americani în special", a declarat Vladimir Putin, 

după care s-a adresat forțelor ucrainene: "Mă adresez încă o dată soldaților forțelor armate ucrainene: nu permiteți 

Banderilor și neonaziștilor să se folosească de copiii voștri, de soțiile voastre și de bătrânii voștri ca de un scut. 

Luați puterea în mâinile voastre proprii. Se pare că voi și noi am putea ajunge mai ușor la un acord decât cu banda 
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de dependenți de droguri și neonaziști de la Kiev". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 17:00) 

/mbaciu/ilapadat 

 

CNN: Trupele ruse au realizat un desant reușit și au ocupat aerodromul Hostomel din suburbiiile 

Kievului (Rusia) 

RADOR (25 februarie) - Purtătorul de cuvânt al ministerului apărării din Rusia, general-maiorul Igor 

Konașenkov, a declarat vineri că foțele ruse au efectuat "o operațiune reușită de desant" pentru capturarea 

aerodromului Hostomel din suburbiile capitalei ucrainene, Kiev. "Peste 200 de elicoptere ruse au fost implicate în 

operațiune. Succesul desantului a fost asigurat prin suprimarea întregului sistem de apărare aeriană din zonă, de 

izolarea completă din aer a zonei de luptă și de coordonarea susținută a războiului electronic", se arată într-un 

comunicat. General-maiorul Konașenkov a pretins că forțele ruse au ucis peste 200 de trupe inamice și că nu s-a 

înregistrat nicio victimă în rândul forțelor armate ruse. CNN nu a putut corobora declarațiile, dar echipa de 

corespondenți CNN din teren a relatat că trupe rusești aeropurtate au ocupat joi poziții pe aerodromul Hostomel. 

Comunicatul mai spune, fără dovezi, însă, că serviciile de informații și consilierii militari ai Statelor Unite au 

instruit liderii armatei ucrainene să plaseze sisteme de artilerie antirachetă în zonele rezidențiale pentru a provoca 

tir de răspuns împotriva rezidenților. "Fac apel la cetățenii ucraineni: conducerea voastră naționalistă utilizează 

aceleași metode ca teroriștii. Ei vor să vă folosească pe post de scut uman. Forțele armate ruse nu vor lansa niciun 

atac în zonele rezidențiale din capitala ucraineană". (CNN INTERNATIONAL - 25 februarie, ora 18:00) 

/mbaciu/ilapadat 

CNN: Rusia a lansat un asalt amfibiu la vest de portul ucrainean Mariupol (oficial american din 

apărare) 

RADOR (25 februarie) - În Marea Azov, la vest de portul ucrainean Mariupol, are loc "un atac amfibiu", a 

declarat vineri un oficial american din apărare, care a adăugat că acum "rușii aduc pe uscat mii de soldați din 

infanteria navală". Oficialul american a precizat că nu cunoaște ce au de gând să facă acești infentariști pe teritoriul 

Ucrainei, dar a adăugat că "presupunerea generală este că se vor deplasa spre nord-est, către Mariupol și regiunea 

Donbas". (CNN INTERNATIONAL, 25 februarie, ora 18:00) /mbaciu/ilapadat 

RRA: Putin cere armatei ucrainene "să preia puterea" la Kiev 

RADOR (25 februarie) - În a doua zi a invaziei ruse în Ucraina, președintele rus, Vladimir Putin, a făcut 

apel la armata ucraineană "să preia puterea" la Kiev. Potrivit corespondentului RRA la Moscova, Alexandr 

Beleavski, liderul rus a mai spus că are informații conform cărora naționaliștii și neonaziștii ucraineni amplasează 

armament greu, inclusiv artilerie cu reacție, în centrul unor mari orașe pentru a provoca riposte cu rachete din 

partea Rusiei, căreia să îi atribuie apoi responsabilitatea pentru victimele în rândul civililor. În paralel, Rusia s-a 

declarat gata să participe la negocieri cu Ucraina la Minsk. Kievul a acceptat, dar a propus Varșovia ca loc de 

desfășurare, pentru ca apoi să își ia o pauză de reflecție. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care susține 

că este ținta numărul unu a rușilor, se află la Kiev și promite că va rămâne mai departe acolo. El a postat în această 

seară o scurtă înregistrare, în care apare alături de premierul Denis Șmihal și alți demnitari, în fața clădirii 

Administrației Prezidențiale din capitala Ucrainei, încercând să își încurajeze compatrioții. Pe ucraineni îi așteaptă 

o noapte grea, pentru că prezența trupelor ruse a fost semnalată în mai multe zone ale țării, în câteva orașe mari și 

chiar într-un cartier din nordul capitalei Kiev. Oamenii au fost sfătuit să rămână la adăpost, însă Ministerul 

ucrainean de Interne a distribuit circa 18 mii de arme ucrainenilor care s-au oferit voluntari pentru a-și apăra țara 

și pentru a-i ajuta pe militarii armatei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 25 februarie, ora 22:03) 

/eradu/atataru 

CNN: Insula Șerpilor din Marea Neagră a fost capturată de forțele ruse, transmite Serviciul de 

Grăniceri al Ucrainei 

RADOR (25 februarie) - Insula Șerpilor, mica insulă ucraineană din Marea Neagră, a fost capturată de 

forțele ruse, a transmis Serviciul de Grăniceri al Ucrainei, printr-un comunicat postat pe Facebook joi seara. 
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Serviciul de Poliție de Frontieră a declarat că infrastructura de pe insulă a fost distrusă după un atac aerian și un 

bombardament de artilerie. Comunicațiile cu polițiștii de frontieră și cu forțele armate de pe insulă au fost 

întrerupte, potrivit anunțului. Insula Zmiinyi sau "Insula Șerpilor" este una dintre cele mai sudice așezări ale țării. 

Insula, care se află la aproximativ 20 de mile sud de coasta ucraineană, joacă un rol-cheie în stabilirea limitelor 

apelor teritoriale ale Ucrainei. Populația mică a insulei este formată în mare parte din polițiști de frontieră. Serviciul 

de grăniceri a transmis printr-un comunicat că insula a fost "capturată de inamic" pe baza ultimelor informații 

primite. În comunicat se precizează că forțele ruse le-au cerut celor care apără insula să se predea. "Trebuie 

remarcat că SBGSU, împreună cu forțele armate ucrainene și Garda Națională a Ucrainei, continuă să lupte activ 

împotriva inamicului", se mai precizează în comunicat. (www.cnn.com - 25 februarie) /cstoica/dsirbu 

REUTERS: Guvernul ucrainean apelează la hackeri din țară pentru a-și proteja infrastructura și 

pentru a spiona trupele ruse (surse) 

RADOR (25februarie) - Guvernul Ucrainei solicită voluntari din cadrul comunității subterane de hackeri 

din țară pentru a ajuta la protejarea infrastructurii critice și pentru a efectua misiuni de spionaj cibernetic împotriva 

trupelor ruse, susțin două persoane implicate în proiect. În timp ce forțele ruse atacau orașe de pe întreg teritoriul 

Ucrainei, joi dimineață începuseră să apară pe forumurile hackerilor cereri de voluntari, în contextul în care mulți 

rezidenți au părăsit capitala Kiev. "Comunitatea cibernetică ucraineană! Este timpul să ne implicăm în apărarea 

cibernetică a țării noastre", se menționează în postare, prin care se cere hackerilor și experților în securitate 

cibernetică să trimită o cerere prin Google docs, cu precizarea specialității fiecăruia, cum ar fi aptitudini în 

dezvoltarea de malware și referințe profesionale. Yegor Aushev, cofondatorul unei companii de securitate 

informatică din Kiev, a declarat pentru Reuters că a întocmit postarea la solicitarea unui înalt oficial al Ministerului 

Apărării care l-a contactat joi. Firma lui Aushev, Cyber Unit Technologies, este cunoscută pentru colaborarea cu 

guvernul Ucrainei în domeniul apărării infrastructurii critice. O altă persoană, direct implicată în acest demers, a 

confirmat că cererea a venit joi dimineață din partea Ministerului Apărării. Reprezentanții Ministerului Apărării 

din Ucraina nu au comentat informația. Un atașat al Apărării de la Ambasada Ucrainei la Washington a declarat 

că „nu poate confirma sau infirma informațiile de pe canalele Telegram”, referindu-se la platforma de mesagerie 

mobilă și a refuzat să facă alte comentarii. Aushev a spus că voluntarii vor fi împărțiți în unități cibernetice 

defensive și ofensive. Unitatea defensivă urmează a fi folosită pentru a apăra infrastructuri precum centralele 

electrice și sistemele de apă. Într-un atac cibernetic din 2015, atribuit pe scară largă hackerilor de stat din Rusia, 

225.000 de ucraineni au rămas fără electricitate. Unitatea ofensivă de voluntari pe care Aushev a spus că o 

organizează ar ajuta Armata Ucrainei să deruleze operațiuni de spionaj digital împotriva forțelor ruse invadatoare. 

"Avem o armată în țara noastră. Trebuie să știm ce face." Miercuri, un segment de software distructiv, recent 

depistat, a fost găsit circulând în Ucraina, afectând sute de computere, potrivit cercetătorilor de la firma de 

securitate cibernetică ESET. Suspiciunile au căzut asupra Rusiei, care a fost acuzată în repetate rânduri de atacuri 

informatice împotriva Ucrainei și a altor țări. Printre victime se numără agenții guvernamentale și o instituție 

financiară, după cum a informat anterior Reuters. Rusia a negat acuzațiile. Efortul de a construi o forță militară 

cibernetică intră târziu în joc, a recunoscut Aushev. Un oficial de securitate ucrainean a declarat la începutul acestei 

luni că țara nu are nicio forță militară cibernetică dedicată, a transmis Washington Post. "Este sarcina noastră să 

le creăm anul acesta", a declarat pentru Washington Post sursa citată. Ajuns joi seara târziu în Ucraina, Aushev a 

spus că a primit deja sute de solicitări și că va începe verificarea pentru a se asigura că niciunul dintre ei nu este 

agent rus. (REUTERS - 25 februarie) /cstoica/dsirbu 

BBC: Ucraina a pierdut controlul asupra Insulei Șerpilor, transmite Ministerul de Interne 

RADOR (25 februarie) - Ucraina a anunțat că a pierdut controlul asupra unei mici insule din Marea Neagră, 

după ce a fost atacată de forțe navale ruse. Ministerul de Interne a transmis că grănicerii de pe Insula Șerpilor au 

răspuns cu un mesaj scurt, sfidător, când o navă de război rusă le-a cerut să se predea. Toți cei 13 grăniceri au fost 

uciși. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 3:04) /cstoica/dsirbu 

REUTERS: Două explozii au fost auzite în capitala ucraineană Kiev 

RADOR (25 februarie) - Două explozii au fost auzite în Kiev la primele ore ale zilei de vineri, a comunicat 

agenția de știri Interfax-Ucraina. Sunete similare au fost auzite cu o zi înainte, când, potrivit oficialilor ucraineni, 
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o bază militară din Brovary, un oraș din apropierea Kievului, a fost atacat de rachetele de croazieră ale Rusiei, joi, 

ucigând șase persoane. (REUTERS - 25 februarie, ora 4:48) /aionita/dsirbu 

CNN: Kiev a fost lovit cu rachete balistice sau de croazieră, potrivit unui consilier guvernamental 

ucrainean 

RADOR (25 februarie) - Capitala ucraineană a fost atacată cu rachete la primele ore ale dimineții de vineri, 

potrivit unui consilier al guvernului țării. "Atacurile asupra Kievului cu rachete de croazieră sau balistice 

continuă", a declarat pentru reporteri, prin mesaj text, Anton Gherașcenko, consilier în Ministerul Afacerilor 

Interne din Ucraina. O echipă CNN a auzit vineri dimineață două explozii puternice în centrul Kievului și o a treia 

explozie în depărtare. (CNN INTERNATIONAL - 25 februarie) /aionita/dsirbu 

REUTERS: Ucraina are nevoie de mai multă muniție pentru a se apăra împotriva rachetelor ruse, 

a afirmat trimisul țării în Japonia 

RADOR (25 februarie) - Ucraina are nevoie de mai multă muniție anti-aeriană pentru a se apăra de rachetele 

rusești, a declarat ambasadorul țării în Japonia vineri. Ambasadorul Sergiy Korsunsky a spus reporterilor că 

Ucraina era bine apărată împotriva atacurilor tancurilor, dar că are nevoie de rachete Stinger și alte mijloace anti-

aeriene, pentru a se apăra împotriva rachetele de croazieră care cad asupra țării. Korsunsky a făcut un apel către 

națiuni să impună cele mai severe sancțiuni posibile împotriva Rusiei, pentru a îi opri atacul asupra Ucrainei. El a 

avertizat că Europa este în pericol de "contaminare nucleară" dacă centrala de la Cernobîl, acum aflată sub control 

rus, va fi avariată sau nu va fi menținută corespunzător. (REUTERS - 25 februarie) /aionita/dsirbu 

REUTERS: Explozii auzite în Kiev, un oficial susține că un avion a fost doborât 

RADOR (25 februarie) - Forțele ucrainene au doborât un avion inamic deasupra Kievului la primele ore ale 

dimineții de vineri, care apoi s-a prăbușit peste o clădire rezidențială și a luat foc, a declarat Anton Gherașcenko, 

un consilier al Ministerului de Interne ucrainean. Nu este clar dacă aeronava avea pilot. Gherașcenko a scris pe 

Telegram că o clădire rezidențială de nouă etaje este în flăcări. O serie de explozii au fost auzite anterior în Kiev, 

despre care Gherașcenko a afirmat că sunt sunetele sistemului de apărare antiaeriană care trăgea în aeronavă. Rusia 

a inițiat o invazie pe scară largă a Ucrainei joi, iar Kievul a declarat zeci de victime și sute de răniți. (REUTERS - 

25 februarie) /aionita/dsirbu 

RBC: Un avion rusesc doborât de forțele ucrainene a căzut în capitala Kiev 

RADOR (25 februarie) - Un avion rusesc a fost doborâtă de forțele ucrainene de apărare aeriană - transmite, 

vineri dimineață, agenția RBC. Potrivit unor surse oficiale ucrainene, avionul a căzut în raionul Darnița din Kiev. 

Anton Gherașcenko, un consilier din MAI al Ucrainei, a precizat că avionul doborât de forțele ucrainene s-a 

prăbușit lângă un bloc de locuințe. "O clădire de locuințe cu nouă etaje este în flăcări, de la etajul patru până la 

etajul nouă. Echipele de intervenție sting incendiul. Probabil că sunt multe victime în rândul populației civile" - a 

transmis Anton Gherașcenko. "Cele două explozii puternice de la Kiev sunt generate de sistemele de apărare 

aeriană ucraineană. Vă rugăm să nu vă panicați, iar, în cazul în care auziți sirene, mergeți la adăpost" - a transmis 

Serviciul de Stat pentru Comunicații Speciale al Ucrainei. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/dsirbu 

CNN: Noi imagini din satelit înfățișează zeci de vehicule care au trecut un pod din apropierea 

Cernobîlului 

RADOR (25 februarie) - Un convoi lung de vehicule s-a deplasat peste un ponton militar care traversează 

răul Pripiat, în apropierea graniței dintre Ucraina și Belarus, potrivit unor noi imagini din satelit de la Capella 

Space. Imaginile, surprinse la ora 9:57, ora Kievului, joi, înfățișează vehicule aliniate pe țărmul sudic al râului 

Pripiat. (CNN INTERNATIONAL - 25 februarie) /aionita/dsirbu 
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UNIAN: Atacuri cu rachete asupra Kievului 

RADOR (25 februarie) - Câteva explozii s-au auzit la Kiev, vineri dimineață, la ora 4:22 - scrie UNIAN, 

raportând astfel de situații în raioanele Pecersk, Holosiivski, Pozniaki și Troeșcina. "Au fost atacuri cu rachete 

balistice sau de croazieră asupra Kievului" - a scris pe Telegram Anton Gherașcenko, un consilier din MAI 

ucrainean. Ulterior, acesta a informat că sistemele ucrainene de apărare antiaeriană au doborât un avion al Rusiei 

pe teritoriul capitalei Kiev. Avionul s-a prăbușit într-un cartier rezidențial. "O clădire de locuințe nouă etaje este 

în flăcări. Probabil, sunt multe victime în rândul civililor" - a subliniat Gherașcenko. (www.unian.net - 25 

februarie) /sdan/dsirbu 

CNN: Forțele ruse sunt la aproximativ 30 de kilometri de Kiev, potrivit oficialilor din administrația 

Biden 

RADOR (25 februarie) - Forțele mecanizate care au intrat în Ucraina prin Belarus se află la aproximativ 32 

de kilometri de Kiev, au declarat oficiali ai administrației Biden parlamentarilor americani, într-o ședință de 

informare de joi, potrivit unor surse, într-un apel care a avut loc la ora 18:30 p.m. ET (1:30 ora României n.tr.). 

Oficialii au descris un nou element rus care intră în Ucraina din Rusia ca fiind puțin mai departe, dar care se 

îndreaptă de asemenea către Kiev, cu scopul de a încercui orașul și, probabil, de a înlătura guvernul ucrainean, 

potrivit parlamentarului cu care a avut loc discuția telefonică. (CNN INTERNATIONAL - 25 februarie) 

/aionita/dsirbu 

UKRAINSKA PRAVDA: Ministerul Apărării din Ucraina: Forțele ucrainene au ucis aproximativ 

800 de invadatori ruși 

RADOR (25 februarie) - Ministerul Apărării de la Kiev informează, vineri dimineață, că de la începutul 

invaziei lansate de Rusia în Ucraina, forțele ucrainene au ucis aproximativ 800 de invadatori ruși. "Pe 25.02.2022, 

la ora 03:00, pierderile estimate ale inamicului erau următoarele: șapte aeronave, șase elicoptere, peste 30 de 

tancuri, 130 de vehicule blindate și 800 de persoane" - a comunicat ministrul adjunct al apărării de la Kiev, Anna 

Maliar. (www.pravda.com.ua - 25 februarie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Atac cu rachete asupra unui punct de trecere a graniței din sud-estul Ucrainei 

RADOR (25 februarie) - Un atac cu rachete a avut loc vineri asupra unui punct de trecere a graniței 

ucrainene, în regiunea sud-estică Zaporijijia, ucigând și rănind mai mulți grăniceri, a declarat Serviciul de 

Grăniceri al Ucrainei. Regiunea nu are o graniță terestră cu Rusia, care a inițiat o operațiune militară împotriva 

Ucrainei joi, dar se află pe coasta Mării Azov, învecinată cu ambele țări. (REUTERS - 25 februarie) /aionita/dsirbu 

 

KORRESPONDENT: Trupele ruse se îndreaptă spre Kiev - avertizează guvernatorul regiunii 

ucrainene Sumi 

RADOR (25 februarie) - Forțele militare ruse au încercuit orașul ucrainean Konotop din regiunea Sumi, iar 

blindatele acestora se îndreaptă acum spre Kiev - a anunțat, vineri dimineață, șeful Administrației Regionale de 

Stat din Sumi, Dmitro Jivițki. "Sunt foarte multe echipamente militare în direcția vestică" - a precizat oficialul. 

Acesta le-a cerut ucrainenilor care pot să lupte să pună mâna pe arme și să îi întâmpine pe agresorii ruși. 

(www.korrespondent.net - 25 februarie) /sdan/dsirbu 

 

SUSPILNE: Ucraina: Atac cu rachete asupra unei unități de frontieră din regiunea Zaporijjia 

RADOR (25 februarie) - O unitate de frontieră din regiunea ucraineană Zaporijjia (sud-est) a fost lovită de 

rachete rusești. Mai mulți grăniceri ucraineni au murit și alții au fost răniți în atacul respectv - a anunțat, vineri, 

Serviciul de Frontieră al Ucrainei. "La ora 04:25, inamicul a tras o rachetă asupra unității de frontieră Primorski 

Posad din regiunea Zaporijjia" - a precizat instituția. Satul Primorski Posad este situat pe coasta Mării Azov. 

(www.suspilne.media - 25 februarie) /sdan/dsirbu 
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SUSPILNE: Ucraina: Atac cu rachete asupra unei unități de frontieră din regiunea Zaporijjia 

RADOR (25 februarie) - O unitate de frontieră din regiunea ucraineană Zaporijjia (sud-est) a fost lovită de 

rachete rusești. Mai mulți grăniceri ucraineni au murit și alții au fost răniți în atacul respectv - a anunțat, vineri, 

Serviciul de Frontieră al Ucrainei. "La ora 04:25, inamicul a tras o rachetă asupra unității de frontieră Primorski 

Posad din regiunea Zaporijjia" - a precizat instituția. Satul Primorski Posad este situat pe coasta Mării Azov. 

(www.suspilne.media - 25 februarie) /sdan/dsirbu 

CNN: Ministrul adjunct de interne al Ucrainei: exploziile de deasupra Kievului, provocate de 

sistemele defensive aeriene ucrainene 

RADOR (25 februarie) - Ministrul adjunct de interne al Ucrainei, Evhen Enin, a atribuit o explozie care a 

avut loc vineri deasupra capitalei "doborârii unei rachete (rusești) de către sistemele defensive anti-rachetă". CNN 

nu a putut verifica independent informația. Anterior, vineri dimineață, reporterii CNN aflați în Kiev au transmis 

că au auzit mai multe explozii puternice. Separat, Anton Gherașcenko, consilier al Ministerului Afacerilor Interne 

din Ucraina, a declarat vineri că orașul Kiev a fost atacat de "rachete de croazieră sau balistice". Fotografiile 

distribuite vineri de Gherașcenko înfățișează o clădire rezidențială din Kiev în flăcări și pompieri care încearcă să 

stingă incendiul, în timp ce în depărtare se vede fum negru. (CNN INTERNATIONAL - 25 februarie) 

/aionita/dsirbu 

UKRAINSKA PRAVDA: Serviciul de Securitate din Ucraina a dezvăluit un posibil plan al rușilor 

vizând ocuparea Kievului 

RADOR (25 februarie) - Serviciile speciale ucrainene au dezvăluit planurile ulterioare ale invadatorilor ruși, 

al căror scop este "preluarea controlului" asupra capitalei Ucrainei - potrivit unui comunicat al Serviciului de 

Informații de la Kiev (SBU). Potrivit planului operațional al Federației Ruse, până la 2.000 de soldați ai forțelor 

speciale ruse intenționează să ocupe un aeroport din Kiev (unul dintre cele două aeroporturi) și instalațiile de 

control al traficului aerian, cu ajutorul blindatelor și al trupelor aeriene. Militarii ruși ar urma să fie aduși în Ucraina 

cu elicoptere din Belarus. Totodată, trupele aflate la sol ar urma să deconecteze o parte cât mai mare a capitalei 

ucrainene de la electricitate și comunicații. Rusia planifică să trimită în această operațiune până la 10.000 de 

parașutiști. (www.pravda.com.ua - 25 februarie) /sdan/dsirbu 

CNN: Ucraina susține că a făcut 800 de victime printreîn rândurile forțelor militare ruse 

RADOR (25 februarie) - Ministerul ucrainean al Apărării a comunicat că forele sale armate a făcut 

aproximativ 800 de victime în rândurile forțelor militare ruse de la începutul invaziei rusești, la primele ore ale 

zilei de joi. Nu este clar dacă ministerul se referea doar la numărul de persoane ucise. Ministerul a comunicat că 

mai mult de 30 de tancuri rusești au fost distruse, ca și șapte aeronave rusești și șase elicoptere. CNN nu a putut 

verifica independent cifrele menționate de Ucraina. (CNN INTERNATIONAL - 25 februarie) /aionita/dsirbu 

CNN: Cel puțin trei alte explozii auzite în Kiev 

RADOR (25 februarie) - Cel puțin trei alte explozii s-au auzit în capitala ucraineană, Kiev, în zorii zilei de 

vineri. Acestea păreau să se audă din sud-vestul orașului. Este ora 6:30 în Kiev. Mai devreme, în această 

dimineaață, echipele CNN din Kiev au transmis că au auzit explozii puternice în oraș. (CNN INTERNATIONAL 

- 25 februarie) /aionita/dsirbu 

REUTERS: Opt persoane rănite în urma doborârii unei aeronave rusești deasupra Kievului 

RADOR (25 februarie) - Forțele ucrainene au doborât o aeronavă inamică deasupra Kievului la primele ore 

ale zilei de vinei, care apoi s-a prăbușit peste o clădire rezidențială și a luat foc, a declarat Anton Gherașcenko, 

consilier al Ministerului de Interne. Nu este clar dacă aeronava avea pilot sau dacă nu era vorba despre o rachetă. 

Autoritățile municipale de la kiev au afirmat că cel puțin opt persoane au fost rănite când obiectul s-a prăbușit 

peste clădirea de apartamente. (REUTERS - 25 februarie) /aionita/dsirbu 
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UKRAINSKA PRAVDA: Orașele importante din regiunea ucraineană Sumi, încercuite de trupele 

invadatoare ruse 

RADOR (25 februarie) - Trupele ruse au încercuit toate orașele mari din regiunea ucraineană Sumi și se 

deplasează spre vestul Ucrainei - a anunțat, vineri, șeful administrației militare din regiune, Dmitro Jivițki. 

"Inamicul a montat baraje rutiere la intrările și ieșirile din orașul Sumi. Populația civilă este lăsată să treacă. Dar, 

din păcate, situația rămâne critică. Un număr foarte mare de tancuri și diverse echipamente se deplasează spre 

Kiev" - a precizat oficialul. (www.pravda.com.ua - 25 februarie) /sdan/dsirbu 

UKRAINSKA PRAVDA: Forțele ruse atacă un aeroport de lângă Rivne, nord-vestul Ucrainei 

RADOR (25 februarie) - Invadatorii ruși au început să bombardeze aeroportul din localitatea ucraineană 

Velika Omeliana, care se află la 4 kilometri de orașul Rivne - transmite, vineri, ziarul Ukrainska Pravda. Potrivit 

unui reprezentant al aeroportului, atacurile au început la ora 6:10. (www.pravda.com.ua - 25 februarie) 

/sdan/denisse 

RBC: Lupte intense în apropierea Kievului 

RADOR (25 februarie) - Trupele de asalt aerian ale Forțelor Armate ale Ucrainei luptă în apropierea 

localităților Dimer și Ivankiv, regiunea Kiev, unde există un număr mare de vehicule blindate ale Rusiei - anunță, 

vineri dimineață, Statul Major al Forțelor Armate din Ucraina. "Podul de peste râul Teteriv a fost distrus. O altă 

grupare tactică din forțele de apărare deține controlul asupra aerodromului Hostomel, unde au încercat să pătrundă 

forțe aeroportate rusești" - a mai precizat armata ucraineană. Între timp, în mai multe cartiere din Kiev au fost 

semnalate explozii. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/denisse 

BBC: Rusia anunță că a distrus mai mult de 80 de obiective militare ucrainene și 100.000 de 

ucraineni și-au părăsit locuințele 

RADOR (25 februarie) - Mii de locuitori ai Kievului și-au petrecut noaptea la metrou, pentru a se adăposti 

de amenințarea atacurilor rusești. Ministerul rus al Apărării a declarat că atacurile aeriene și cele cu rachete au 

distrus mai mult de 80 de obiective militare ucrainene. Un număr mare de civili ucraineni încearcă să fugă din fața 

luptelor. Joi, ONU a declarat că 100.000 de persoane și-au părăsit locuințele, multe dintre acestea rămânând în 

țară. Polonia a creat mai multe centre de primire de-a lungul graniței sale cu Ucraina, oferind alimente și asistență 

medicală celor care fug din țară. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 7:00) /aionita/denisse 

GAZETA.UA: Forțele ruse au atacat orașul est-ucrainean Starobilsk 

RADOR (25 februarie) - Trupele invadatoare ruse au lansat atacuri asupra orașului ucrainean Starobilsk, 

situat în regiunea estică Luhansk - a anunțat, vineri, șeful administrației regionale, Serhi Haidai. Două locuințe au 

luat foc în urma bombardamentelor, iar o conductă de gaz a fost avariată. "Șase persoane au fost salvate, o persoană 

a murit" - a precizat funcționarul. (www.gazeta.ua - 25 februarie) /sdan/denisse 

KORRESPONDENT: Rusia pregătește un atac cu tancuri asupra Kievului 

RADOR (25 februarie) - Asistentul ministrului ucrainean de interne, Anton Gherașcenkom, susține că 

trupele ruse plănuiesc să atace Kievul în cursul zilei de vineri. "Cea mai grea zi va fi azi (vineri, n.r.). Planul 

inamicului este să vină către Kiev cu tancuri dinspre Ivankiv și Cernihiv. Tancurile rusești ard foarte bine când 

sunt lovite de rachetele noastre antitanc Stugna, Korsar și cadourile de la aliații noștri NLAW și Javelin. Apărătorii 

Kievului sunt pregătiți!" - a scris Gherașcenko pe Twitter. Între timp, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei 

raportează că armata ucraineană luptă în apropiere de localitățile Dimer și Ivankiv, lângă Kiev, unde a ajuns un 

număr mare de vehicule blindate rusești. Forțele armate ale Ucrainei au aruncat în aer un pod pentru a opri marșul 

unei coloane de tancuri rusești care se deplasa dinspre Ivankiv. De asemenea, militarii ucraineni au raportat că 

forțele ruse au lansat un atac aerian asupra unităților din apropierea orașului Kropivnițki. (www.korrespondent.net 

- 25 februarie) /sdan/sdm2 
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RBC: Trupele ruse avansează în regiunea Kiev 

RADOR (25 februarie) - Ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Hanna Maliar, a anunțat, vineri dimineață, 

că trupele invadatoare ruse continuă să avanseze în regiunea Kiev, apropiindu-se de localitatea Vorzel, din raionul 

Irpin. "Este posibil ca ocupantul să intre în Vorzel și în localitățile din jur. Trageți și distrugeți inamicul!" - a scris 

Maliar pe contul său de Facebook. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/sdm2 

RBC: Kiev: Militarii ruși au capturat două vehicule ale armatei ucrainene și se îndreaptă spre 

centrul orașului 

RADOR (25 februarie) - Ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Hanna Maliar, a scris pe Facebook că 

ocupanții ruși au capturat două vehicule ale Forțelor Armate ale Ucrainei și se îndreaptă spre centrul Kievului, 

fiind urmați de un convoi de vehicule militare rusești. Oficialul a postat mesajul respectiv vineri dimineața, în jurul 

orei 9:00. "Militarii ruși au capturat două vehicule ale Forțelor Armate ale Ucrainei, au îmbrăcat uniforma armatei 

ucrainene și se deplasează cu viteză spre centrul Kievului, dinspre Obolon. Aceștia sunt urmați de un convoi de 

camioane militare ruse. Vor fi cu siguranță neutralizați" - a scris Maliar. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/denisse 

BBC: Armata ucraineană încearcă să împiedice ajungerea armatei ruse la Kiev 

RADOR (25 februarie) - Armata ucraineană a comunicat că a aruncat în aer un pod aflat la nord de Kiev, 

pentru a încetini avansul tancurilor rusești care se îndrepată spre capitală, dinspre Belarus. Coloane de blindate 

rusești avansează și dinspre Crimeea, din sud, și dinspre Rusia, din Est. Oficialii ucraineni au declarat că trupele 

își apără pozițiile în ciuda faptului că sunt depășite numeric și că vor folosi rachete antitanc pentru a îi împiedica 

pe ruși să ajungă la capitală. Ciocniri violente au avut loc peste noapte în orașu Sumi, aflat în apropierea graniței 

ruse. Orașul învecinat, Konotop, a fost încercuit și asediat. Armata ucraineană a declarat că 60 de grupuri tactice 

de luptă rusești au intrat deja în Ucraina și că zeci de tancuri rusești au fost distruse, ca și elicoptere și avioane de 

război. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 9:00) /aionita/sdm2 

RBC: Armata ucraineană a incendiat o coloană militară rusă în regiunea Kiev 

RADOR (25 februarie) - Soldații ucraineni continuă să apere orașul Hostomel, din regiunea Kiev, Forțele 

Armate anunțând, vineri, că au incendiat un convoi de echipamente ale invadatorilor ruși. "Lângă Hostomel, 

Armata ucraineană a incendiat o coloană de invadatori ruso-fasciști! Ard, mor, se predau!" - a scris Armata 

ucraineană pe Facebook. RBC amintește că Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat, vineri dimineață, că militarii 

ruși au capturat două vehicule ale Forțelor Armate ale Ucrainei și s-au deplasat spre centrul Kievului. Anterior, 

președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că grupuri de sabotaj ale armatei ruse au intrat în Kiev. 

Astfel, Zelenski le-a cerut locuitorilor capitalei să respecte restricția de circulație. (www.rbc.ua - 25 februarie) 

/sdan/sdm2 

RBC: Soldații ruși care se îndreptau spre centrul Kievului au fost lichidați - anunță Armata 

ucraineană 

RADOR (25 februarie) - Soldații ruși care capturaseră vineri dimineață două vehicule ale forțelor ucrainene 

și îmbrăcaseră uniforma acestora, îndrepându-se spre centrul Kievului, au fost lichidați - transmite Ministerul 

Apărării de la Kiev. Amintim că ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Hanna Maliar, a anunțat, vineri, la ora 

9:00, că invadatorii ruși au capturat două vehicule ale armatei ucrainene și se deplasează spre centrul Kievului, 

dinspre cartierul Obolon. "Aceștia sunt urmați de un convoi de camioane militare rusești" - a subliniat Maliar. 

(www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/sdm2 

KORRESPONDENT: Armata ucraineană a doborât un avion rusesc în partea centrală a țarii 

RADOR (25 februarie) - Poliția din regiunea Cerkasi au anunțat, vineri, vă armata ucraineană a doborât un 

avion inamic în apropierea localității Voznesenske. "Astăzi, 25 februarie, la ora 08:30, în apropiere de satul 

Voznesenske, raionul Zolotoniski, armata noastră a doborât un avion inamic. Pilotul a reușit să se catapulteze. 

Rugăm populația să acorde o atenție deosebită persoanelor suspecte, în special celor în uniforme tactice sau 
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militare cu elemente roșii pe haine și, posibil, cu răni vizibile. Bărbatul s-ar putea afla în raionul Zolotoniski și ar 

putea încerca să oprească vehiculele din apropiere pentru a ajunge în alt oraș" - se arată în comunicat. Pilotul este 

căutat acum de structurile de forță ucrainene. (www.korrespondent.net - 25 februarie) /sdan/sdm2 

KORRESPONDENT: Armata Ucrainei avertizează că trupele ruse încearcă să atace Kievul 

RADOR (25 februarie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei au avertizat, vineri, în jurul orei 12:00, 

că trupele ruse încearcă să atace Kievul. "După ce s-a confruntat cu o respingere demnă din partea apărătorilor din 

Cernihiv, inamicul încearcă acum să ocolească orașul și să atace capitala. Cu același scop - un atac asupra Kievului 

- indiferent de pierderi, inamicul avansează în direcția Kozeleț-Brovari și în direcția Konotop-Nijin-Kiev" - se 

arată în mesaj. (www.korrespondent.net - 25 februarie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Separatiștii proruși din estul Ucrainei intenționează să își extindă teritoriul (presa 

rusă) 

RADOR (25 februarie) - Separatiștii susținuți de Rusia se așteaptă ca trupele lor să de deplaseze foarte 

curând dincolo de granițele regiunilor Donețk și Lugansk din Ucraina, a declarat, vineri, un lider separatist, citat 

de agenții de presă ruse. Separatiștii - a căror independență a fost recunoscută de Moscova în această săptămână, 

înainte de a lansa o invazie la scară largă în Ucraina - controlează, în prezent, doar o parte a acestor provincii. 

(REUTERS - 25 februarie ora 11:54) /mbrotacel/sdm2 

KORRESPONDENT: Armata ucraineană a distrus aproximativ 20 de tancuri rusești în nordul 

țării 

RADOR (25 februarie) - În regiunea Cernihiv, armata ucraineană a distrus aproximativ 20 de tancuri rusești 

care veneau dinspre Minsk - anunță, vineri, contul de Facebook "Operational Command North". De asemenea, 

divizia ucraineană din nordul țării a distrus o coloană de echipamente militare ale Rusiei, care se deplasa de la 

Repok la Cernihiv. Este vorba despre aproximativ 10-15 echipamente distruse. (www.korrespondent.net - 25 

februarie) /sdan/sdm2 

UNIAN: "Insula Șerpilor este a noastră" - transmite partea ucraineană, care susține că dețin 

controlul asupra teritoriului respectiv 

RADOR (25 februarie) - Insula Șerpilor este sub controlul Ucrainei, polițiștii de frontieră ucraineni 

continuând să păzească granițele naționale din Marea Neagră - a asigurat, vineri,  Vadim Denisenko, unul dintre 

consilierii ministrului afacerilor interne de la Kiev. "Două nave necunoscute s-au apropiat de Insula Șerpilor, au 

tras în debarcader. Au cerut grănicerilor ucraineni să se predea, dar nu au stabilit termenii. După aceea, s-au 

îndepărtat de insulă. În momentul de față, Insula Șerpilor este a noastră" - a declarat Denisenko, în jurul prânzului. 

(www.unian.net - 25 februarie) /sdan/sdm2 

BBC: Trupele ruse au ajuns în unele zone din nordul capitalei Ucrainei 

RADOR (25 februarie) - Trupele ruse au ajuns în unele zone din nordul capitalei Ucrainei, Kiev, pe măsură 

ce măresc presiunea în a doua zi a invaziei în Ucraina. În cartierul Obolong, oamenii au fugit la adăpost, pe fondul 

unor schimburi de cu focuri cu arme de calibru mic. Trupele invadatoare ar putea intra și în alte cartiere ale 

Kievului în orele următoare. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 13:00) /mbaciu/sdm2 

UNIAN: Garda Națională a Ucrainei are un nou comandant 

RADOR (25 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a numit pe Iuri Lebid comandant al 

Gărzii Naționale a Ucrainei, decretul prezidențial semnat în acest sens fiind postat, vineri, pe site-ul președintelui. 

UNIAN amintește că Garda Națională a Ucrainei a rămas fără conducere pe 27 ianuarie, odată cu demisia 

comandantului Mikola Balan. Acesta a demisionat după un atac armat asupra unor militari în orașul Dnipro. 

(www.unian.net - 25 februarie) /sdan/sdm2 
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REUTERS: Armata ucraineană este vizată de hackerii din Belarus (CERT) 

RADOR (25 februarie) - Oficiali ucraineni din domeniul securității cibernetice au declarat vineri că hackeri 

din Belarus atacă adresele private de mail ale militarilor ucraineni și ale "persoanelor înrudite. Într-un mesaj postat 

pe facebook, Grupul de Răspuns în Situații de Urgență Informatică (CERT) precizează că hackerii fură parole de 

e-mail pe care le utilizează pentru a intra în conturile de mail ale soldaților ucraineni, unde compromit agenda de 

adrese și trimit mesaje virusate. CERT susține că grupul vinovat este "UNC1151", care are ca membri ofițeri din 

armata belarusă cu sediul la Minsk. Ambasda Belarusului la Londra nu a răspuns apelurilor pentru un comentariu. 

(REUTERS - 25 februarie, ora 16:24) /mbaciu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Putin le-a propus militarilor ucraineni să ia puterea în propriile mâini 

RADOR (25 februarie) - Putin le-a propus militarilor ucraineni să ia puterea în propriile mâini: Se pare că 

ne va fi mai ușor să ne înțelegem decât cu această bandă de narcomani și neonaziști, a declarat președintele Rusiei. 

(www.ria.ru - 25 februarie) /snicolau/ilapadat 

REUTERS: Cargobotul Namura Queen a fost lovit de o rachetă în largul coastelor Ucrainei 

RADOR (25 februarie) - Nava de transport marfă Namura Queen, înregistrată în Panama, a fost lovită vineri 

de o rachetă în largul coastelor Ucrainei, informează un operator de transport din zonă. Potrivit informațiilor, după 

explozie la bordul navei s-a produs un incendiu, dar care a fost rapid stins. (REUTERS - 25 februarie, ora 17:30) 

/mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Rusia trage asupra navelor care se apropie de portul ucrainean Pivdenii din Marea 

Neagră (Ucraina) 

RADOR (25 februarie) - Ministrul infrastructurii din Ucraina, Oleksander Kubrakov, a declarat vineri că 

forțele ruse deschid focul asupra navelor care navighează în Marea Neagră, în apropiere de portul ucrainean 

Pivdenii. (REUTERS - 25 februarie, ora 17:48) /mbaciu/ilapadat 

CNN: În Ucraina se află o treime din puterea de luptă adusă de Rusia la granițe (oficial al SUA) 

RADOR (25 februarie) - Rusia are în acest moment în Ucraina "aproximativ o treime din puterea ei de 

luptă" adunată la granițele ucrainene pentru o invazie, a declarat vineri un oficial de rang înalt din cadrul forțelor 

Statelor Unite. "Acest lucru nu înseamnă că nu se vor angaja mai mult", a mai spus oficialul și a adăugat: "Ăsta 

este doar un instantaneu a ceea ce vedem acum". (CNN INTERNATIONAL - 25 februarie, ora 18:00) 

/mbaciu/ilapadat 

RBC: Primarul Kliciko anunță că la Kiev vor fi înființate unități suplimentare de apărare 

teritorială 

RADOR (25 februarie) - Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat crearea unor unități suplimentare de 

apărare teritorială în capitală. Potrivit acestuia, brigada 112 are personal complet. "Brigada 112 a apărării teritoriale 

a orașului nostru este completă 100%. Acum, rezolvăm problema creării de unități suplimentare ale apărătorilor 

Kievului" - a declarat Kliciko, într-un briefing susținut vineri seară. Agenția RBC amintește că Vitali Kliciko a 

numit invazia rusă în Ucraina drept un război sângeros și a asigurat că își va apăra țara cu arma în mână. 

(www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/avladucu 

RBC: Primarul Kliciko anunță că la Kiev vor fi înființate unități suplimentare de apărare 

teritorială 

RADOR (25 februarie) - Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat crearea unor unități suplimentare de 

apărare teritorială în capitală. Potrivit acestuia, brigada 112 are personal complet. "Brigada 112 a apărării teritoriale 

a orașului nostru este completă 100%. Acum, rezolvăm problema creării de unități suplimentare ale apărătorilor 

Kievului" - a declarat Kliciko, într-un briefing susținut vineri seară. Agenția RBC amintește că Vitali Kliciko a 
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numit invazia rusă în Ucraina drept un război sângeros și a asigurat că își va apăra țara cu arma în mână. 

(www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/atataru 

REUTERS: Runde de artilerie se aud în capitala Ucrainei - martor Reuters 

RADOR (25 februarie) - Runde de artilerie au fost auzite vineri seară în capitala Ucrainei, Kiev, a declarat 

un martor pentru Reuters. Un alt martor a spus că în partea de vest a Kievului au avut loc focuri de armă intense. 

(REUTERS - 25 februarie) /aboboc/asalar 

REUTERS: Imaginile din satelit arată noi desfășurări de forțe în sudul Belarusului 

RADOR (25 februarie) - Imaginile din satelit realizate astăzi au arătat mai multe desfășurări mari de forțe 

terestre și aproximativ 150 de elicoptere de transport în sudul Belarusului, la aproximativ 20 de mile de granița cu 

Ucraina, a transmis o companie privată din SUA. Imaginile publicate de Maxar Technologies, care urmărește 

acumularea forțelor ruse de câteva săptămâni, nu au putut fi verificate independent de Reuters. (REUTERS - 25 

februarie) /aboboc/asalar 

RBC: Explozii la o termocentrală din Kiev 

RADOR (25 februarie) - Mai multe explozii au fost raportate, vineri seară, în zona centralei ermoelectrice 

Nr.6 din capitala Ucrainei, cauzele și consecințele celor semnalate fiind încă necunoscute - scrie RBC. Autoritățile 

din Kiev investighează împrejurările - potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko. "Au avut loc cinci explozii la 

un interval de 3-5 minute la Termocentrala-6. Serviciile de urgență și salvare se îndreaptă către zona respectivă. 

Urmează să aflăm detalii" - a precizat primarul. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/asalar 

RIA NOVOSTI: Trupele ucrainene au supus tirului localitatea Verhnetorețki (surse din republica 

populară autoproclamată Donețk) 

RADOR (25 februarie) - Trupele ucrainene au lansat cinci proiectile de calibru 122 milimetri asupra 

localității Verhnetorețki, a comunicat reprezentantul republicii populare autoproclamate Donețk la Centrul comun 

de control și coordonare, transmite RIA - Novosti. (www.ria.ru - 25 februarie) /snicolau/asalar 

UKRAINSKA PRAVDA: Amenințare aeriană la Kiev 

RADOR (25 februarie) - Capitala Ucrainei este amenințată cu un atac aerian, autoritățile îndemnând 

populația să meargă urgent în adăposturi. Potrivit Ukrainska Pravda, un avertisment în acest sens a fost lansat 

vineri seară, în jurul orei 21:00, pe contul de Telegram al Administrației Regionale de Stat Kiev. 

(www.pravda.com.ua - 25 februarie) /sdan/asalar 

KORRESPONDENT: Un pilot militar ucrainean a doborât șase avioane rusești 

RADOR (25 februarie) - Un pilot militar ucrainean a reușit să doboare de unul singur șase avioane de 

vânătoare aparținând forțelor de ocupație ale Federației Ruse - potrivit unui mesaj postat pe Facebook de către 

ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Hanna Maliar. "Șase avioane rusești doborâte în 30 de ore. Acesta este 

rezultatul abilităților înalte de luptă ale pilotului militar ucrainean" - a scris Maliar. Pe rețelele de socializare, 

pilotul a primit deja porecla "Fantoma din Kiev" - notează ziarul Korrespondent. (www.korrespondent.net - 25 

februarie) /sdan/atataru 

REUTERS: Trupele ruse s-au oprit în apropierea orașului de nord-est Konotop - forțele terestre 

ale Ucrainei 

RADOR (25 februarie) - Trupele ruse s-au oprit în apropierea orașului de nord-est Konotop, după ce au 

suferit pierderi grele în timpul unei lupte, au declarat forțele terestre ale Ucrainei. „Au o problemă cu combustibilul 

și aprovizionarea”, se arată în declarație, adăugând că soldații ruși ar fi jefuit magazinele locale. La periferia 

orașului se aflau aproximativ 40 de unități de echipamente rusești arse. (REUTERS - 25 februarie) 

/aboboc/avladucu 
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SUSPILNE: Trupele ruse au lansat atacuri cu rachete asupra unui aerodrom din vestul Ucrainei 

RADOR (25 februarie) - Trupele ruse au lansat atacuri cu rachete asupra aerodromului din orașul 

Starokonstantiniv, în regiunea vest-ucraineană Hmelnițk - transmite, vineri seară, televiziunea publică Suspilne. 

Informația a fost confirmată de autoritățile locale. Cinci rachete au fost lansate asupra aerodromului, potrivit 

primarului orașului, Mikola Melniciuk, situația acum este calmă, iar echipele de pompieri au fost trimise la 

aerodrom. Informațiile despre bombardament au fost confirmate și de șeful departamentului de informare al 

Administrației Regionale de Stat Hmelnițk, Inna Mihailova. (www.suspilne.media- 25 februarie) /sdan/atataru 

RBC: Armata ucraineană a incendiat aproximativ 40 de echipamente rusești în nord-estul țării 

RADOR (25 februarie) - Trupele ucrainene au incendiat aproximativ 40 de echipamente militar ale 

invadatorilor ruși în apropiere de orașul Konotop, regiunea nord-estică Sumi - anunță, vineri seară, forțele terestre 

ucrainene. "La periferia orașului sunt aproximativ 40 de echipamente rusești arse" - subliniază armata ucraineană, 

adăugând că trupele ruse au staționat în oraș, având probleme cu combustibilul și proviziile. După lupte grele și 

pierderi semnificative, rușii s-au retras lângă Konotop.  

"Tanchiștii ruși se plimbă cu canistre și încearcă să cumpere combustibil. Soldații forțelor de ocupație cer 

hrană de la populația locală. Au fost înregistrate cazuri de jefuire a unităților comerciale de către invadatorii ruși" 

- a mai transmis armata ucraineană și le-a recomandat localnicilor să îi "ajute" pe invadatori. (www.rbc.ua - 25 

februarie) /sdan/atataru 

REUTERS: Germania va oferi NATO militari, sisteme de apărare aeriană, nave de război 

RADOR (25 februarie) - Germania intenționează să ofere NATO militari, sisteme de apărare aeriană și nave 

de război, pentru a își întări flancul estic, după ce Rusia a invadat Ucraina, a scris revista germană Der Spiegel, 

vineri, fără a oferi, însă, sursele. Germania ar putea trimite o companie de infanterie cu aproximativ 150 de soldați 

și mai mult de 12 vehicule blindate Boxer, potrivit unui pachet alcătuit de ministerul apărării Christine Lambrecht, 

a scris revista. Ministerul Apărării nu a fost disponibil pentru a comenta. Germania intenționează, de asemenea, 

să ofere sisteme de rachete antiaeriene "Patriot", și o corvetă, și o fregată. Navele ar trebui retrase din alte misiuni 

de pe Marea Mediterană. Statele Unite și alte membre NATO au trimis ajutor militar Ucrainei, dar nu există nicio 

acțiune de a trimite trupe în Ucraina, din teama de a nu provoca un conflict european mai amplu. (REUTERS - 25 

februarie) /aionita/sdm2 

CNN: Franța va livra Ucrainei echipament militar defensiv (președintele Emmanuel Macron) 

RADOR (25 februarie) - Franța va livra echipament militar defensiv Ucrainei, a anunțat vineri președintele 

francez, Emmanuel Macron, în cadrul unui discurs scris și adresat celor două camere ale Parlamentului. În discurs, 

președintele Macron nu detaliază despre ce fel de echipament este vorba. Potrivit declarațiilor sale, Franța va livra 

Ucrainei "asistență bugetară suplimentară în valoare de 300 de milioane de euro" și "va asigura materialul defensiv 

de care Ucraina are nevoie". Anterior, Franța a livrat Ucrainei ajutor umanitar și sprijin financiar. (CNN 

INTERNATIONAL, 25 februarie, ora 17:00) /mbaciu/ilapadat 

RBC: Polonia a trimis ajutor militar în Ucraina 

RADOR (25 februarie) - Polonia a oferit Ucrainei o nouă asistență militară - scrie, vineri seară, agenția 

RBC, precizând că o coloană de vehicule transportând muniție a trecut granița de stat polono-ucraineană. Ministrul 

polonez de externe, Mariusz Błaszczak, a postat pe Twitter o fotografie cu un convoi de vehicule ce transportau 

muniție pentru armata ucraineană. Błaszczak a scris că Polonia este solidară cu Ucraina ș a exprimat cuvinte de 

sprijin pentru poporul ucrainean, condamnând, totodată, agresiunea rusă. "Convoiul cu muniția pe care o furnizăm 

în Ucraina a ajuns deja la vecinii noștri. Îi sprijinim pe ucraineni. Suntem solidari și ne opunem ferm agresiunii 

ruse" - a subliniat ministrul. RBC amintește că secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat anterior 

că Alianța va continua să sprijine Ucraina cu arme, inclusiv pentru apărare aeriană. (www.rbc.ua - 25 februarie) 

/sdan/asalar 
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REUTERS: Aliații NATO vor furniza mai multe arme Ucrainei (Jens Stoltenberg) 

RADOR (25 februarie) - Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că alianța desfășoară 

elemente din forța sa de răspuns pregătită pentru luptă și va continua să trimită arme în Ucraina, inclusiv pentru 

apărare aeriană. Stoltenberg a mai spus că Rusia încearcă să răstoarne guvernul de la Kiev. „Acum desfășurăm 

elemente de forță de răspuns al NATO, pentru prima dată în contextul apărării colective”, a declarat el într-o 

conferință de presă după un summit virtual. (REUTERS - 25 februarie) /aboboc/ilapadat 

KORRESPONDENT: NATO va trimite arme în Ucraina - anunță un consilier din cancelaria 

prezidențială ucraineană 

RADOR (25 februarie) - Oleksi Arestovici, consilier în cancelaria prezidențială de la Kiev, a declarat că 

NATO a anunțat că va furniza Ucrainei sisteme de apărare aeriană și un număr mare de arme, întrucât acordurile 

cu Rusia nu mai funcționează - scrie, vineri seară, ziarul Korrespondent. Potrivit lui Arestovici, Polonia trimite 

primul lot de asistență militară, care va conține, printre altele, mortiere, muniție, drone și căști. "A fost exprimată 

și disponibilitatea de a furniza rachete Javelin după acordul Statelor Unite privind o achiziție suplimentară, pentru 

înlocuirea acestora, care ne pot fi transferate nouă" - a precizat Arestovici. (www.korrespondent.net - 25 februarie) 

/sdan/atataru 

RRA: Președintele Klaus Iohannis a convocat o ședință a CSAT pentru marți, 1 martie, la Palatul 

Cotroceni 

RADOR (25 februarie) - Președintele Klaus Iohannis a convocat o ședință a CSAT pentru marți, 1 martie, 

la Palatul Cotroceni, informează Administrația Prezidențială. Pe ordinea de zi a reuniunii sunt incluse subiecte 

referitoare la evoluțiile privind situația de securitate euroatlantică, în contextul agresiunii Federației Ruse 

împotriva Ucrainei, și implicațiile pentru România, precum și măsurile pentru gestionarea integrată a unui eventual 

flux masiv de refugiați, în contextul internațional de securitate. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte 

tematici de actualitate din domeniul securității naționale. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 25 februarie, ora 

10:05) /denisse 

RRA: Avertisment al Directoratului Național de Securitate Cibernetică 

RADOR (25 februarie) - Conflictul militar dintre Rusia și Ucraina este exploatat la maximum de hackeri, 

care transmit mesaje false, ce îndeamnă utilizatorii să facă donații pentru cauza Ucrainei. Directoratul Național de 

Securitate Cibernetică recomandă evitarea accesării de linkuri din astfel de postări, ori din mesaje nesolicitate, 

venite din surse necunoscute. De asemenea, nu trebuie furnizate date financiare, personale sau de autentificare, în 

urma acestor cereri venite pe rețelele de socializare și trebuie evitată sponsorizarea involuntară a criminalității 

cibernetice. Raportarea unor asemenea incidente se poate face direct către DNSC, la numărul unic 1911, sau pe e-

mail, la adresa: alerts@dnsc.ro(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 25 februarie, ora 1:03) /dsirbu 

RRA: Ministrul apărării naționale a coprezidat reuniunea extraordinară a miniștrilor apărării în 

Format București 9 

RADOR (25 februarie) - Ministrul apărării naționale, Vasile Dîncu, a co-prezidat ieri reuniunea 

extraordinară a miniștrilor apărării în Format București 9, organizată prin videoconferință, în contextul agresiunii 

armate a Federației Ruse asupra Ucrainei. În intervenția sa, ministrul român a condamnat agresiunea Rusiei, 

menționând că aceasta reprezintă o violare inacceptabilă a dreptului internațional și a tuturor angajamentelor 

asumate de Moscova, inclusiv față de independența și integritatea teritorială a Ucrainei. Vasile Dîncu a salutat 

măsurile adoptate de NATO în vederea consolidării Flancului Estic și a exprimat faptul că România este pregătită 

pentru primirea de refugiați - informează MApN într-un comunicat. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 25 

februarie, ora 1:01:25) /aburtica/dsirbu 
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TASS: Emmanuel Macron a anunțat că Franța intenționează să accelereze desfășurarea trupelor 

sale în România 

RADOR (25 februarie) - Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat, în cadrul unei conferințe de 

presă, că desfășurarea militarilor francezi în România va fi accelerată. ''Franța va continua să își îndeplinească pe 

deplin angajamentele sale de a asigura securitatea aliaților săi din NATO. Un nou contingent va fi trimis în Estonia, 

iar desfășurarea militarilor francezi în România va fi accelerată, a declarat Macron, citat de Agenția de presă TASS. 

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat că NATO mizează să desfășoare un grup 

de luptă permanent în România. Pentagonul a anunțat că Statele Unite trimit forțe suplimentare în România, 

Polonia și Germania pentru ''întărirea apărării aliaților''. (Agenția de presă TASS - 25 februarie) /vdraguta/dsirbu 

INTERFAX UCRAINA: Petrolier care naviga sub pavilion românesc, atacat de pe o navă rusească 

RADOR (25 februarie) - Comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujni, a anunțat, vineri, 

că petrolierul "Millennium Spirit", care naviga sub pavilion românesc, a fost lovit de pe o navă rusească, la 12 

mile de portul Pivdeni din regiunea Odesa - scrie Interfax, într-o știre difuzată la ora 14:16. "Petrolierul Millennium 

Spirit, sub pavilionul României, la 12 mile de portul Pivdeni, a fost lovit de o navă rusească. Circumstanțele sunt 

investigate, nu există căi de comunicare cu vasul" - a scris Zalujni pe Facebook. (www.interfax.com.ua - 25 

februarie) /sdan/ilapadat 

RADOR: Petrolierul atacat de nava rusească naviga sub pavilion moldovenesc, nu românesc - 

precizează armata Ucrainei 

RADOR (25 februarie) - Comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujni, a revenit asupra 

anunțului postat pe Facebook potrivit căruia un petrolier (Millennium Spirit) care naviga sub pavilion românesc a 

fost lovit de pe o navă rusească, la 12 mile de portul Pivdeni din regiunea Odesa. Zalujni a precizat că vasul era 

sub pavilionul Republicii Moldova, nu al României. /sdan/ilapadat 

CNN: Germania și-a extins sprijinul din cadrul misiunii NATO de poliție aeriană în România 

RADOR (25 februarie) - Ministerul german al Apărării a comunicat că și-a extins sprijinul din cadrul 

misiunii NATO de poliție aeriană în România. "Am intensificat, deja, Poliția Aeriană în România, pentru a asigura 

spațiul aerian pe flancul de sud-est al NATO - cu până la șase avioane Eurofighter, până la sfârșitul lunii martie", 

afirmă ministerul pe pagina sa de Twitter, adăugând că "în operațiuni mixte cu Italia, acestea vor efectua zboruri 

de protecție armată, ca Alertă de Reacție Rapidă". După invazia Rusiei în Ucraina, ministrul german de externe, 

Christine Lambrecht, a spus că Germania intenționează să își extindă sprijinul față de misiunea din România și, 

totodată, să răspundă unor solicitări suplimentare din partea alianței. În decursul lunii februarie, Germania a trimis 

trei aeronave de luptă pentru a participa la misiunea NATO de protecție a spațiului aerian al României. Recent, 

Germania a trimis încă 350 de militari în Lituania, în cadrul angajamentului său în NATO - pe lângă cei 550 de 

militari care fac parte din misiunea ofensivă a NATO, condusă de Germania. (edition.cnn.com - 25 februarie) 

/mbrotacel/ilapadat 

REUTERS: Un vas petrolier sub pavilionul Republicii Moldova a fost lovit de o rachetă în 

apropiere de Odesa (R. Moldova) 

RADOR (25 februarie) - Un vas sub pavilionul Republicii Moldova a fost lovit de o rachetă vineri, în 

apropiere de portul Odesa din Ucraina, informează Agența Navală a Republicii Moldova. Potrivit informațiilor, 

doi membri ai echipajului tancului petrolier au fost grav răniți. (REUTERS - 25 februarie, ora 15:18) 

/mbaciu/ilapadat 

RRA: Reuniunea liderilor NATO 

RADOR (25 februarie) - O reuniune extraordinară a șefilor de stat și de guvern din țările membre ale NATO 

este programată de la această oră în format online. Mai multe state membre ale alianței, inclusiv România, au cerut 

ieri activarea art. 4 din Tratatul Atlantului de Nord, care prevede consultări imediate între aliați și care se aplică 
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atunci când una dintre țările alianței se simte amenințată. Summitul NATO are loc la o zi după desfășurarea unui 

Consiliu European dedicat invaziei din Ucraina, după invadarea aceestui stat de către Rusia. România va fi 

reprezentată la summitul alianței de președintele Klaus Iohannis. Tot astăzi, înainte de reuniunea liderilor NATO, 

președinții României și Poloniei au propus o reuniune online a formatului București 9, care grupează țările de pe 

flancul estic al alianței. Președintele Ucrainei a cerut ajutor țărilor din formatul București 9, cărora le-a solicitat să 

facă presiuni asupra Rusiei pentru ca aceasta să fie de acord cu negocieri de pace. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 25 februarie, ora 16:03) /lcoman/ilapadat 

 

RRA: Formatul București 9 s-a reunit în ședință extraordinară 

RADOR (25 februarie) - Președintele Klaus Iohannis a participat vineri în sistem de videoconferință la 

reuniunea extraordinară a Formatului București 9, pe care a găzduit-o împreună cu președintele Poloniei, Andrzej 

Duda. Șeful statului a precizat pe o rețea de socializare că în intervenția sa a cerut îmbunătățirea coerentă și unitară 

a posturii de descurajare și apărare pe flancul estic, în special la Marea Neagră. Potrivit președintelui României, 

țările care fac parte din acest format sunt alături de poporul ucrainean, de instituțiile și de reprezentanții săi aleși 

în mod democratic. Totodată, continuă să sprijine pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei, 

precum și dreptul acesteia de a-și alege liber propria politică externă. Același lucru este valabil și pentru Republica 

Moldova și Georgia. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 25 februarie, ora 17:02) /ilixandru/ilapadat 

RRA: Afirmarea clară și fără echivoc a sarcinii fundamentale a NATO de apărare colectivă 

reprezintă un mesaj puternic al unității și solidarității aliate, subliniază președintele Klaus 

Iohannis 

RADOR (25 februarie) - Afirmarea clară și fără echivoc a sarcinii fundamentale a NATO de apărare 

colectivă reprezintă, în acest moment, un mesaj puternic al unității și solidarității aliate, subliniază președintele 

Klaus Iohannis. În intervenția sa de la reuniunea extraordinară a șefilor de stat și de guvern din țările membre ale 

NATO, desfășurat în format virtual, președintele Iohannis a condamnat ferm invazia militară neprovocată a Rusiei 

asupra Ucrainei, arătând că aceasta reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional, un act de agresiune 

împotriva unei țări suverane și independente. Șeful statului român a mai spus că răspunsul comunității euroatlantice 

trebuie să fie ferm, coordonat, unitar și substanțial, a transmis redactorul RRA Oana Bâlă. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 25 februarie, ora 23:00) /asalar 

RIA NOVOSTI: O navă cu echipaj rusesc a fost lovită de un proiectil, afirmă surse din Republica 

Moldova 

RADOR (25 februarie) - Viceprim-ministrul Republicii Moldovei, Andrei Spînu, a comunicat, pe Telegram, 

că nava MILLENIAL SPIRIT IMO nr. 7392610 (tanc pentru transportul de produse chimice) sub pavilion 

moldovenesc, cu un echipaj format din cetățeni ruși, a fost lovită de un proiectil în apele neutre ale Mării Negre. 

Sursa de lansare a proiectilului nu este cunoscută. Este în curs de desfășurare o operațiune de salvare. Potrivit RIA 

- Novosti, la bordul navei a izbucnit un incendiu, echipamentele și bărcile de salvare au fost distruse, echipajul 

navei, format din 10 persoane, a părăsit nava doar în veste de salvare. (www.ria.ru - 25 februarie) /snicolau/ilapadat 

V.3. Perspectiva economică   

RIA NOVOSTI: Rosaviația: Rusia ar putea aplica măsuri în oglindă, ca răspuns la sancțiunile 

împotriva Aeroflot 

RADOR (25 februarie) - Rusia ar putea aplica sancțiuni în oglindă, ca răspuns la sancțiunile britanice impuse 

împotriva companiei aeriene ruse Aeroflot, a anunțat Agenția Federală de Transport Aerian. ''Partea rusă își rezervă 

dreptul de a aplica măsuri în oglindă, în conformitate cu prevederile Acordului interguvernamental, pentru a 

respecta principiul parității și pentru a oferi drepturi egale companiilor aeriene'', se specifică în comunicatul remis 

de Agenția Federală de Transport Aerian. Agenția a mai menționat că interzicerea zborurilor către Marea Britanie 
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pentru Aeroflot încalcă Acordul privind traficul aerian dintre cele două state. Pentru vineri, 25 februarie, 

companiile aeriene din Marea Britanie au programate 70 de zboruri de tranzit în spațiul aerian rusesc, amintește 

Agenția Federală de Transport Aerian. Premierul britanic, Boris Johnson, a anunțat impunerea de sancțiuni 

împotriva companiei aeriene Aeroflot. (www.ria.ru - 25 februarie) /vdraguta/denisse 

TASS: Ambasadorul Rusiei în Japonia promite un răspuns din partea Moscovei la noile sancțiuni 

impuse de Tokyo 

RADOR (25 februarie) - Ambasadorul Rusiei în Japonia, Mihail Galuzin, a promis că Moscova va da un 

răspuns la noile sancțiuni impuse de Tokyo împotriva țării sale. El a făcut acest anunț în cadrul unei conferințe de 

presă. 

''Recent i-am anunțat pe oficiali japonezi de rang înalt că Rusia va răspunde la aceste acțiuni și consider că 

răspunsul  va fi unul serios'', a precizat Galuzin, citat de Agenția de presă TASS. Autoritățile japoneze au decis să 

impună noi sancțiuni împotriva Rusiei, în legătură cu situația din jurul Ucrainei. În special, a fost introdusă o 

interdicție privind eliberarea de vize cetățenilor ruși, precum și interdicția asupra exportului de mărfuri care pot fi 

utilizate în scopuri militare. Premierul japonez, Fumio Kishida, a declarat că a exclus sectorul energetic din 

pachetul de sancțiuni împotriva Rusiei, în urma unei decizii luată împreună cu Statele Unite și cu alte state. 

(Agenția de presă TASS - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 

REUTERS: Kazahstan și Rusia discută despre protejarea bilaterală împotriva sancțiunilor 

RADOR (25 februarie) - Președintele Kazahstanului, Qasym-Jomart Toqaev, și premierul rus, Mihail 

Mișustin, au discutat despre modurile în care se pot proteja reciproc, în reacție față de sancțiunile împotriva Rusiei, 

a comunicat biroul lui Toqaev vineri. Ca membru al blocurilor economice și militare conduse de Moscova, 

Kazahstanul este un aliat apropiat al Rusiei. Moneda kazahă, Tenge, a scăzut împreună cu rubla, după ce Rusia a 

invadat Ucraina joi. (REUTERS - 25 februarie) /aionita/sdm2 

REUTERS: Rusia își închide spațiul aerian pentru liniile aeriene britanice 

RADOR (25 februarie) - Rusia a interzis liniilor aeriene britanice să aterizeze pe aeroporturile sale și să 

intre în spațiul său aerian, a declarat vineri agenția rusă pentru reglementarea aviației civile. Măsura a venit în 

consecință a interdicției impuse de Londra zborurilor Aeroflot, în urma invaziei Ucrainei de către Rusia. 

(REUTERS - 25 februarie) /aionita/sdm2 

RIA NOVOSTI: Banca Centrală a Rusiei a confirmat funcționarea normală a tuturor sistemelor 

bancare de plăți din țară 

RADOR (25 februarie) - Banca Centrală a Rusiei a confirmat funcționarea normală a tuturor sistemelor de 

plăți bancare din țară. După cum se precizează într-un comunicat remis vineri de Banca Centrală a Rusiei, cardurile 

din toate sistemele bancare de plăți din Rusia continuă să funcționeze în mod normal, toate fondurile clienților din 

toate băncilor ruse din conturile de pe carduri există, fiind disponibile clienților în orice moment. (www.ria.ru - 25 

februarie) /vdraguta/sdm2 

 

POSTIMEES: Bloomberg: Oamenii de afaceri ruși au pierdut 39 de miliarde de dolari în prima zi 

a războiului 

RADOR (25 februarie) - Mediul de afaceri rus a înregistrat pierderi de 39 de miliarde de dolari, în prima zi 

a ''operațiunii militare'' a Rusiei în Ucraina, potrivit Agenției de presă Bloomberg. Aceste pierderi reprezintă cele 

mai mari înregistrate în rândul celor mai bogați oameni de afaceri ai Rusiei, depășind cu mult și pierderile 

înregistrate în primele luni ale anului 2022, relatează ''Novaia Gazeta'', citând agenția. Cel mai mult, potrivit 

Bloomberg, a pierdut președintele LUKOIL, Vagit Alekperov, a cărui avere în mai puțin de o zi a scăzut cu 6,2 

miliarde de dolari, ajungând la 13 miliarde de dolari. Președintele Norilsk Nikel, Vladimir Potanin, care se afla în 

topul clasamentului întocmit de Bloomberg Billionaires Index al celor mai bogați ruși, a pierdut aproximativ 3 

miliarde de dolari (averea sa ajungând la 26,1 de miliarde de dolari), CEO-ul Severstal, Aleksei Mordașov, a 
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pierdut 4,2 miliarde de dolari (avea sa ajungând la 23 de miliarde de dolari). După cum notează agenția, de la 

începutul anului 2022, Alekperov și Timcenko au pierdut fiecare câte 10 miliarde de dolari (mai mult de 40%) din 

averea lor, aceasta fiind cea mai mare scădere înregistrată în rândul miliardarilor ruși. Averea totală a miliardarilor 

ruși până la sfârșitul anului trecut era estimată la 375 de miliarde de dolari, notează Bloomberg. Pe 23 februarie, 

chiar înainte de invazia Ucrainei, Bloomberg relata că averile celor mai bogați 23 de oameni de afaceri din Rusia 

au scăzut cu 32 de miliarde de dolari în 2022, din cauza situației din jurul Ucrainei. Sancțiunile impuse la adresa 

Rusiei, din cauza recunoașterii independenței de către președintele rus, Vladimir Putin, a celor două republici 

Lugansk și Donețk, precum și din cauza invaziei asupra Ucrainei, ar putea determina o reducere și mai mare a 

averii bogaților din Rusia, a menționat Bloomberg. (www.postimees.ee - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 

RIA NOVOSTI: Compania S7 a anulat cursele în Europa în intervalul 26 februarie - 13 martie 

RADOR (25 februarie) - Din cauza închiderii spațiului aerian de către statele europene, compania aviatică 

S7 a luat decizia de a anula toate cursele în Europa în intervalul 26 februarie - 13 martie, transmite RIA - Novosti. 

(www.ria.ru - 25 februarie) /snicolau/ilapadat 

REUTERS: Amenințările cu sancțiuni din partea Marii Britanii vor duce la escaladare, susține 

Rusia 

RADOR (25 februarie) - Ministerul de externe al Rusiei a declarat vineri că amenințările cu sancțiuni din 

partea Londrei nu vor descuraja Rusia, ci nu vor face decât ca situația să escaladeze, informează agenția rusă de 

știri RIA. Pemierul britanic, Boris Johnson a prezentat joi cel mai mare pachet de sancțiuni impuse vreodată de 

Marea Britanie împotriva Rusiei, pachet care vizează bănci, membri ai cercului apropiat al președintelui Vladimir 

Putin și oligarhi ruși care se bucură la Londra de un stil de viață luxuriant. (REUTERS - 25 februarie, ora 18:48) 

/mbaciu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Forțele Armate ale Rusiei au scos din funcțiune 211 obiective de infrastructură 

militară ale Ucrainei 

RADOR (25 februarie) - Forțele Armate ale Rusiei au scos din funcțiune 211 obiective de infrastructură 

militară ale Ucrainei, a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, general-maior 

Igor Konașenkov. Între acestea se numără 17 puncte de control și noduri de telecomunicații ale Forțelor Armate 

ale Ucrainei, 19 complexe de rachetă sol-aer S-300 și "Os", 39 de stații radar; au fost doborâte șase avioane de 

luptă, un elicopter, cinci aparate de zbor fără pilot; au fost distruse 67 de tancuri și alte vehicule blindate de luptă, 

16 sisteme de reacție cu foc în salve, 87 de unități de vehicule militare speciale, a mai arătat Konnașenkov. 

(www.ria.ru - 25 februarie) /snicolau/ilapadat 

 

RIA NOVOSTI: Rusia va răspunde la sancțiunile împotriva lui Putin și lui Lavrov (Zaharova) 

RADOR (25 februarie) - Rusia va răspunde la noile sancțiuni occidentale, inclusiv dacă acestea vor fi 

introduse împotriva conducerii rusești, între altele împotriva președintelui Vladimir Putin și a ministrului de 

externe, Serghei Lavrov, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. "Vom 

răspunde, cum am răspuns întotdeauna. Toate celelalte lucruri le vom face așa cum este în folosul nostru. Nu 

considerăm necesar să ne justificăm și să dăm socoteală", a declarat Zaharova pe Canalul 1 de televiziune. 

"Sancțiunile sunt o dovadă a slăbiciunii și a incapacității de a folosi diplomația, politica, negocierile", a adăugat 

purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova. (www.ria.ru - 25 februarie) 

/snicolau/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Putin și Lavrov au fost incluși pe lista de sancțiuni 

RADOR (25 februarie) - Miniștrii de externe ai țărilor membre UE au hotărât să-i includă pe președintele 

Putin și pe șeful Ministerului de Externe, Serghei Lavrov, pe lista de sancțiuni, a declarat Înaltul Reprezentant al 

UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, citat de RIA - Novosti. (www.ria.ru - 25 

februarie) /snicolau/asalar 
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RRA: Vladimir Putin și ministrul de externe, Serghei Lavrov, au fost incluși pe lista persoanelor 

sancționate de Uniunea Europeană 

RADOR (25 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și ministrul său de externe, Serghei Lavrov, 

au fost incluși pe lista persoanelor sancționate de Uniunea Europeană, ca răspuns la invadarea de către Moscova a 

Ucrainei. Acest lucru înseamnă, a afirmat șeful diplomației europene, Josep Borrell, că averile deținute de cei doi 

în spațiul comunitar sunt înghețate. Într-o conferință de presă susținută la Bruxelles, după o reuniune a miniștrilor 

europeni de externe, Josep Borrell, a mai spus că singurii lideri din lume sancționați de Uniune sunt președintele 

Siriei, Bashar al-Assad, și cel al Belarusului, Aleksandr Lukașenko. Și Marea Britanie pregătește sancțiuni 

împotriva liderului de la Kremlin și a ministrului rus de externe, a anunțat un purtător de cuvânt al Guvernului de 

la Londra. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 25 februarie, ora 21:00) /mcimpoaca/asalar 

RIA NOVOSTI: Sluțki, despre hotărârea Consiliul Europei de a sista calitatea de membră a Rusiei 

în această organizație 

RADOR (25 februarie) - Dacă Strasbourg-ul va pune pe "pauză" colaborarea cu Moscova, vom trăi fără 

Consiliul Europei, el își pierde tot mai mult identitatea europeană, a declarat Leonid Sluțki, președintele 

Comitetului pentru probleme internaționale al Dumei de Stat a Rusiei, citat de RIA - Novosti. (www.ria.ru - 25 

februarie) /snicolau/atataru 

REUTERS: Banca Centrală a Ucrainei a interzis plățile către Rusia și Belarus 

RADOR (25 februarie) - Banca Centrală a Ucrainei a interzis efectuarea de plăți către entități din Rusia și 

Belarus, ca și operațiunile care implică monedele ambelor țări, a declarat banca vineri, la o zi după ce Rusia a 

inițiat invazia pe scară largă. (REUTERS - 25 februarie) /aionita/dsirbu/denisse 

 

 

RBC: Italia va susține deconectarea Rusiei de la SWIFT - anunță șeful diplomației ucrainene, după 

o discuție cu omologul său italian 

RADOR (25 februarie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a avut o conversație cu șeful 

diplomației italiene, Luigi Di Maio, care a promis că Italia va susține deconectarea Rusiei de la SWIFT. "Am avut 

o conversație cu șeful diplomației italiene, Luigi Di Maio. Solidaritate deplină a Italiei cu Ucraina. Colegul m-a 

asigurat că Italia va susține deconectarea Rusiei de la SWIFT" - a scris Kuleba pe Twitter, într-un mesaj postat 

vineri seară. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/avladucu 

REUTERS: UE anunță că sancțiunile împotriva Rusiei vizează 70 % din piața bancară rusă 

RADOR (25februarie) - Liderii UE au stabilit sancțiuni împotriva Moscovei care vizează 70% din piața 

bancară a Rusiei și a companiilor principale de stat, inclusiv în domeniul apărării, a transmis vineri dimineța, 

printr-o postare pe platforma Twitter, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene. (REUTERS - 25 

februarie) /cstoica/dsirbu 

REUTERS: UE afirmă că "Putin trebuie să eșueze și va eșua" și a aprobat noi sancțiuni 

RADOR (25 februarie) - Președintele Vladimir Putin "trebuie să eșueze și va eșua", au declarat liderii 

europeni vineri, când au căzut de acord asupra unor noi sancțiuni pentru ivbazia Ucrainei, afirmând că acesta 

încearcă să aducă din nou continentul în epoca imperiilor și a confruntărilor. Rusia a inițiat invazia pe uscat, în aer 

și pe mare joi, în urma unei declarații de război din partea lui Putin. Aproximativ 100.000 de persaone au fugit, 

când expoloziile și focurile de armă au început să se audă în orașele importante. Zeci de persoane au fost declarate 

decedate. Liderii blocului economic au fost de acord, în principiu, în cadrul unei întâlniri de urgență care a avut 

loc peste noapte, să impună noi sanctiuni economice, alăturându-se Statelor Unite și altora în luarea de măsuri 

precum oprirea accesului Rusiei la tehnologie. UE va îngheța bunurile Ruriei din bloc și îi va opri accesul la piețele 

financiare europene, ca parte a ceea ce Josep Borell a descris drept "cel mai dur pachet de sancțiuni pe care l-am 
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implementat vreodată." "Acest pachet include sancțiuni financiare, vizând 70% din piața bancară rusă și companii 

de stat esențiale", a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen pe Twitter. Ea a afirmat la o 

conferință de presă că sancțiunile, care limitează de asemenea accesul Rusiei la piețele financiare, va crește 

costurile de împrumut pentru Ruia și va crește infalția țării. Von der Leyen a declarat de asemenea că reducerea 

exporturilor pentru Rusia va afecta sectorul petrolier al acesteia prin împiedicarea accesului la materialele de care 

are nevoie din UE pentru rafinăriile sale petroliere. În timp, aceasta va provoca o depreciere a rafinăriilor rusești, 

a afirmat ea. Totuși, dacă Statele Unite au anunțat sancțiuni detaliate joi, țările din EU sunt divizate în privința 

intensității sancțiunilor și au rămas detalii care vor fi satbilite în următoarele zile. Președintele francez, Emmanuel 

Macron, a declarat în cadrul aceleiași conferințe de presă că războiul demonstrează că Europa trebuie să devină o 

putere reală și să fie independentă în domeniile energiei și securității. (REUTERS - 25 februarie, ora 4:12) 

/aionita/dsirbu 

RIA NOVOSTI: UE va lovi cu noi sancțiuni asupra accesului Rusiei la tehnologiile esențiale 

RADOR (25 februarie) - Noile sancțiuni ale Uniunii Europene vor viza accesul Rusiei la tehnologiile 

esențiale, inclusiv în domeniul microcipurilor, a declarat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la o 

conferință de presă, după un summit extraordinar al liderilor UE, în cadrul căruia a fost luată decizia privind 

aplicarea unui nou pachet de măsuri restrictive împotriva Rusiei. "Restricționăm accesul Rusiei la tehnologiile 

esențiale. Vom afecta accesul Rusiei la tehnologiile esențiale, cum ar fi semiconductorii sau tehnologiile avansate, 

de care are nevoie pentru a-și asigura un viitor prosper", a spus Ursula von der Leyen. Decizia privind aplicarea 

unor noi sancțiuni împotriva Rusiei urmează să fie consfințită din punct de vedere juridic. (www.ria.ru - 25 

februarie) /vdraguta/sdm2 

TASS: Președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat că Franța intenționează să impună 

propriile sale sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (25 februarie) - Președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat că Franța intenționează să 

impună propriile sale sancțiuni împotriva Rusiei. Macron a făcut această declarație, în cadrul unei conferințe de 

presă, după un summit extraordinar al UE. ''Sancțiunile UE vor fi completate de măsuri guvernamentale'', a anunțat 

Macron, citat de Agenția de presă TASS. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că autoritățile 

UE introduc interdicția privind vânzarea de aeronave către Rusia. Ea a mai anunțat că cel de-al doilea pachet de 

sancțiuni al UE va afecta 70% din piața bancară rusă și companiile cheie de stat. (Agenția de presă TASS - 25 

februarie) /vdraguta/denisse 

RIA NOVOSTI: UE extinde sancțiunile personale împotriva unor oficiali din Belarus 

RADOR (25 februarie) - UE a prelungit cu un an sancțiunile personale aplicate împotriva unor oficiali din 

Belarus, reiese dintr-un document publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Sancțiunile vor rămâne în 

vigoare până pe 28 februarie 2023. Țările occidentale, în special statele membre ale UE, după alegerile din Belarus 

din 9 august 2020, au impus sancțiuni personale împotriva unor oficiali din Belarus, acuzându-i de violență 

împotriva protestatarilor și de falsificarea rezultatelor votului. Din 2020, Uniunea Europeană a aprobat în mod 

constant cinci liste cu cei vizați de sancțiuni, inclusiv președintele Aleksandr Lukașenko și membrii familiei sale. 

Ultima dată listele au fost actualizate și extinse în luna decembrie anul trecut, fiind adăugate alte 28 de nume noi, 

implicate în criza migrației din apropierea granițelor UE și Belarus. În prezent, listele includ 183 de persoane și 

26 de organizații. Sancțiunile prevăd interdicția de intrare în spațiul UE pentru unele persoane fizice, precum și 

înghețarea tuturor activelor persoanelor și organizațiilor incluse pe listă. De asemenea, persoanelor fizice și 

companiilor europene li se interzice să transfere fonduri către persoanele incluse pe liste. Pentru prima dată, 

măsurile restrictive ale UE împotriva Belarus au fost introduse în 2004. Măsurile au inclus o înghețare a activelor 

și o interdicție de călătorie pentru patru persoane în legătură cu dispariția misterioasă a doi politicieni din rândul 

opoziției, a unui om de afaceri și a unui jurnalist, în 1999 și în 2000. Ulterior, au fost luate măsuri restrictive 

suplimentare împotriva persoanelor implicate, potrivit UE, în ''încălcarea standardelor electorale internaționale și 

ale drepturilor omului'', precum și în ''suprimarea societății civile și a opoziției democratice''. (www.ria.ru - 25 

februarie) /vdraguta/denisse 
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RIA NOVOSTI: Ce de-al doilea pachet de sancțiuni UE va afecta companii-cheie din Rusia, anunță 

Ursula von der Leyen 

RADOR (25 februarie) - Cel de-al doilea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei va afecta 70% din 

piața bancară rusă și companiile cheie de stat, inclusiv cele din sectorul apărării, a declarat Ursula von der Leyen, 

președintele Comisiei Europene. "Pachetul de sancțiuni masive aprobat astăzi arată unitatea UE. Acest pachet 

include sancțiuni financiare împotriva a 70% din piața bancară rusă și a companiilor cheie de stat, inclusiv a celor 

din domeniul apărării", a afirmat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, în cadrul unei conferințe 

de presă, susținută în urma unui summit extraordinar al UE. (www.ria.ru - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 

REUTERS: Germania suspendă garanțiile Hermes pentru credite de export cu Rusia 

RADOR (25 februarie) - Germania pune noi piedici afacerilor companiilor cu Rusia, prin suspendarea 

garanțiilor Hermes pentru credite de export, a transmis, vineri, ziarul Handelsblatt, citând Ministerul Economiei. 

"Aprobarea garanțiilor Hermes și a garanțiilor de investiții pentru Rusia a fost suspendată pe o perioadă 

nedeterminată", scrie ziarul, citând un purtător de cuvânt al ministerului. (REUTERS - 25 februarie ora 8:42) 

/mbrotacel/denisse 

TASS: Un al treilea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei ar putea fi adoptat de UE 

RADOR (25 februarie) - Liderii UE examinează un al treilea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. ''Practic, 

chiar de la începutul summitului liderilor Uniunii Europene, s-a discutat despre pregătirea unui al treilea pachet de 

sancțiuni împotriva Rusiei'', a declarat pentru Agenția de presă TASS o sursă din cadrul unei delegații a uneia 

dintre țările membre ale UE. Potrivit sursei citate de Agenția de presă TASS, noul pachet de măsuri restrictive 

poate include deconectarea Rusiei de la sistemul internațional de plăți SWIFT. ''Ar putea fi deconectarea de la 

sistemul SWIFT, dar, deocamdată, nu există o decizie în acest sens. Unele țări insistă asupra acestei măsuri, în 

timp ce altele sunt împotriva ei'', a explicat sursa, citată de Agenția de presă TASS. Sursa a mai spus că liderii UE 

au discutat și posibilitatea includerii președintelui rus, Vladimir Putin, pe ''lista neagră'' a persoanelor vizate de 

sancțiuni. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că cel de-al doilea pachet de sancțiuni 

UE, aplicat împotriva Rusiei, va afecta 70% din piața bancară rusă și companiile cheie de stat. Ministerul rus al 

Afacerilor Externe a caracterizat sancțiunile UE drept nelegitime și nefondate. (Agenția de presă TASS - 25 

februarie) /vdraguta/denisse 

BBC: Președintele Consiliului European a afirmat că noile sancțiuni impuse Rusiei vor fi masive 

și dureroase 

RADOR (25 februarie) - Uniunea Europeană a anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei, iar președintele 

Comisie Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit despre un moment de cotitură. Președintele Consiliului 

European, Charles Michel, a afirmat că măsurile vor fi masive și dureroase, deși nu s-a ajuns la sancțiunile pe care 

unele voci le-ar considera cele mai eficiente pentru a pedepsi Rusia. Limitarea importurilor de petrol și gaz și 

respingerea Rusiei din sistemul internațional de plată SWIFT. Numeroase membre ale UE se simt afectate de criza 

actuală. Cele mai apropiate de Rusia se tem pentru securitatea lor; altele, din cauza potrențialului impact devastator 

al sancțiunilor asupra propriilor lor economii, în timp ce vecinii Ucrainei, membri ai UE, se tem că s-ar putea afla 

în prima linie a unei crize a refugiaților, dacă ucrainenii vor fugi din calea violențelor în număr mare. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 9:00) /aionita/sdm2 

 

DARIK: Partidul Socialist Bulgar nu susține impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (25 februarie) - Grupul parlamentar al Partidului Socialist Bulgar, "BSP pentru Bulgaria", nu 

susține impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei. Anunțul a fost făcut de președintele grupului parlamentar, 

Gheorghi Svilenski. "Condamnăm acțiunile militare, încălcarea principiilor dreptului internațional, pe care, din 

păcate, nu le vedem pentru prima dată. Doresc să subliniez că grupul parlamentar al BSP nu susține sancțiuni 

împotriva Rusiei. Aceasta este poziția noastră consecventă, care poate fi urmărită în timp. În privința votului, 

pornim de la interesul național bulgar. Când se impun sancțiuni, nimeni nu se întreabă cine plătește prețul. Marile 
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economii găsesc modalități de a le ocoli, iar în cele din urmă o țară precum Bulgaria se dovedește a fi o victimă în 

această situație. Aceasta este poziția noastră de principiu și acesta este motivul pentru care nu susținem sancțiunile 

și ne abținem. Nu cred că cineva poate acuza BSP-ul de o poziție fără principii", a subliniat Svilenski. 

(www.dariknews.bg - 25 februarie) /ddaniela/sdm2 

REUTERS: Grecia nu înregistrează perturbări ale livrărilor de gaze 

RADOR (25 februarie) - Grecia nu înregistrează nicio perturbare a livrărilor de gaze, la o zi după ce Rusia 

a invadat Ucraina, a declarat, vineri, ministrul grec al energiei, Kostas Skrekas. La fel ca numeroase alte țări 

europene, Grecia depinde masiv de Rusia, pentru alimentarea cu gaze, importând din Rusia 40% din necesarul de 

gaze și 26% din cel de petrol. (REUTERS - 25 februarie ora 11:48) /mbrotacel/sdm2 

BNR: Sancțiunile vor lovi afacerile rusești, doar acest lucru îl poate afecta pe Putin (premierul 

Bulgariei) 

RADOR (25 februarie) - Premierul Bulgariei, Kiril Petkov, a făcut declarații de presă după ce a participat 

la Consiliul European extraordinar de la Bruxelles. Petkov a subliniat că Bulgaria lucrează îndeaproape cu aliații 

săi din NATO și cu partenerii din UE și ia măsuri împotriva riscurilor economice pe care atacul rusesc asupra 

Ucrainei le-ar putea avea pentru Bulgaria. Potrivit prim-ministrului bulgar, sancțiunile impuse Rusiei de liderii 

europeni vor lovi puternic afacerile și doar acest lucru va putea influența acțiunile președintelui Vladimir Putin. 

"Economia rusă și afacerile rusești vor fi afectate. Eu personal, dacă aș fi om de afaceri rus în acest moment, nu 

aș sta cu mâinile în sân, uitându-mă cum cineva pe care îl numesc liderul meu distruge valoarea companiei mele 

sau a clienților mei. Deci, aici este și o problemă a statului rus, în ce măsură sistemul său imunitar intern poate 

tolera durerea", a comentat premierul Petkov. (www.bnr.bg - 25 februarie) /ddaniela/sdm2 

BBC: UE intenționează să izoleze complet financiar Rusia (Franța) 

RADOR (25 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a îndemnat Uniunea Europeană să 

impună sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, ca ripostă la invazia trupelor ruse. Președintele ucrainean a subliniat 

că nu au fost epuizate toate posibilitățile și că trebuie mărită presiunea asupra Rusiei. Ministrul francez de finanțe, 

Bruno Le Maire, a declarat că UE intenționează să izoleze financiar Rusia. "Vom continua atât cât este necesar 

pentru a pune la pământ economia Rusiei și pe liderii ei politici și economici. În primul rând, vom lovi un număr 

de sectoare strategice: transporturile, aeronautica, semiconductorii - toate tehnologiile esențiale pentru economia 

rusă. Vom lovi sistemul financiar al Rusiei, vom lovi băncile ruse, vrem să izolăm financiar Rusia, vrem să tăiem 

toate legăturile între Rusia și sistemul financiar mondial", a declarat Bruno Le Maire. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 25 februarie, ora 13:00) /mbaciu/sdm2 

BBC: UE a pregătit al treilea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, dar China susține că sancțiunile 

nu vor avea efectul scontat 

RADOR (25 februarie) - Președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat că un al treilea 

pachet de sancțiuni împotriva Rusiei este deja pregătit. Cu toate acestea, China a avertizat că sancțiunile nu vor fi 

niciodată un mod eficient de rezolvare a problemelor. Purtătorul de cuvânt al minsterului chinez de externe, Wang 

Wenbin, nu a sugerat niciun indiciu că un dialog ar putea avea loc în realitate, deși a declarat că Beijingul consideră 

că încă nu este închisă ușa dialogului pentru ajungerea la o soluție politică în Ucraina. Oficialul chinez a refuzat 

să critice invazia Rusiei în Ucraina și a reiterat că toate părțile implicate trebuie să manifeste reținere. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 13:00) /mbaciu/sdm2 

REUTERS: UE avertizează Rusia cu noi posibile sancțiuni în legătură cu invadarea Ucrainei 

RADOR (25 februarie) - Comisia Europeană a avertizat Moscova, vineri, că Uniunea Europeană ar putea 

impune mai multe sancțiuni împotriva Rusiei, în legătură cu invadarea Ucrainei, la o zi după ce liderii UE au 

convenit asupra unui pachet robust de măsuri. "În privința secvențierii pachetelor de măsuri am afirmat 

dintotdeauna că am pregătit un pachet masiv și le vom aplica în manieră progresivă, răspunzând acțiunilor concrete 
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ale Rusiei și nu suntem la final", a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Peter Stano, în cadrul unei conferințe 

de presă. (REUTERS - 25 februarie ora 13:48) /mbrotacel/ilapadat 

REUTERS: UE îngheață bunurile deținute de Putin și Lavrov în Europa 

RADOR (25 februarie) - Delegați ai Uniunii Europene, reuniți la Bruxelles pentru a stabili detaliile 

sancțiunile împotriva Moscovei, aprobate joi de liderii blocului comunitar, au decis înghețarea bunurilor deținute 

în Europa de președintele rus, Vladimir Putin, și de ministrul de externe, Serghei Lavrov, potrivit unui oficial. 

(REUTERS - 25 februarie ora 15:06) /mbrotacel/ilapadat 

REUTERS: Republica Cehia va livra Ucrainei combustibil și sânge și va analiza impunerea de noi 

sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (25 februarie) - Premierul Republicii Cehia, Petr Fiala, a declarat vineri că va asigura Ucrainei 

rezerve de combustibil și sânge. De asemenea, premierul a precizat că va analiza posibile noi sancțiuni împotriva 

Rusiei, care a lansat joi o amplă operațiune militară în Ucraina. (REUTERS - 25 februarie, ora 15:18) 

/mbaciu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Estonia va trimite Ucrainei un ajutor militar suplimentar 

RADOR (25 februarie) - Estonia va trimite Ucrainei un ajutor militar suplimentar sub formă de rachete anti-

tanc "Javelin" și muniții sol-aer, a comunicat vineri cancelarul ministerului estonian al apărării, Kusti Salm. "Vor 

mai fi trimise Ucrainei echipament medicale, echipamente personale și 25 de mii de pachete cu alimente uscate", 

a declarat Salm la o conferință de presă ținută la Tallinn. Primul transport de sisteme de rachete antitanc americane 

portabile "Javelin" a fost livrat Ucrainei pe 18 februarie. (www.ria.ru - 25 februarie) /snicolau/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Uniunea Europeană a convenit asupra "celui mai dur pachet de sancțiuni din 

istorie" împotriva Rusiei 

RADOR (25 februarie) - Summitul Uniunii Europene a convenit asupra "celui mai dur pachet de sancțiuni 

din istorie" împotriva Federației Ruse, a declarat cancelarul Austriei, Karl Nehammer. Acest pachet va fi dureros 

și pentru UE, a declarat oficialul austriac. (www.ria.ru - 25 februarie) /snicolau/ilapadat 

REUTERS: UE va îngheța conturile bancare ale lui Vladimir Putin și Serghei Lavrov, dar nu va 

impune și interdicție de călătorie 

RADOR (25 februarie) - Uniunea Europeană va îngheța conturile bancare ale președintelui rus, Vladimir 

Putin și ale ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, dar blocul european nu va emite interdicție de călătorie, a 

anunțat vineri ministrul austriac de externe, Alexander Schallenberg. "Nu li se va impune interdicție de călătorie, 

totuși, pentru că dorim să menținem posibilitatea negocierilor pentru a pune capăt violențelor în Ucraina", a 

declarat Alexander Schallenberg, care a sosit la Bruxelles, unde are loc o reuniune a miniștrilor de externe ai 

statelor membre ale UE. (REUTERS - 25 februarie, ora 16:24) /mbaciu/ilapadat 

 

RIA NOVOSTI: Uniunea Europeană a convenit asupra "celui mai mare pachet de sancțiuni din 

istorie" împotriva Rusiei 

RADOR (25 februarie) - Summitul Uniunii Europene a convenit asupra "celui mai mare pachet de sancțiuni 

din istorie" împotriva Federației Ruse. Acesta va fi parțial dureros și pentru noi, țările membre UE, a declarat 

cancelarul Austriei, Karl Nehammer, la o conferință de presă ținută la Viena. Hotărârea a fost luată în unanimitate. 

(www.ria.ru - 25 februarie) /snicolau/ilapadat 
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CNN: Polonia și Republica Cehă vor închide spațiul aerian pentru companiile aeriene ruse 

RADOR (25 februarie) - Polonia și Republica Cehă vor închide spațiul aerian pentru companiile aeriene 

ruse, după atacul Rusiei asupra Ucrainei. Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a declarat că elaborează o 

legislație care va duce „la închiderea spațiului aerian pentru companiile aeriene ruse”. Ministrul Transporturilor 

din Republica Cehă, Martin Kupka, a declarat că țara va opri operațiunile tuturor transportatorilor ruși pe teritoriul 

său începând de mâine. „Începând de la miezul nopții de astăzi, oprim operațiunile tuturor transportatorilor aerieni 

ruși pe teritoriul ceh”, a scris el pe Twitter. (CNN INTERNATIONAL, 25 februarie, ora 21:30) /aboboc/avladucu 

REUTERS: Bulgaria își închide spațiul aerian pentru transportatorii ruși 

RADOR (25 februarie) - Bulgaria va interzice zborurile către țară operate de companiile aeriene ruse și își 

va închide spațiul aerian pentru toate aeronavele rusești începând de sâmbătă, a anunțat Ministerul Transporturilor. 

Ministerul a menționat că măsura a fost rezultatul escaladării conflictului militar și este un semn de solidaritate cu 

Ucraina. (REUTERS - 25 februarie) /aboboc/atataru 

REUTERS: Marea Britanie îndeamnă liderii NATO să ia măsuri în privința SWIFT, pentru a 

sancționa Rusia 

RADOR (25 februarie) - Premierul britanic, Boris Johnson, i-a îndemnat pe liderii NATO să ia măsuri 

imediate în privința sistemului de plăți internaționale SWIFT, pentru a-l afecta pe președintele rus Putin și regimul 

său, a transmis biroul său, după discuții cu liderii NATO. Johnson a cerut liderilor să ia măsuri imediate în privința 

SWIFT „pentru a provoca daune maxime președintelui Putin și regimului său”. (REUTERS - 25 februarie) 

/aboboc/asalar 

RIA NOVOSTI: Marea Britanie a introdus sancțiuni împotriva lui Putin și a lui Lavrov 

RADOR (25 februarie) - Marea Britanie a introdus sancțiuni împotriva lui Vladimir Putin și a ministrului 

de externe al Rusiei, Sergheu Lavrov, a informat ministrul de externe britanic. (www.ria.ru - 25 februarie) 

/snicolau/atataru 

BBC: Bursele au reacționat la situația din Ucraina, recuperând vineri o parte din pierderile 

înregistrate joi 

RADOR (25 februarie) - Acțiunile au crescut vineri, după căderi masive înregistrate joi, pe fondul acțiunilor 

militare ale Rusiei în Ucraina. Indicele de la Tokyo a recuperat la finalul tranzacțiilor de vineri mare parte din ce 

a pierdut joi. Și pe piața din Shanghai au crescut indicii bursieri, dar pe piețele europene recuperarea a fost cu mult 

mai firavă. Între timp, Rusia a interzis intrarea în spațiul său aerian a tuturor avioanelor companiilor britanice de 

transport aerian, informează BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 14:00) /mbaciu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Republica Moldova a suspendat circulația trenurilor pe ruta Chișinău - Odesa 

RADOR (25 februarie) - Comisia pentru Situații de Urgență a Republicii Moldova a decis suspendarea 

circulației trenurilor pe ruta Chișinău - Odesa. Circulația trenurilor de la Chișinău spre Odesa a fost oprită, a 

precizat Serviciul de presă al Guvernului Republicii Moldova. Pe 24 februarie, Parlamentul Republicii Moldova a 

declarat stare de urgență pentru 60 de zile, din cauza situației din Ucraina și a amenințărilor la adresa securității 

republicii. Spațiul aerian deasupra republicii este închis până pe 4 martie. ''Comisia pentru Situații de Urgență a 

luat decizia și a stabilit următoarele măsuri: din 24 februarie 2022, circulația trenurilor pe ruta Odesa-Chișinău va 

fi oprită. Agenția Națională de Transport Auto va facilita revenirea în țară a pasagerilor și unităților de transport 

de marfă, care operează pe direcția Ucraina'', se precizează într-un comunicat al instituției postat pe Facebook. 

Zborurile comerciale, umanitare și poștale vor continua să funcționeze. Sunt permise și zborurile pentru repatrierea 

cetățenilor și cele de acordare de asistența medicală.  

Joi dimineață, președintele rus Vladimir Putin, în discursul adresat cetățenilor ruși, a anunțat o operațiune 

militară specială în Donbas. El a dat asigurări că planurile Moscovei nu includ ocuparea Ucrainei, ci doar 

demilitarizarea și denazificarea acesteia și a adăugat că întreaga responsabilitate pentru vărsarea de sânge va reveni 
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regimului de la Kiev. Șeful statului rus a anunțat că obiectivul operațiunii este protejarea locuitorilor din cele două 

republici Lugansk și Donețk, care au fost supuși genocidului timp de opt ani. 

Ministerul rus al Apărării a subliniat că nu va lansa atacuri asupra țintelor civile de pe teritoriul Ucrainei, ci 

doar asupra infrastructurii militare. Ministerul a subliniat că nimic nu amenință populația civilă din Ucraina. 

(www.ria.ru - 25 februarie) /vdraguta/dsirbu 

RIA NOVOSTI: Serbia nu va sprijini sancțiunile Occidentului împotriva Rusiei (Vučić) 

RADOR (25 februarie) - Belgradul nu va sprijini sancțiunile Occidentului împotriva Rusiei, a declarat 

președintele Serbiei, Aleksandar Vučić. (www.ria.ru - 25 februarie) /snicolau/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Compania "Delta" a anunțat sistarea acordului privind exploatarea traseului cu 

compania "Aeroflot" moldovenești 

RADOR (25 februarie) - Compania americană "Delta" a anunțat sistarea acordului cu compania rusească 

"Aeroflot" privind exploatarea în comun a zborurilor pe rută, transmite RIA - Novosti. (www.ria.ru - 25 februarie) 

/snicolau/ilapadat 

REUTERS: Japonia va înăspri sancțiunile împotriva Rusiei, anunță premierul Fumio Kishida 

RADOR (25februarie) - Japonia va înăspri sancțiunile împotriva Rusiei pe trei domenii, inclusiv la adresa 

instituțiilor financiare și a exporturilor de echipamente militare, a anunțat vineri premierul nipon, Fumio Kishida. 

Japonia va face tot posibilul pentru a limita impactul economic asupra Japoniei pe fondul consecințelor crizei din 

Ucraina, a precizat premierul. (REUTERS - 25 februarie) /cstoica/lbadiu 

REUTERS: Premierul taiwanez anunță că va institui sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (25februarie) - Premierul taiwanez, Su Tseng-chang, a declarat vineri că insula se va alătura țărilor 

democratice privind sancționarea Rusiei din cauza invaziei în Ucraina, însă nu a furnizat detalii. Criza este urmărită 

îndeaproape în Taiwan, insulă pe care China o revendică drept teritoriu propriu. În ultimii doi ani, Taiwanul s-a 

confruntat cu o presiune militară crescută din partea Beijingului. (REUTERS - 25 februarie) /cstoica/dsirbu 

REUTERS: Noua Zeelandă instituie interdicții de călătorie și de comerț la adresa Rusiei 

RADOR (25februarie) - Noua Zeelandă a impus Rusiei interdicții specifice de călătorie și a interzis comerțul 

cu mărfuri către forțele sale militare și de securitate, alăturându-se, astfel, aliaților occidentali în privința instituirii 

de sancțiuni după ce Armata Moscovei a invadat Ucraina. "Lumea se exprimă și transmite Rusiei un mesaj foarte 

clar că ceea ce a făcut este greșit și vor suporta condamnarea din partea lumii", a delcarat premierul Jacinda Ardern. 

Mai multe sancțiuni pot urma pe măsură ce conflictul se intensifică, a adăugat dna Ardern. (REUTERS - 25 

februarie) /cstoica/dsirbu 

REUTERS: Australia a instituit noi sancțiuni împotriva Rusiei, anunță premierul Scott Morrison 

RADOR (25februarie) - Australia a impus vineri sancțiuni suplimenatre împotriva Rusiei, vizând mai mulți 

cetățeni și parlamentari de elită și a transmis că este "inacceptabil" că China relaxează restricțiile comerciale cu 

Moscova în acest moment. "Vom colabora cu partenerii noștri pentru un val continuu de sancțiuni și vom continua 

să intensificăm această presiune asupra Rusiei", a declarat premierul australian, Scott Morrison, în timpul unei 

conferințe de presă. (REUTERS - 25 februarie) /cstoica/dsirbu 

V.4.  Perspectiva socială  

RRA: Proteste față de invadarea Ucraineni, în Rusia și în lume 

RADOR (25 februarie) - Forțele de ordine ruse au arestat ieri peste 1.600 de persoane, care au ieșit în stradă 

pentru a protesta față de război. Reuters notează că au avut loc proteste în zeci de orașe, inclusiv la Moscova și 
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Sankt Petersburg, în ciuda faptului că autoritățile au avertizat că manifestanții riscă să fie inculpați și chiar 

condamnați la închisoare. Numai în Moscova au fost arestate aproximativ 600 de persoane. Proteste față de 

invadarea Ucraineni au avut loc și în afara Rusiei, inclusiv la București, unde câteva zeci de persoane s-au adunat 

aseară la Ambasada Ucrainei, de unde au plecat, în marș, către Ambasada Rusiei. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 25 februarie, ora 07:08) /amirea/sdm2 

BBC: Aproape 1.800 de persoane arestate în Rusia în timpul protestelor împotriva războiului 

RADOR (25 februarie) - Autoritățile din Rusia au oprit joi protestele pe scară largă împotriva războiului. 

Un grup de monitorizare care susține drepturile omului a declarat că aproape 1.800 de persoane au fost arestate în 

54 de orașe. Numai la Moscova, mai mult de 900 de persoane au fost reținute. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 

25 februarie, ora 7:00) /aionita/sdm2 

RIA NOVOSTI: Ministerul rus al Apărării a promis că nu va efectua lovituri asupra cartierelor 

de locuințe 

RADOR (25 februarie) - Forțele Armate ale Rusiei nu vor efectua niciun fel de lovituri asupra cartierelor 

de locuințe din capitala Ucrainei, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, general-maior Igor 

Konașenkov. "Mă adresez cetățenilor ucraineni. Conducerea voastră naționalistă folosește aceleași metode ca și 

teroriștii. Vor să vă folosească drept scut uman", a spus oficialul militar rus, citat de RIA - Novosti. (www.ria.ru - 

25 februarie) /snicolau/ilapadat 

 

NOVAIA GAZETA: MAE rus i-a retras acreditarea corespondentului "Kommersant" pentru 

condamnarea invaziei ruse asupra Ucrainei 

RADOR (25 februarie) - Corespondentului publicației ''Kommersant'', Alena Cernenko, a declarat că a fost 

exclusă din grupul de jurnaliști acreditați de Ministerul rus de Externe pentru că a pregătit o petiție a jurnaliștilor, 

în care de condamnă invazia rusă în Ucrainei. Ea a făcut acest anunț pe canalul ei de Telegram. Potrivit lui 

Cernenko, ea a fost exclusă cu mențiunea ''pentru neprofesionalism''. ''Regret această decizie, dar se pare că trăim 

astfel de momente...'', a spus ea. Cernenko a adăugat că va încerca să-și facă treaba cât mai eficient și cât mai 

obiectiv posibil. 

''Dar fac un apel la purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Vladimirovna 

Zaharova: Vă implor, nu luați măsuri împotriva altor colegi care au semnat. Nu cred că violența și nedreptatea 

dintr-un loc (în Donbas) justifică comiterea de violență și nedreptate în alt loc (operațiunea militară). În același 

timp, în materialele mele, am încercat întotdeauna să prezint absolut TOATE punctele de vedere și voi continua și 

pe viitor să mă străduiesc să fac același lucru'', a declarat jurnalista. Cernenko a organizat o campanie de strângere 

de semnături ale jurnaliștilor ruși, care condamnă ''operațiunea militară'', lansată de președintele rus Vladimir Putin 

în Ucraina, pe 24 februarie. ''Războiul nu a fost niciodată și nu va fi niciodată o metodă de rezolvare a conflictelor 

și nu există nicio justificare pentru el'', a  menționat jurnalista în această petiție. Mesajul a fost semnat de aproape 

300 de jurnaliști din Rusia. (https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/25/korrespondenta-elenu-chernenko-

iskliuchili-iz-pula-mid-za-organizatsiiu-pisma-s-osuzhdeniem-rossiiskogo-vtorzheniia-v-ukrainu-

news)(www.novayagazeta.ru - 25 februarie) /vdraguta/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Desfășurarea armelor - amenințare pentru viața locuitorilor din orașele 

ucrainene (Peskov) 

 

RADOR (25 februarie) - Federația Rusă consideră extem de periculoasă situația în ceea ce privește 

desfășurarea de către neonaziști a sistemelor de foc în salve în zonele de locuințe din orașele ucrainene, a declarat 

secretarul de presă al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov. (www.ria.ru - 25 februarie) /snicolau/ilapadat 
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REUTERS: Rusia a fost exclusă din finala Eurovision 2022 (EBU) 

RADOR (25 februarie) - Rusia a fost exclusă din finala din acest an a competiției muzicale europene 

Eurovision, au declarat vineri organizatorii competiției, după ce Ucraina și alți radiodifuzori publici europeni au 

făcut apel la excluderea Rusiei. "Decizia reflecă îngrijorarea că, pe fondul crizei fără precedent din Ucraina, 

includerea Rusiei în competiția din acest an va compromite imaginea concursului Eurovision", se arată într-un 

comunicat emis de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU). Finlanda a declarat vineri că nu va trimite 

concurent la finala Eurovision dacă Rusia va avea permisiunea să participe. Radiodifuzorii publici din Ucraina, 

Suedia, Danemarca, Țările de Jos, Lituania și Norvegia au îndemnat, de asemenea, EBU să excludă Rusia. Forțele 

militare ruse au lansat joi o invazie în Ucraina, care a atras după sine impunerea de sancțiuni economice și 

financiare din partea puerilor occidentale, precum și retragerea din Rusia a marilor evenimente sportive 

internaționale. Finala Eurovision, una dintre cele mai mari evenimente televizate din lume, va avea loc pe 14 mai 

la Torino, în Italia. (REUTERS - 25 februarie, ora 18:54) /mbaciu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Organizatorii "Eurovision" au înlăturat Rusia de la participarea la concurs 

RADOR (25 februarie) - Rusia nu va putea participa la concursul "Eurovision" de anul acesta la niciuna 

dintre categorii, a comunicat Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU). "Comitetul Executiv al EBU a luat 

această decizie vineri, la recomandarea organului de conducere al concursului "Eurovision", pe baza regulilor 

evenimentului și a valorilor EBU", se arată în declarația postată pe site-ul și pe rețelele de socializare ale 

concursului. Decizia a fost luată în legătură cu "preocuparea organizației" cu privire la "criza fără precedent din 

Ucraina". Participarea Rusiei la concurs va aduce "prejudicii reputației concursului". (www.ria.ru - 25 februarie) 

/snicolau/ilapadat 

BBC: Rusia a anunțat că limitează accesul la Facebook, acuzat că cenzurează mass-media rusă 

RADOR (25 februarie) - Agenția Federală pentru Supravegherea Comunicațiilor Roskomnadzor a declarat 

că Facebook a ignorat cererile de ridicare a restricțiilor asupra a patru instituții media ruse - agenția de știri RIA, 

Zvezda TV, legată de Ministerul Apărării și site-urile gazeta.ru și lenta.ru. Nick Clegg, vicepreședintele Meta, care 

deține Facebook, a declarat că a refuzat o solicitare din partea autorităților ruse de a înceta verificarea știrilor celor 

patru organizații media. Moscova încearcă de câțiva ani să exercite un control mai strict asupra internetului și 

marii tehnologii. Nu este încă clar ce vor implica restricțiile. Moscova a încetinit anterior viteza Twitter. (bbc.com 

- 25 februarie, ora 21:50) /aboboc/atataru 

BBC: Peste 100 de mii de oameni și-au părăsit locuințele în Ucraina din cauza războiului, estimează 

Filippo Grandi 

RADOR (25 februarie) - Ucrainenii își părăsesc locuințele, căutând refugiu în alte părți din țară și în statele 

vecine. Potrivit estimărilor Înaltului Comisar al ONU pentru refugiați, Filippo Grandi, peste 100.000 de oameni 

și-au părăsit deja căminele. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 00:03) /cstoica/dsirbu 

 

REUTERS: Ucraina - Președintele Volodimir Zelenski a semnat un decret privind mobilizarea 

generală a populației (Interfax) 

RADOR (25februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat un decret privind mobilizarea 

generală a populației pe fondul invaziei Rusiei, a transmis joi agenția de știri Interfax. Citând un decret postat pe 

pagina de internet a președinției, agenția a transmis că mobilizarea se va desfășura într-un interval de 90 de zile de 

la intrarea în vigoare a decretului. (REUTERS - 25 februarie) /cstoica/dsirbu 

BBC: Președintele Volodimir Zelenski a ordonat o mobilizare militară generală în țară 

RADOR (25 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a ordonat o mobilizare militară 

generală în contextul în care forțele invadatoare ruse continuă ofensiva pe multe fronturi. Ministerul de Interne a 

anunțat că este vremea ca fiecare ucrainean să pună mâna pe arme pentru a-și apăra căminele. Rezerviștii miliari 
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au fost convocați, iar bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani au fost înștiințați că nu pot părăsi țara. 

Președintele Zelenski a declarat că 137 de ucraineni au fost uciși în prima zi de lupte și a mai precizat că, în opinia 

sa, el și familia sa sunt în pericol. "Potrivit informațiilor pe care le avem, inamicul m-a desemat pe mine drept ținta 

numărul unu. Famila mea este ținta numărul doi. Vor să distrugă Ucraina din punct de vedere politic prin 

distrugerea șefului statului. Există, de asemenea, informații că grupuri de sabotori ale inamicului au intrat în Kiev, 

așa că cer locuitorilor Kievului să aibă grijă, să respecte restricțiile de deplasare", a declarat Volodimir Zelenski. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 3:03) /cstoica/dsirbu 

BBC: Kiev - Stații de metrou folosite drept adăposturi împotriva bombardamentelor 

RADOR (25 februarie) - Mulți locuitori ai capitalei Kiev s-au refugiat în stații de metrou care rămân 

deschise pentru a funcționa ca adăposturi împotriva bombardamentelor. Mii de alți ucrainei și-au părăsit locuințele 

pentru a se refugia în urma luptelor intense duse în prima zi a invaziei Rusiei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 

25 februarie, ora 0:04) /cstoica/dsirbu 

RBC: Blocul afectat de doborârea avionului rusesc la Kiev riscă să se prăbușească - susține 

primarul Kliciko 

RADOR (25 februarie) - Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat, vineri dimineață, că, în urma prăbușirii 

unui avion rusesc doborât de forțele ucrainene în capitală, un bloc de locuințe de nouă etaje a luat foc. "Trei 

persoane au fost rănite, una dintre ele fiind în stare gravă. Ambulanțele transportă oamenii la spitale. Toate 

serviciile de urgență lucrează la fața locului. Blocul este în flăcări. Există pericol de prăbușire" - a declarat primarul 

Kliciko. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/dsirbu 

UKRAINSKA PRAVDA: Ucrainenii, sfătuiți să stingă lumina pe timp de noapte, pentru a nu se 

expune atacurilor lansate de trupele ruse 

RADOR (25 februarie) - Ucrainenii sunt îndemnați să întrerupă iluminatul în locuințe pe timp de noapte, 

astfel încât acestea să fie invizibile pentru inamic. Potrivit unui mesaj postat pe contul de Telegram al 

Parlamentului de la Kiev, ucrainenii sunt sfătuiți să stingă lumina în casă, să tragă draperiile și să întrerupă 

iluminatul stradal din preajma locuințelor. (www.pravda.com.ua - 25 februarie) /sdan/sdm2 

BBC: 100.000 de ucraineni și-au părăsit locuințele 

RADOR (25 februarie) - Mii de locuitori ai Kievului și-au petrecut noaptea la metrou, pentru a se adăposti 

de amenințarea atacurilor rusești. Ministerul rus al Apărării a declarat că atacurile aeriene și cele cu rachete au 

distrus mai mult de 80 de obiective militare ucrainene. Un număr mare de civili ucraineni încearcă să fugă din fața 

luptelor. Joi, ONU a declarat că 100.000 de persoane și-au părăsit locuințele, dintre care numeroase au rămas în 

țară. Polonia a creat mai multe centre de primire de-a lungul graniței sale cu Ucraina, oferind alimente și asistență 

medicală celor care fug din țară. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 7:00) /aionita/sdm2 

REUTERS: În orașul ucrainean Lvov au fost auzite sirene 

RADOR (25 februarie) - În dimineața de vineri, în orașul ucrainean Lvov au fost auzite sirene, a declarat 

un martor pentru Reuters. Rusia a inițiat joi o invazie la scară largă a Ucrainei, iar Kievul a raportat zeci de victime 

și sute de răniți. Capitala Kiev a fost atacată vineri dimineață, iar o rachetă a lovit aeroportul din orașul Rivne, din 

vestul Ucrainei, potrivit declarațiilor primarului. (REUTERS - 25 februarie, ora 7:00) /aionita/denisse 

NOVINI: Circa 60 de cetățeni bulgari urmează să fie evacuați din Ucraina 

RADOR (25 februarie) - Primii aproximativ 60 de cetățeni bulgari care doresc să părăsească Ucraina 

urmează să plece în cursul zilei de vineri. 

Potrivit consulului general al Bulgariei în Ucraina, Svetoslav Ivanov, vor fi evacuați în principal femeile și 

copiii proveniți din căsătorii mixte. Joi, peste 300 de bulgari au solicitat ajutor pentru a ajunge în Bulgaria, fiind 
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organizat un transport terestru cu autobuzul, cu posibilitatea de a se asigura un zbor prin Polonia. (www.novini.bg 

- 25 februarie) /ddaniela/sdm2 

UNIAN: Kiev: Sirenele antiaeriene au pornit din nou 

RADOR (25 februarie) - Sirenele au început să sune iar la Kiev, vineri dimineață, în jurul orei 8:00 - 

transmite UNIAN. Autoritățile au avertizat că au fost detectate amenințări aeriene și au cerut populației să intre în 

adăposturi. (www.unian.net - 25 februarie) /sdan/denisse 

UKRINFORM: Președintele Ucrainei, într-un mesaj către cetățeni: "Opriți inamicul oriunde îl 

vedeți!" 

RADOR (25 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut cetățenilor să dea dovadă de 

reținere maximă și sprijin reciproc. "Este foarte important ca oamenii noștri să dea dovadă de rezistență maximă 

și de sprijin reciproc. Aveți grijă de familiile și de prietenii voștri, dar nu uitați nici de oamenii de lângă voi. Pe 

cei care sunt singuri și mai în vârstă să îi ajutați furnizându-le produse alimentare. Ajutați-i să găsească un adăpost 

atunci când seactivează sirenele antiaeriene. Opriți inamicul oriunde îl vedeți!" - a menționat Zelenski. Potrivit 

președintelui, soarta Ucrainei depinde doar de ucraineni, "pentru că nimeni altcineva, în afară de noi înșine, nu ne 

va conduce viața". "Noi suntem pe pământul nostru, iar adevărul este în spatele nostru. Caracterul nostru nu va 

putea fi distrus. Rachetele Kalibr sunt neputincioase în fața libertății" - a adăugat Volodimir Zelenski. Între timp, 

consilierul ministrului de interne de la Kiev, Anton Gherașcenko, a scris pe o rețea socială că vineri ar putea fi una 

dintre cele mai grele zile. (www.ukrinform.ua - 25 februarie) /sdan/sdm2 

 

RBC: Focuri de armă și lupte de stradă în mai multe cartiere din Kiev 

RADOR (25 februarie) - Martorii oculari raportează focuri de armă în cartierul Minsk, din capitala Ucrainei 

- transmite, vineri, agenția RBC. De asemenea, în jurul orei 10:00, au fost raportate lupte de stradă în cartierele 

Obolon și Kurenivka. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/sdm2 

BBC: Lupta pentru Kiev 

RADOR (25 februarie) - Rusia și-a continuat atacurile asupra obiectivelor din Ucraina pentru a doua zi, iar 

forțele sale avansează spre capitala Kiev. Armata ucraineană a declarat că luptă împotriva trupelor rusești în afara 

orașului. Sirenele au răsunat în Kiev la scurt timp după răsărit, în dimineața de vineri, și apoi, din nou, după puțin 

timp. Pe deasupra orașului au trecut avioane, cel mai probabil rusești. Sursele serviciilor de informații occidentale 

au comunicat aseară că Forțele Aeriene ale Ucrainei au fost deja eliminate și că aeroporturile civile și militare din 

Kiev par a fi sub control rusesc. În dimineața de vineri, însă, Ministerul Apărării din Ucraina a declarat că forțele 

sale controlează un aeroport unde au aterizat forțe rusești în dimineața de vineri. Această informație nu poate fi 

verificată independent. Anterior, oficiali ucraineni au declarat că au doborât două rachete deasupra Kievului. 

Imaginile înfățișează un incendiu care a izbucnit într-un bloc de apartamente. Armata a declarat că a aruncat în aer 

un pod aflat la nord de Kiev, pentru a încetini avansul rusesc, dar orașe din est, din apropierea graniței cu Rusia, 

sunt deja asediate și este posibil ca și capitala să ajungă curând în aceeași situație. Sorții sunt copleșitor în 

defavoarea forțelor ucrainene. Un consilier al Ministerului de Interne a declarat pentru jurnaliști că aceasta va fi o 

zi grea. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 10:00) /aionita/sdm2 

 

KORRESPONDENT: Doi copii au fost uciși în prima zi a atacului lansat de Rusia asupra Ucrainei 

RADOR (25 februarie) - Ministerul Afacerilor Interne de la Kiev informează că, în prima zi a atacului Rusiei 

asupra Ucrainei, doi copii au fost uciși și 33 de ținte civile au fost bombardate. "Trebuie să încep cu faptul că, în 

aceste 24 de ore, doi copii au fost uciși din cauza bombardamentelor ocupanților ruși. Iar aceasta este doar vina 

Federației Ruse. Rușii susțin că nu trag în obiective civile, însă 33 de obiecte civile au fost atacate într-o singură 

zi" - a declarat Vadim Denisenko, unul dintre consilierii ministrului ucrainean de interne. Anterior, autoritățile 
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ucrainene au raportat că 137 de persoane au fost ucise, alte 316 au fost rănite în prima zi a atacului armat lansat de 

Rusia în Ucraina. (www.korrespondent.net - 25 februarie) /sdan/sdm2 

BBC: Președintele Zelenski a afirmat că rușii atacă atât obiective militare, cât și civile 

RADOR (25 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat că trupele rusești atacă atât 

obiective militare, cât și civile, și că forțele ucrainene fac tot posibilul să oprească avansul trupelor rusești. "A 

doua dimineață a unui război. La patru dimineața, forele rusești și-au continuat atacurile cu rachete pe teritoriul 

ucrainean. Ei spun că obiectivele civile nu reprezintă ținte. Este o minciună. Realitatea este că nu diferențiază în 

niciun fel zonele pe care le atacă. Exact ca și ieri, armata și civilii sunt ținta atacurilor rusești", a declarat 

președintele. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 10:00) /aionita/sdm2 

RBC: Lupte intense în apropierea capitalei Ucrainei 

RADOR (25 februarie) - Biroul Președintelui Ucrainei transmite că cea mai periculoasă direcție a invaziei 

ruse în acest moment este Dimer-Ivankiv, în apropierea capitalei, de unde trupele invadatoare ar avea acces spre 

Kiev - transmite, vineri, agenția RBC. Potrivit lui Oleksi Arestovici, consilier în cancelaria prezidențială 

ucraineană, lupte intense au loc în zona Hostomel, Vorzel și Bucea. Mai multe elicoptere inamice și o coloană de 

vehicule blindate ale Rusiei au fost distruse de armata ucraineană. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/sdm2 

RBC: Armata ucraineană a lichidat o grupare rusă de sabotaj într-un cartier din Kiev 

RADOR (25 februarie) - Trupele ucrainene au descoperit, vineri, o grupare de sabotaj și recunoaștere a 

Federației Ruse, stabilită în cartierul Obolon din Kiev - transmite UNIAN. Potrivit unui comunicat al Forțelor 

Terestre din Ucraina, gruparea a fost lichidată de militarii ucraineni. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/sdm2 

RBC: Mesajul ministrului ucrainean al apărării, pentru cetățeni: Răspândiți pe rețelele de 

socializare dovezi ale crimelor comise de trupele ruse 

RADOR (25 februarie) - Ministrul apărării de la Kiev, Oleksi Reznikov, a făcut apel la cetățeni să 

disemineze pe rețelele de socializare informații despre orice fel de acțiuni ale trupelor ruse împotriva Ucrainei. 

Totodată, Reznikov a atras atenția asupra faptului că informațiile trebuie luate doar de pe paginile oficiale ale 

instituțiilor ucrainene. "Fac un apel către toți cetățenii Ucrainei și către diaspora ucraineană: Luați aceste dovezi 

și răspândiți-le pe rețelele de socializare. În primul rând, printre utilizatorii ruși. Pentru ca cetățenii Federației Ruse 

să vadă ce susțin" - se arată în îndemnul ministrului ucrainean al apărării. Oleksi Reznikov a menționat că dovezile 

crimelor comise de trupele de ocupație ruse sunt publicate pe site-urile oficiale ucrainene și pe conturile acestora 

de pe rețelele de socializare. Ministrul a menționat în acest sens instituții precum Ministerul Apărării, Forțele 

Armate ale Ucrainei, Ministerul de Interne, Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență sau Serviciul de Frontieră. 

"Este important să răspândim faptele menționate în spațiul media italian, german și maghiar, precum și în rândul 

jurnaliștilor și oficialilor țărilor europene. Toți cei care cunoașteți limbile acestora sunteți arma noastră" - a 

subliniat Reznikov. Acesta a afirmat că "trebuie să arătăm lumii și cetățenilor Rusiei că trupele ruse bombardează 

orașe pașnice, ucid femei și copii și să le spunem că toți cei care tac devin complici ai ucigașilor". "Am reușit deja 

să stricăm planurile ocupanților ruși. Acum este important să distrugem întunericul minciunilor, pe care îl creează 

Kremlinul. Iar acesta va fi sfârșitul criminalului în serie care își atacă vecinii. Cei care împiedică Ucraina să lupte 

sau blochează sancțiunile împotriva statului ucigaș își murdăresc mâinile cu sângele unor oameni nevinovați" - a 

adăugat Reznikov. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/sdm2 

 

RBC: Zelenski îi îndeamnă pe europeni să meargă în Ucraina și să lupte împotriva agresorilor ruși 

RADOR (25 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a adresat cetățenilor țărilor europene 

încurajându-i să meargă în Ucraina pentru a ajuta la respingerea atacului rusesc. "Dacă aveți experiență militară 

în Europa și nu vreți să vă uitați la nehotărârea politicienilor, puteți veni în țara noastră și să apărăm împreună 

Europa. Ați fost șantajați deja cu problema gazelor. V-au umilit deja. Vor să vă dezbine în același mod în care 

încearcă să împartă astăzi Ucraina. Apărați-vă. Așa cum și noi ne apărăm" - a declarat președintele Zelenski, în 
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timpul unui briefing susținut, vineri, la Kiev. RBC amintește că Ministerul rus de Externe a anunțat recent că 

Moscova este pregătită pentru negocieri cu Ucraina, însă doar dacă armata ucraineană depună armele. Între timp, 

Volodimir Zelenski l-a invitat pe Putin să se așeze la masa negocierilor. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/sdm2 

RBC: Kievul a intrat în faza de apărare - anunță primarul Vitali Kliciko 

RADOR (25 februarie) - Primarul Kievului, Vitali Kliciko, i-a îndemnat pe locuitorii orașului să nu-și 

părăsească locuințele. Potrivit acestuia, capitala Ucrainei începe faza de apărare. Cel mai probabil este vorba 

despre implicarea forțelor de apărare teritorială, în condițiile în care trupele ruse încearcă să avanseze în capitală 

- potrivit presei locale. (www.rbc.ua - 25 februarie) /sdan/ilapadat 

KP.RU: Locuitorii din regiunea Rostov, din Rusia, au semnalat bombardarea unui aerodrom 

militar din Millerovo 

RADOR (25 februarie) - Locuitorii regiunii Rostov au postat pe rețelele de socializare informații și imagini 

potrivit cărora un aerodrom militar din Millerovo, situat în nordul regiunii, a fost bombardat. Martorii oculari au 

postat fotografii și imagini video de la locul incidentului. Nu există încă o confirmare oficială a acestei informații 

de către autoritățile ruse. Pe 24 februarie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei operațiuni 

militare speciale în Ucraina. Scopul său este demilitarizarea și denazificarea Ucrainei, protecția cetățenilor din 

Donbas care sunt ''supuși genocidului''. Rada Supremă a Ucrainei a aprobat introducerea legii marțiale în țară, a 

fost anunțată mobilizarea generală. Joi dimineață, la Kiev, Harkov, Dnipro și în alte orașe, au fost lansate atacuri 

cu rachete asupra infrastructurii militare ucrainene. Trupele ruse au trecut granița Ucrainei, în regiunea Harkov, 

pe la granița cu Belarus și Crimeea. Se mai relatează despre debarcarea trupelor rusești la Mariupol și Odesa, 

capturarea centralei nucleare de la Cernobîl. (www.kp.ru  - 25 februarie) /vdraguta/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Forțele Militare Ucrainene au tras asupra localităților Staromihailovka cu mine 

de calibru interzis (republica populară nerecunoscută Donețk) 

RADOR (25 februarie) - Forțele Militare Ucrainene au tras asupra localităților Staromihailovka și 

Dokuceaevsk din republica populară nerecunoscută Donețk, folosind mine de calibru interzis, informează 

Reprezentanța republicii populare nerecunoscute Donețk la Centrul comun pentru control și coordonare (SȚKK). 

(www.ria.ru - 25 februarie) /snicolau/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Trupe rusești de desant au debarcat lângă aerodromul Gostomel din regiunea 

Kiev 

RADOR (25 februarie) - Trupele Militare de Desant ale Rusiei au efectuat cu succes o operațiune și au 

debarcat în zona aerodromului Gostomel din apropierea Kievului, transmite Ministerul Apărării al Federației Ruse. 

În timpul operațiunii nu s-au înregistrat pierderi în rândul Forțelor Militare ale Federației Ruse. Potrivit sursei 

citate, în operațiune sunt implicate peste 200 de elicoptere. (www.ria.ru - 25 februarie) /snicolau/ilapadat 

KORRESPONDENT: Copii răniți într-un atac asupra unei grădinițe din Ucraina 

RADOR (25 februarie) - Orașul ucrainean Ohirka, din regiunea nord-estică Sumî, a fost atacat de trupele 

ruse cu rachete Grad, obuzele lovind o zonă rezidențială, adăposturi antiaeriene și o grădiniță - anunțat, vineri, 

șeful Administrației Regionale de Stat Sumi, Dmitro Jivițki. Potrivit acestuia, mai mulți copii au fost grav răniți 

în urma bombardamentelor. "Nu știm numărul de răniți și morți, dar știm că sunt copii răniți grav" - a menționat 

oficialul, adăugând că Ohtirka a fost atacată vineri de trei ori. (www.korrespondent.net - 25 februarie) 

/sdan/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Forțele Militare Ucrainene au desfășurat dispozitive "Grad" în cartierele de 

locuințe din Kiev 

RADOR (25 februarie) - Trupele ucrainene au desfășurat dispozitivele "Grad" în Piața Șevcenko din nordul 

orașului Kiev - consilieri americani le-au învățat să plaseze sistemele reactive de foc în salve în zone de locuințe, 
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pentru a provoca foc de răspuns asupra civililor, a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al 

Apărării, Igor Konașenkov. Ministerul rus al Apărării a precizat că prezența dispozitivelor "Grad" în cartierele de 

locuințe din Kiev reprezeintă o crimă de război. Potrivit datelor serviciului de informații, a arătat generalul rus, în 

piața Șevcenko din Kiev sunt desfășurate dispozitive Grad pentru a efectua o lovitură în zona aerodromului 

Gostomel. (www.ria.ru - 25 februarie) /snicolau/ilapadat 

UKRAINSKA PRAVDA: Echipamente militare ucrainene intră în Kiev pentru apărarea orașului 

RADOR (25 februarie) - Ministerul de Interne al Ucrainei anunță că echipamente militare ucrainene intră 

în capitala țării pentru apărarea orașului - transmite Ukrainska Pravda. Vadim Denisenko, unul dintre consilierii 

ministrului ucrainean de interne, a făcut apel la locuitorii din Kiev să nu filmeze și să nu posteze pe Internet 

informații despre mișcarea echipamentelor militare. Denisenko a mai amintit că 18.000 de mitraliere au fost deja 

distribuite la Kiev voluntarilor care doresc să apere capitala. (www.pravda.com.ua - 25 februarie) /sdan/ilapadat 

BBC: Kievul este cufundat într-o tăcere ireală, doar sporadic se mai aud focuri de armă 

RADOR (25 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut armatei țării să rămână fermă 

în fața asaltului continuu al forțelor ruse, afirmând că întreaga țară va face acest lucru. Trupele ruse au ajuns în 

zona de nord a capitalei Kiev. Orașul este extrem de tăcut, doar sporadic se mai aud focuri de armă. Pe străzi nu 

circulă nicio mașină, pe trotuare nu circulă pietoni, în Kiev este o liniște ireală, relatează corespondenții BBC. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 15:00) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Aproximativ cinci milioane de ucraineni se vor refugia în țările vecine din cauza invaziei 

Rusiei (Ucraina) 

RADOR (25 februarie) - Aproximativ 100.000 de refugiați ucraineni au trecut granițele în statele vecine 

pentru a fugi de operațiunea militară de amploare a Rusiei în Ucraina. Potrivit autorităților ucrainene, aproximativ 

cinci miloane de ucraineni vor trece granițele în zilele următoare. Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, 

a declarat că la granița cu Ucraina sunt cozi de 5 km lungime, sute de refugiați așteptând să intre în Ungaria pentru 

a se pune la adăpost de agresiunea Rusiei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 16:00) 

/mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Trupele ruse au deschis focul asupra ambulanțelor din două regiuni din Ucraina 

(ministerul ucrainean al sănătății) 

RADOR (25 februarie) - Ministrul sănătății din Ucraina, Viktor Liașko, a acuzat vineri trupele ruse că trag 

în ambulanțele din regiunile Zaporijjia și Cernigău. Ministrul Liașko a declarat la televiziunea ucraineană că forțele 

ruse au deschis focul și într-un spital psihiatric din Cernigău. (REUTERS - 25 februarie, ora 18:42) 

/mbaciu/ilapadat 

BBC: Agențiile umanitare își intensifică operațiunile pentru a-i ajuta pe civilii ucraineni afectați 

de invazia Rusiei în Ucraina 

RADOR (25 februarie) - Agențiile ONU au declarat că își intensifică operațiunile pentru a-i sprijini pe civilii 

ucraineni afectați de invazia trupelor ruse în Ucraina. Potrivit estimărilor, peste 100.000 de ucraineni și-au părăsit 

locuințele pentru a fugi din calea luptelor, dar mulți se confruntă cu lipsuri materiale. Organizația Mondială a 

Sănătății (OMS) a donat truse de prim ajutor, spitale de campanie. UNICEF a declarat că va trimite echipe care să 

se ocupe de copiii care suferă de anxietate din cauza violențelor și va livra pături familiilor de refugiați ucraineni. 

Nu există un exod în masă, dar agențiile umanitare se tem că aproximativ 5 milioane de persoane vor fugi din 

Ucraina, dacă se intensifică luptele. Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) a îndemnat vecinii Ucrainei să își 

mențină granițele deschise și să accelereze operațiunile de pregătire pentru primirea refugiaților. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 19:00) /mbaciu/pvelisar 
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KORRESPONDENT: Mai multe țări europene alocă asistență financiară Ucrainei 

RADOR (25 februarie) - Mai multe state europene sunt pregătite să ofere asistență financiară Ucrainei pe 

fondul agresiunii ruse. Finlanda, de exemplu, acordă Ucrainei o asistență în valoare de 15 milioane de euro - 

potrivit președintelui finlandez, Sauli Niinistö. "Am vorbit la telefon cu președintele Zelenski (Volodimir Zelenski, 

președintele Ucrainei, n.r.). L-am informat despre un ajutor de aproape 15 milioane de euro pe care Finlanda îl 

oferă Ucrainei" - a scris președintele pe Twitter. Ministrul italian de externe, Mario Draghi, de asemenea a anunțat 

că guvernul Italiei este pregătit să aloce 110 milioane de euro pentru a sprijini populația și economia Ucrainei în 

zone care vor fi convenite cu autoritățile de la Kiev. Franța a comunicat că va acorda Ucrainei 300 de milioane de 

euro, iar Cehia urmează să ofere Ucrainei un ajutor de circa 12,1 milioane de euro. (www.korrespondent.net - 25 

februarie) /sdan/ilapadat 

RIA NOVOSTI: La Donețk a răsunat o explozie 

RADOR (25 februarie) - După cum relatează corespondentul RIA - Novosti, în jurul orei 20:40 (coincide 

cu ora Moscovei) la Donețk a răsunat o explozie. În prezent, în partea centrală a orașului nu sunt incendii vizibile 

sau coloane de fum. Deocamdată autoritățile orașului și serviciile de urgență nu au informat nimic în ceea ce 

privește cauzele care au dus la producerea exploziei. (www.ria.ru - 25 februarie) /snicolau/atataru 

BBC: Cinci explozii s-au auzit în Kiev, anunță primarul orașului 

RADOR (25 februarie) - Primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, a declarat că au fost semnalate cinci explozii 

în capitală, unele dintre ele în apropierea unei centrale electrice din nordul orașului. „Serviciile de urgență 

[răspund]. Aflăm detalii”, a spus Kliciko. „Situația de acum – fără exagerare – este amenințătoare pentru Kiev”, a 

adăugat el. Noaptea, a spus el, va fi „foarte grea”. (bbc.com - 25 februarie, ora 21:20) /aboboc/atataru 

UKRAINSKA PRAVDA: Primarul Vitali Kliciko anunță o noapte grea pentru captitala Ucrainei, 

trupele ruse fiind foarte aproape de oraș 

RADOR (25 februarie) - Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat, vineri seară, că situația pentru de oraș 

este amenințătoare, astfel că noaptea care urmează va fi foarte grea. Potrivit primarului, la principalele intrări în 

oraș și în apropierea infrastructurii strategice din Kiev sunt instalate baricade. "Noaptea următoare, mai ales spre 

dimineața, va fi foarte dificilă. Trupele ruse sunt aproape de capitală. Militarii și forțele de ordine neutralizează 

grupurile de sabotaj din oraș" - a subliniat Kliciko. În capitală, podurile au fost plasate sub protecție și control 

special, fiind păzite de echipamente militare și de soldați ai Forțelor Armate. (www.pravda.com.ua - 25 februarie) 

/sdan/atataru 

 

REUTERS: Atacurile rușilor sunt tot mai brutale, iar Ucraina adună dovezi despre crime de 

război - ambasadorul ucrainean la Washington 

RADOR (25 februarie) - Atacul rusesc asupra Ucrainei a fost mai brutal vineri, dar forțele Moscovei nu au 

avansat conform planului, iar oficialii ucraineni adună dovezi pentru o posibilă urmărire penală pentru crime de 

război, a declarat ambasadorul ucrainean la Washington, Oksana Markarova. La o conferință de presă de la 

Washington, Markarova a mai spus că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut un apel telefonic "foarte 

productiv" cu președintele Joe Biden. (REUTERS - 25 februarie) /aboboc/atataru 

UNIAN: Apel al ministrul apărării din Ucraina adresat soțiilor și mamelor soldaților ruși: 

"Ascunde-ți pe cei dragi, vor fi uciși cu miile" 

RADOR (25 februarie) - Ministrul ucrainean al apărării, Oleksi Reznikov, s-a adresat cetățenilor Federației 

Ruse, pe fondul invaziei ruse în Ucraina - transmite UNIAN. "Vreau să mă adresez locuitorilor Federației Ruse, 

în special soțiilor, mamelor, iubitelor soldaților și ofițerilor ruși. În câteva zile de intervenție în Ucraina, vor fi 

distruși la fel de mulți militari ruși ca în cele două războaie cecene. Vor fi mii. Conducătorul Rusiei a devenit un 

criminal. Un criminal care ucide nu doar ucraineni, ci și ruși. Știm că, în aceste momente, băieți foarte tineri sunt 
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luați de urgență în armată în toată Rusia. Se pregătesc să arunce în luptă tineri fără minime abilități de luptă. 

Soldaților contractuali nu li se spune unde merg cu adevărat și nici ce îi așteaptă. Ascunde-ți pe cei dragi, dacă vă 

sunt dragi" - a scris Reznikov, într-un mesaj pe Facebook adresat femeilor din Rusia. Ministrul le-a cerut acestora 

să nu-și trimită apropiații la moarte sigură. "Vor fi uciși de la fiecare fereastră din fiecare oraș ucrainean. Ieșiți în 

stradă. Cereți oprirea războiului. Cereți retragerea armatei ruse din Ucraina. Nu vă fie teamă! Adevărul este de 

partea voastră. Încă puteți schimba totul pentru a nu regreta mai târziu. Când toate informațiile despre crimele de 

război ale Kremlinului vor fi dezvăluite, cei dragi vă vor fi foarte recunoscători" - a adăugat Oleksi Reznikov. 

Agenția UNIAN precizează că, în luptele din ultima zi, armata ucraineană a ucis peste 1.000 de invadatori ruși 

trimiși să lupte pe teritoriul Ucrainei. (www.unian.net - 25 februarie) /sdan/atataru 

CNN: 92 de angajați ai centralei de la Cernobîl sunt ținuți ostatici de forțele ruse - ambasadorul 

ucrainean în SUA 

RADOR (25 februarie) - Nouăzeci și doi de membri ai personalului operațional al centralei de la Cernobîl 

sunt ținuți ostatici de forțele ruse, a declarat ambasadorul ucrainean în SUA, Oksana Markarova, în timpul unei 

conferințe de presă la Washington. Deoarece personalul centralei este ținut ostatic, oamenii nu pot lucra în ture și 

nu pot respecta reglementările stricte pe care le cere centrala. Responsabilitatea centralei electrice "se bazează 

acum pe forțele ruse și pe armata rusă", a spus Markarova. Ucraina se adresează tuturor autorităților de 

reglementare nucleare și altor țări pentru a le alerta asupra situației de la Cernobîl, a adăugat ea. (CNN 

INTERNATIONAL, 25 februarie, ora 23:00) /aboboc/atataru 

BBC: Mai multe explozii auzite la Kiev 

RADOR (25 februarie) - Tocmai s-au auzit explozii multiple la Kiev, iar sirenele de raid aerian sună în 

prezent în toată capitala. Rapoarte neconfirmate indică între trei și cinci explozii mari în vecinătatea capitalei 

ucrainene. Sirenele raidului aerian s-au auzit la posturile de știri. Televiziunea locală Pryamoy a întrerupt 

programul cu mesajul: "Ne vom întoarce după ce avertizarea de raid aerian se va termina". Se pare că s-au auzit 

explozii și în Donețk, regiunea separatistă din estul Ucrainei. (bbc.com - 25 februarie, ora 23:00) /aboboc/atataru 

POSTIMEES: Posturi TV din Rusia și din Belarus, în limba rusă, interzise în Estonia 

RADOR (25 februarie) - Autoritățile de la Tallin anunță că mai multe posturi TV din Rusia și din Belarus, 

în limba rusă, vor avea interzis dreptul de a difuza emisiuni pe teritoriul Estoniei. Consiliul Eston pentru Protecția 

Drepturilor Consumatorului și Supraveghere Tehnică (TTJA) a dispus, vineri, măsura supendării difuzării mai 

multor posturi de televiziune din Rusia și din Belarus, în limba rusă, pe teritoriul Estoniei. După cum menționează 

TTJA, această decizie de a interzice difuzarea posturilor în limba rusă a fost luată în legătură cu transmiterea de 

''informații interzise de către aceste posturi tv'', relatează Agenția de presă Postimees.ee, din Estonia. Lista include 

posturile RTR-Planet, NTV Mir, NTV Mir Baltic, Belarus 24, Russia 24 (VGTRK) și TV Center International 

(TVCI). ''Vremurile neobișnuite necesită măsuri decisive, constatăm că pragul de decență al spațiului 

informațional eston a fost deja depășit de unele posturi TV. Pentru a preveni aducerea unor prejudicii la adresa 

siguranței publice sau pentru a proteja interesul public, este necesar să se acționeze imediat'', a declarat directorul 

general al TTJA, Kaur Kajak. (www.postimees.ee - 25 februarie) /vdraguta/denisse 

BNR: Statele membre UE care se află în apropierea zonei de conflict se pregătesc să primească 

cetățeni ucraineni (premierul Bulgariei) 

RADOR (25 februarie) - Toate statele membre UE care se află în apropierea zonei de conflict se pregătesc 

să primească cetățeni ucraineni care doresc să părăsească țara temporar, a scris premierul Kiril Petkov pe profilul 

de Facebook al guvernului de la Sofia. "Bulgaria își va îndeplini datoria în special față de minoritatea bulgară din 

Ucraina", a adăugat prim-ministrul. După reuniunea specială a Consiliului European privind agresiunea militară a 

Rusiei împotriva Ucrainei, Petkov a subliniat că un pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și Belarusului va fi adoptat 

ca răspuns la încălcarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Premierul bulgar a remarcat, de asemenea, 

că securitatea energetică a Bulgariei se află în centrul atenției guvernului și și-a exprimat mulțumirea pentru faptul 
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că restul liderilor manifestă înțelegere, "în ciuda neglijării, timp de mulți ani, a securității energetice de către 

guvernele bulgare anterioare". (www.bnr.bg - 25 februarie) /ddaniela/sdm2 

DARIK: Patru autocare se îndreaptă spre Kiev, alte trei pleacă din Odesa spre Bulgaria 

(Ministerul de Externe de la Sofia) 

RADOR (25 februarie) - Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Sofia, Mitko 

Dimitrov, a anunțat că, în prezent, patru autocare se îndreaptă spre Kiev, pentru a evacua bulgarii care doresc să 

revină în țară. Alte 130 de persoane vor fi evacuate din Odesa în cursul zilei de vineri. "Ministerul de Externe face 

tot ceea ce poate pentru a-i scoate pe compatrioții noștri din Ucraina", a precizat Dimitrov, în legătură cu semnalele 

primite potrivit cărora cetățenii bulgari nu pot primi informații despre planul de evacuare. "Un bărbat înarmat a 

amenințat misiunea noastră de la Ambasada bulgară din Kiev. Autoritățile ucrainene au intervenit și din motive de 

securitate. De aceea, nu dorim să anunțăm public ora și locul punctului de evacuare. Acest lucru va fi făcut la fața 

locului, de consulul și ambasadorul nostru, care vor contacta toate persoanele de pe listă. Printre alte angajamente, 

ambasadorul nostru și consulul de la Kiev eliberează acte de identitate compatrioților noștri și copiilor lor, care nu 

le dețin, pentru ca aceștia să părăsească țara. Misiunea noastră funcționează cu resurse foarte limitate", a explicat 

Dimitrov. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe a anunțat că Bulgaria are și un plan de evacuare 

aeriană, în cazul în care acest lucru devine posibil. "Se știe că spațiul aerian al Ucrainei este închis. Vă reamintesc 

că Ministerul de Externe a făcut apel la cetățenii bulgari care se află pe teritoriul Ucrainei să părăsească țara de 

săptămâni întregi", a adăugat purtătorul de cuvânt al ministerului. (www.dariknews.bg - 25 februarie) 

/ddaniela/sdm2 

REUTERS: Ungaria va deschide un coridor umanitar pentru cetățeni din state precum Iran sau 

India, care se refugiază din Ucraina 

RADOR (25 februarie) - Ungaria va deschide un coridor umanitar pentru cetățeni din state terțe, precum 

Iran sau India, care se refugiază din Ucraina, aceștia putând intra fără viză, pentru a ajunge la cel mai apropiat 

aeroport, în Debrecen, a anunțat, vineri, ministrul ungar de externe. Într-un clip video postat pe pagina sa de 

Facebook, Peter Szijjarto a mai spus și că se traversează continuu dinspre Ucraina, la cinci puncte de trecere a 

frontierei, însă cozile de mașini se întind pe o distanță de până la 3-5 kilometri, de partea ucraineană a graniței. 

(REUTERS - 25 februarie ora 11:36) /mbrotacel/sdm2 

POSTIMEES: Un miting de amploare în sprijinul Ucrainei va avea loc la Tallinn, unde va vorbi 

președintele Estoniei, Alar Karis 

RADOR (25 februarie) - Sâmbătă, 26 februarie, începând de la ora 15:00, va avea loc un miting de mare 

amploare în Piața Vabaduse Väljak din Tallinn în sprijinul poporului Ucrainei, care poartă un război pentru 

independență și libertate cu țara agresor - Rusia. Printre organizatori se numără toate organizațiile ucrainene din 

Estonia și numeroase asociații civile din Estonia. Președintele Estoniei, Alar Karis, va susține un discurs, în fața 

celor prezenți la miting. Ruslan Trocinski, liderul trupei Svjata Vatra, și interpretul Stefan, care va reprezentanta 

Estonia la Eurovision 2022,  vor prezenta un scurt program muzical.  

''Un inamic perfid și insidios a încălcat suveranitatea Ucrainei. Noi, ucrainenii din Estonia, credem cu tărie 

că poporul Ucrainei va rezista și își va apăra dreptul legal de a fi stăpân pe pământul lui își vor apăra libertatea. 

Mulțumim Estoniei pentru sprijinul multilateral acordat Patriei noastre istorice și sperăm că inamicul va fi învins 

prin eforturile comune ale Forțelor Armatei Ucrainene, ale poporului ucrainean și ale comunității internaționale'', 

a declarat Vira Konik, președintele Congresului Estono-Ucrainean.  

''Ne exprimăm sprijinul ferm pentru Ucraina într-unul dintre cele mai întunecate momente din istoria sa. 

Trebuie să îi ajutăm pe toți cu ce putem. Solicităm Guvernului Estoniei, Uniunii Europene și NATO să ofere 

Ucrainei tot sprijinul necesar posibil pentru ca aceasta să reziste și să respingă atacul agresorului - Rusia. De 

asemenea, trebuie să-i ajutăm pe cei răniți în timpul ostilităților'', au spus organizatorii mitingului, asociațiile civile 

estone. Organizatorii cer ca cei prezenți la evenimentul de sâmbătă să aducă cu ei steagurile Estoniei și Ucrainei. 

După șeful statului, vor fi rostite discursuri de către președintele Congresului Ucrainenilor din Estonia, Vira Konik, 

muzicianul Ruslan Trocinski, președintele Uniunii Organizațiilor Studențești din Estonia, Marcus Ehasoo, 

președintele Uniunii Estone a Asociațiilor de Tineret, Triin Rootz, și alții. Organizatorii mitingului de solidaritate 
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sunt organizațiile ucrainenilor din Estonia, Institutul pentru Drepturile Omului, Uniunea Estonă a Asociațiilor de 

Tineret, Uniunea Estonă a Organizațiilor Studențești, ONG-ul Open Republic, Fundația Open Estonia, Uniunea 

Reprezentanților Studenților Estoni, Common Estonia și altele. (www.postimees.ee - 25 februarie) /vdraguta/sdm2 

DARIK: Hotelierii și proprietarii de restaurante din Bulgaria sunt pregătiți să găzduiască bulgari 

din Ucraina 

RADOR (25 februarie) - Asociația Bulgară a Hotelurilor și Restaurantelor (BHRA) își exprimă simpatia și 

compasiunea față de cetățenii Ucrainei pentru situația dificilă în care se află. "Sperăm că se va încheia cât mai 

curând posibil și fără victime", a declarat președintele BHRA, Gheorghi Șterev, într-un comunicat de presă al 

organizației. Membrii asociației sunt pregătiți să găzduiască refugiați bulgari din Ucraina și susțin ideea prim-

ministrului Kiril Petkov de a face acest lucru cu sprijinul financiar al statului. Vicepreședintele BHRA, Veselin 

Nalbantov, a subliniat că BHRA este pregătită să ofere de lucru cetățenilor bulgari care sunt evacuați în Bulgaria, 

în prezent, circa 4.000 de persoane. "Sperăm că statul va sprijini transportul și cazarea refugiaților bulgari în țara 

noastră, dar și noi suntem pregătiți chiar să mergem în Ucraina și să ajutăm pentru ca cetățenii bulgari să poată fi 

evacuați", a menționat Nalbantov. (www.dariknews.bg - 25 februarie) /ddaniela/sdm2 

MTI: Péter Szijjártó: Și unele țări îndepărtate solicită sprijinul Ungariei pentru evacuarea 

cetățenilor lor blocați în Ucraina 

RADOR (25 februarie) - Toate țările sunt îngrijorate pentru cetățenii lor blocați în Ucraina, astfe încât și 

unele țări îndepărtate ne solicită ajutorul - a scris joi seara, pe pagina sa de Facebook, ministrul ungar de externe. 

Péter Szijjártó a precizat că în cursul serii a vorbit la telefon cu ministru de externe al Indiei, Subrahmanyam 

Jaishankar, și cu ministrul de externe al Iranului, Hosein Amirabdollahian, care au solicita ajutorul Ungariei ca, în 

cazul în care cetățeni ai acestor state ajung la granița uncraineano-ungară, autoritățile ungare să deschidă un coridor 

umanitar până la cel mai apropiat aeroport, de unde aceștia să poată pleca acasă. Desigur, noi îi ajutăm pe toții 

pentru a ajune acasă în siguranță - a accentuat șeful diplomației ungare. Péter Szijjártó a atras atenția că părăsirea 

Kievului pe cale rutieră este foarte dificilă, dar se poate conta pe sprijinul Ungariei. (MTI - 25 februarie) 

/ademeny/sdm2 

NOVINI: Crucea Roșie Bulgară este pregătită să sprijine bulgarii sosiți din Ucraina 

RADOR (25 februarie) - Crucea Roșie Bulgară (BCK) este pregătită să ofere ajutor umanitar bulgarilor care 

sunt așteptați să sosească din Ucraina. Președintele Crucii Roșii Bulgare, Hristo Grigorov, a declarat că organizația 

a fost întotdeauna un partener al statului și este gata să fie în prima linie, dacă este necesar. "BCK are capacitatea 

de a sprijini 12.000 de oameni. Am dispus structurilor din țară să fie pregătite în caz de necesitate. În cadrul BCK 

a fost organizat un comandament de criză, care determină necesitatea în privința acordării asistenței. Suntem gata 

să oferim sprijin psiho-social tuturor persoanelor care au nevoie", a declarat directorul general al Crucii Roșii 

Bulgare, prof. Krasimir Ghigov. (www.novini.bg - 25 februarie) /ddaniela/ilapadat 

 

BNR: Primarul unui cartier din Sofia a demarat procedura de demontare a Monumentului 

Armatei Sovietice 

RADOR (25 februarie) - Primarul cartierului sofiot Sredeț, Traicio Traikov, a demarat procedura de 

demontare a Monumentului Armatei Sovietice din centrul capitalei bulgare. Decizia a fost luată după ședința de 

joi a Consiliului Municipal din Sofia, în cadrul căreia consilierul municipal independent, Metodi Lalov, a ridicat 

această problemă. Coaliția GERB-Uniunea Forțelor Democrate a subliniat că nu există acțiuni din partea 

primarului din Sredeț, precum și a statului, care este proprietarul monumentului. De asemenea, nu a fost exprimată 

poziția în acest sens a Comisiei pentru amenajarea teritoriului, arhitectură și politică locativă, nici cea a Comisiei 

pentru educație și cultură. Decizia de a demonta Monumentul Armatei Sovietice trebuie luată de Consiliul 

Municipal al Sofiei. Peste 100 de persoane publice, jurnaliști, arhitecți, scriitori și profesori universitari din 

Bulgaria au trimis o scrisoare deschisă autorităților executive, legislative și municipale în care solicită ca 
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Monumentul Armatei Sovietice din Sofia să fie demontat imediat. Scrisoarea concepută la inițiativa unui grup de 

intelectuali a strâns multe semnături în scurt timp. (www.bnr.bg - 25 februarie) /ddaniela/ilapadat 

MTI: Punctele de trecere a frontierei ucraineano-ungare și reprezentanțele externe din Ucraina 

funcționează la toată capacitatea (Péter Szijjártó) 

RADOR (25 februarie) - Punctele de trecere a frontierei ucraineano-ungare și reprezentanțele externe ungare 

din Ucraina funcționează la toată capacitatea - a anunțat vineri, pe pagina sa de Facebook, ministrul ungar de 

externe. Într-un mesaj video, Péter Szijjártó a spus că toți angajații Ambasadei de la Kiev și ai Consulatelor 

Generale de la Berehove și Ujhorod lucreză și îi ajută în măsură egală atât pe maghiari, cât și pe alți cetățeni. 

Ținem o legătură permanentă cu reprezentanțele Ungariei în Ucrainei și cu Uniunea Culturală Maghiară din 

Transcarpatia (KMKSZ) - a subliniat Péter Szijjártó, care a adăugat că Ministerul ungar de Externe urmăreșe în 

continuu evenimentele din Ucraina. Șeful diplomației ungare a precizat că, în cursul zilei vineri, ambasadorul 

Ungariei la Kiev, István Íjgyártó, l-a informat că ambasada Ungariei a asigurat cazarea temporară pentru cetățenii 

ungari care au solicitat acest lucru, precum și pentru angajații Birourilor OSCE și Consiliului Europei din Kiev. 

Ministrul ungar de externe a afirmat că autoritățile ucrainene au întărit paza reprezentanțelor Ungariei din Ucraina, 

iar Consulatul din Ujhorod și KMKSZ ține legătura în mod permanent cu guvernatorul regiunii Transcarpatie, 

Viktor Mikita. În condițiile date, în Transcarpatia încă este liniște și stabilitate - a adugat ministrul ungar de 

externe. Péter Szijjártó a mai accentuat că toate cele cinci puncte de trecere a frontierei funcționează în continuu, 

însă pe partea ucraineană s-au format cozi de autovehicule de 3-5 kilometri. Ministrul ungar de externe a mai 

informat că mai mule țări - India, Iran, Ecuador, Israel, Zimbabwe, Iordania - au solicitat Ungariei să deschidă un 

coridor umanitar pentru cetățenii lor care se află în Ucraina cu forme legale. Astfel, aceștia vor fi lăsați să intre în 

Ungaria fără viză și vor fi escortați până la aeroportul din Debrecen. Péter Szijjártó a mai spus că, la solicitarea 

autorităților ucrainene, Ungaria va simplifica procedurile de trecere a fontierei pentru ajutoarele umanitare 

destinate Ucrainei. Ministrul ungar de externe a evidențiat că nu există întreruperi în livrările de petrol și gaze 

naturale dinspre Ucraina. Péter Szijjártó a mai afirmat că războiul este cel mai rău scenariu, iar Ungaria condamnă 

operațiunile militare ale Rusiei și susține integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. (MTI - 25 februarie) 

/ademeny/ilapadat 

BBC: Invazia Rusiei ar putea determina una dintre cele mai grave crize a refugiaților din lume 

RADOR (25 februarie) - Un număr mare de civili ucraineni fug din calea luptelor și a avansului trupelor 

rusești. Joi, ONU a declarat că 100.000 de persoane și-au părăsit locuințele, dintre care numeroase au rămas în 

țară. Statele Unite au avertizat că invazia rusă ar putea provoca deplasarea a cinci milioane de persoane, 

determinând una dintre cele mai mari crize a refugiaților din lume. Un grup de organizații britanice care susțin 

drepturile omului au solicitat guvernului de la Londra să primească un număr mare de refugiați. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 25 februarie, ora 8:00) /aionita/sdm2 

MTI: Finala Ligii Campionilor UEFA nu va mai avea loc la Sankt Petresburg 

RADOR (25 februarie) - În cadrul unei ședințe extraordinare care a avut loc vineri, Comitetul Executiv al 

UEFA a decis ca finala din acest an a Ligii Campionilor UEFA să nu mai fie organizată la Sankt Petersburg, ci la 

Paris. Orașul din Rusia ar fi trebuit să găzduiască această finalăm pe 28 mai, dar UEFA a decis schimbarea locației 

din cauza atacului militar al Rusiei împotriva Ucrainei. (MTI - 25 februarie) /ademeny/sdm2 

BBC: ONU a condamnat arestarea a sute de demonstranți anti-război din Rusia 

RADOR (25 februarie) - ONU a condamnat arestarea a sute de demonstranți anti-război din Rusia, unde 

autoritățile au intervenit brutal și au dispersat în peste 50 de orașe ale țării mulțimile adunate pe străzi pentru a 

protesta față de invazia Rusiei în Ucraina. Aproximativ 1.800 de persoane au fost arestate, peste 900 de persoane 

fiind reținute numai în Moscova, informează BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora 14:00) 

/mbaciu/ilapadat 



257 

 

RRA: Salvamontiștii din Maramureș au reușit să salveze trei refugiați din Ucraina 

RADOR (25 februarie) - Salvamontiștii din Maramureș au reușit aseară să salveze trei refugiați din Ucraina 

ce rămăseseră înzăpeziți în zona muntoasă din apropierea localităților Petrova și Ruscova Potrivit Serviciului 

Județean Salvamont, cei trei, doi bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 21 și 26 de ani, au apelat numărul de 

urgență 112 după ce au ieșit cu mașina de pe carosabil și s-au blocat în zăpadă. Inspectoratul Teritorial al Poliției 

de Frontieră precizează că cei trei cetățeni ucraineni au intrat legal în România, prin Vama Siret, cu documente de 

călătorie valabile. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 25 februarie, ora 3:02) /dsirbu 

REUTERS: Aproape 11 mii de ucraineni au intrat în România în prima zi a invaziei ruse 

RADOR (25 februarie) - Un număr total de 10.624 cetățeni ucraineni au intrat în România joi, prin cele șase 

puncte de trecere a frontierei, după ce Rusia a lansat o invazie terestră, aeriană și navală asupra Ucrainei, a declarat, 

vineri, ministrul român de interne, Lucian Bode. Bode a precizat că 3.660 dintre aceștia au tranzitat România, 

îndreptându-se către Bulgaria și Ungaria. Dintre cei aproximativ 7.000 care se află în prezent în Romania, doar 11 

au cerut azil politic. Ceilalți pot rămâne legal în țară o perioadă de până la 90 de zile, în lipsa unei cereri de azil. 

Un purtător de cuvânt al Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați a declarat în cadrul unui briefing susținut 

la Geneva că cel puțin 100.000 de persoane au fost strămutate în Ucraina, după ce și-au părăsit locuințele, iar 

câteva mii au traversat deja granița către statele vecine, inclusiv Republica Moldova, România și Polonia. 

(REUTERS - 25 februarie ora 13:18) /mbrotacel/sdm2 

RRA: Este trafic intens la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina 

RADOR (25 februarie) - Este trafic intens la punctul de trecere a frontierei cu Ucraina de la Isaccea, în 

județul Tulcea, potrivit Poliției de Frontieră din cauza numărului mare de autovehicule care vor să intre în 

România. Timpul de așteptare este de aproximativ o oră. E aglomerat și la punctul de trecere a frontierei cu Ucraina 

de la Sighetu Marmației, în județul Maramureș. Potrivit corespondentului RRA, Adrian Marchiș, coloana de 

autoturisme care vor să intre în țară se întinde pe mai bine de un kilometru. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI 

- 25 februarie, ora 15:00) /rpatulea/ilapadat 

RRA: Mai multe familii de ucraineni au intrat în România pe la punctul de trecere a frontierei 

Albița 

RADOR (25 februarie) - Mai multe familii de ucraineni au intrat în România vineri și prin punctul de trecere 

a frontierei Albița, în județul Vaslui. Oamenii spun că nu vor să rămână în România, ci intenționează să-și continue 

drumul spre Grecia, Italia, Spania și alte țări occidentale, unde au rude. Corespondenta RRA Alina Darie transmite 

că autoritățile județene sunt în alertă și pregătesc tabere care pot adăposti sute de refugiați. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 25 februarie, ora 17:01) /lcoman/ilapadat 

RRA: Poșta Română a decis să pună la dispoziție spații de cazare din circuitul intern pentru 

găzduirea ucrainenilor 

RADOR (25 februarie) - Poșta Română a decis să pună la dispoziție spațiile de cazare din circuitul intern, 

dedicate angajaților, pentru găzduirea ucrainenilor care se refugiază în România. Autoritățile locale județene care 

se implică în astfel de operațiuni umanitare pot folosi și cele aproximativ 200 de paturi existente în 23 de unități 

de cazare pe care Poșta le deține în 18 județe. Sprijinul va fi acordat atâta vreme cât va fi necesar. Refugiații vor 

avea acces la condiții normale de găzduire și la utilități pentru a-și putea aduce traiul decent pe perioada dislocării 

din țara natală, se arată într-un comunicat al conducerii Poștei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 25 

februarie, ora 18:00) /rpatulea/ilapadat 

RRA: Ucrainenii care sosesc în România nu vor fi plasați în carantină 

RADOR (25 februarie) - Ucrainenii care sosesc în România nu vor fi plasați în carantină, a decis CNSU de 

la București. Este vorba de cei care vin direct din această țară sau care tranzitează Republica Moldova. Măsura a 

fost adoptată, ținând cont de degradarea situației de securitate din Ucraina și de creșterea însemnată a numărului 
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de persoane care au intrat în România prin punctele de trecere a frontierei din nordul și estul țării. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 25 februarie, ora 14:02) /lcoman/ilapadat 

REUTERS: Aproximativ 19.000 de ucraineni au fugit în România de la invazia rusă - premierul 

român Nicolae Ciucă 

RADOR (25 februarie) - Un total de 19.000 de ucraineni au intrat în România prin cele șase puncte de 

trecere la frontieră de când Rusia a invadat Ucraina pe uscat, pe mare și prin aer, a declarat premierul român 

Nicolae Ciucă. Adresându-se reporterilor la un punct de trecere a frontierei din nord-estul României, Ciucă a spus 

că aproximativ 8.000 dintre ei au trecut prin România, în drum spre Bulgaria și Ungaria. Zeci de mii de ucraineni, 

majoritatea femei și copii, au trecut vineri în Polonia, România, Ungaria și Slovacia, în timp ce rachetele rusești 

au lovit capitala Kiev. (REUTERS - 25 februarie) /aboboc/atataru 

RRA: Coloane lungi de automobile s-au format la intrarea în țară dinspre Ucraina 

RADOR (25 februarie) - Coloane lungi de automobile s-au format la intrarea în țară dinspre Ucraina, 

transmit corespondenții noștri în județele de la granița de nord, nord-est și est a României, dar oamenii tranzitează 

frontierele și pe jos, mai ales femei și copii. Peste 10.000 de cetățeni ucraineni intră în România în 24 de ore. 

Conform datelor oficiale, mulți dintre ei sunt în drum către vestul Europei, unde vor să ajungă la rude sau la 

cunoscuți, și foarte puțini au solicitat acordarea unei forme de protecție a statului român, 34 de la declanșarea 

conflictului provocat de invazia rusă în țara vecină. Sunt însă mii de oameni care deocamdată au rămas în România, 

iar structurile Departamentului pentru Situații de Urgență sunt pregătite să organizeze tabere mobile pentru 

refugiați. Ministerul Sănătății a anunțat că accesul la serviciile medicale este asigurat. Toate instituțiile statului au 

transmis că au luat măsurile necesare pentru a gestiona situația, dar există și inițiative private sau grupuri de sprijin 

care se organizează local. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 25 februarie, ora 22:01) /mcimpoaca/atataru 

RADOR: „Rugă pentru Pace!” - O campanie Radio România Cultural 

RADOR (25 februarie) - Numeroase teatre și instituții culturale din întreaga țară se alătură campaniei Radio 

România Cultural – RUGĂ PENTRU PACE – prin difuzarea unui fragment literar cu un mare impact emoțional, 

în lectura poetei Ana Blandiana, prin care postul public de radio face un un apel la solidaritate, empatie si 

compasiune față de tragedia războiului din Ucraina.   

Sâmbătă, 5 martie, la ora 19,00, toate instituțiile de cultură care se alătură campaniei vor difuza, simultan 

cu Radio România Cultural, înregistrarea Anei Blandiana care citește  un scurt fragment din prefața cărții „Ultimii 

martori” a scriitoarei născută în Ucraina, câștigătoare a premiului Nobel pentru literatură, Svetlana Aleksievici: 

Cândva Dostoievski a pus întrebarea: ,,Există oare vreo justificare a păcii, a fericirii noastre și chiar a armoniei 

eterne, dacă în numele lor, pentru un fundament mai solid, se va vărsa fie și cea mai mică lacrimă a unui copil 

nevinovat?” Și a răspuns tot el: ,,Lacrima aceasta nu justifică nici un progres, nici o revoluție. Nici un război. Ea 

mereu va cântări mai mult. Doar o mică lacrimă…”. 

Campania națională lansată pe 5 martie, la ora 19,00, va continua onair prin lecturi ale unor scriitori români 

și străini, membri ai Pen Club România și Pen Club Internațional, care a cerut, într-un comunicat, oprirea 

violențelor din Ucraina. PEN International condamnă ferm violența declanșată de forțele ruse asupra Ucrainei și 

solicită de urgență încetarea agresiunii militare a unui stat suveran, independent. Vărsarea de sânge trebuie să 

înceteze acum. Suntem alături de Ucraina, precum și de prietenii noștri din PEN Ucraina, și îi cerem președintelui 

Putin să oprească imediat acest război. Pacea trebuie să învingă. 

Campania Radio România Cultural RUGĂ PENTRU PACE se desfășoară cu sprijinul Editurii Litera. 

vbradate/pvelisar 

REUTERS: România dispune de echipe mobile pentru a acorda asistență medicală ucrainenilor 

refugiați (Rafila) 

RADOR (25 februarie) - România dispune de echipe mobile gata să ofere asistență ucrainenilor care intră 

în țară, iar spitalele județene sunt, de asemenea, pregătite să ajute, a declarat, vineri, ministrul sănătății, Alexandru 

Rafila. Anterior în cursul zilei de vineri, Guvernul a revocat regulile de carantină pentru ucraineni refugiați, după 
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ce Rusia a lansat o invazie terestră, aeriană și navală la scară largă asupra țării lor. (REUTERS - 25 februarie ora 

13:30) /mbrotacel/sdm2 

REUTERS: Cetățenii chinezi se pot înregistra pentru zboruri charter dacă vor să părăsească 

Ucraina, transmite Ambasada Chinei din Ucraina 

RADOR (25 februarie) - Ambasada Chinei în Ucraina a anunțat vineri că cetățenii chinezi s-ar putea 

înregistra la curse de tip charter pentru a părăsi țara din estul Europei, după ce Rusia a declanșat cel mai mare atac 

asupra unui stat european de după al Doilea Război Mondial. Într-o notificare postată pe contul oficial WeChat al 

ambasadei, China a anunțat că este la latitudinea cetățenilor să aleagă călătoria cu zboruri charter, însă înregistrările 

pot fi făcute până la 27 februarie. În Ucraina sunt 6.000 de cetățeni chinezi, a declarat un purtător de cuvânt al 

ambasadei. Președintele rus Vladimir Putin a declarat război Ucrainei într-un discurs televizat susținut înainte de 

zorilor zilei de joi. Explozii și focuri de armă s-au auzit toată ziua în capitala Ucrainei și în alte părți ale țării și cel 

puțin 70 de persoane au fost ucise. La începutul acestei săptămâni, ambasada i-a sfătuit pe cetățenii și 

întreprinderile chineze din Ucraina să nu se aventureze în zone „instabile”, însă nu a recomandat părăsirea țării. 

(REUTERS - 25 februarie) /cstoica/dsirbu 

V.5. Perspectiva de mediu 

REUTERS: Agenția nucleară ucraineană a raportat un nivel crescut de radiații de la Cernobîl 

RADOR (25 februarie) - Agenția nucleară a Ucrainei a declarat vineri că a înregistrat niveluri crescute de 

radiații dinspre fosta centrală nucleară Cernobîl. Consilierii prezidențiali au afirmat că președintele ucrainean, 

Volodimir Zelenski, se află în continuare în capitala Kiev. "Scenariul de bază al operațiunilor speciale ruse este 

clar. Singurul scop - să preia Kievul și autoritățile Ucrainei, pe președintele Zelenski personal", a afirmat un 

consilier al biroului prezidențial ucrainean, Mihailo Podolyak. (REUTERS - 25 februarie) /aionita/sdm2 

REUTERS: Agenția nucleară ucraineană a declarat un nivel crescut de radiații la Cernobîl, din 

cauza echipamentelor militare grele 

RADOR (25 februarie) - Agenția nucleară ucraineană a declarat vineri că înregistrează un nivel crescut de 

radiații dinspre fosta centrală nucleară Cernobîl. Experții agenției nu au furnizat niveluri exacte ale radiației, dar 

au afirmat că modificarea se datorează mișcării de echipamente militare grele în zonă, care au ridicat praf 

radioactiv în aer. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 25 februarie, ora :00) /aionita/sdm2 

ZN.UA: Ucraina semnalează o creștere a nivelului de radiații la Cernobîl 

RADOR (25 februarie) - Inspectoratul de Stat pentru Reglementare Nucleară din Ucraina a anunțat, vineri, 

că înregistrează o creștere a nivelului de radiații la centrala de la Cernobîl, care a fost ocupată, joi, de trupele 

Federației Ruse. Instituția subliniază că, din cauza ocupației și a ostilităților, în acest moment, este imposibil de 

stabilit motivele schimbării indicatorilor fondului de radiații din zonă. O hartă publicată în acest sens arată o 

creștere a radiațiilor în anumite puncte. Inspectoratul avertizează că, în cazul unei scurgeri grave, radiațiile ar 

crește în toate punctele. (www.zn.ua - 25 februarie) /sdan/sdm2 

 

26 Februarie (Sâmbătă) 

VI.1. Perspectiva politică  

BBC: Rusia blochează prin veto rezoluția ONU care ar fi deplâns invazia Ucrainei 

RADOR (26 februarie) - Rusia a respins prin veto un proiect de rezoluție ONU care ar fi deplâns invadarea 

Ucrainei, după o dezbatere în Consiliul de Securitate. Unsprezece membri au votat în favoarea rezoluției. India, 
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China și Emiratele Arabe Unite s-au abținut. Rezoluția a fost sortită eșecului din cauza puterii de veto a Rusiei ca 

membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU. În timpul dezbaterii, ambasadorul SUA la ONU a spus 

că organismul a fost creat pentru a încerca să prevină tipul de agresiune cu care se confruntă Ucraina. (bbc.com - 

26 februarie, ora 1:10) /aboboc/asalar 

POSTIMEES: Rusia este gata să-și trimită o delegație la Minsk pentru a purta discuții cu Ucraina 

(Dmitri Peskov) 

RADOR (26 februarie) - Rusia este gata să-și trimită o delegație la Minsk pentru a purta discuții cu Ucraina, 

le-a declarat jurnaliștilor Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin. ''După cum ați 

aflat, astăzi, președintele Ucrainei Zelenski și-a anunțat disponibilitatea de a discuta despre statutul de neutralitate 

al Ucrainei. Inițial, președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat că scopul operațiunii militare în Ucraina a fost de a 

ajuta cele două republici Lugansk și Donețk, inclusiv prin demilitarizarea și denazificarea Ucrainei, iar aceasta 

este, de fapt, o componentă inseparabilă, integrantă a statutului de neutralitate'', relatează Agenția INTERFAX, 

care citează declarațiile lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin. Potrivit 

acestuia, o astfel de delegație ce ar urma să plece la Minsk va include reprezentanți ai ministerelor apărării și 

afacerilor externe, precum și ai administrațiilor prezidențiale. (www.posttimees.ee - 26 februarie) 

/vdraguta/gpodea 

INTERFAX: Dmitri Medvedev a declarat că operațiunea specială a Federației Ruse va fi finalizată, 

indiferent de sancțiunile impuse 

RADOR (26 februarie) - Operațiunea militară de protejare a Donbasului se va desfășura pe deplin și până 

la obținerea tuturor rezultatelor scontate, iar sancțiunile impuse de Occident nu vor schimba nimic, a declarat 

Dmitri Medvedev, șef adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse. "Au fost impuse sancțiuni împotriva 

tuturor membrilor Consiliului de Securitate al Rusiei. Scriu acest text, fiind efectiv într-o stare de panică. Este 

regretabil. Dar ce să facem acum? De dragul istoriei, țin să remarc următoarele, ceea ce este important: aceste 

minunate interdicții nu vor schimba nimic. Chiar și pentru cele mai ignorante persoane din Departamentul de Stat 

al SUA le este clar acest lucru, inclusiv decizia de a desfășura o operațiune militară pentru a proteja Donbasul'', a 

scris Medvedev pe VKontakte. (www.interfax.ru - 26 februarie) /vdraguta/csimion 

REUTERS: Rusia nu are neapărat nevoie de legături diplomatice cu Occidentul, transmite Dmitri 

Medvedev 

RADOR (26 februarie) - Rusia nu are neapărat nevoie de legături diplomatice cu Occidentul după ce a impus 

sancțiuni Moscovei pentru "operațiunea militară a Rusiei în Ucraina", a declarat sâmbătă Dmitri Medvedev, fost 

președinte și înalt oficial de securitate din Rusia. Medvedev a transmis pe rețelele de socializare că este timpul "să 

se pună lacăt pe ambasade" și a precizat că Moscova își va continua operațiunile în Ucraina până când își va atinge 

obiectivele definite de președintele Vladimir Putin.  

Medvedev a făcut aceste afirmații pe pagina sa verificată de pe rețeaua de socializare rusă, VK. (REUTERS 

- 26 februarie) /cstoica/csimion 

REUTERS: Ambasada Rusiei din Franța solicită explicații în privința sechestrării unei nave ruse 

de marfă (RIA) 

RADOR (26 februarie) - Ambasada Rusiei din Franța solicită explicații din partea autorităților franceze cu 

privire la sechestrarea unei nave de marfă rusești pe Canalul Mânecii, a transmis sâmbătă agenția de știri RIA, 

citând un comunicat al ambasadei ruse. O navă despre care autoritățile franceze au spus că ar putea aparține unei 

companii ruse, suspectată de încălcarea sancțiunilor comerciale legate de războiul din Ucraina, a fost sechestrată 

sâmbătă dimineața de Poliția maritimă franceză. (REUTERS - 26 februarie) /cstoica/csimion 
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RIA NOVOSTI: Kievul a refuzat să poarte negocieri cu Moscova (Peskov) 

RADOR (26 februarie) - Partea ucraineană a refuzat să poarte negocieri, planul operațiunii Forțelor Armate 

ale Federației Ruse a fost reluat, astăzi la prânz continua avansarea principalelor forțe ale Forțelor Armate ale 

Federației Ruse, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. (www.ria.ru - 26 februarie) 

/snicolau/sdm2 

CNN: Ministerul Apărării al Rusiei neagă că rachetele sale ar fi lovit clădiri rezidențiale din Kiev 

(agenții de știri de stat) 

RADOR (26 februarie) - Ministerul Apărării al Rusiei a negat informațiile potrivit cărora una dintre 

rachetele sale ar fi lovit o clădire rezidențială din Kiev, susținând că pagubele au fost provocate de proiectile anti-

aeriene ucrainene, au anunțat agențiile de știri de stat din Rusia, citând o sursă din minister. "Informația distribuită 

pe rețelele sociale, referitor la atacul cu rachete din partea Rusiei asupra unei clădiri rezidențiale din Kiev, de pe 

strada Lobakovski, nu este adevărată", a declarat sursa din Ministerul Apărării, potrivit TASS și RIA Novosti. 

"Natura pagubelor din clădire indică faptul că o rachetă antiaeriană a lovit-o. Este vizibil clar în imaginile video". 

"Evident, în cursul respingerii unui atac nocturn cu rachete asupra infrastructurii militare a Ucrainei, a apărut o 

eroare în ghidarea sistemului antiaerian de rază medie ucrainean Buk-M1, iar racheta a lovit colțul unei clădiri de 

locuințe", a adăugat sursa, potrivit TASS și RIA Novosti. CNN nu a obținut încă un răspuns din partea Ministerului 

rus al Apărării. Fotografiile și imaginile viideo de la fața locului înfățișează o zonă mare de impact, la etajul 10 al 

clădirii, cauze atacului, ca și extinderea daunelor nefiind cunoscute încă. Mai multe apartamente au fost distruse 

în totalitate, pereții exteriori și ferestrele lipsind cu desăvârșire, lăsând o gaură vizibilă în latura clădirii. (CNN 

INTERNATIONAL - 26 februarie) /aionita/sdm2 

CNN: Kremlinul susține că Putin a ordonat oprirea atacului, datorită discuțiilor despre negocieri, 

dar operațiunile au fost reluate 

RADOR (26 februarie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a ordonat vineri oprirea avansului armatei ruse 

în Ucraina, în așteptarea negocierilor, dar operațiunile au fost reluate după ce Guvernul de la Kiev ar fi refuzat 

discuțiile, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Un consilier prezidențial 

ucrainean a negat, la primele ore ale zilei de sâmbătă, că Ucraina ar fi refuzat să negocieze. "Ieri, în lumina 

posibilelor negocieri cu conducerea ucraineană, comandantul suprem, președintele Rusiei, a ordonat suspendarea 

avansului principalului grup de forțe armate în Ucraina", a afirmat Peskov într-o conferință telefonică de presă. El 

a continuat: "Dar, practic, după ce partea ucraineană a refuzat negocierile, armata rusă a reluat operațiunile astăzi, 

în conformitate cu planul". (CNN INTERNATIONAL - 26 februarie) /aionita/sdm2 

REUTERS: Rusia este pregătită să colaboreze îndeaproape cu toate forțele constructive pentru o 

rezolvare a problemei ucrainene 

RADOR (26 februarie) - Ministerul rus de Externe anunță că Rusia este pregătită să colaboreze îndeaproape 

cu toate forțele constructive pentru o rezolvare a problemei ucrainene în interesul păcii și stabilității. (REUTERS 

- 26 februarie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Rusia este pregătită să colaboreze îndeaproape cu toate forțele constructive pentru 

rezolvarea crizei ucrainene (Serghei Lavrov) 

RADOR (26 februarie) - Rusia este pregătită să colaboreze îndeaproape cu toate forțele constructive pentru 

rezolvarea crizei ucrainene în interesul păcii și stabilității, transmite agenția de știri Interfax, citând o declarație 

făcută sâmbătă de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. Ministrul Lavrov a făcut aceste afirmații în timpul 

unei conversații telefonice purtate cu omologul său turc, Mevlüt Çavușoğlu. (REUTERS - 26 februarie) 

/cstoica/sdm2 



262 

 

RIA NOVOSTI: Lavrov l-a informat detaliat pe omologul său turc în legătură cu operațiunea din 

Ucraina 

RADOR (26 februarie) - În cursul unei convorbiri telefonice, șeful Ministerului de Externe al Federației 

Ruse, Serghei Lavrov, l-a informat detaliat pe omologul său turc în legătură cu operațiunea militară din Donbas, a 

subliniat disponibilitatea Moscovei de a colabora strâns cu toate forțele constructive în vederea reglementării mai 

rapide a problemei ucrainene, au declarat surse din cadrul MAE al Rusiei. După cum se arată în comunicatul MAE 

rus, s-a discutat temeinic "situația actuală în ceea ce privește Ucraina și situația în regiune în ansamblu". "S-a pus 

accentul pe principalele obiective ale măsurilor complexe luate, care vizează demilitarizarea și denazificarea 

Ucrainei, asigurarea securității populației civile din această țară și apărarea intereselor legitime ale Federației Ruse. 

A fost subliniată disponibilitatea părții ruse de a colabora strâns, cu toate forțele constructive, pentru soluționarea 

mai rapidă și durabilă a problemei ucrainene, în interesul păcii și stabilității", au menționat surse din cadrul MAE 

al Rusiei. (www.ria.ru - 26 februarie) /snicolau/sdm2 

RIA NOVOSTI: Ministerul rus de Externe a răspuns la acuzațiile NATO la adresa Rusiei, de 

agresiune 

RADOR (26 februarie) - Moscova consideră că acuzațiile NATO la adresa Rusiei, de agresiune, sunt 

nefondate, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova. Oficialul 

militar rus a subliniat că Forțele Armate rusești nu efectuează niciun fel de lovituri asupra zonelor de locuințe din 

orașele ucrainene. După cum se arată în comentariul Mariei Zaharova, publicat pe portalul oficial al 

Departamentului de externe al Federației Ruse, "în condițiile lipsei de conciliere a țărilor membre NATO și a 

dorinței acestora de a consolida în mod real securitatea în Europa, pe baza principiului securității egale și 

indivizibile, considerăm neîntemeiate încercările acestora de a ne acuza de agresiune", a arătat purtătorul de cuvânt 

al Ministerului de Externe al Federației Ruse. (www.ria.ru - 26 februarie) /snicolau/sdm2 

BBC: Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat că rușii vor ataca Kievul în 

următoarele ore 

RADOR (26 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat într-o declarație video că 

rușii vor ataca Kievul în următoarele ore. „Noaptea aceasta va fi grea, foarte grea, dar va veni dimineața”, a spus 

el. „În această noapte, inamicul va folosi toate mijloacele disponibile pentru a ne distruge rezistența. În această 

noapte vor lansa un asalt. În această noapte trebuie să perseverăm. Soarta Ucrainei este decisă chiar acum”. 

(bbc.com - 26 februarie, ora 00:50) /aboboc/asalar 

CNN: Președintele ucrainean: „Noaptea aceasta va fi foarte grea” 

RADOR (26 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a adresat țării sale vineri seară, 

spunând: „Noaptea aceasta va fi foarte grea, iar inamicul va folosi toate forțele disponibile pentru a înfrânge 

rezistența ucrainenilor”. Zelenski a subliniat că „trebuie să rămânem în picioare”, adăugând că „soarta Ucrainei 

este decisă chiar acum”. Zelenski le-a mai spus ucrainenilor: "A fost o zi grea, dar curajoasă. Luptăm pentru țara 

noastră pe toate linia frontului: în Sud, Est, Nord, în multe orașe ale frumoasei noastre țări". 

De asemenea, a declarat că Ucraina „luptă și în prima linie diplomatică”: „Este mai ușor să număr cu cine 

dintre liderii lumii nu am vorbit încă”. (CNN INTERNATIONAL - 26 februarie, ora 1:00) /aboboc/asalar 

BBC: „Scopul nostru principal este să terminăm această vărsare de sânge” - Volodimir Zelenski 

RADOR (26 februarie) - Într-un discurs din această noapte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și-a 

încurajat compatrioții pentru că au îndurat „o zi grea, dar curajoasă”. „Scopul nostru principal este să terminăm 

această vărsare de sânge”, a spus el. Deși Zelenski a recunoscut că forțele ruse au provocat victime, el a susținut 

că „inamicul a suferit și el pierderi foarte grave”. BBC nu poate verifica această afirmație. „Ucrainenii rezistă eroic 

acestei agresiuni, care nu poate fi justificată”, a continuat el. „De aceea ocupanții sunt nevoiți să vină cu acuzații 

și mai absurde”. Președintele rus, Vladimir Putin, s-a referit la Zelenski și echipa sa de conducere drept „o bandă 

de dependenți de droguri și neonaziști”, dar Zelenski a spus că cetățenii săi și restul lumii nu cred ceea ce el a 



263 

 

descris drept minciuni ale Kremlinului. Apoi, în limba rusă, Zelenski a adăugat: „Cetățenii Federației Ruse nu le 

vor crede”. (bbc.com - 26 februarie, ora 1:10) /aboboc/asalar 

RRA: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează că armata rusă va încerca să ocupe capitala 

Kiev în această noapte 

RADOR (26 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează într-un mesaj publicat pe 

site-ul Președinției că armata rusă va încerca să ocupe capitala Kiev în această noapte. Se duc lupte în continuare 

în oraș. Zelenski a insistat că orașul nu trebuie pierdut. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 26 februarie, ora 

1:00) /asalar 

BBC: Acum se decide soarta Ucrainei, afirmă președintele Volodimir Zelenski 

RADOR (26 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a îndemnat populația să rămână pe 

poziții, afirmând că acum se decide soarta Ucrainei. Principalul nostru obiectiv este să punem capăt acestui 

carnagiu. Pierderile inamicului sunt foarte grave, sunt sute, sute de soldați care au murit după ce au traversat granița 

noastră, care au intrat pe pământul nostru. Din nefericire, și noi avem pierderi. Ucrainenii rezistă eroic agresiunii", 

a spus Zelenski. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 26 februarie, ora 5:00) /mbrotacel/asalar 

BBC: Ucraina este gata să discute despre un armistițiu, dar Rusia acceptă discuții doar dacă Kievul 

se va preda 

RADOR (26 februarie) - Un purtător de cuvânt al președintelui Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina 

este gata să discute despre un armistițiu și despre pace. Serghei Nikiforov a scris pe pagina sa de Facebook că 

aceasta a fost poziția constantă a Ucrainei. Anterior, Kremlinul a afirmat că este gata de a trimite o delegație în 

capitala Belarusă, Minsk, pentru discuții, însă numai dacă Ucraina se va preda. Statele Unite au calificat această 

ofertă drept "diplomație în bătaia puștii". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 26 februarie, ora 5:00) 

/mbrotacel/asalar 

BBC: Volodimir Zelenski, a refuzat o ofertă a Washingtonului de sprijin pentru a părăsi Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a refuzat o ofertă a Washingtonului 

de a-l ajuta să plece din Ucraina, potrivit presei americane. "Lupta este aici. Am nevoie de muniție, nu de o 

plimbare", a transmis agenția de presă Associated Press, citând un oficial de rang înalt al serviciilor de informații, 

care cunoaște detaliile conversației. Și Washington Post a citat oficiali americani și ucraineni, conform cărora 

guvernul american este pregătit să-l ajute pe domnul Zelenski. Volodimir Zelenski a fost lăudat pe rețelele de 

socializare pentru răspunsul său la invazia rusă. Fostul comedian și actor a susținut un discurs emoționant în care 

a jurat că va continua să lupte, subliniind "Când ne veți ataca, ne veți vedea fețele. Nu spatele". Vineri, președintele 

a publicat un videoclip în care apare alături de principalii săi apropiați, în capitală, respingând informațiile potrivit 

cărora ar fi fugit de la Kiev. "Suntem cu toții aici", a spus Zelenski. "Și așa va rămâne" (www.bbc.com - 26 

februarie) /mbrotacel/gpodea 

RBC: Cancelaria prezidențială de la Kiev, despre negocierile cu Rusia: Pozițiile vor fi dictate de 

Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Mihailo Podoliak, consilierul șefului cancelariei prezidențiale ucrainene, a 

declarat, sâmbătă dimineață, că, în procesul de negociere cu Rusia privind încetarea ostilităților, pozițiile vor fi 

diferite și vor fi dictate de Ucraina - transmite RBC. "Orice război se încheie cu un proces de negociere, dar cred 

că pozițiile la aceste negocieri vor fi diferite. Acestea vor fi pozițiile pe care le va dicta Ucraina. Ucraina va stabili 

condițiile pentru ceea ce se va întâmpla în continuare, inclusiv în regiunile Donețk și Lugansk" - a afirmat Podoliak. 

Acesta a mai adăugat că, după noaptea trecută, "a devenit clar cum vor evolua evenimentele". (www.rbc.ua - 26 

februarie) /sdan/cpodea 

RBC: Zelenski dezminte informațiile privind o presupusă capitulare a Ucrainei: "Armele reprezintă adevărul 

nostru" 

RADOR (26 februarie) - În cea de-a treia zi a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, pe rețelele de socializare 

au apărut știri false potrivit cărora liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, ar fi acceptat capitularea, după un îndemn 
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în acest sens al președintelui rus, Vladimir Putin. Sâmbătă dimineață, liderul ucrainean a transmis că informația 

respectivă este falsă. "Au apărut o mulțime de informații false pe Internet, care spun că aș fi cerut armatei noastre 

să depună armele armatei noastre. Eu sunt aici (lângă sediul Președinției din Kiev, n.r), nu vom depune armele, ne 

vom apăra statul. Pentru că armele noastre sunt adevărul nostru, adevărul potrivit căruia acesta este pământul 

nostru, țara noastră și copiii noștri. Și vom proteja toate acestea" - a asigurat Zelenski, într-un mesaj video transmis 

de lângă cancelaria prezidențială de la Kiev. (www.rbc.ua - 26 februarie) /sdan/cpodea 

UKRAINSKA PRAVDA: Zelenski, după o discuție cu Macron: "Armele de la parteneri sunt în 

drum spre noi" 

RADOR (26 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că a avut, sâmbătă 

dimineața, o convorbire la telefon cu omologul său francez, Emmanuel Macron, care a promis că Ucraina va primi 

arme și echipamente de la parteneri. "Noua zi pe frontul diplomatic a început cu o discuție cu Emmanuel Macron. 

Armele și echipamentele de la partenerii noștri sunt în drum spre noi. Coaliția anti-război funcționează!" - a scris 

Zelenski pe Twitter. (www.pravda.com.ua - 26 februarie) /sdan/gpodea 

REUTERS: Acesta este un "moment crucial" pentru o decizie privind aderarea Ucrainei la UE 

(Zelenski) 

RADOR (26 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, sâmbătă, că acesta este un 

"moment crucial" pentru o decizie privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, în timp ce Rusia își continuă 

invazia în țara vecină. Într-un mesaj publicat pe Twitter, Zelenski afirmă că a discutat cu președintele Consiliului 

European, Charles Michel, despre "asistență suplimentară eficientă și lupta eroică a ucrainenilor pentru viitorul lor 

liber." (REUTERS - 26 februarie ora 9:42) /mbrotacel/csimion 

RBC: Volodimir Zelenski: "A sosit momentul decisiv pentru a decide cu privire la aderarea 

Ucrainei la UE" 

RADOR (26 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține că a sosit momentul decisiv 

pentru acceptarea Ucrainei în Uniunea Europeană. Într-o postare pe Twitter, liderul de la Kiev a scris că "acum 

este momentul decisiv pentru a închide odată pentru totdeauna discuția pe termen lung și pentru a accepta Ucraina 

în UE". Zelenski a menționat că a discutat cu președintele Consiliului European, Charles Michel, cu privire la o 

asistență suplimentară eficientă și lupta eroică a ucrainenilor pentru viitorul lor liber. (www.rbc.ua - 26 februarie) 

/sdan/cpodea 

KORRESPONDENT: Șeful diplomației ucrainene cere comunității internaționale să blocheze 

Rusia și să-i distrugă economia 

RADOR (26 februarie) - Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, s-a adresat comunității 

internaționale, solicitând izolarea completă a Rusiei, din cauza invaziei la scară largă în Ucraina. Kuleba a postat 

un mesaj în acest sens sâmbătă dimineață, după ce o rachetă a lovit o clădire rezidențială din Kiev. "Kiev, orașul 

nostru minunat și pașnic, a supraviețuit încă o noapte sub atacurile forțelor terestre și ale rachetelor rusești. Una 

dintre rachete a lovit un bloc de apartamente din Kiev. Cer lumii să izoleze complet Federația Rusă. Dați afară 

ambasadorii! Instituie embargo asupra petrolului! Distrugeți economia rusă! Opriți criminalii de război ai 

Federației Ruse!" - a scris Kuleba pe Twitter. Ministrul a publicat și o fotografie cu un zgârie-nori din capitală 

lovit de o rachetă lansată de ruși. (www.korrespondent.net - 26 februarie) /sdan/csimion 

BBC: Volodimir Zelenski a promis că forțele ucrainene vor continua lupta 

RADOR (26 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a promis că forțele sale vor continua 

lupta, anunț făcut în contextul în care forțele invadatoare ruse încearcă să depășească defensiva din Kiev. Într-un 

mesaj video realizat în fața biroului său, liderul ucrainean și-a avertizat rezidenții că astăzi va fi o zi dificilă. 

Corespondentul BBC transmite că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, un fost comediant, a transmis 

locuitorilor capitalei și din alte orașe și sate din țară că astăzi va fi o zi dificilă și a îndemnat cetățenii să rămână în 
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adăposturi, să nu iasă afară și să rămână calmi. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 26 februarie, ora 11:03) 

/cstoica/gpodea 

REUTERS: Marea Britanie nu crede că forțele ruse au capturat orașul Melitopol din sud-estul 

Ucrainei (James Heappey) 

RADOR (26 februarie) - Ministrul Forțelor Armate din Marea Britanie, James Heappey, a declarat sâmbătă 

că Marea Britanie nu crede că forțele ruse au capturat orașul Melitopol din sud-estul Ucrainei. "Toate obiectivele 

Rusiei din prima zi... și chiar și Melitopolul, pe care rușii pretind că l-au luat – dar în privința căruia nu vedem 

nimic care să dovedească acest lucru – sunt încă sub control ucrainean.", a declarat James Heappey pentru postul 

de radio BBC. (REUTERS - 26 februarie) /cstoica/gpodea 

RBC: Zelenski transmite că armata ucraineană deține controlul asupra Kievului și a locurilor 

cheie 

RADOR (26 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis, sâmbătă, un nou mesaj 

video, în care anunță că armata ucraineană reușește să facă față atacurilor invadatorilor ruși. "Am respins cu succes 

atacurile inamicului. Kievul și locurile cheie se află sub control" - a subliniat Volodimir Zelenski. (www.rbc.ua - 

26 februarie) /sdan/csimion 

REUTERS: Kievul este încă sub control ucrainean, anunță Volodimir Zelenski pe Twitter 

RADOR (26 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că Kievul este încă 

sub control ucrainean după ce Rusia a lansat joi invazia. "Am rezistat și respingem cu succes atacurile inamice. 

Luptele continuă", a anunțat Zelenski printr-un mesaj video postat pe rețelele sale de socializare. "Avem deja 

sprijin aproape total din partea țărilor UE pentru deconectarea Rusiei de la SWIFT. Sper că Germania și Ungaria 

vor avea curajul să susțină această decizie. Avem curajul să ne apărăm patria, să apărăm Europa", a adăugat 

Zelenski. (REUTERS - 26 februarie) /cstoica/cpodea 

UNIAN: Zelenski insistă că Ucraina și-a câștigat dreptul de a adera la UE 

RADOR (26 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, insistă că Ucraina și-a câștigat dreptul 

de a adera la Uniunea Europeană - potrivit unui mesaj video postat, sâmbătă, pe rețeaua de socializare Facebook. 

"Afirm acest lucru cât se poate de sincer: poporul Ucrainei a meritat deja și are dreptul să primească statutul de 

membru al Uniunii Europene. Aceasta va fi o dovadă cheie a sprijinului față de țara noastră. A sosit momentul 

decisiv să se încheie odată pentru totdeauna discuția strategică pe termen lung și să se decidă asupra aderării 

Ucrainei la UE" - a menționat Zelenski. Președintele a adăugat că a discutat aceste chestiuni cu șeful Consiliului 

European, Charles Michel, cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu președintele francez, 

Emmanuel Macron. (www.unian.net - 26 februarie) /sdan/cpodea 

INTERFAX: Militarii ucraineni de pe Insula Șerpilor care s-au predat au fost duși la Sevastopol 

RADOR (26 februarie) - Peste optzeci de militari ucraineni, care au depus armele și s-au predat pe Insula 

Șerpilor, au ajuns la Sevastopol, a declarat Mihail Iasnikov, comandant adjunct responsabil de logistică al Flotei 

Ruse la Marea Neagră. ''Astăzi, 26 februarie, un grup de 82 de militari ucraineni de pe Insula Șerpilor a fost 

transportat la Sevastopol cu un remorcher de salvare Șahtior, ei au depus armele și au decis să se întoarcă la 

familiile lor'', le-a declarat jurnaliștilor Mihail Iasnikov, sâmbătă. Potrivit acestuia, marinarii Flotei Mării Negre 

au respectat decizia grănicerilor ucraineni. A fost amenajat un coridor umanitar sigur, pentru ca aceștia să se retragă 

din zona operațiunii. După parcurgerea unor proceduri legale pe termen scurt și punerea lor de comun acord cu 

partea ucraineană, cadrele militare ale Forțelor Armate ale Ucrainei vor fi trimise acasă în Ucraina, cu autobuzul, 

a precizat reprezentantul Flotei Ruse la Marea Neagră. Iasnikov a menționat că niciunul dintre persoanele predate 

nu a solicitat asistență medicală, dar, dacă este necesar, li se va oferi. În plus, militari ucraineni au primit rații 

militare de mâncare uscată și apă îmbuteliată. Pe 25 februarie, Ministerul rus al Apărării a raportat că 82 de militari 

ucraineni s-au predat în mod voluntar armatei ruse, în vecinătatea Insulei Șerpilor. Aceștia au dat semnături că 
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refuză să participe la ostilități și au promis că vor reveni la familiile lor. (www.interfax.ru - 26 februarie) 

/vdraguta/sdm2 

RIA NOVOSTI: Zelenski a postat un mesaj referitor la interzicerea trecerii navelor rusești prin 

strâmtorile din Turcia 

RADOR (26 februarie) - Volodimir Zelenski a publicat o declarație pe tema interzicerii trecerii navelor 

Federației Ruse prin strâmtorile din Turcia, fără să indice dacă această decizie a fost sau nu luată de președintele 

Turciei, Tayyip Erdoğan . Deocamdată nu există nicio confirmare din partea turcă în acest sens. "Îi mulțumesc 

prietenului meu, președintelui Turciei, Erdoğan , și poporului turc pentru sprijinul lor hotărât. Interzicerea trecerii 

navelor militare rusești în Marea Neagră și considerabilul sprijin militar și umanitar semnificativ pentru Ucraina 

sunt extrem de importante astăzi. Poporul Ucrainei nu va uita niciodată acest lucru", se arată în postarea lui 

Zelenski pe Twitter. (www.ria.ru - 26 februarie) /snicolau/sdm2 

RADOR: Volodimir Zelenski mulțumește Turciei pentru sprijinul militar și umanitar 

RADOR (26 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis mulțumiri omologului său 

turc, Recep Tayyip Erdoğan, pentru sprijinul umanitar și militar pe care Ankara îl oferă Ucrainei, subliniind că o 

interdicție impusă navelor militare ale Rusiei prin Marea Neagră este extrem de importantă pentru Ucraina. Într-

un mesaj publicat pe Twitter sâmbătă, 26 februarie, Zelenski scrie: "Îi mulțumesc prietenului meu, domnul 

președinte al Turciei @RTErdoğan și poporului Turciei pentru sprijinul lor puternic. Interdicția impusă navelor 

militare ale Rusiei prin Marea Neagră și sprijinul militar și umanitar consistent pentru Ucraina sunt extrem de 

importante astăzi. Poporul Ucrainei nu va uita niciodată acest lucru." 

(https://twitter.com/ZelenskiyUa/status/1497564078897774598?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem

bed%7Ctwterm%5E1497564078897774598%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww

.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Ffeb%2F26%2Frussia-ukraine-latest-news-fighting-kyiv-

zelenskiy-assault-putin-capital) /mbrotacel/sdm2 

CNN: Cer lumii, "nu îl credeți pe Putin" (Petro Poroșenko) 

RADOR (26 februarie) - Fostul președinte ucrainean, Petro Poroșenko, a afirmat că lumea nu ar trebui să 

aibă încredere în informațiile pe care le transmit președintele rus Vladimir Putin și biroul său privind negocierile 

cu Ucraina după invadarea țării. "Doresc să le adresez tuturor telespectatorilor CNN, tuturor oamenilor din lume 

o cerință simplă: Vă rog, nu veți încredere în Putin. Nu îl credeți pe Putin. Și, doi, nu vă fie teamă de Putin", a 

afirmat Poroșenko, de la Kiev, într-un interviu acordat CNN. Kremlinul a declarat sâmbătă că Putin a ordonat 

vineri oprirea avansului militar în Ucraina, așteptând negocierile, dar că operațiunile au fost reluate după ce 

guvernul de la Kiev ar fi respins discuțiile. Un consilier prezidențial ucrainean a negat, la primele ore ale zilei de 

sâmbătă, că Ucraina ar fi refuzat să negocieze. Vorbind pentru CNN, Poroșenko a adus aminte și de zborul 

Malaysia 17, care a fost doborât deasupra Ucrainei în 2014 de o rachetă sol-aer, ucigând aproape 300 de persoane. 

Oficialii occidentali și o investigație condusă de Germania susțin că Putin este responsabil pentru incident, dar 

acesta a negat. (CNN INTERNATIONAL - 26 februarie) /aionita/sdm2 

RBC: Apărătorii Insulei Șerpilor ar putea fi în viață, anunță Serviciul de Frontieră al Ucrainei 

RADOR (26 februarie) - Marinarii, care apără Insula Șerpilor și care au fost declarați morți, ar putea fi în 

viață, anunță Serviciul de Frontieră de Stat al Ucrainei. "Există speranța că toți apărătorii ucraineni ai Insulei 

Șerpilor ar putea fi în viață. Serviciul de Frontieră de Stat al Ucrainei, Forțele Armate ale Ucrainei, ca și întreaga 

Ucraină, au primit speranța că toți apărătorii lui Insulei Șerpilor sunt în viață" - se afirmă în comunicat. Mass-

media rusească a anunțat anterior transportarea militarilor ucraineni aflați pe insulă la Sevastopol, ocupat temporar 

de Rusia. Informațiile preliminare potrivit cărora ar putea exista morți printre grănicerii ucraineni au fost primite 

înainte de pierderea contactului cu apărătorii. La 24 februarie, agresorul a deschis focul cu arme de la bordul 

navelor și a folosit aviația militară împotriva grănicerilor și soldaților Forțelor Armate ale Ucrainei de pe Insula 

Șerpilor. Conform informațiilor la acel moment, infrastructura a fost distrusă, iar insula a fost capturată. Anterior, 

inamicul a încercat, în repetate rânduri, în zadar, să intimideze apărătorii ucraineni cu cereri de predare, dar a 
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primit un singur răspuns fermt - nimeni nu se va preda. "Înțelegem că propagandiștii "lumii rusești" sunt capabili 

să producă informațiile necesare și să le folosească, subliniind că apărătorii ucraineni s-au predat" - au declarat 

polițiștii de frontieră. Grănicerii și luptătorii Forțelor Armate ale Ucrainei au apărat cu curaj insula, în special în 

fața unor mijloace superioare de distrugere și a forțelor inamice. În prezent, după primirea informației despre 

presupusa lor localizare, Serviciul de Frontieră de Stat al Ucrainei, împreună cu Forțele Armate ale Ucrainei, 

lucrează la identificarea apărătorilor ucraineni. https://www.rbc.ua/rus/news/rossiya-pytaetsya-zavesti-peregovor-

tupik-1645886630.html/ssirbu/sdm2 

RIA NOVOSTI: La Odessa și în regiunea Odessa a fost introdusă Legea marțială în intervalul 

19.00 - 6.00 

RADOR (26 februarie) - Legea marțială a fost introdusă în orașul Odessa și în regiunea Odessa, începând 

din 26 februarie 2022, în intervalul 19.00 - 6.00 (20.00 – 07.00 ora Moscovei), se arată în comunicatul dat 

publicității astăzi, al administrației regionale de stat. (www.ria.ru - 26 februarie) /snicolau/sdm2 

RIA NOVOSTI: Aliev și Erdoğan au propus să organizeze negocierile cu Rusia (Zelenski) 

RADOR (26 februarie) - Volodimir Zelenski a declarat că președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, și 

președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, au propus, într-o discuție pe care au avut-o cu el, să organizeze 

negocierile cu Rusia în legătură cu situația în Ucraina. "Acest lucru nu poate fi decât salutat", a afirmat Zelenski 

într-un mesaj video. (www.ria.ru - 26 februarie) /snicolau/ilapadat 

UNIAN: "Vom lupta împotriva agresorului atât timp cât va nevoie pentru a elibera țara" 

(Volodimir Zelenski) 

RADOR (26 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina va lupta 

împotriva agresorului atât timp cât va fi necesar pentru a elibera țara - transmite UNIAN. Zelenski a făcut declarația 

respectivă sâmbătă seară. "Dăm dovadă de o respingere demnă. Sunt sigur că o vedeți la știri. Și vreau să vă spun 

un singur lucru: ne vom lupta cât va fi nevoie pentru a elibera țara. Din moment ce se nasc copii în adăposturi, 

chiar și atunci când bombardamentele continuă, inamicul nu are nicio șansă în acest război popular incontestabil" 

- a afirmat Zelenski, într-un mesaj pentru jurnaliști. UNIAN amintește că, pe 25 februarie, un copil s-a născut într-

un adăpost în timpul bombardamentelor lansate de ruși la Kiev. (www.unian.net - 26 februarie) /sdan/ilapadat 

RBC: Zelenski i-a cerut secretarului general al ONU să anuleze dreptul de vot al Rusiei în Consiliul 

de Securitate 

RADOR (26 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, îi cere secretarului general al ONU, 

Antonio Guterres, să priveze statul agresor (Rusia, n.r.) de dreptul de a vota în Consiliul de Securitate și să 

recunoască acțiunile Rusiei în Ucraina drept genocid. (www.rbc.ua - 26 februarie) /sdan/ilapadat 

BBC: Belarusul a pornit un război împotriva Ucrainei și este în aceeași ligă cu Rusia (șeful poliției 

de frontieră a Ucrainei) 

RADOR (26 februarie) - Șeful Poliției de Frontieră din Ucraina, Serhi Deineko, a acuzat Belarusul că a 

pornit un război împotriva țării sale și este "în aceeași ligă" cu Rusia. Serhi Deineko a mai spus că mai mule 

coloane de blindate rusești au atacat Ucraina nu numai dinspre est, dar și dinspre nord, din statul satelit al Rusiei, 

Belarus. Oficialul ucrainean a subliniat că războiul dus de Belarus nu numai că încalcă legile internaționale, dar 

încalcă și normele fundamentale ale moralei umane. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 26 februarie, ora 21:00) 

/mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Atacul Rusiei asupra Kievului nu a avansat sâmbătă (consilier al lui Zelenski) 

RADOR (26 februarie) - Un consilier al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că sâmbătă 

atacul Rusiei asupra Kievului nu a avansat și că aproximativ 3.500 de soldați ruși au fost uciși sau răniți până acum 



268 

 

în asaltul Moscovei asupra Ucrainei. "Lovim inamicul din jurul Kievului. Inamicul nu se mișcă momentan", a 

declarat Oleksi Arestovici. (REUTERS - 26 februarie ora 21:18) /mbrotacel/ilapadat 

 

RBC: Ucraina închide punctele de frontieră cu Belarus 

RADOR (26 februarie) - Premierul ucrainean, Denis Șmigal, a anunțat, sâmbătă, că Ucraina închide 

punctele de frontieră cu Republica Belarus. (www.rbc.ua - 26 februarie) /sdan/pvelisar 

KORRESPONDENT: Ucraina închide punctele de trecere a frontierei cu Rusia și Belarus 

RADOR (26 februarie) - Premierul ucrainean, Denis Șmigal, a anunțat că Ucraina a decis să suspende 

funcționarea punctelor de trecere de la frontiera cu Rusia și cu Belarus. "Guvernul a decis să închidă temporar 

punctele de control de la granița de stat cu Rusia și Belarus" - a declarat Șmigal, subliniind că ucrainenii care 

doresc să se întoarcă în țară pot să facă acest lucru fără vreun impediment. Totodată premierul le-a cerut 

ucrainenilor să se întoarcă în țară și să demonstreze că sunt "de partea păcii". (www.korrespondent.net - 26 

februarie) /sdan/ilapadat 

BBC: Capitala Ucrainei este sub control (președintele Zelenski) 

RADOR (26 februarie) - Autoritățile de la Kiev au declarat sâmbătă că forțele ucrainene au respins ultimul 

atac al trupelor ruse asupra capitalei ucrainene. Într-un mesaj video, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a 

declarat că forțele sale au menținut controlul asupra Kievului și asupra orașelor-cheie. Ucrainenii spun, de 

asemenea, că sabotorii ruși operează în prezent în Kiev. Capitala ucraineană este sub stare de alertă maximă. 

Soldații și voluntarii civili ocupă poziții defensive în jurul Kievului și au fost instalate mai multe puncte de control. 

Între timp, mai multe "cicatrici" apar pe cer, după a treia noapte de bombardamente ale trupelor ruse. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 26 februarie, ora 22:00) /mbaciu/ilapadat 

MTI: Péter Szijjártó - Delegațiile de negociere rusă și ucraineană s-ar putea întâlni la Budapesta 

RADOR (26 februarie) - Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a oferit, vineri seara, atât pentru partea 

rusă, cât și pentru cea ucraineană, ca negocierile de pace să aibă loc la Budapesta. Într-o înregistrare video postată 

pe pagina sa de socializare la aeroportul de la Bruxelles, Péter Szijjártó a subliniat: În ultimele săptămâni mulți, 

inclusiv cele mai mari țări din lume, au încercat aproape tot ce le-au oferit instrumentele diplomatice pentru a evita 

războiul în vecinătatea Ungariei, în Ucraina. Războiul este cel mai rău scenariu, necesită vieți omenești, a spus 

șeful diplomației ungare, menționând că Ungaria își dorește pacea în vecinătatea ei și încheierea războiului. Cu cât 

războiul se termină mai devreme, cu atât va avea mai puține victime, a atras atenția Péter Szijjártó, care a adăugat: 

Evident că negocierile sunt o condiție de bază pentru pace. Dat fiind faptul că s-a creat o discuție cu privire la 

posibila locație a acestor negocieri - Minsk sau Varșovia -, Péter Szijjártó a recomandat Budapesta ministrului rus 

de externe, Serghei Lavrov, și șefului de Cabinet al președintelui Ucrainei, Andrii Yermak, recomandare față de 

care niciuna dintre părți nu s-a manifestat reticent în timpul convorbirilor telefonice. Budapesta poate servi drept 

loc sigur atât pentru delegațiile de negocieri ruse, cât și pentru cele ucrainene, a mai afirmat ministrul ungar de 

externe. Péter Szijjártó a subliniat că Ungaria este interesată de pace și și-a exprimat speranța că va putea contribui 

la pace oferind o locație pentru negocieri. Cu cât vor începe discuțiile mai devreme, cu atât mai devreme va fi pace 

și cu atât mai puțini oameni vor muri în război, a spus Péter Szijjártó, menționând că de la Bruxelles va pleca la 

New York pentru a discuta despre acest conflict cu liderii ONU. (MTI - 26 februarie) /rganciu/asalar 

POSTIMEES: Declarații făcute de președintele Estoniei, Alar Karis, la Varșovia: "Este necesar să 

demonstrăm că ucrainenii fac parte din noi, europenii 

RADOR (26 februarie) - "Președintele Putin a avut toate posibilitățile de a salva mii de vieți atât ucrainene, 

cât și ruse, dar el a urmat calea opusă, cea criminală. ''Liderul rus va avea pe conștiință mii de vieți și suferințe", a 

declarat președintele Alar Karis, la o întâlnire a șefilor de state ale Flancului Estic din NATO, care s-a desfășurat 

la Varșovia. ''În acest moment critic, trebuie să fim fermi pentru a-i sprijini pe ucraineni și să demonstrăm că ei 

sunt parte din noi, europenii. Acum putem demonstra prin acțiunile noastre că Ucraina aparține Europei și, prin 

urmare, Ucraina trebuie să primească o perspectivă certă cu privire la aderarea ei la UE'', a adăugat președintele 
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Karis. Șeful statului eston a recunoscut că intenția conducerii ruse este una evidentă: refacerea Cortinei de Fier în 

Europa, ceea ce nu trebuie admisă sub nicio formă. El a adăugat că ceea ce se întâmplă în Ucraina ar trebui să fie 

în centrul atenției permanente și ar trebui să i se acorde asistență politică, economică și practică urgentă țării. ''Dând 

dovadă de o unitate fermă trebuie să impunem de urgență cele mai dure sancțiuni împotriva Rusiei și să tratăm 

Rusia ca atare, ca ceea ce este de fapt - un agresor''. În cadrul întâlnirii au fost examinate modalități de consolidare 

a apărării a Flancului Estic al NATO, subliniindu-se necesitatea de a schimba poziția NATO cu privire la apărare 

și descurajare. (www.postimees.ee - 26 februarie) /vdraguta/gpodea 

REUTERS: Președintele francez, Emmanuel Macron, reiterează sprijinul pentru Georgia și 

Moldova 

RADOR (26 februarie) - Președintele francez, Emmanuel Macron, le-a transmis președinților Georgiei și 

Moldovei, vecini ai Ucrainei în estul Europei, că Franța îi va sprijini "împotriva oricărei tensiuni sau tentative de 

destabilizare", a spus Palatul Elysée sâmbătă. "Suntem alături de Moldova și Georgia pentru a le apăra 

suveranitatea și securitatea", a transmis administrația prezidențială franceză, citându-l pe președintele Macron. 

(REUTERS - 26 februarie) /cstoica/csimion 

REUTERS: UE ar trebui să accelereze aderarea Ucrainei, a afirmat președintele polonez 

RADOR (26 februarie) - Uniune Europeană ar trebui să accelereze aderarea Ucrainei, a afirmat președintele 

polonez Andrzej Duda sâmbătă, adăugând că Ucraina ar trebui de asemenea să aibă acces la fondurile UE pentru 

reconstrucție. "Polonia susține o aderare accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană", a scris Duda pe Twitter. 

"statutul de candidat ar trebui acordat imediat, iar discuțiile între membri ar trebui inițiate imediat după aceea". 

"De asemenea, Ucraina ar trebui să aibă acces la fondurile UE pentru reconstrucție. Asta este ceea ce merită 

Ucraina."(REUTERS - 26 februarie) /aionita/sdm2 

REUTERS: UE este aproape de a decide să excludă Rusia din sistemul SWIFT 

RADOR (26 februarie) - Discuțiile dintre membrii Uniunii Europene privind excluderea Rusiei din sistemul 

internațional de plată SWIFT sunt aproape de a ajunge la o concluzie pozitivă, a declarat un oficial prezidențial 

francez sâmbătă. Oficialul, care a făcut declarațiile în condiții de anonimat, a afirmat că niciunul dintre statele 

membre UE nu blochează excluderea Rusiei din sistem, dar că discuțiile continuă încă. (REUTERS - 26 februarie) 

/aionita/sdm2 

UNIAN: Președintele Poloniei a cerut o cale accelerată de aderare a Ucrainei la UE 

RADOR (26 februarie) - Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a cerut o cale accelerată pentru aderarea 

Ucrainei la Uniunea Europeană. Liderul polonez a făcut această declarație pe Twitter. "Statutul de candidat trebuie 

acordat imediat, iar negocierile de aderare ar trebui să înceapă după aceea, fără întârziere. Ucraina trebuie, de 

asemenea, să primească acces la fondurile UE pentru reconstrucție" - a declarat Duda. 

(https://www.unian.net/politics/prezident-polshi-vystupil-za-uskorennyy-put-vstupleniya-ukrainy-v-es-novosti-

ukraina-11719486.html) /ssirbu/sdm2 

BBC: Războiul, "un eșec al politicii și al umanității, o capitulare rușinoasă și o înfrângere 

usturătoare în fața forțelor răului" (Papa Francisc) 

RADOR (26 februarie) - Papa Francisc a recurs la un gest fără precedent - de a scrie pe Twitter, în limba 

rusă, despre ororile războiului. După o vizită de 30 de minute la misiunea Rusiei de la Vatican, Papa a scris pe 

Twitter că războiul este "un eșec al politicii și al umanității, o capitulare rușinoasă și o înfrângere usturătoare în 

fața forțelor răului". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 26 februarie, ora 5:00) /mbrotacel/asalar 
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REUTERS: Personalul Ambasadei Slovaciei din Kiev a sosit în România, anunță ministrul slovac 

al apărării 

RADOR (26 februarie) - Personalul Ambasadei Slovaciei din capitala Ucrainei Kiev a sosit sâmbătă 

dimineață în România, a anunțat pe platforma Twitter ministrul slovac al apărării, Jaroslav Naď. "Mașinile de 

evacuare ale misiunii slovace de la Kiev, alături de colegii din misiunea Sloveniei, au trecut în siguranță granița 

în România" a precizat ministrul Nad'. (REUTERS - 26 februarie) /cstoica/gpodea 

RRA: Personalul Ambasadei României la Kiev a fost repatriat, activitatea misiunii fiind 

suspendată 

RADOR (26 februarie) - S-a încheiat repatrierea în țară a personalului Ambasadei României la Kiev, 

activitatea misiunii fiind suspendată. Ministerul român de Externe precizează de asemenea că activitatea 

Consulatului General de la Odessa continuă să fie suspendată, iar personalul acestui oficiu a fost deja repatriat în 

siguranță. În acest moment, la oficiile consulare de la Cernăuți și Solotvino activitatea se desfășoară în parametri 

normali, cu tot personalul, transmite redactorul RRA Carmen Gavrilă. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 26 

februarie, ora 16:03:40) /dstanesc 

RRA: MAE cere Rusiei să înceteze imediat agresiunea din Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Ministerul Român de Externe îi cere Rusiei să înceteze imediat agresiunea 

neprovocată și să-și retragă trupele și armamentul de pe întreg teritoriul Ucrainei. Într-un comunicat de presă se 

arată că România condamnă ferm folosirea teritoriului peninsulei Crimeea pentru lansarea unei noi agresiuni de 

către Rusia împotriva Ucrainei și își exprimă preocuparea față de efectele profund negative ale anexării și 

agresiunii pentru stabilitatea și securitatea în regiunea Mării Negre și în spațiul euroatlantic. La opt ani de la actul 

anexării, Rusia continuă să încalce dreptul internațional prin recunoașterea independenței autoproclamatelor 

republicii separatiste pe teritoriul regiunilor Donețk și Luhansk, precum și prin desfășurarea unei agresiuni militare 

de amploare împotriva Ucrainei. De asemenea, România reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea 

teritorială a Ucrainei în granițele recunoscute internațional. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 26 februarie, 

ora 18:00) /amirea/sdm2 

RRA: Premierul Nicolae Ciucă a avut o convorbire telefonică cu Justin Trudeau, premierul 

canadian, despre situația din Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Prim-ministrul Nicolae Ciucă a discutat sâmbătă la telefon cu premierul canadian 

Justin Trudeau despre situația din Ucraina, în urma agresiunii militare ruse. Au fost evaluate măsurile luate la 

nivelul NATO pentru întărirea flancului estic al Alianței Nord-Atlantice, iar premierul român a transmis 

omologului său canadian mulțumiri pentru misiunile de apărare a spațiului aerian al României derulate de aviața 

canadiană sub egida NATO. Cei doi prim-miniștri au subliniat și necesitatea coordonării eforturilor la nivel 

internațional pentru ajutorarea refugiaților, transmite reporterul Radio România Actualități, Petruța Obrejan. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 26 februarie, ora 20:02) /ilixandru/ilapadat 

RRA: Rusia s-a opus prin veto adoptării în Consiliul de Securitate al ONU a proiectului de 

rezoluție care condamnă în termeni fermi agresiunea împotriva Ucrainei  

RADOR (26 februarie) - Rusia s-a opus prin veto, cu puțin timp în urmă, adoptării în Consiliul de Securitate 

al ONU, reunit din nou de urgență, asupra proiectului de rezoluție care condamna în termeni fermi agresiunea 

împotriva Ucrainei și cerea retragerea trupelor sale din această țară. Diplomația rusă consideră că sancțiunile 

occidentalilor sunt un semn al slăbiciunii și estimează că relațiile sale cu aceștia sunt aproape de punctul de unde 

nu mai este cale de întoarcere. Uniunea Europeană le-a înghețat președintelui Putin și ministrului de externe, 

Lavrov, averile deținute în spațiul comunitar, iar Statele Unite le vor interzice intrarea pe teritoriul lor. Europenii 

discută inclusiv excluderea Rusiei din sistemul internațional de plăți bancare SWIFT, dar unele țări se pun încă 

acestei propuneri. Ca reacție la invaziei, Rusia a fost suspendată din Consiliul Europei. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 26 februarie, ora 1:00:22) /eradu/atataru 
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BBC: Ambasadorul Rusiei la ONU insistă că Moscova nu duce un război împotriva Ucrainei sau 

a poporului ucrainean 

RADOR (26 februarie) - Rusia s-a opus prin veto unei rezoluții a ONU care ar fi condamnat invazia acesteia 

în Ucraina. 11 state membre ale Consiliului de Securitate au votat în favoarea rezoluției. Ambasadorul Rusiei, 

Vassili Nebenzia, a insistat că Rusia nu duce un război împotriva Ucrainei sau a poporului ucrainean, ci efectuează 

un exercițiu pentru a proteja rezidenții din Donbas. Ambasadorul Ucrainei la ONU, Serghei Kisliția, a condamnat 

veto-ul, afirmând că Rusia va fi trasă la răspundere pentru acțiunile sale, la Curtea Internațională de la Haga. 

"Nimic nu poate justifica bombardamentele rachetelor asupra unor grădinițe, orfelinate, spitale. Aceste atacuri 

sunt crime de război, pentru care colectăm acum probe și le vom trimite imediat la Haga. Tragerea la răspundere 

este inevitabilă", a spus ambasadorul ucrainean. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 26 februarie, ora 5:00) 

/mbrotacel/asalar 

REUTERS: Ministrul turc de externe i-a cerut omologului său rus încetarea operațiunilor militare 

în Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Ministrul turc de externe, Mevlüt Çavușoğlu, a cerut încetarea operațiunilor 

militare rusești în Ucraina în timpul unei convorbiri telefonice purtate sâmbătă cu omologul său rus, Serghei 

Lavrov. Ministerul turc de Externe a transmis printr-un comunicat că Mevlüt Çavușoğlu a reiterat, în timpul 

convorbirii telefonice, că Ankara este pregătită să găzduiască liderii ruși și ucraineni pentru convorbiri de pace. 

(REUTERS - 26 februarie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Ankara depune eforturi pentru încetarea imediată a focului, i-a transmis președintele 

Erdoğan omologului său ucrainean 

RADOR (26 februarie) - Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, i-a transmis sâmbătă președintelui 

ucrainean, Volodimir Zelenski, în timpul unei convorbiri telefonice, că Ankara depune eforturi pentru încetarea 

imediată a focului. Președinția turcă a anunțat printr-un comunicat că Tayyip Erdoğan a transmis, de asemenea, 

condoleanțe pentru ucrainenii uciși în atacul rus. (REUTERS - 26 februarie) /cstoica/sdm2 

RIA NOVOSTI: Erdoğan a discutat cu Zelenski situația din Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a avut o convorbire telefonică cu 

președintele Ucrainei, în cursul căreia a discutat situația în Ucraina, transmite Cancelaria liderului turc. "S-a 

discutat despre intervenția militară a Rusiei în Ucraina și despre ultimele evenimente", notează cancelaria. 

"Președintele Erdoğan a declarat că Ankara depune eforturi pentru a se declara cât mai repede încetarea focului, 

pentru a se preveni producerea de alte victime umane și pentru a se preveni alte daune aduse Ucrainei", se mai 

arată în comunicatul Cancelariei președintelui Erdoğan. (www.ria.ru - 26 februarie) /snicolau/sdm2 

REUTERS: Turcia nu a luat o decizie cu privire la închiderea strâmtorilor pentru navele ruse 

(oficial turc) 

RADOR (26 februarie) - Turcia nu a luat o decizie cu privire la închiderea strâmtorilor pentru navele ruse, 

transmite un oficial turc. (REUTERS - 26 februarie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Turcia nu a notificat Rusia în privința închiderii strâmtorilor (Ifax) 

RADOR (26 februarie) - Rusia nu a primit nicio notificare oficială din partea Turciei în privința închiderii 

strâmtorilor Bosfor și Dardanele pentru navele de luptă rusești, a citat agenția de știri Interfax Ambasada rusă în 

Turcia. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat anterior că Turcia ar fi luat o astfel de măsură. 

Turcia, care controlează strâmtorile care leagă Marea Mediterană de Marea Neagră, nu a anunțat public nicio 

interdicție pentru navele rusești, de a le folosi. Vineri, Ministerul turc de Externe a declarat că Ankara nu le poate 

interzice navelor de război să se întoarcă din Marea Neagră trecând prin strâmtori. (REUTERS - 26 februarie) 

/aionita/sdm2 
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RIA NOVOSTI: Erdoğan l-a invitat pe Putin în Turcia ca să dezbată situația legată de Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a comunicat la ședința partidului de 

guvernământ că l-a invitat pe omologul său rus, Vladimir Putin, în Turcia, ca să discute în legătură cu stoparea 

escaladării situației în Ucraina, transmite postul de televiziune TGRT Haber. Potrivit RIA - Novosti, principala 

problemă aflată în discuție la această ședință a fost situația în Ucraina. "Turcia trebuie să fie de partea păcii", a 

declarat președintele turc la ședință. "Într-o convorbire telefonică avută cu domnul Putin l-am invitat în Turcia 

pentru normalizarea situației", a declarat Erdoğan, citat de postul de televiziune amintit. (www.ria.ru - 26 

februarie) /snicolau/sdm2 

RIA NOVOSTI: Strâmtorile turcești sunt deschise pentru trecerea navelor rusești, a comunicat 

Istanbulul 

RADOR (26 februarie) - Strâmtorile turcești sunt deschise pentru trecerea navelor rusești, a comunicat, 

pentru RIA - Novosti, surse de la Direcția pentru securitatea de coastă a Istanbulului. După cum relatează agenția 

rusă de presă, Volodimir Zelenski a publicat astăzi o declarație pe tema interzicerii trecerii navelor Federației Ruse 

prin strâmtorile din Turcia, fără să indice dacă această decizie a fost sau nu luată de președintele Turciei, Tayyip 

Erdoğan .  

"Strâmtorile sunt deschise. Nu ni s-a comunicat o asemenea hotărâre", a arătat purtătorul de cuvânt al 

direcției respective.  

Potrivit agenției ruse citate mai sus, ambasadorul Ucrainei în Turcia, Vasili Bondar, declarase anterior că 

Kievul cere Ankarei să închidă strâmtorile pentru navele rusești. Ministrul de externe al Turciei a declarat că țara 

ar putea închide strâmtorile Bosfor și Dardanele pentru trecerea navelor militare rusești, dar partea rusă va avea 

dreptul de revenire a flotei sale la bază. (www.ria.ru - 26 februarie) /snicolau/sdm2 

RIA NOVOSTI: "Washington Post": SUA sunt dispuse să-l ajute pe Zelenski să părăsească Kievul 

RADOR (26 februarie) - ''Washington Post'' anunță că SUA sunt dispuse să-l ajute pe Zelenski să părăsească 

Kievul. 

''Autoritățile americane sunt gata să-l ajute pe Volodimir Zelenski să părăsească Kievul'', a raportat 

''Washington Post'', citând oficiali americani și ucraineni. Se menționează că americanii sunt gata să facă un astfel 

de pas pentru ca acesta să nu ajungă în mâinile trupelor ruse care avansează la Kiev. O sursă de rang înaltă citată 

de ''Washington Post'' a declarat că oficialii americani au discutat cu Zelenski, în ultimele zile, despre ''diverse 

probleme de securitate, inclusiv despre care ar fi cele mai sigure locuri pentru el pentru a asigura continuitatea 

activității guvernului''. 

Un oficial ucrainean a declarat pentru publicația ''Washington Post'' că Zelenski nu a dat ordin ca să fie dus 

în alt oraș, cum ar fi de exemplu Lviv. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că noaptea care 

urmează va fi dificilă. Rusia a lansat o operațiune militară de demilitarizare a Ucrainei joi, 24 februarie, dimineața 

foarte devreme. Într-un mesaj televizat adresat rușilor, președintele Vladimir Putin a spus că circumstanțele 

''necesită acțiuni decisive și imediate din partea noastră, republicile populare din Donbas au solicitat ajutor''. 

Potrivit liderului rus, toată responsabilitatea pentru vărsarea de sânge va reveni conștiinței regimului aflat la 

conducere din Ucraina. El a cerut armatei ucrainene să nu urmeze ordinele penale ale autorităților ucrainene, să 

depună armele și să plece acasă. Ministerul rus al Apărării a subliniat că Forțele Armate Ruse nu lansează atacuri 

asupra orașelor Ucrainei: infrastructura militară este dezactivată prin mijloace de înaltă precizie. Populația civilă, 

potrivit departamentului, nu este în pericol. Vineri dimineață, 118 instalații militare ucrainene au fost scoase din 

funcțiune, Centrala nucleară de la Cernobîl a fost luată sub controlul rusesc. Sistemele de apărare aeriană 

ucraineană au fost distruse, infrastructura militară a bazelor aeriene militare a fost dezactivată, notează Ministerul 

Apărării. (www.ria.ru - 26 februarie) /vdraguta/gpodea 
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VI.2. Perspectiva militară  

RIA NOVOSTI: Rusia a lansat, în cursul nopții trecute, atacuri asupra obiectivelor militare din 

Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Ministerul rus al Apărării a raportat că Rusia a atacat noaptea trecută obiectivele 

militare din Ucraina. Utilizând rachete de croazieră, militarii ruși au lansat atacuri de pe uscat și de pe mare asupra 

infrastructurii militare a Ucrainei, ținta lor fiind obiectivele militare ucrainene - anunță Ministrul rus al Apărării, 

într-un comunicat, citat de Agenția de presă RIA NOVOSTI. (www.ria.ru - 26 februarie) /vdraguta/gpodea 

CNN: Ministerul rus al Apărării afirmă că Rusia a lansat rachete peste noapte, însă acestea nu au 

vizat zone rezidențiale 

RADOR (26 februarie) - Ministerul rus al Apărării a anunțat, sâmbătă, că a lansat lovituri cu rachete de 

croazieră peste noapte împotriva unor ținte din Ucraina, însă a susținut că atacurile au vizat exclusiv infrastructura 

militară. Afirmațiile survin după ce au apărut înregistrări și imagini cu un bloc rezidențial, în apropiere de Kiev, 

care a fost lovit de un foc de rachete sau de o rachetă. "În cursul nopții, Forțele Armate ale Federației Ruse au 

lansat un atac cu arme de precizie cu rază lungă de acțiune, folosind rachete de croazieră lansate aerian și de pe 

mare, împotriva infrastructurii militare ucrainene", afirmă general-maiorul Igor Konașenkov, într-o declarație 

video. "Subliniez, încă o dată, că focul este îndreptat doar asupra elementelor infrastructurii militare ale Forțelor 

Armate ale Ucrainei, pentru a exclude deteriorarea infrastructurii rezidențiale și sociale." CNN și alte canale de 

știri internaționale au văzut și au documentat daune aduse infrastructurii civile din Ucraina, de la începutul invaziei 

ruse. Imaginile de sâmbătă dimineața au arătat avarierea gravă a fațadei unui bloc de apartamente din vestul 

Kievului, cu pereții exteriori ai mai multor apartamente distruși în întregime. La fața locului se află echipe de 

urgență, care ajută la evacuarea locatarilor. Nu se cunosc, deocamdată, detalii cu privire la eventuale victime. 

Ministerul rus a susținut, de asemenea, că unități ale forțelor armate ruse au preluat controlul asupra orașului 

Melitopol din sud-estul Ucrainei. CNN a verificat și a geolocalizat, joi, imagini care circulă pe rețelele de 

socializare, înfățișând o explozie masivă pe Aeroportul Melitopol. (edition.cnn.com - 26 februarie) 

/mbrotacel/csimion 

INTERFAX: Militarii ruși au acuzat partea ucraineană de lansarea unor atacuri cu rachete Grad 

la Starobilsk 

RADOR (26 februarie) - Ministerul rus al Apărării susține că naționaliștii ucraineni au lansat atacuri cu 

rachete Grad MLRS asupra orașului Starobilsk. Ministerul a adăugat că, în urma atacului, a izbucnit un incendiu, 

fiind distruse clădiri și înregistrându-se morți în rândul populației civile. ''Ministerul rus al Apărării deține date 

sigure că astfel de provocări ale naționaliștilor ucraineni sunt planificate în localitățile Kramatorsk și Slviansk'', a 

adăugat ministerul. 

Ministerul a subliniat că Forțele Armate ale Federației Ruse nu lovesc asupra orașelor și întreprind toate 

măsurile pentru a salva viețile civililor. (www.interfax.ru - 26 februarie) /vdraguta/csimion 

REUTERS: Trupele ruse au reluat sâmbătă ofensiva, transmite Kremlinul 

RADOR (26 februarie) - Trupele ruse au început sâmbătă să avanseze din nou în Ucraina, după ce 

președintele Vladimir Putin a întrerupt ofensiva cu o zi în urmă, în așteptarea unor discuții cu Kievul care nu au 

avut loc, a transmis Kremlinul. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat în timpul unui 

briefing de presă, că Rusia se aștepta la sancțiunile impuse de Occident ca răspuns la invazie și că ia măsuri pentru 

a minimiza impactul acestora asupra economiei. (REUTERS - 26 februarie) /cstoica/sdm2 

RIA NOVOSTI: Ministerul rus al Apărării, despre încercarea Forțelor Maritime Militare ale 

Ucrainei de a ataca navele rusești 

RADOR (26 februarie) - Bărcile cu motor ale Forțelor Armate ale Ucrainei au încercat să-și omoare proprii 

militari care depuseseră armele pe Insula Șerpilor, dar atacul a fost respins, a declarat, sâmbătă, purtătorul de 
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cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konașenkov. El a menționat că, în seara zilei de 25 februarie, în timpul 

evacuării de pe Insula Șerpilor a 82 de militari ucraineni, 16 bărci cu motor aparținând Forțelor Maritime Militare 

ale Ucrainei, folosind "tactica de roi", au încercat să atace navele Flotei Mării Negre a Rusiei. Mai mult, unele 

dintre bărcile cu motor acționau sub acoperirea navelor civile. "Scopul acestui atac a fost, în primul rând, 

răzbunarea asupra militarilor ucraineni care au depus armele și acuzațiile Armatei Ruse că prizonierii sunt uciși. 

În urma bătăliei navale, șase bărci cu motor aparținând Marinei ucrainene au fost distruse. Niciunul dintre cei 82 

de militari ucraineni de pe Insula Șerpilor nu a fost rănit", a spus generalul rus. Konașeenkov a subliniat că în 

timpul atacului bărcilor cu motor ucrainene, deasupra zonei acțiunii de provocare patrulau aparate strategice de 

zbor fără pilot ale SUA RQ-4 Global Hawk și MQ-9A Ripper. "Există o mare probabilitate ca tocmai dronele 

americane să fi ghidat bărcile cu motor ucrainene către navele Flotei rusești de la Marea Neagră", a arătat 

Konnașenkov. (www.ria.ru - 26 februarie) /snicolau/sdm2 

BBC: Ucraina anunță că a doborât un avion rusesc Iliușin I1-76 

RADOR (26 februarie) - Ucraina a doborât un avion rusesc Iliușin Il-76 cu parașutiști la bord, potrivit 

comandantului șef al forțelor armate ucrainene. BBC nu poate verifica independent afirmația. Il-76 este un avion 

multifuncțional mare, cu patru motoare. O declarație postată pe Facebook susține că forțele de apărare aeriană 

ucrainene au doborât avionul în apropiere de Vasilkov, aproape de Kiev. (bbc.com - 26 februarie, ora 1:55) 

/aboboc/atataru 

REUTERS: Mai multe explozii tocmai s-au auzit lângă Kiev 

RADOR (26 februarie) - Tocmai s-au auzit mai multe explozii la periferia capitalei Ucrainei, Kiev. Este ora 

locală 2 a.m. în Ucraina. Locația exactă și tipul exploziilor nu sunt încă clare. (REUTERS - 26 februarie) 

/aboboc/asalar 

CNN: Explozii au loc în mai multe zone din capitala Ucrainei 

RADOR (26 februarie) - Au fost văzute și auzite explozii în anumite părți ale capitalei ucrainene Kiev, după 

zile de lupte grele și explozii în suburbiile sale, în timp ce forțele ruse se apropiau de oraș. Videoclipuri de la 

martori oculari arată explozii care au loc într-o zonă de la nord-vest de Kiev. În zonă există o bază militară. 

Echipele CNN din capitală au transmis, de asemenea, că au auzit explozii puternice în vestul și sudul orașului. La 

scurt timp după aceea, autoritățile au confirmat că au loc ciocniri și într-o suburbie de est. (CNN 

INTERNATIONAL - 26 februarie, ora 4:00) /aboboc/asalar 

REUTERS: Atac al trupelor ruse la o bază a armatei ucrainene din Kiev, respins 

RADOR (26 februarie) - Trupele ruse au atacat o bază a armatei din capitala Ucrainei, Kiev, însă asaltul a 

fost respins, a comunicat armata ucraineană sâmbătă dimineață, într-un mesaj publicat pe Facebook. Separat, 

agenția de presă Interkas Ukraine a anunțat că soldații ruși încearcă să captureze una dintre stațiile de generare a 

energiei electrice din oraș. (REUTERS - 26 februarie ora 4:36) /mbrotacel/asalar 

 

BBC: Lupte în și în jurul capitalei ucrainene, Kiev 

RADOR (26 februarie) - Au fost raportate lupte în și în jurul capitalei ucrainene, Kiev, la câteva ore după 

ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat că forțele ruse se pregătesc să ia cu asalt orașul. Armata ucraineană 

a anunțat că a respins un atac dinspre vest, pe unul dintre principalele bulevarde din Kiev. Totodată, armata a 

comunicat că a izbucnit o luptă în jurul unui aeroport din sudul Kievului, unde forțe aeropurtate ruse încearcă să 

aterizeze. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 26 februarie, ora 5:00) /mbrotacel/asalar 

BBC: A treia zi de război - luptele continuă în jurul mai multor orașe din Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Luptele continuă în jurul mai multor altor orașe ucrainene, la începutul celei de-a 

treia zile a războiului. Rusia afirmă că trupele sale au intrat în Melitopol, lângă Crimeea, în sud-estul Ucrainei, 
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însă această informație nu a fost confirmată. Totodată, trupele ruse avansează către Kherson, în sud-vest. Trupele 

care apără al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei, Harkov, rezistă împotriva focurilor intense de rachete și artilere. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 26 februarie, ora 5:00) /mbrotacel/asalar 

RRA: Explozii în sudul și vestul Kievului 

RADOR (26 februarie) - Este a treia zi de confruntări ruso-ucrainene. A fost o noapte tensionată, care a 

debutat cu sunetul sirenelor la Kiev și cu avertismentul video al președintelui Volodimir Zelenski că un atac rusesc 

asupra capitalei este iminent. Rezidenții s-au adăpostit în subteran, în stații de metrou, dar și în buncăre și subsoluri. 

Unii au primit arme și au fostă sfătuiți să apele orașul folosind cocktailuri Molotov. Presa internațională a semnalat 

explozii în sudul și vestul Kievului. Iar Serviciul Special de Telecomunicații al Ucrainei a anunțat că rușii au atacat 

centrala electrică din cartierul Troienskina, situat la periferia din estul capitalei, unde au fost contracarați de armata 

ucraineană.  

Ministerul Apărării de la Moscova a informat că trupele rusești au intrat aseară în Melitopol, oraș cu o 

populație de 150.000 de locuitori din sud -estul Ucrainei, la 50 de km nord de Marea Azov, potrivit 

corespondentului RRA în Rusia, Alexandr Beleavschi. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 26 februarie, ora 

6:00) /atataru 

RRA: Trupele rusești avansează către Herson și atacă al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei, 

Harkov 

RADOR (26 februarie) - Ministerul ucrainean al Apărării susține că armata a doborât un avion de atac și un 

elicopterul rusești în apropiere de zonele separatiste din est, precum și un avion de transport, lângă Vasilkiv, în 

vecinătatea Kievului, unde, potrivit forțelor terestre ucrainene, se dau lupte grele. Acestea au mai anunțat că au 

respins un atac al forțelor rusești pe Bulevardul Victoria din capitala Kiev, una dintre cele mai mari artere din oraș, 

scrie France Presse. Totodată, potrivit Reuters, trupele rusești au fost respinse de soldații ucraineni în timp ce 

încercau să atace o bază militară din Kiev. Aestea avansează către Herson, în sud-vest, și atacă al doilea cel mai 

mare oraș al Ucrainei, Harkov. Se văd și primele semne ale unei posibile detensioări a situației, după ce purtătorul 

de cuvânt al președintelui Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina este gata să discute o încetare a focului și că și 

cele două părți stabilesc locul și timpul pentru negocieri. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 26 februarie, ora 

6:00) /atataru 

RIA NOVOSTI: Armata rusă a intrat în orașul Melitopol din regiunea Zaporijjea, Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Ministerul rus al Apărării anunță că forțele armate ruse au intrat în Melitopol, oraș 

în regiunea Zaporijjea, Ucraina, fără a întâmpina rezistență. ''Armata rusă, fără a întâmpina rezistență, a intrat în 

Melitopol'', a anunțat Ministerul rus al Apărării, într-un comunicat. ''În cursul serii de 25 februarie, după debarcarea 

trupelor de desant în zona localității Azov (Ucraina), trupele ruse, fără a întâmpina rezistență, au intrat în 

Melitopol'', se mai specifică în comunicat. Unii pensionari au ieșit în stradă cu drapele roșii, a adăugat Ministerul 

rus al Apărării. (www.ria.ru - 26 februarie) /vdraguta/asalar 

CNN: Armata ucraineană afirmă că un tanc rusesc a fost distrus în zona de vest a Kievului 

RADOR (26 februarie) - Armata ucraineană a emis un prim comunicat în legătură cu exploziile care au 

zguduit zona de vest a capitalei Kiev, în primele ore ale dimineții de sâmbătă. Serviciul Militar de Aplicare a Legii 

din Ucraina a anunțat că armata țării a "distrus o coloană de echipamente ale ocupanților", în cartierul Beresteiska, 

din Kiev. "Potrivit informațiilor preliminare, este vorba de două mașini, două camioane cu muniție și, de asemenea, 

cu ajutorul rachetelor antitanc NLAW a fost distrus un tanc", a precizat serviciul ucrainean. CNN nu a putut 

verifica independent aceste informații. Marea Britanie a trimis Ucrainei rachete antitanc NLAW, în săptămânile 

de dinaintea invaziei ruse. (edition.cnn.com - 26 februarie) /mbrotacel/atataru 

BBC: "Lupte grele sunt în desfășurare" în zona Vasilkiv din Kiev (Forțele Armate Ucrainene) 

RADOR (26 februarie) - Odată cu venirea dimineții, au fost raportate lupte intense în capitala ucraineană, 

Kiev. Potrivit unui comunicat publicat pe pagina de Facebook a Forțelor Armate Ucrainene, "lupte grele sunt în 
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desfășurare" în zona Vasilkiv a orașului. "Lupte active" au loc în prezent pe străzile capitalei, se afirmă în același 

comunicat. Anterior, guvernul de la Kiev a anunțat că au început lupte pe străzile capitalei, iar locuitorii acesteia 

sunt avertizați să rămână în adăposturi și să nu se apropie de ferestre sau balcoane. Totodată, mesaje publicate în 

rețelele de socializare online de jurnaliști aflați la Kiev confirmă că au început luptele pe străzi. Mulți dintre ei 

descriu bubuituri puternice și focuri de armă care se aud mult mai aproape de centrul orașului. Forțele Armate 

Ucrainene adaugă că trupele au doborât mai multe "ținte inamice" ruse, în ziua anterioară, și au împiedicat forțele 

ruse să preia controlul în vreunul dintre orașele Ucrainei. (www.bbc.com) /mbrotacel/atataru 

 

POSTIMEES: Se duc lupte pentru ocuparea capitalei Kiev 

RADOR (26 februarie) - Sâmbătă, 26 februarie 2022, la ora 3:34, luptele pentru ocuparea Kievului continuă: 

pe malul drept al fluviului Dnipr, care traversează orașul, se aud explozii, au urmat lupte de stradă la Kiev. 

La Kiev, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, 25- 26 februarie, pe malul drept al fluviului Nipru se aud 

explozii și s-au declanșat incendii și se trag focuri de arme automate. Situația este tensionată în multe raioane ale 

capitalei Ucrainei. De asemenea, Telegraf anunță că lupte de stradă au loc în zona metropolitană Beresteiska. Se 

aud împușcături în cartierul Solomenski al orașului și lângă stația de metrou Beresteiska. Sunt lansate atacuri 

asupra Unității Militare B0331, aflată în această zonă, unde este staționată Brigada 101 de securitate a Statului 

Major General. ''Peste 50 de atacuri și explozii, focuri de mitralieră s-au înregistrat în zona Shuliavka și a Grădinii 

Zoologice în ultimele zece minute'', relatează jurnaliștii ICTV. Jurnaliștii au mai informat că, în noaptea de 25-26 

februarie, inamicul încearcă să atace Centrala CHPP-6 din zona Troieshchina din Kiev, Forțele Armate ale 

Ucrainei ripostează atacului. La ora 4:05, podul de lângă stația de metrou Beresteiskaia, pe Bulevardul Pobedi, a 

fost aruncat în aer, trupele ruse se îndreaptă spre Shuliavka, relatează ''Vgorode''. În Troieshcina, locuitorii locali 

au filmat activitatea unui militar care dirijează fie avioane, fie trupe de artilerie: la ora 4.51, la Kiev, a fost comis 

un atac asupra unei unități militare de pe Bulevardul Pobedi, dar atacul a fost ripostat. "Criminalii de război ai 

Federației Ruse au atacat una dintre unitățile militare din Kiev, situată pe Bulevardul Pobedi. Atacul a fost respins", 

au informat Forțele Terestre ale Forțelor Armate ale Ucrainei. (www.posttimees.ee - 26 februarie) 

/vdraguta/gpodea 

RBC: Trupele ucrainene au distrus o coloană de blindate rusești lângă stația de metrou 

"Beresteiska" din capitala Kiev 

RADOR (26 februarie) - În a treia zi a războiului dintre Rusia și Ucraina, trupele ruse își continuă încercările 

de a ocupa capitala Kiev - RBC. Sâmbătă dimineață, trupele ucrainene au distrus un convoi de blindate rusești 

lângă stația de metrou "Beresteiska". "Brigada 101 a distrus un convoi la stația de metrou Beresteika: două 

vehicule, două camioane cu muniție și un tanc. Situația este calmă, i-am omorât pe toți" - au transmis forțele armate 

ucrainene pe contul oficial de Facebook. RBC amintește că, anterior, armata ucraineană a respins un atac nocturn 

al sabotorilor ruși asupra unei unități militare situate în apropierea stației de metrou "Beresteiska". La Mikolaiv, 

de asemenea, sistemele ucrainene de apărare aeriană au respins un atac al armatei ruse, împiedicând forțele inamice 

să ocupe orașul. (www.rbc.ua - 26 februarie) /sdan/gpodea 

RBC: Avertizări de raid aerian în mai multe orașe din Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Presa ucraineană raportează avertizări de raid aerian în mai multe orașe din 

Ucraina, pe fondul invaziei ruse - scrie RBC. Sâmbătă dimineață, sirenele antiaeriene au fost activate în orașele 

Vinnița, Rivne, Herson, Cerkasi, Lviv, Cervonohrad, Uman și Luțk. (www.rbc.ua - 26 februarie) /sdan/gpodea 

KORRESPONDENT: Lupte intense într-un oraș din regiunea Kiev, între trupele invadatoare ruse 

și militarii ucraineni 

RADOR (26 februarie) - Televiziunea ucraineană Rada semnalează, sâmbătă, lupte violente în centrul 

orașului Vasilkiv (regiunea Kiev), trupele ruse încercând să înainteze, pentru a ajunge în capitala Ucrainei. "Acum 

este foarte fierbinte pe strada Decembriștilor. Aceasta este strada centrală a orașului nostru. Sunt atacuri constante 

cu rachete. Au aterizat multe trupe aeropurtate, care luptă violent acum cu militarii noștri din Brigada 40" - a 
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declarat primarul din Vasilkiv, Natalia Balasinovici. Aceasta a menționat că forțele de apărare teritorială s-a 

alăturat militarilor ucraineni din oraș, ajutând armata să lupte împotriva invadatorilor. "Populația civilă a intrat în 

adăposturi, toată lumea este îngrijorată. Dar cei din Brigada 40 sunt prietenii noștri, suntem cu sufletul alături de 

ei, știm cât sunt de puternici și suntem absolut convinși că eroii noștri vor rezista. Orașul nostru eroic va rezista" - 

a adăugat primarul. Balasinovici a mai menționat că există pierderi, fiind raportați mulți răniți. 

(www.korrespondent.net - 26 februarie) /sdan/gpodea 

UNIAN: Regiunea Kiev: Bătălia pentru orașul Vasilkiv s-a încheiat cu victoria Forțelor Armate 

ale Ucrainei 

RADOR (26 februarie) - Primarul din Vasilkiv (regiunea Kiev), Natalia Balasinovici, a anunțat, sâmbătă 

dimineață, că asaltul armatei ruse asupra orașului, care a durat toată noaptea, s-a încheiat cu o victorie pentru 

Forțele Armate ale Ucrainei - transmite UNIAN. "Acum, luptele sunt pe terminate. Putem spune că deja este liniște 

în Vasilkiv și noaptea noastră cumplită s-a încheiat" - a subliniat primarul. Potrivit Nataliei Balasinovici, începând 

de vineri, unitățile militare ucrainene și aerodromul din Vasilkiv au fost bombardate de trupe aeropurtate ruse, care 

au aterizat pe un câmp. Primarul a menționat că vehiculele militare ucrainene trimise din capitală au ajuns la timp 

în Vasilkiv, iar, după lupte violente, soldate cu morți și răniți, orașul a fost apărat de trupele ucrainene. 

(www.unian.net - 26 februarie) /sdan/cpodea 

UNIAN: Trupele ucrainene au ucis până acum peste 3.500 de invadatori ruși (cancelaria 

prezidențială de la Kiev) 

RADOR (26 februarie) - Cancelaria prezidențială de la Kiev anunță, sâmbătă dimineață, că peste 3.500 de 

invadatori ruși au fost uciși și alți aproape 200 au fost capturați de armata ucraineană, de la debutul invaziei 

declanșate de Rusia în Ucraina. "Până în această dimineață, avem peste 3.500 de ruși morți și aproape 200 de ruși 

luați prizonieri" - a subliniat Mihailo Podolak, consilier al șefului cancelariei prezidențiale ucrainene. 

(www.unian.net - 26 februarie) /sdan/cpodea 

REUTERS: Ucraina raportează noi raiduri aeriene și atacuri cu rachete de croazieră din Marea 

Neagră 

RADOR (26 februarie) - Comandamentul armatei ucrainene a anunțat că zone din apropierea orașelor Sumî, 

Poltava și Mariupol, au fost lovite, vineri, de raiduri aeriene și că au fost lansate rachete rusești de croazieră Kalibr 

asupra Ucrainei, din Marea Neagră. (REUTERS - 26 februarie ora 7:42) /mbrotacel/gpodea 

POSTIMEES: Jurnaliștii de la Bellingcat dețin informații potrivit cărora trupe ruse de desant au 

desantat la Kiev și intenționează să arunce în aer un pod peste râul Nipru 

RADOR (26 februarie) - Un grup de jurnaliști de la site-ul de investigații Bellingcat dețin informații potrivit 

cărora trupe ruse de desant au desantat la Kiev și intenționează să arunce în aer un pod peste râul Nipru, relatează 

''Ukrainska Pravda''. "O sursă care nu și-a divulgat identitatea a anunțat că trupe ruse de desant au desantat la Kiev 

și că probabil se pregătesc să arunce în aer un pod care traversează fluviul Nipru. Luptele duse în timpul nopții nu 

au avut afectat zona fluviului Nipru până în momentul de față'', a scris directorul executiv al Bellingcat, Christo 

Grozev. Bellingcat este un site de jurnalism de investigație cu sediul în Olanda, specializat în verificarea faptelor 

și informațiilor de tip open-source. A fost fondată de jurnalistul și fostul blogger britanic Eliot Higgins în iulie 

2014. (www.posttimees.ee - 26 februarie) /vdraguta/gpodea 

UNIAN: Coloană de aproximativ 100 de blindate rusești, reperată în timp ce se deplasa spre Kiev 

RADOR (26 februarie) - O coloană formată din aproximativ 100 de vehicule blindate rusești se deplasează 

spre capitala Ucrainei, traversând Vișhorod din regiunea Kiev - transmite UNIAN, sâmbătă dimineață. Potrivit 

presei ucrainene, părțile laterale ale blindatelor rusești sunt marcate cu o literă albă V, iar invadatorii poartă 

banderole albe pe mână. În jurul orei 7:50, vehiculele blindate inamice au fost reperate în satul Kozarovici, de 
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unde pot să înainteze fie spre nord, fie spre Kiev, peste podul stației de pompare de la gura râului Irpin. 

(www.unian.net - 26 februarie) /sdan/csimion 

REUTERS: Bombardamente de artilerie auzite în centrul Kievului (corespondent Reuters) 

RADOR (26 februarie) - În centrul capitalei ucrainene, Kiev, au fost auzite bombardamente de artilerie 

sâmbătă dimineață, potrivit unui corespondent al agenției de presă Reuters, după ce au fost raportate mai devreme 

focuri de armă în aceeași zonă și un atac asupra unei baze militare din capitala ucraineană. (REUTERS - 26 

februarie ora 7:54) /mbrotacel/csimion 

REUTERS: Trupele ruse au capturat orașul ucrainean Melitopol 

RADOR (26 februarie) - Trupele ruse au capturat orașul ucrainean Melitopol, transmite agenția de presă 

Interfax, citând Ministerul rus al Apărării. (REUTERS - 26 februarie ora 8:24) /mbrotacel/gpodea 

 

 

RBC: Lupte grele pentru apărarea orașelor Herson, Mikolaiv, Odesa și Mariupol 

RADOR (26 februarie) - Militarii Forțelor Armate ale Ucrainei continuă luptele cu trupele ruse, menținând 

apărarea orașelor Herson, Mikolaiv, Odesa și Mariupol - a anunțat, sâmbătă dimineață, cancelaria prezidențială de 

la Kiev, asigurând că situația rămâne sub controlul forțelor ucrainene. Mihailo Podoliank, consilierul șefului 

Biroului Președintelui Ucrainei, a menționat că au loc lupte intense în Herson, Mikolaiv și Odesa, întrucât această 

direcție este considerată o prioritate pentru Federația Rusă. "Au vrut să își consolideze pozițiile acolo, dar nu vor 

reuși" - a subliniat Podoliak. Acesta a menționat că și pentru Mariupol se duc bătălii grele, dar a asigurat că, "în 

acest moment, nu există nicio șansă ca orașul să treacă de partea Federației Ruse sau să fie capturat". (www.rbc.ua 

- 26 februarie) /sdan/gpodea 

KORRESPONDENT: O rachetă ar fi lovit un bloc de locuințe din Kiev 

RADOR (26 februarie) - La Kiev a avut loc o explozie, în apropierea aeroportului Juliani, iar pe rețelele de 

socializare au fost postate înregistrări video în care se vede un nor de fum deasupra aerodromului din zona 

respectivă. În plus, un bloc de locuințe a fost avariat. Martorii oculari scriu pe rețelele de socializare că o rachetă 

a lovit o clădire înaltă din apropierea aeroportului. (www.korrespondent.net - 26 februarie) /sdan/gpodea 

REUTERS: Trupele ruse au preluat controlul asupra centralei hidroelectrice de la nord de Kiev 

(Interfax) 

RADOR (26 februarie) - Trupele ruse au preluat controlul asupra centralei hidroelectrice de la nordul 

capitalei ucrainene, Kiev, a transmis, sâmbătă, agenția de presă Interfax, citând Ministerul ucrainean al Energiei. 

(REUTERS - 26 februarie ora 8:24) /mbrotacel/csimion 

RIA NOVOSTI: Armata rusă a preluat controlul deplin asupra Melitopol 

RADOR (26 februarie) - Armata rusă a preluat controlul deplin asupra orașului Melitopol din Ucraina, a 

declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, generalul-maiorul Igor Konașenkov. 

''Unitățile Forțelor Armate Ruse au stabilit controlul deplin asupra orașului Melitopol'', a spus Konașenkov. 

''Militarii ruși întreprind toate măsurile pentru a asigura siguranța civililor și pentru a exclude provocările din 

partea serviciilor speciale ucrainene și a naționaliștilor'', a adăugat el. (www.ria.ru - 26 februarie) /vdraguta/gpodea 

UKRAINSKA PRAVDA: Forțele armate ucrainene au recucerit o centrală hidroelectrică din Kiev 

RADOR (26 februarie) - Ministrul ucrainean al energiei, Herman Halușcenko, a anunțat, sâmbătă dimineață, 

că Forțele Armate ale Ucrainei au preluat controlul centralei hidroelectrice din Kiev care fusese capturată anterior 

de trupele ruse. "Forțele armate ucrainene au recucerit centrala hidroelectrică de la Kiev din mâinile invadatorilor 

ruși în timpul unor bătălii prelungite în cursul acestei nopți. Stația este complet sub control. Personalul tehnic a 
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părăsit adăposturile și și-a reînceput activitatea. Începând cu ora 8:30 (26 februarie 2022) centrala funcționează la 

capacități normale" - a scris ministrul. (www.pravda.com.ua - 26 februarie) /sdan/gpodea 

RBC: Armata Ucrainei a doborât până acum 14 avioane rusești și a distrus peste 100 de tancuri 

RADOR (26 februarie) - Ministrul adjunct al apărării de la Kiev, Hanna Maliar, a anunțat că, de la începutul 

a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, pe 24 februarie, partea rusă a pierdut 14 avioane militare, peste 100 de 

tancuri și sute de echipamente militare. De asemenea, peste 3.000 de invadatori ruși au fost uciși de armata 

ucraineană, însă numărul acestora ar putea fi mult mai mare, datele fiind în curs de actualizare. Potrivit oficialului, 

până pe data de 26 februarie, la ora 06:00, armata ucraineană a doborât 14 aeronave rusești și opt elicoptere, a 

distrus 102 tancuri și 536 de vehicule blindate, precum și un lansator de rachete BUK. (www.rbc.ua - 26 februarie) 

/sdan/gpodea 

UNIAN: Trupele ruse nu au nicio șansă să ocupe orașul Mariupol (cancelaria prezidențială 

ucraineană) 

RADOR (26 februarie) - Mihailo Podoliank, consilierul șefului Biroului Președintelui Ucrainei, a declarat, 

sâmbătă, că trupele ruse nu au nicio șansă să ocupe orașul Mariupol. "Lupte grele au loc în jurul orașului Mariupol. 

Dar nu există nicio șansă ca orașul Mariupol să treacă de partea Federației Ruse sau să fie capturat de reprezentanții 

acesteia" - a subliniat Podoliak, în timpul unui briefing de presă. (www.unian.net - 26 februarie) /sdan/cpodea 

KORRESPONDENT: Unitate militară din regiunea Kiev, capturată de forțe speciale ruse 

îmbrăcate în uniforma armatei ucrainene 

RADOR (26 februarie) - În orașul Hostomel, din regiunea Kiev, forțele speciale ruse au capturat unitatea 

militară Nr. 3017 - potrivit unui mesaj transmis, sâmbătă dimineață, de deputatul ucrainean Sofia Fedina. Aceasta 

a menționat că invadatorii poartă uniforma Gărzii Naționale a Ucrainei și vorbesc rusă. Localnici din Hostomel au 

publicat imagini video cu forțe speciale ruse îmbrăcând uniforma armatei ucrainene. (www.korrespondent.net - 26 

februarie) /sdan/schelaru 

REUTERS: Forțele ucrainene au respins un atac rusesc în regiunea Lvov, lângă Brodi, anunță 

primarul Andri Sadovi (Telegram) 

RADOR (26 februarie) - Forțele ucrainene au respins un atac rusesc în regiunea Lvov, lângă Brodi, în vestul 

Ucrainei, a transmis sâmbătă serviciul de mesagerie Telegram, citând o declarație a primarului din Lvov. "Rușii 

au aterizat trei elicoptere lângă Brodi la ora 9:00. Aproximativ 60 de oameni”, a anunțat primarul Andri Sadovi. 

"Forțele armate (ucrainene) îl resping pe ocupant! Ținem situația sub control", a adăugat primarul. (REUTERS - 

26 februarie) /cstoica/gpodea 

RIA NOVOSTI: La Odessa și în regiunea Odessa a fost introdusă Legea marțială în intervalul 

19.00 - 6.00 

RADOR (26 februarie) - Legea marțială a fost introdusă în orașul Odessa și în regiunea Odessa, începând 

din 26 februarie 2022, în intervalul 19.00 - 6.00 (20.00 – 07.00 ora Moscovei), se arată în comunicatul dat 

publicității astăzi, al administrației regionale de stat. (www.ria.ru - 26 februarie) /snicolau/sdm2 

UNIAN: Forțele Armate Ucrainene au capturat mai multe tancuri rusești lângă Cernihiv 

RADOR (26 februarie) - Forțele Armate Ucrainene au capturat mai multe tancuri rusești în apropiere de 

Cernihiv, se afirmă într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Statului Major General al Armatei Ucrainei. 

"Luptătorii Forțelor Armate ale Ucrainei au capturat mai multe tancuri rusești lângă Cernihiv. Acum acestea vor 

utilizate spre binele Ucrainei. Cu altele s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple" - se afirmă în mesaj. Se 

subliniază că populația locală ajută militarii să-l învingă pe invadator. "Oamenii fac cocktail-uri Molotov pentru 

"frații" ruși, golesc cisternele de combustibil și distrug podurile de cale ferată! Împreună vom depăși această 

invazie! Slavă Ucrainei! Împreună vom câștiga!" - a scris Statul Major General al Armatei Ucrainei. 
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(https://www.unian.net/war/vsu-zahvatili-neskolko-rossiyskih-tankov-pod-chernigovom-foto-novosti-donbassa-

11719672.html) /ssirbu/sdm2 

UKRAINSKA PRAVDA: Ucraina înființează o "armată" de specialiști IT care să lupte în spațiul 

cibernetic 

RADOR (26 februarie) - Ministrul ucrainean pentru transformare digitală, Mihailo Fedorov, a anunțat 

crearea unei "armate" de specialiști IT care să lupte în spațiul cibernetic - transmite, sâmbătă, ziarul Ukrainska 

Pravda. "Avem o mulțime de ucraineni talentați în sfera digitală: dezvoltatori, experți cibernetici, designeri, 

copywriteri, marketeri, targetologi etc. Creăm o armată IT. Toate sarcinile vor fi postate aici. Există sarcini pentru 

toată lumea. Continuăm să luptăm pe frontul cibernetic" - a scris ministrul pe Telegram. (www.pravda.com.ua - 

26 februarie) /sdan/sdm2 

CNN: Focuri intense de artilerie în orașul maritim de importanță strategică Mikolaiv, din Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Zgomotul focurilor de artilerie s-a auzit sâmbătă seară la periferia orașului maritim 

Mikolaiv, de importanță strategică pentru Ucraina. O explozie puternică a luminat cerul în jurul orei 18:00, ora 

locală. Au fost auzite mai multe rachete și sunetul focurilor de armă s-a intensificat. Acestea au loc la o zi de la 

escaladarea tensiunilor în orașul în care echipa CNN a văzut militari ucraineni trăgând focuri de avertisment și 

aruncând presupuși sabotori ruși din mașini. Orașul, care este localizat într-un mic golf al Mării Negre, și-a ridicat 

podul sâmbătă, un eveniment rar, pe care localnicii nu l-au mai văzut întâmplându-se în ultimii ani. Aparent, 

acțiunea a avut ca scop întreruperea principalei legături dintre nordul și sudul orașului, după ce au apărut informații 

neconfirmate, că parașutiști ruși ar fi aterizat în zona de nord. Principala fabrică de combustibil din oraș a fost 

lovită vineri de o rachetă care a provocat pagube semnificative, deși rezervoarele erau goale, a declarat un oficial 

pentru CNN. (CNN INTERNATIONAL - 26 februarie) /aionita/sdm2 

RBC: Germania va furniza arme pentru armata Ucrainei 

RADOR (26 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, sâmbătă seară, că Germania 

va furniza Ucrainei lansatoare de grenade antitanc și rachete Stinger - transmite RBC. "Germania a anunțat că 

oferă Ucrainei lansatoare de grenade antitanc și 'Stingere'. Țineți-o tot așa, @OlafScholz! Coaliția anti-război este 

în acțiune!" - a scris Zelenski pe Twitter. (www.rbc.ua - 26 februarie) /sdan/pvelisar 

KORRESPONDENT: Harkiv: Trupele ruse folosesc bombe interzise de Convenția de la Geneva 

RADOR (26 februarie) - Procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, a declarat că, în orașul Harkiv, a 

fost semnalată utilizarea bombelor cu dispersie de către invadatorii ruși. Potrivit procurorului general, utilizarea 

acestor bombe este interzisă de Convenția de la Geneva. "Acesta este flagelul Afganistanului și al altor războaie 

locale din secolul al XX-lea" - a scris Venediktova pe contul său de Facebook. Potrivit acesteia, armata ucraineană 

menține apărarea orașului Harkiv. "Ripostăm! Ne întărim! Întregul oraș este în defensivă! Orașul este încercuit, 

dar nu ne vom preda. De la tineri la bătrâni cu bastoane - toată lumea este implicată în apărare! Sunt mulțimi de 

oameni" - a adăugat procurorul general. (www.korrespondent.net - 26 februarie) /sdan/pvelisar 

DARIK: Mediul de securitate din Europa s-a dovedit că se poate schimba foarte rapid 

(președintele Bulgariei) 

RADOR (26 februarie) - Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a participat la summitul extraordinar al 

Formatului București 9 (B9) de la Varșovia pe tema crizei din Ucraina. La forumul internațional au fost prezente 

Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia, Ungaria, Cehia și Polonia. După încheierea întâlnirii, 

șeful statului bulgar a declarat: "Într-un moment în care există provocări pentru securitatea comună, fiecare stat 

membru trebuie să-și asume responsabilitatea. Trebuie să investească și mai mult în capacitățile sale de apărare, 

aceasta este o concluzie împărtășită de toate statele membre. Această reuniune a fost foarte importantă pentru a 

exprima din nou solidaritatea și unitatea NATO. Mediul de securitate din Europa s-a dovedit că se poate schimba 

foarte rapid și de aceea este consolidat sistemul de securitate de pe flancul estic. Efectul sancțiunilor impuse Rusiei 

se va face simțit în timp. Această criză va avea consecințe grave asupra vieții noastre economice și sociale. Vedem 
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efectul pe termen scurt prin creșterea prețului energiei. Investitorii evită zonele în care există incertitudine, iar noi 

suntem implicați într-o astfel de zonă și trebuie să facem toate eforturile pentru a rezolva conflictul și pentru a 

reveni la pace. Am spus și altor lideri, este clar că Rusia va câștiga acest război, însă ea foarte greu poate câștiga 

pacea. Pacea nu se câștigă prin agresiune. Responsabilitatea noastră este de a restabili pacea mai repede, de a 

restabili relațiile diplomatice și de a ne gândi împreună la o reconciliere mai rapidă a regiunii noastre, la stabilizarea 

acesteia și la refacerea vieții economice". (www.dariknews.bg - 26 februarie) /ddaniela/gpodea 

REUTERS: Țările de Jos trimit Ucrainei 200 de rachete pentru apărare aeriană 

RADOR (26 februarie) - Țările de Jos vor furniza Ucrainei 200 de rachete pentru apărare aeriană, cât mai 

curând posibil, afirmă guvernul olandez, într-o scrisoare transmisă sâmbătă parlamentului. Totodată, documentul 

precizează că personalul ambasadei olandeze va fi mutat din orașul vestic ucrainean Lviv la Jaroslaw, peste graniță 

in Polonia, din cauza deteriorării securității. În baza solicitării Ucrainei, "Țările de Jos vor furniza 100 de rachete 

Stinger pentru apărare aeriană". "Alături de aliații noștri, Ministerul Apărării intenționează să livreze aceste 

echipamente cât mai curând posibil." Furnizarea acestor rachete este suplimentară celorlalte echipamente promise 

de Țările de Jos în decursul lunii februarie, inclusiv puști, muniție, sisteme radar și roboți pentru detectarea minelor 

de teren. (REUTERS - 26 februarie ora 10:36) /mbrotacel/csimion 

REUTERS: Franța va trimite echipamente militare defensive în Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Franța a decis să trimită echipamente militare defensive în Ucraina ca sprijin 

împotriva invaziei Rusiei, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al Armatei franceze, adăugând că problema 

trimiterii de arme ofensive este încă în discuție. "Puteți să vă imaginați că livrarea echipamentului este dificilă în 

acest moment", a declarat un purtător de cuvânt al șefului de Stat Major al Armatei franceze, în timpul unui briefing 

de presă. (REUTERS - 26 februarie) /cstoica/csimion 

REUTERS: Țările de Jos vor trimite 70 de soldați în Lituania pentru a consolida prezența NATO 

în regiune 

RADOR (26 februarie) - Țările de Jos vor trimite trupe suplimentare în Lituania pentru a consolida prezența 

NATO în zona baltică, a declarat sâmbătă ministrul lituanian al apărării. "Ieri am vorbit cu ministrul olandez. Sunt 

70 de soldați olandezi ce vin în Lituania, care se vor adăuga numărului de soldați olandezi deja aici", a declarat 

ministrul Arvydas Anušauskas în timpul unei conferințe de presă desfășurate la Vilnius. (REUTERS - 26 februarie) 

/cstoica/schelaru 

NOVINI: Războiul din Ucraina a fost pregătit de multă vreme (expert bulgar în securitate) 

RADOR (26 februarie) - Expertul în securitate din Bulgaria, Iordan Bojilov, a comentat situația legată de 

acțiunile militare ale Federației Ruse în Ucraina. "Aceasta este o operațiune pregătită îndelung, planificată și 

calculată de ani de zile. Discuțiile și negocierile care s-au desfășurat au fost în mod clar doar un paravan", a susținut 

Bojilov într-o emisiune a postului de televiziune Nova TV. Potrivit acestuia, Rusia folosește un atac militar extrem 

de masiv din toate părțile. "Kiev este foarte aproape de Belarus. Presupun că de acolo intră armata rusă. Inițial, am 

crezut că scopul statului rus a fost de a disloca trupe rusești pe teritorii din regiunile Donețk și Luhansk. Totuși, 

văzând că unitățile rusești avansează în toate direcțiile, devine clar că scopul este chiar Ucraina. Nu pot spune cât 

va rezista Ucraina. Cunoscuții mei ucraineni cred că vor reuși și speră în mai mult ajutor. Trebuie să fim uniți. 

Aceasta este o agresiune militară care trebuie condamnată. Sancțiunile sunt singurul atu pe care îl are Europa 

pentru a încerca să oprească agresiunea lui Putin", a comentat Bojilov. (www.novini.bg - 26 februarie) 

/ddaniela/gpodea 

RIA NOVOSTI: Belgia va trimite Ucrainei două mii de mitraliere 

RADOR (26 februarie) - La rugămintea Ucrainei, Belgia le va trimite trupelor ucrainene 3,8 tone de 

combustibil și două mii de mitraliere, a scris, pe Twitter, primul ministru al Belgiei, Alexander De Croo. "Continuă 

o analiză mai aprofundată a rugăminților (Ucrainei - n. RIA - Novosti)", a arătat șeful Guvernului belgian. 

(www.ria.ru - 26 februarie) /snicolau/sdm2 



282 

 

REUTERS: Germania livrează Ucrainei arme antitanc și rachete sol-aer (Olaf Scholz) 

RADOR (26 februarie) - Germania va livra Ucrainei 1.000 de arme antitanc și 500 de rachete Stinger sol-

aer din stocurile bundeswehr-ului (armata germană), pentru ca forțele ucrainene să se poată apăra de trupele ruse, 

a anunțat sâmbătă cancelarul german, Olaf Scholz. "Invazia Rusiei în Ucraina marchează un punct de cotitură. E 

de datoria noastră să facem tot ce putem pentru a sprijini Ucraina în eforturile ei de a se apăra singură de armata 

invadatoare a lui Putin", a scris pe Twitter cancelarul Scholz. (REUTERS - 26 februarie, ora 20:18) 

/mbaciu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Germania a aprobat trimiterea de armament nemțesc în Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Berlinul a aprobat transferarea, în Ucraina, a 400 de tunuri antitanc de fabricație 

germană din Țările de Jos, precum și nouă obuziere D-30 și muniții din Estonia, a declarat purtătorul de cuvânt al 

Cabinetului de Miniștri german. Anterior, guvernul Germaniei anunțase că Ucraina va primi în viitorul apropiat o 

mie de tunuri antitanc și 500 de rachete Stinger. (www.ria.ru - 26 februarie) /snicolau/ilapadat 

RRA: Reuniune specială task force la Palatul Victoria, convocată de premierul Nicolae Ciucă 

RADOR (26 februarie) - La Palatul Victoria are loc de la această oră o reuniune specială task force, 

convocată de premierul Nicolae Ciucă și dedicată crizei generate de agresiunea militară rusă în Ucraina. La ședință, 

participă miniștrii apărării, de externe, de finanțe, al afacerilor interne, al energiei, transporturilor, sănătății și 

muncii. Ieri, șeful executivului s-a deplasat la Punctul de Trecere a Frontierei Siret din județul Suceava pentru a 

se interesa de modul cum este gestionată situația refugiaților de război ucraineni. El a declarat că este nevoie de o 

bună coordonare a acțiunilor în sprijinul celor care au nevoie de ajutor și le-a mulțumit organizațiilor 

neguvernamentale pentru implicare. Între timp, autoritățile au anulat obligația de carantinare a cetățenilor ucraineni 

care intră în România și au decis să le acorde toate serviciile medicale în caz de nevoie. Aflat alături de premier, 

la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, ministrul sănătății, Alexandru Rafila, a precizat că instituția pe care o 

conduce împreună cu administrațiile locale și spitalele vor lua măsuri suplimentare pentru a-i sprijini medical pe 

refugiații ucraineni. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 26 februarie, ora 9:00) /csimion/gpodea 

RRA: Franța va trimite 500 de militari în România în cadrul întăririlor NATO pentru flancul estic 

RADOR (26 februarie) - Franța va trimite 500 de militari în România în cadrul întăririlor NATO pentru 

flancul estic, după invadarea Ucrainei, a anunțat aseară șeful Statului Major al Armatei franceze, generalul Thierry 

Burkhard, într-un interviu pentru Radio France International și France 24. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI 

- 26 februarie, ora 1:02:22) /eradu/asalar 

RRA: Țările din Formatul București 9 sprijină suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei 

RADOR (26 februarie) - Țările din Formatul București 9, Bulgaria, Ungaria, Estonia, Lituania, Letonia, 

Polonia, România, Slovacia și Cehia, sprijină pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei, precum 

și dreptul acesteia de a își alege liber propria politică externă. Acest lucru este valabil și pentru Republica Moldova 

și Georgia - este mesajul transmis ieri la reuniunea extraordinară a Formatului, pe care președintele Klaus Iohannis 

a găzduit-o împreună cu omologul polonez Andrzej Duda.  

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a lansat ieri un apel către aceste țări din Europa Centrală și de Est să 

ofere Kievului asistență în apărare și să facă presiune asupra Rusiei pentru a pune capăt ostilităților. Klaus Iohannis 

a precizat pe o rețea de socializare că în intervenția sa a cerut îmbunătățirea coerentă și unitară a posturii de 

descurajare și apărare pe flancul estic, în special la Marea Neagră. Același mesaj l-a transmit ulterior și la 

Reuniunea extraordinară a NATO, desfășurată în formal virtual. În această noapte Franța a anunțat că va trimite 

un batalion blindat de 500 de militari în România, în cadrul întăririlor NATO pentru flancul estic după invadarea 

Ucrainei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI -26 februarie, ora 2:00) /atataru 
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REUTERS: Belgia va trimite în România 300 de militari, transmite premierul Alexander De Croo 

RADOR (26 februarie) - Belgia va trimite 300 de militari în România, ca parte a eforturilor NATO de a-și 

întări flancul estic, a anunțat sâmbătă premierul belgian Alexander De Croo, în contextul în care, pentru a treia zi, 

Rusia a lovit orașele ucrainene cu artilerie și rachete de croazieră. "Belgia își asumă responsabilitatea în cadrul 

Forței de Reacție Rapidă a NATO (NRF), parte din elemente fiind activate ieri. În faza actuală, 300 de militari 

belgieni vor fi dislocați în România", a transmis pe Twitter. De asemenea, Belgia va sprijini forțele ucrainene cu 

2.000 de mitraliere și 3.800 de tone de combustibil, potrivit lui De Croo, care a adăugat că guvernul de la Bruxelles 

analizează noi solicitări de ajutor din partea guvernului de la Kiev. (REUTERS - 26 februarie) /cstoica/sdm2 

RRA: Belgia va trimite 300 de soldați în România 

RADOR (26 februarie) - Belgia va trimite 300 de soldați în România, ca parte a eforturilor NATO de a-și 

consolida flancul estic, a anunțat astăzi premierul Alexander De Croo. El a mai precizat pe Twitter că țara sa va 

sprijini forțele ucrainiene cu 2.000 de mitraliere și 2.800 de tone de combustibil, iar guvernul de la Bruxelles 

analizează și alte cereri de ajutor din partea Guvernului de la Kiev. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 26 

februarie, ora 18:02:41) /dstanesc 

BBC: NATO detașează noi trupe în estul Europei 

RADOR (26 februarie) - NATO detașează noi trupe în estul Europei, pentru a-și consolida apărarea. 

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat că Alianța desfășoară pentru prima dată elemente ale 

Forței sale de Răspuns Rapid. Unii aliați din cadrul NATO au afirmat, de asemenea, că vor continua să trimită 

arme Ucrainei, inclusiv în sfera apărării antiaeriene. Germania trimite trupe în Slovacia, pentru a începe construirea 

unui nou grup de luptă al NATO în această țară. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 26 februarie, ora 5:00) 

/mbrotacel/asalar 

CNN: Anonymus a revendicat atacul cibernetic "care continuă" asupra site-urilor web ale 

Guvernului rus 

RADOR (26 februarie) - Unele site-uri web ale Guvernului rus continuă să fie inaccesibile sâmbătă, în a 

treia zi de invazie a Rusiei în Ucraina. Printre site-urile nefuncționale se numără cel al Kremlinului și cel al 

Ministerului Apărării. Motivele exacte ale nefuncționalității lor nu au fost clare imediat, dar grupul internațional 

de hackeri Anonymus a revendicat atacul asupra site-urilor. "Anonymus desfășoară operațiuni continue pentru a 

ține site-urile web guvernamentale .ru offline și pentru a transmite informație către poporul rus, pentru a îl elibera 

de mașinăria de cenzură de stat a lui Putin", a scris grupul într-o postare pe Twitter. Vineri, aceleași site-uri web 

au fost offline o perioadă, dar Kremlinul a negat că ar fi fost atacate de Anonymus, potrivit presei de stat. Aceasta 

este a treia zi consecutiv în care website-urile rusești nu au fost accesibile, cel puțin pentru o perioadă de timp. 

Anonymus a declarat că lucrează de asemenea "pentru ca poporul ucrainean să poată rămână online". (CNN 

INTERNATIONAL - 26 februarie) /aionita/sdm2 

 

REUTERS: Forțele ruse, frustrate de "o rezistență ucraineană viabilă" (oficial din cadrul Apărării 

SUA) 

RADOR (26 februarie) - Forțele ruse devin din ce în ce mai frustrate din cauza a ceea ce Statele Unite 

consideră că este "o rezistență ucraineană viabilă", a declarat sâmbătă un oficial din cadrul Apărării SUA. "Știm 

că nu au făcut progresul pe care și-l doreau, în special în nord. Au fost frustrați de ceea ce au văzut că este o 

rezistență foarte hotărâtă", a precizat oficialul, fără însă a furniza dovezi. "I-a încetinit", a adăugat oficialul 

american. (REUTERS - 26 februarie) /cstoica/sdm2 



284 

 

UNIAN: În noul pachet de ajutor militar pentru Ucraina au fost incluse și sisteme Javelin - anunță 

Pentagonul 

RADOR (26 februarie) - Următoarea tranșă de ajutor pentru Ucraina va include și sisteme de rachete 

antitanc portabile "Javelin", a declarat un înalt oficial al Pentagonului, citat de Vocea Americii. Acesta a confirmat 

că Statele Unite ale Americii vor acorda un nou pachet de ajutor militar Ucrainei "în cel mai scurt timp posibil" și 

"va ajunge în tranșe", la fel ca și cele anterioare. Comentând situația din Ucraina, oficialul de la Pentagon a declarat 

că rezistența ucraineană a fost "mai mare decât se așteptau rușii" și că SUA văd semne că "rușii sunt din ce în ce 

mai frustrați de lipsa unui progres ofensiv din ultimele 24 de ore". (https://www.unian.net/war/v-novyy-paket-

voennoy-pomoshchi-ukraine-vklyucheny-dzhaveliny-pentagon-novosti-donbassa-11719702.html) /ssirbu/sdm2 

CNN: Pentagonul a respins afirmațiile Rusiei că ar fi sprijinit cu drone un atac al forțelor 

ucrainene navale în Marea Neagră 

RADOR (26 februarie) - Pentagonul a respins sâmbătă declarațiile ministerului rus al apărării, care a afirmat 

că "este foarte posibil" ca Statele Unite să fi utilizat drone de supraveghere, care au zburat deasupra Mării Negre 

pentru a sprijini un atac al forțelor navale ucrainene asupra navelor militare ruse. "În seara de 25 februarie, în 

timpul evacuării a 82 de soldați ucraineni de pe insula Zmeini (Insula Șerpilor) care în mod voluntar au predat 

armele, 16 ambarcațiuni ale Marinei Ucrainei, utilizând "tactica roiului", au cercat să atace navele Flotei de la 

Marea Neagră", a declarat general-maiorul Igor Konașenkov de la ministerul rus al apărării. "În timpul atacului 

ambarcațiunilor ucrainene în zona de provocare, vehicule aeriene strategice și fără personal la bord RQ-4 Global 

Hawk și un MQ-9A Reaper se aflau în aer în acel loc. Este foarte posibil să fi fost UAV-uri (dronă) americane 

care coordonau ambarcațiunile ucrainene către navele Flotei Ruse de la Marea Neagră", a declarat Igor 

Konașenkov. Secretarul de presă al Pentagonului, John Kirby, a negat afirmațiile oficialului rus: "Afirmațiile 

Rusiei cum că SUA au fost implicate în vreun fel în operațiunile navale ale forțelor ucrainene în apropiere de 

insula Zmeini sunt false. Nu am oferit IRS (Intelligent Reflecting Surface) și niciun fel de alt sprijin. Înregistrați 

asta ca pe încă o minciună spusă de Ministerul Apărării din Rusia", a declarat pentru CNN John Kirby. General-

maiorul Konașenkov a afirmat că 6 ambarcațiuni ale Marinei Ucrainei au fost distruse, dar niciunul dintre cei 82 

de soldați de pe insulă nu au fost răniți. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că toți cei 13 soldați 

de pe Insula Șerpilor au fost uciși într-un bombardament al forțelor navale ruse. (CNN INTERNATIONAL, 26 

februarie, ora 22:00) /mbaciu/ilapadat 

VI.3. Perspectiva economică  

REUTERS: Compania Meta interzice presei ruse de stat să mai încarce reclame sau să acumuleze 

capital prin intermediul platformei sale 

RADOR (26 februarie) - Meta Platforms Inc. interzice presei ruse de stat să mai încarce reclame sau să 

strângă fonduri prin intermediul acestei platforme, oriunde în lume, a anunțat, vineri, compania, care deține 

gigantul de social-media Facebook. "De asemenea, continuăm să aplicăm etichete mai multor canale ale presei 

ruse de stat", a anunțat pe Twitter directorul pentru politica de securitate a companiei Meta, Nathaniel Gleicher. 

"Aceste modificări au început să fie implementate și vor continua în timpul weekendului." "Interzicem de acum 

presei ruse de stat să afișeze reclame sau să strângă fonduri prin intermediul platformei noastre, oriunde în lume", 

a adăugat oficialul Meta. (REUTERS - 26 februarie ora 6:18) /mbrotacel/atataru 

NOVAIA GAZETA: Statele Unite, după Marea Britanie, UE și Canada, au impus sancțiuni 

împotriva lui Putin și Lavrov, din cauza războiului cu Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Statele Unite au impus sancțiuni împotriva președintelui rus, Vladimir Putin, și a 

ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, precum și a altor membri ai guvernului și ai Consiliului de Securitate 

al Federației Ruse, din cauza ostilităților desfășurate de Rusia în Ucraina, menționează site-ul Departamentului 

Trezoreriei Statelor Unite. Pe lângă Putin și Lavrov, sancțiunile SUA au mai inclus următoarele nume: președintele 

Consiliului Federației, Valentina Matvienko, șeful Gărzii Naționale, Viktor Zolotov, secretarul Consiliului de 
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Securitate, Nikolai Patrușev, președintele Dumei de Stat, Viacheslav Volodin, șeful Serviciului de Informații 

Externe, Serghei Narîșkin, reprezentantul special al președintelui Federației Ruse responsabil de pentru protecția 

mediului, ecologie și transporturi, Serghei Ivanov, ministrul rus de interne, Vladimir Kolokolțev, șeful FSB, 

Aleksandr Bortnikov, procurorul general Igor Krasnov, însărcinatul plenipotențiar al președintelui Federației Ruse 

în Districtul Federal Central Igor Șcegolev, însărcinatul plenipotențiar al președintelui în Districtul Federal Sudic 

Vladimir Ustinov. Pe teritoriul Statelor Unite, toate bunurile acestor persoane supuse sancțiunilor sunt blocate, 

conturile înghețate, tranzacțiile bancare le sunt interzise în această țară. Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, 

și-a anunțat disponibilitatea de a introduce măsuri suplimentare împotriva Federației Ruse, dacă va fi necesar. 

Departamentul Trezoreriei SUA a remarcat că se întâmplă extrem de rar să se impună sancțiuni împotriva unor 

șefi de stat aflați în exercițiu. Pe lângă Putin, pe lista acestor lideri de stat sunt incluși în lista de sancțiuni a Statelor 

Unite și Aleksandr Lukașenko, Kim Jong-un și Bashar al-Assad. Roskomnadzor încearcă să restricționeze parțial 

accesul la Facebook, calitatea de membru al Rusiei la Consiliul Europei a fost suspendată. Înainte de toate aceste 

măsuri restrictive impuse de SUA, sancțiuni împotriva lui Putin, a lui Lavrov și a altor oficiali ruși, au fost impuse 

și de Regatul Unit, UE și Canada, din cauza ostilităților din Ucraina. Aceste măsuri restrictive nu sunt primele 

măsuri impuse Federației Ruse, din cauza războiului; pe lângă persoane fizice, băncile rusești și alte companii au 

fost, de asemenea, supuse sancțiunilor. (www.novayagazeta.ru - 26 februarie) /vdraguta/schelaru 

DARIK: Bulgaria sprijină sancțiuni dure împotriva Consiliului de Securitate al Rusiei și 

președintelui Vladimir Putin 

RADOR (26 februarie) - Ministrul bulgar al afacerilor externe, Teodora Ghenciovska, a participat la o 

reuniune extraordinară a Consiliului Afaceri Externe al UE de la Bruxelles. Singurul punct de pe ordinea de zi a 

fost invazia militară rusă în Ucraina. "Bulgaria sprijină ferm sancțiuni dure ca răspuns la agresiunea militară a 

Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv sancțiuni împotriva Consiliului de Securitate al Federației Ruse și a 

președintelui Putin. Suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale 

recunoscute internațional este un fapt care nu este negociabil", a declarat șeful diplomației bulgare. Ministrul 

Ghenciovska a făcut apel la o coordonare strânsă cu privire la evacuarea cetățenilor bulgari din Ucraina și a 

prezentat măsurile Bulgariei în acest sens. Consiliul a aprobat un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației 

Ruse, în sectorul bancar, persoane fizice și juridice de rang înalt din Rusia, precum și oligarhi. De asemenea, este 

planificată adoptarea de măsuri restrictive suplimentare împotriva Belarusului în legătură cu implicarea sa în 

agresiunea militară rusă. (www.dariknews.bg - 26 februarie) /ddaniela/gpodea 

CNN: Compania Delta Airlines sistează parteneriatul cu Aeroflot 

RADOR (26 februarie) - Compania Delta Airlines a anunțat că pune capăt parteneriatului său cu compania 

aeriană rusă Aeroflot, în reacție la invadarea Ucrainei de către Moscova. Delta Airlines afirmă că acordul cu 

compania rusă de transport aerian încetează imediat. Decizia afirmă că îi contactează pe pasagerii afectați pentru 

a le oferi soluții alternative. Este cel mai recent parteneriat pierdut de Aeroflot. Anunțul survine după ce echipa de 

fotbal britanică Manchester United a anunțat sistarea contractului de sponsorizare cu Aeroflot. (CNN 

INTERNATIONAL - 26 februarie, ora 8:54) /mbrotacel/gpodea 

RIA NOVOSTI: Sancțiunile nu vor duce la ruperea relațiilor dintre Rusia și UE, susține senatorul 

rus Andrei Klișas 

RADOR (26 februarie) - Senatorul rus, Andrei Klișas, a declarat că sancțiunile aplicate împotriva conducerii 

Rusiei nu vor duce la ruperea relațiilor dintre Rusia și UE. ''Sancțiunile aplicate împotriva conducerii Federației 

Ruse nu vor duce la ruperea relațiilor dintre Rusia și UE și Marea Britanie'', a declarat, pentru Agenția de presă 

RIA NOVOSTI, Andrei Klișas, președintele Comisiei pentru legislația constituțională din cadrul Consiliului 

Federației. ''Relațiile cu acestea vor continua, în interesul Rusiei și al păcii și securității internaționale'', a spus el. 

Președintele rus, Vladimir Putin, și ministrul de externe, Serghei Lavrov, sunt incluși pe lista măsurilor restrictive 

ale Uniunii Europene, Londra a impus și ea sancțiuni împotriva lui Putin și Lavrov, măsurile includ înghețarea 

activelor lor. Rusia a lansat o operațiune militară de demilitarizare a Ucrainei joi, 24 februarie, dimineața devreme. 

Într-o adresă televizată adresată rușilor, președintele Vladimir Putin a spus că circumstanțele ''necesită acțiuni 

decisive și imediate din partea noastră, republicile populare din Donbas au solicitat ajutor''. Potrivit liderului rus, 
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toată responsabilitatea pentru vărsarea de sânge va reveni pe conștiința regimului aflat la conducere în Ucraina. El 

a cerut armatei ucrainene să nu urmeze ordinele criminale ale autorităților ucrainene, să depună armele și să plece 

acasă. Ministerul rus al Apărării a subliniat că Forțele Armate Ruse nu au lansat niciun atac asupra orașelor 

Ucrainei: infrastructura militară a fost dezactivată prin mijloace de înaltă precizie. Populația civilă, potrivit 

ministerului, nu se află în pericol. (www.ria.ru - 26 februarie) /vdraguta/gpodea 

REUTERS: Moscova ar putea naționaliza activele unor companii străine de pe teritoriul Rusiei 

(Dmitri Medvedev) 

RADOR (26 februarie) - Rusia va răspunde la măsura privind confiscarea banilor cetățenilor ruși și 

companiilor din străinătate prin confiscarea fondurilor deținute în țară de cetățeni și companii străine, a declarat 

sâmbătă Dmitri Medvedev, adjunctul șefului Consiliului de Securitate, citat de agenția de presă RIA. Moscova nu 

exclude naționalizarea activelor companiilor înregistrate în Statele Unite, Uniunea Europeană și alte "jurisdicții 

neprietenoase", a precizat Medvedev. (REUTERS - 26 februarie) /cstoica/gpodea 

REUTERS: Agenția spațială rusă Roskosmos suspendă cooperarea cu Europa și își retrage 

personalul din portul spațial Kourou din Guyana Franceză 

RADOR (26 februarie) - Agenția spațială rusă Roskosmos suspendă cooperarea cu Europa în domeniul 

lansărilor spațiale din portul spațial Kourou din Guyana Franceză, ca răspuns la sancțiunile occidentale instituite 

pe fondul situației din Ucraina, a anunțat sâmbătă directorul Roskosmos, Dmitri Rogozin. "Ca răspuns la 

sancțiunile UE împotriva companiilor noastre, Roskosmos suspendă cooperarea cu partenerii europeni în domeniul 

lansărilor spațiale de la Kourou și își retrage personalul tehnic din Guyana Franceză”, a transmis Rogozin printr-

o postare pe canalul său de pe platforma Telegram. (REUTERS - 26 februarie) /cstoica/schelaru 

INTERFAX: Dmitri Medvedev nu a exclus naționalizarea proprietăților și fondurilor cetățenilor 

din SUA și UE 

RADOR (26 februarie) - Rusia va răspunde simetric dacă se vor înregistra amenințări ale Occidentului de a 

se pune sechestru pe fondurile tuturor cetățenilor ruși din străinătate, urmând ca fondurile cetățenilor străini și a 

companiilor străine din Federația Rusă să fie și ele sechestrate, a declarat Dmitri Medvedev, șeful adjunct al 

Consiliului de Securitate al Federației Ruse. De asemenea, el nu a exclus naționalizarea proprietății cetățenilor 

străini înregistrate în Rusia, dar care sunt din jurisdicții neprietenoase, cum ar fi de exemplu, cei din SUA sau din 

țările UE. Medvedev a descris politica Occidentului față de Rusia lipsită de respect. Medvedev, care este vizat și 

el de sancțiuni, a făcut aceste comentarii despre noile restricții impuse Rusiei și a conducerii țării pe pagina sa 

VKontakte. 

"Ne amenință cu arestarea banilor cetățenilor ruși și a companiilor ruse din străinătate, efectiv pe toată 

lumea, fără nicio excepție... Așa la grămadă, pe toți, parcă în ciudă. Dar la toate acestea va trebui să se răspundă 

destul de simetric. Odată cu arestarea fondurilor străinilor și companiilor străine în Rusia, conform principiului în 

funcție de fiecare țară în parte... sau poate și naționalizarea proprietăților acelor persoane care sunt înregistrate în 

jurisdicții neprietenoase, cum ar fi cei din Statele Unite, din statele UE și dintr-o serie de alte state, care le cântă 

în strună, cele din lumea anglo-saxonă, care vor lua parte la toate acestea'', a menționat șeful adjunct al Consiliului 

de Securitate al Federației Ruse. El a mai adăugat că: "Din fericire, avem o experiență bogată și avem o lege 

potrivită pentru această situație, o lege dură. Deci tot ce va fi mai interesant, abia începe, urmează....". 

(www.interfax.ru - 26 februarie) /vdraguta/cpodea 

REUTERS: Italia va sprijini sancțiunile UE împotriva Rusiei, inclusiv în privința sistemului de 

plăți SWIFT, transmite biroul premierului Draghi 

RADOR (26 februarie) - Italia va sprijini orice linie a Uniunii Europene privind sancțiunile împotriva Rusiei 

ca răspuns la invazia în Ucraina, inclusiv măsuri privind sistemul global de plăți SWIFT, a transmis sâmbătă biroul 

premierului Mario Draghi. Premierul italian a purtat sâmbătă o conversație telefonică cu președintele ucrainean, 

Volodimir Zelenski, „reiterând că Italia va sprijini total linia Uniunii Europene privind sancțiunile împotriva 

Rusiei, inclusiv asupra SWIFT", a transmis, printr-un comunicat, biroul premierului Draghi. O decizie de a 
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deconecta Rusia de la sistemul SWIFT va fi luată în câteva zile, a declarat sâmbătă pentru Reuters guvernatorul 

unei bănci centrale din zona euro. (REUTERS - 26 februarie) /cstoica/gpodea 

REUTERS: Rusia a emis interdicții de zbor pe teritoriul său aerian pentru companiile din 

Bulgaria, Polonia și Republica Cehă 

RADOR (26 februarie) - Rusia a interzis companiilor aeriene din Bulgaria, Polonia și Republica Cehă să 

efectueze curse sau să tranziteze spațiul său aerian, ca răspuns la măsuri similare anunțate de acele state, a transmis 

sâmbătă Autoritatea Civilă a Rusiei. La începutul acestei săptămâni, Rusia a emis o interdicție de zbor pe teritoriul 

său aerian pentru toate companiile aeriene britanice, ca ripostă la interdicția similară anunțată de Londra în privința 

companiei ruse Aeroflot. (REUTERS - 26 februarie) /cstoica/sdm2 

RIA NOVOSTI: Rusia limitează zborurile companiilor aeriene ale Bulgariei, Poloniei și Cehiei 

RADOR (26 februarie) - Rusia limitează, începând de astăzi, 26 februarie, de la ora 15:00 (ora Moscovei), 

zborurile, efectuate în puncte aflate pe teritoriul Federației Ruse, de companiile aeriene ale Bulgariei, Poloniei și 

Cehiei, din pricina hotărârilor neprietenoase ale autorităților aeriene din aceste țări, transmite Rosaviația (Agenția 

Federală pentru transport Aerian), citată de RIA - Novosti. Sunt introduse restricții "inclusiv pentru zborurile de 

tranzit prin spațiul aerian al Federației Ruse", se arată, între altele, în comunicat. "Această hotărâre a fost luată în 

conformitate cu normele dreptului internațional, ca măsură de răspuns la interzicerea efectuării tuturor zborurilor 

civile pe/de pe teritoriul statelor mai sus menționate ale aparatelor aeriene exploatate de transportatorii aerieni ruși 

și/sau înregistrate în Rusia", adaugă Rosaviația. Se precizează că din statele amintite pot fi efectuate zboruri numai 

cu permisiunea specială a Rosaviația sau a Ministerului de Externe al Rusiei. (www.ria.ru - 26 februarie) 

/snicolau/denisse 

REUTERS: Mario Draghi susține deconectarea Rusiei de la sistemul global de plăți, SWIFT 

(Volodimir Zelenski) 

RADOR (26 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că premierul italian 

Mario Draghi susține deconectarea Rusiei de la sistemul global de plăți, SWIFT, afirmație făcută într-o conversație 

telefonică purtată cu el. "Acesta este începutul unei noi pagini în istoria statelor noastre", a postat Zelenski pe 

platforma Twitter. O decizie de a deconecta Rusia de la sistemul SWIFT va fi luată în câteva zile, a declarat 

sâmbătă pentru Reuters guvernatorul unei bănci centrale din zona euro. (REUTERS - 26 februarie) 

/cstoica/csimion 

REUTERS: Serviciile de furnizare de internet din Ucraina, grav afectate de invazia Rusiei 

(Netblocks) 

RADOR (26 februarie) - Conexiunile la internet pe teritoriul Ucrainei au fost grav afectate de invazia rusă, 

în special în părțile de sud și de est ale țării, unde luptele au fost cele mai intense, a anunțat sâmbătă NetBlocks, 

observatorul blocajelor pe internet. Forțele ruse au capturat sâmbătă orașul Melitopol din sud-estul Ucrainei, a 

transmis agenția de presă rusă Interfax, în timp ce Moscova a lansat lovituri coordonate cu rachete de croazieră și 

artilerie asupra mai multor orașe, inclusiv în capitala Kiev. Conexiunile la GigaTrans, principalul furnizor de 

internet al Ucrainei, a scăzut sub nivelul de 20% față de cotele normale, înainte de a reveni la niveluri mai ridicate 

la primele ore ale dimineții de vineri, a transmis NetBlocks. "În prezent, observăm conectivitatea națională la 87% 

din nivelurile obișnuite, statistici ce reflectă întreruperile serviciului, dar și fuga populației și părăsirea caselor și 

a afacerilor din dimineața zilei de 24", a declarat pentru Reuters Alp Toker, directorul NetBlocks. "Deși nu există 

o întrerupere la scară națională, se aud puține (lucruri) din regiunile cele mai afectate, iar pentru alții există o teamă 

continuă că s-ar putea înrăutăți în orice moment situația conectivității, afectând legăturile dintre prieteni și 

familii.”, a precizat Toker. Întreruperea rețelelor de telecomunicații din Ucraina ar putea afecta grupurile de apărare 

civilă care s-au mobilizat pentru a-și apăra orașele, a adăugat acesta. Între timp, oficialii ucraineni au lansat mai 

multe informații despre o presupusă operațiune de spionaj cibernetic din Belarus despre care au precizat că vizează 

conturi personale de e-mail aparținând forțelor Kievului. Într-o postare pe Facebook, echipa ucraineană de răspuns 

în caz de urgență a spus că hackerii nu vizează doar ucraineni, ci și polonezi, ruși și belaruși - inclusiv mai multe 
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organizații media din Belarus. E-mailurile trimise ambasadei Belarusei din Londra nu au primit răspuns. 

(REUTERS - 26 februarie) /cstoica/gpodea 

UNIAN: Zelenski: "Deconectarea Rusiei de la SWIFT înseamnă pierderi de miliarde pentru 

invazia Ucrainei" 

RADOR (26 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că deconectarea Rusiei de 

la SWIFT înseamnă pierderi de miliarde pentru această țară și un preț pe măsură pentru invazia reprobabilă lansată 

în Ucraina. "SWIFT - cât de mult înseamnă acest cuvânt pentru Federația Rusă. Deconectare de la civilizația 

financiară globală" - a subliniat Zelenski, sâmbătă seară, într-un mesaj video. Președintele ucrainean a mai 

menționat că diplomații ucraineni au luptat non-stop și cu inspirație pentru ca toate țările europene să decidă să 

deconecteze Rusia de la rețeaua interbancară internațională. "Avem și această victorie importantă. Acestea sunt 

pierderi de multe miliarde pentru Rusia - un preț pe măsură pentru această invazie reprobabilă a țării noastre" - a 

adăugat Zelenski. Agenția UNIAN amintește că ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anunțat, 

sâmbătă, începerea pregătirilor tehnice pentru decizia de a deconecta Rusia de la SWIFT. (www.unian.net - 26 

februarie) /sdan/pvelisar 

RBC: Ucraina: Benzinăriile azere SOCAR vor alimenta gratuit ambulanțele și mașinile serviciilor 

de urgență 

RADOR (26 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că rețeaua de benzinării 

SOCAR va alimenta gratuit ambulanțele și vehiculele serviciilor de urgență, în contextul invaziei ruse în Ucraina. 

Liderul de la Kiev a precizat că a discutat pe această temă cu omologul său azer, Ilham Aliev. "Toate benzinăriile 

SOCAR din Ucraina au fost instruite să furnizeze combustibil gratuit pentru ambulanțe și mașinile Serviciului 

pentru Situații de Urgență" - a subliniat președintele ucrainean. De asemenea, Zelenski a menționat că un avion cu 

medicamente urmează să sosească din Azerbaidjan în Ucraina. (www.rbc.ua - 26 februarie) /sdan/pvelisar 

RRA: Polonia, Cehia și Bulgaria își închid spațiul aerian pentru companiile rusești 

RADOR (26 februarie) - Polonia, Cehia și Bulgaria au anunțat, la o zi după Marea Britanie, că își închid 

spațiul aerian pentru companiile rusești, în urma agresiunii din Ucraina. Compania Națională poloneză LOT a 

anunțat, tot ieri, suspendarea tuturor zborurilor către Moscova și Sankt Petersburg. 

În replică la decizia Londrei, Rusia a interzis toate zborurile provenite din Regatul Unit, inclusiv cele în 

tranzit. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 26 februarie, ora 3:02) /atataru 

BNR: Bulgaria își închide spațiul aerian pentru aeronavele rusești 

RADOR (26 februarie) - Bulgaria introduce o interdicție privind decolarea/aterizarea și intrarea avioanelor 

rusești în spațiul aerian al țării. Aeronavele cu licență eliberată de Federația Rusă nu pot intra în spațiul aerian 

suveran al Republicii Bulgaria, inclusiv în spațiul aerian deasupra apelor teritoriale. Interdicția este în vigoare de 

la ora 00:00, din data de 26 februarie 2022. Măsura a fost luată ca rezultat al escaladării conflictului militar și în 

semn de solidaritate cu Ucraina. (www.bnr.bg - 26 februarie) /ddaniela/schelaru 

REUTERS: Polonia, Lituania și Germania vor discuta sâmbătă despre sancțiunile împotriva 

Rusiei 

RADOR (26 februarie) - Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, și președintele lituanian, Gitanas 

Nausėda, se vor întâlni, sâmbătă, la Berlin, cu cancelarul german, Olaf Scholz, pentru a discuta despre sancțiunile 

împotriva Rusiei, a scris pe Twitter purtătorul de cuvânt al guvernului polonez, Piotr Muller. "La inițiativa 

premierului Morawiecki va avea loc o întâlnire astăzi, la Berlin. Prim-ministrul Morawiecki alături de președintele 

Lituaniei vor purta discuții cu cancelarul german", afirmă Muller într-un mesaj publicat sâmbătă dimineața. 

"Uniunea Europeană trebuie să adopte imediat un pachet de sancțiuni nemilos de dure împotriva Rusiei", a adăugat 

Muller, fără a preciza ora întâlnirii. (REUTERS - 26 februarie ora 9:18) /mbrotacel/gpodea 
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RIA NOVOSTI: Bulgaria, Polonia și Cehia au interzis zborurile companiilor rusești în spațiul lor 

aerian 

RADOR (26 februarie) - Bulgaria, Polonia și Republica Cehă au notificat companiile rusești cu privire la 

interdicția de zbor în spațiul lor aerian și închiderea spațiului lor aerian pentru acestea, a declarat pentru Agenția 

de presă RIA NOVOSTI o sursă apropiată din cadrul unei companii aeriene ruse. ''Bulgaria, Polonia și Republica 

Cehă au transmis NOTE (aviz - n.red.) cu privire la închiderea spațiului lor aerian'', a specificat sursa. Bulgaria, 

Republica Cehă și Polonia au anunțat anterior că vor închide spațiul lor aerian pentru aeronavele ruse, începând 

cu data de 26 februarie, în legătură cu operațiunea militară specială a Federației Ruse de demilitarizare a Ucrainei. 

(www.ria.ru - 26 februarie) /vdraguta/gpodea 

BNR: Bulgaria întărește securitatea la Centrala nucleară de la Kozlodui și depozitul de gaze de la 

Ciren 

RADOR (26 februarie) - După începerea conflictului militar din Ucraina, nivelul de protecție a obiectivelor 

strategice din regiunea Vrața din Bulgaria a crescut. Printre acestea se numără Centrala nucleară de la Kozlodui și 

depozitul de gaze de la Ciren. Directorul Direcției locale a Ministerului de Interne, Țvetko Ninov, a declarat că 

structurile de securitate sunt dotate cu echipamente suplimentare, iar perimetrul de pază a fost extins, fiind 

asigurată o bună protecție a centralei nucleare. Angajații Ministerului de Interne asigură paza și altor obiective 

strategice din regiunea Vrața, care au legătură cu securitatea națională. (www.bnr.bg - 26 februarie) 

/ddaniela/csimion 

RIA NOVOSTI: Criza din Ucraina va dura mult timp, a declarat președintele francez, Emmanuel 

Macron 

RADOR (26 februarie) - Președintele francez, Emmanuel Macron, a adresat un apel prin care a cerut să ne 

pregătim pentru o criză de lungă durată în Ucraina. Președintele francez, Emmanuel Macron, presupune că criza 

ucraineană va dura mult timp și ne-a îndemnat să ne pregătim pentru aceasta. Macron a declarat că acest război va 

dura mult ... că această criză va continua și că vor exista consecințe pe termen lung. Macron a făcut aceste declarații 

la Expoziția anuală agricolă care se desfășoară în vestul capitalei Paris. El i-a îndemnat pe francezi să fie pregătiți. 

''Suntem într-un proces de dezvoltare a unui plan de reziliență, în primul rând, pentru a ne asigura resursele 

sectoarelor noastre... și pentru a lua măsuri pe termen lung'', a adăugat liderul francez. (www.ria.ru - 26 februarie) 

/vdraguta/csimion 

MTI: Parlamentul slovac a adoptat un pachet de amendamente în contextul situației din Ucraina 

RADOR (26 februarie) - În contextul situației din Ucraina, Parlamentul slovac a adoptat, în cadrul unei 

ședințe care s-a încheiat vineri noaptea, la propunerea Guvernului, un pachet care conține o serie întreagă de 

modificări legislative, transmite corespondentul Agenției de Presă MTI. Modificările vor face posibilă, printre 

altele, introducerea stării de urgență din cauza unui val de refugiați și vor permite, de asemenea, ca Autoritatea de 

Securitate Națională a Slovaciei (NBU) să blocheze site-urile considerate drept distribuitoare de informații false. 

Setul de amendamente legislative a fost adoptat de Legislativul de la Bratislava - care este alcătuit din 150 de 

parlamentari - în procedură de urgență, în cadrul unei ședințe convocate pentru vineri, după o lungă dezbatere care 

s-a încheiat noaptea târziu. Din cei 121 de parlamentari prezenți la ședință, 82 au votat pentru adoptarea pachetului 

de amendamente, iar 11 au votat împotrivă. Pachetul de amendamente a fost adoptat exclusiv cu voturile 

reprezentanților partidelor de guvernare. Pachetul de amendamente introduce modificări la Legea protecției civile, 

Legea privind azilul și legislația privind securitatea cibernetică. O dispută serioasă a generat modificarea acestei 

din urmă legislații, care permite, printre altele, ca NBU să blocheze, din propriul său considerent sau la propunerea 

altcuiva, site-urile web pe care le consideră distribuitoare de informații false. Această modificare a legii va rămâne 

în principiu în vigoare doar temporar, până la sfârșitul lunii iunie. Criticii amendamentului susțin că această 

modificare creează o oportunitate pentru cenzură, care este interzisă de Legea fundamentală slovacă. Setul de 

amendamente legislative se referă în continuare, în principal, la facilitarea acordării statutului de refugiat temporar, 

mobilizarea economică în caz de urgență, asigurarea temporară de locuințe pentru persoanele care se refugiază de 

război și extinderea posibilităților de acordare a unui ajutor pentru aceștia. Pachetul de amendamente a fost deja 
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semnat de șeful statului slovac, Zuzana Caputová, sâmbătă dimineață, așa că a intrat imediat în vigoare. (MTI - 26 

februarie) /rganciu/csimion 

HIRADO.HU: Péter Szijjártó - Este o minciună că Ungaria ar fi împiedicat ca excluderea Rusiei 

din sistemul SWIFT să fie inclusă în sancțiuni 

RADOR (26 februarie) -"Este o minciună afirmația lui Donald Tusk, potrivit căreia, printre alte țări, și 

Ungaria a împiedicat ca excluderea Rusiei din sistemul transferurilor bancare să fie inclusă în sancțiuni", a precizat 

ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, într-o înregistrare video postată pe pagina sa de socializare. "Afirmația 

președintelui Partidului Popular European este o minciună, potrivit căreia câteva țări europene, printre care și 

Ungaria, au împiedicat ca excluderea Rusiei din sistemul SWIFT, adică din sistemul transferurilor bancare, să facă 

parte din sancțiuni, a subliniat în postarea sa Péter Szijjártó. Donald Tusk a scris anterior pe pagina sa de socializare 

că "în acest război totul este real: nebunia și cruzimea lui Putin, victimele ucrainene și bombele care cad asupra 

Kievului. Doar sancțiunile sunt simulate. Acele guverne UE care au blocat deciziile puternice (printre care 

Germania, Ungaria și Italia) s-au făcut de rușine".https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/02/26/szijjarto-hazugsag-

hogy-magyarorszag-akadalyozta-volna-meg-hogy-a-banki-atutalasok-rendszerebol-torteno-kitiltasa-

oroszorszagnak-a-szankciok-resze-legyen/rganciu/gpodea 

 

REUTERS: Premierul italian, Mario Draghi, va sprijini deconectarea Rusiei de la sistemul global 

de plăți SWIFT, afirmă Enrico Letta, liderul PD 

RADOR (26 februarie) - Premierul italian, Mario Draghi, va sprijini deconectarea Rusiei de la sistemul 

global de plăți SWIFT, a transmis sâmbătă liderul unui principal partid de coaliție. "Mario Draghi a confirmat că 

Italia va sprijini interzicerea accesului Rusiei la SWIFT", a anunțat pe Twitter Enrico Letta, liderul formațiunii 

progresiste Partidul Democrat (PD). Nu există, deocamdată, o reacție din partea biroului premierului. (REUTERS 

- 26 februarie) /cstoica/csimion 

REUTERS: Ciprul nu s-a opus propunerilor de a deconecta Rusia de la sistemul global de plăți 

SWIFT (ministrul cipriot de finanțe) 

RADOR (26 februarie) - Ciprul nu s-a opus propunerilor de a deconecta Rusia de la sistemul global de plăți 

SWIFT, a anunțat sâmbătă ministrul cipriot de finanțe, Constantinos Petrides. "În numele unității și solidarității 

UE față de poporul ucrainean, Ciprul nu s-a opus nici unei sancțiuni UE, inclusiv deconectarea Rusiei de la Swift", 

a precizat Constantinos Petrides într-o postare pe platforma Twitter. Oficialul a răspuns unor speculații potrivit 

cărora Ciprul, care are legături comerciale extinse atât cu Rusia cât și cu Ucraina, se numără printre țările care 

aveau rezerve cu privire la eliminarea rapidă a Moscovei din sistemul SWIFT. "Totul este pe masă", a postat 

Petrides pe Twitter. Guvernatorul unei bănci centrale din zona euro a declarat sâmbătă pentru Reuters că decizia 

de a separa Rusia de la sistemul global de plăți SWIFT va fi luată în câteva zile. (REUTERS - 26 februarie) 

/cstoica/csimion 

BNR: Ministrul bulgar al economiei îl trimite pe atașatul comercial al Bulgariei la București la 

frontiera cu Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Vicepremierul și ministrul bulgar al economiei, Kornelia Ninova, îl trimite pe 

reprezentantul comercial al Bulgariei la București la granița cu Ucraina, pentru a ajuta cetățenii bulgari și ucraineni. 

Ninova s-a întâlnit cu reprezentanții business-ului bulgar cu care a discutat despre măsuri de urgență din cauza 

războiului din Ucraina, deoarece devine dificilă aprovizionarea cu materii prime din regiune, iar la granițe sunt 

blocate autovehicule. Angajatorii și-au exprimat dorința de a fi asigurate coridoare pentru importurile de metale și 

alte materii prime din Rusia și Ucraina, precum și pentru exporturile de produse și au cerut, de asemenea, ca 

asistența directă să fie mai mare decât instrumentele financiare prevăzute în Planul de Redresare și Reziliență. 

(www.bnr.bg - 26 februarie) /ddaniela/csimion 
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REUTERS: Compania aeriană letonă airBaltic a suspendat toate zborurile către Rusia până la 26 

martie 

RADOR (26 februarie) - Compania aeriană letonă airBaltic a anunțat sâmbătă că a decis să oprească toate 

cursele spre Rusia, până la 26 martie, din cauza riscului crescut, pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina. "Siguranța 

și securitatea pasagerilor și a angajaților noștri este principala prioritate a airBaltic", a adăugat. (REUTERS - 26 

februarie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Premierul Greciei i-a transmis lui Volodimir Zelenski că Grecia a susținut instituirea 

celor mai aspre sancțiuni la adresa Rusiei 

RADOR (26 februarie) - Premierul elen, Kyriakos Mitsotakis, i-a transmis sâmbătă, telefonic, președintelui 

ucrainean Volodimir Zelenski, că Grecia a susținut instituirea celor mai dure sancțiuni ale Uniunii Europene 

împotriva Rusiei după atacul lansat și este gata să ofere asistență. Ministerul grec al Sănătății trimite medicamente 

și provizii medicale în Ucraina, a anunțat biroul premierului Mitsotakis. Personalul Ambasadei Greciei și 

ambasadorul acesteia la Kiev, care au părăsit orașul vineri cu mașina din motive de siguranță, au trecut în siguranță 

granița cu Moldova, au anunțat ambasadorul și oficialii Ministerului grec de Externe. Consulatele din Mariupol și 

Odesa vor rămâne deschise pentru a ajuta cetățenii greci și expatriați, au precizat oficialii greci. Forțele ruse au 

bombardat sâmbătă, pentru a treia zi consecutivă, orașele ucrainene, inclusiv capitala Kiev, cu artilerie și rachete 

de croazieră. (REUTERS - 26 februarie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Letonia, Estonia și Lituania au convenit, în principiu, să închidă spațiul aerian pentru 

aeronavele rusești (ministru lituanian) 

RADOR (26 februarie) - Țările baltice Letonia, Estonia și Lituania au convenit, în principiu, să își închidă 

spațiul aerian pentru aeronavele rusești, a anunțat sâmbătă ministrul lituanian al transporturilor, Marius Skuodis. 

"De azi dimineață pregătim documente pentru ca guvernele noastre să le voteze. Planul nostru este să facem pasul 

simultan", a anunțat ministrul Skuodis pe platforma Facebook. (REUTERS - 26 februarie) /cstoica/sdm2 

MTI: Péter Szijjártó: Ungaria nu blochează sancțiunile împotriva Rusiei 

RADOR (26 februarie) - Ungaria nu s-a opus niciodată, niciunei propuneri de sancțiune, nu a blocat și nu 

blochează nimic - a afirmat, sâmbătă, ministrul ungar de externe, referitor la sancțiunile împotriva Rusiei. Într-o 

postare pe Facebook, Péter Szijjártó a accentuat că Ungaria dorește pace. "Muncim, purtăm discuții cu 

reprezentanții guvernelor Rusiei și Ucrainei pentru ca aceștia să înceapă negocieri directe la Budapesta" - a precizat 

șeful diplomației ungare, care a adăugat că în acest sens, sâmbătă, la New York, va solicita sprijinul ONU. Péter 

Szijjártó a subliniat: "între timp, constat cu stupoare și mâhnire că unii politicieni străini și unii reprezentanți ai 

presei internaționale nu se sfiesc să fabrice știri false și să mintă. Nu pot să concep, cum se poate ca, în timp ce 

avem un război și mor oameni, unii întrețin fabrici de fake news". Ministrul ungar de externe a accentuat: "acum 

mint că Ungaria blochează unele sancțiuni împotriva Rusiei, ca de exemplu cea referitoare la sistemul SWIFT". 

"Să fie clar, NU ESTE ADEVĂRAT! Nu am ne-am opus niciodată niciunei sancțiuni, nu am blocat și nu blocăm 

nimic" - a declarat Péter Szijjártó. Ministrul ungar de externe le-a transmis celor care răspândesc fake news-uri: 

"indiferent de ce naționalitate sunteți, să vă fie rușine!!! Și secretarul de stat pentru comunicare Zoltán Kovács a 

afirmat că este un fake news informația că Ungaria a rămas singura țară care se opune excluderii Rusiei din sistemul 

SWIFT. Oficialul ungar a subliniat că Ungaria susține 100% eforturile comune ale UE. "Nu vom face cu nimic 

mai puțin din ceea ce se impune din poziția UE" - a afirmat Zoltán Kovács, care a adăugat că nu de Ungaria 

depinde să se facă mai mult. (MTI - 26 februarie) /ademeny/sdm2 

REUTERS: Trebuie luate în calcul toate sancțiunile la adresa Rusiei, a declarat premierul polonez 

înaintea întrevederii cu Olaf Schulz 

RADOR (26 februarie) - Toate sancțiunile la adresa Rusiei ar trebui luate în calcul, inclusiv închiderea 

conductelor Nord Stream și excluderea Rusiei de la sistemul de plăți SWIFT, a declarat premierul polonez Mateusz 

Morawiecki înaintea întâlnirii de sâmbătă cu cancelarul german, Olaf Schulz. "Am venit la Berlin pentru a zgudui 
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conștiința Germaniei, astfel încât ei să decidă în cele din urmă asupra sancțiunilor cu adevărat dure care să 

influențeze deciziile Kremlinului", a declarat Morawiecki, pe fondul luptelor duse la periferia capitalei ucrainene, 

Kiev. "Trebuie să închidem Nord Stream 1 și 2, trebuie să reducem dependența de materii prime, să excludem 

instituțiile financiare rusești de pe piețele de capital, să confiscăm activele oligarhilor, să închidem SWIFT pentru 

Rusia... Toate sancțiunile împotriva Rusiei ar trebui să fie pe masă." (REUTERS - 26 februarie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Ungaria va sprijini toate sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei și nu va bloca 

nimic, declară premierul Viktor Orbán 

RADOR (26 februarie) - Ungaria va sprijini toate sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei și nu va 

bloca nimic, a declarat sâmbătă premierul Viktor Orbán, afirmații făcute la granița Ungariei cu Ucraina. "Ungaria 

a precizat că susținem toate sancțiunile, așa că nu vom bloca nimic, astfel încât indiferent ce vor putea conveni 

premierii UE, acceptăm și susținem", a precizat premierul maghiar, adresându-se în limba în engleză. "Acesta este 

momentul să fim uniți, este un război", a precizat Orbán, adăugând că eforturile de pace sunt cele mai importante. 

(REUTERS - 26 februarie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Republica Cehă își va închide, de duminică, spațiul aerian pentru aeronavele rusești, 

transmite televiziunea publică 

RADOR (26 februarie) - Republica Cehă își va închide, de duminică, spațiul aerian pentru aeronavele 

rusești, transmite televiziunea publică cehă, citând o declarație a ministrului transportului Martin Kupka. 

(REUTERS - 26 februarie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: UE este aproape de a decide să excludă Rusia din sistemul SWIFT 

RADOR (26 februarie) - Discuțiile dintre membrii Uniunii Europene privind excluderea Rusiei din sistemul 

internațional de plată SWIFT sunt aproape de a ajunge la o concluzie pozitivă, a declarat un oficial prezidențial 

francez sâmbătă. Oficialul, care a făcut declarațiile în condiții de anonimat, a afirmat că niciunul dintre statele 

membre UE nu blochează excluderea Rusiei din sistem, dar că discuțiile continuă încă. (REUTERS - 26 februarie) 

/aionita/sdm2 

CNN: Germania aprobă exportul de 400 RPG din Țările de Jos către Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Germania a aprobat livrarea a 400 de lansatoare de grenade (RPG) din Țările de 

Jos către Ucraina, a declarat Ministerul Apărării de la Berlin, confirmând o modificare de politică, după ce Berlinul 

a fost criticat pentru refuzul său de a trimite arme Kievului, spre deosebire de alți aliați occidentali. "Aprobarea a 

fost confirmată de cancelarie", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării, sâmbătă. Lansatoarele 

provin din stocurile Armatei germane. Germania are de mult timp o politică de a nu exporta arme către zonele de 

război, parțial din cauza istoriei sale sângeroase din secolul 20 și a pacifismului care i-a urmat. (CNN 

INTERNATIONAL - 26 februarie) /aionita/sdm2 

REUTERS: UE discută despre un al treilea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (26 februarie) - Uniunea Europeană discută despre un al treilea pachet de sancțiuni împotriva 

Rusiei, informează sâmbătă pentru Reuters un diplomat european. (REUTERS - 26 februarie, ora 20:06) 

/mbaciu/ilapadat 

CNN: Germania susține restricționarea Rusiei de la sistemul global interbancar SWIFT 

RADOR (26 februarie) - Germania a declarat că va sprijini restricționarea Rusiei de la sistemul de transfer 

bancar SWIFT, după zile întregi de dezbatere cu membrii Uniunii Europene privind includerea sau nu în următorul 

pachet de sancțiuni și a sistemului global interbancar. Ministrul german de externe, Annalena Baerbock și ministrul 

german al economiei, Robert Habeck, au semnat un mesaj postat pe Twitter, în care afirmă că "presiunile sunt 

mari mai ales în ce privește evitarea unor daune colaterale în momentul decuplării Rusiei de la SWIFT, pentru că 
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acțiunea trebuie să afecteze numai anumite persoane. Avem nevoie de o restricționare a SWIFT funcțională și bine 

țintită". (CNN INTERNATIONAL, 26 februarie, ora 20:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: KLM anulează toate zborurile către Rusia, pentru următoarele șapte zile 

RADOR (26 februarie) - Compania aeriană KLM, filiala olandeză a Air France KLM, a anunțat, sâmbătă, 

că va anula toate zborurile către Rusia în săptămâna următoare, ca urmare a sancțiunilor impuse de Europa. 

Totodată, KLM nu va mai folosi spațiul aerian al Rusiei, în următoarele șapte zile, se precizează într-un comunicat. 

(REUTERS - 26 februarie ora 21:06) /mbrotacel/pvelisar 

BBC: Viktor Orban afirmă că Ungaria susține toate sancțiunile impuse Rusiei de UE 

RADOR (26 februarie) - Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat pentru BBC că țara sa va susține pe 

deplin toate sancțiunile impuse Rusiei de Uniunea Europeană. Anterior, Orban era considerat cel mai puternic aliat 

al lui Putin în UE. În cadrul unei vizite efectuate la granița de est a Ungariei cu Ucraina, unde un flux continuu de 

refugiați trec frontiera, Orban a spus că toate țările europene, inclusiv Ungaria, condamnă Rusia: "Acesta nu este 

momentul să facem pe deștepții, acum este momentul să fim uniți. Este un război și trebuie să aducem situația la 

cum era înainte de război și să restabilim pacea." (www.bbc.com - 26 februarie) /mbrotacel/ilapadat 

REUTERS: Lufthansa a anunțat că pentru săptămâna viitoare suspendă toate zborurile spre 

Rusia 

RADOR (26 februarie) - Compania aeriană germană Lufthansa a declarat sâmbătă că pentru săptămâna 

viitoare va anula toate zborurile spre Rusia și va înceta să utilizeze spațiul aerian rus în următoarea săptămână, 

citând "apariția unei urgențe de reglementare". "Zborurile care se află acum în spațiul aerian al Rusiei îl vor părăsi 

în scurt timp", a declarat purtătorul de cuvânt al companiei, adăugând că Lufthansa s-a aflat în contact strâns cu 

autoritățile naționale și internaționale, și că va continua să monitorizeze îndeaproape situația. (REUTERS - 26 

februarie, ora 23:06) /mbaciu/pvelisar 

REUTERS: Germania ar putea închide spațiul aerian al țării pentru avioanele Rusiei (ministrul 

transporturilor) 

RADOR (26 februarie) - Ministrul german al transporturilor, Volker Wissing, a declarat sâmbătă într-un 

mesaj postat pe Twitter că este în favoarea închiderii spațiului aerian al Germaniei pentru avioanele Rusiei, și a 

ordonat luarea tuturor măsurilor necesare pentru aplicarea unei asemenea dispoziții. (REUTERS - 26 februarie, 

ora 23:36) /mbaciu/ilapadat 

NOVAIA GAZETA: Marea Britanie a impus sancțiuni împotriva lui Putin și a lui Lavrov, din 

cauza războiului cu Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Marea Britanie a impus sancțiuni împotriva președintelui Vladimir Putin și a 

ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, din cauza războiului cu Ucraina, se precizează într-un document postat 

pe site-ul Guvernului britanic. Conturile lui Putin și Lavrov au fost înghețate. ''Vladimir Putin este președintele 

Federației Ruse, care are cea mai înaltă autoritate asupra acțiunilor statului rus și ale Armatei ruse. În februarie 

2022, Putin a ordonat Forțelor Armate Ruse să lanseze o invazie a Ucrainei, amenințând integritatea teritorială, 

suveranitatea și independența țării. Serghei Lavrov este ministrul afacerilor externe al Federației Ruse, este 

membru al Consiliului de Securitate al Rusiei. În plus, este unul dintre principalii lideri ai țării și are puteri de 

decizie cheie. El este implicat în încercările Rusiei de a destabiliza situația din Ucraina, amenințând integritatea 

teritorială, suveranitatea și independența țării'', se mai specifică în documentul în care sunt anunțate persoanele 

vizate de sancțiuni.  

Comentând impunerea de sancțiuni împotriva celor doi, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor 

Externe, Maria Zaharova, a subliniat că nici Putin, nici Lavrov nu au conturi în Marea Britanie.  

Vineri, Uniunea Europeană a convenit asupra impunerii de sancțiuni împotriva lui Putin și a lui Lavrov. 

Reprezentanții din cele 27 de state membre ale UE au convenit să înghețe averile, bunurile și conturile personale 

deținute în Europa de Putin și Lavrov, potrivit Reuters. (www.novayagazeta.ru - 26 februarie) /vdraguta/schelaru 
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RRA: România a început procedurile de suspendare a dreptului de survol și de aterizare pe 

teritoriul său al aeronavelor din Federația Rusă 

RADOR (26 februarie) - România a început procedurile de suspendare a dreptului de survol și de aterizare 

pe teritoriul său al aeronavelor care aparțin companiilor din Federația Rusă. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, 

Dan Cărbunaru, a anunțat, de asemenea, că țara noastră urmează să înceapă și procedurile de retragere din Banca 

Internațională de Investiții. Precizările au fost făcute după ședința task-force pentru gestionarea situației generate 

de agresiunea militară rusă din Ucraina. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 26 februarie, ora 15:00) 

/amirea/sdm2 

RIA NOVOSTI: România închide spațiul aerian pentru avioanele rusești 

RADOR (26 februarie) - Până la sfârșitul zilei, România va închide spațiul aerian pentru avioanele rusești, 

a comunicat Guvernul României, citat de RIA - Novosti. (www.ria.ru - 26 februarie) /snicolau/sdm2 

RRA: România și-a închis spațiul aerian pentru aeronavele operatorilor din Federația Rusă 

RADOR (26 februarie) - România și-a închis spațiul aerian pentru toate zborurile regulate cu sau fără 

aterizare pe aeroporturile din țară pentru aeronavele operatorilor din Federația Rusă, anunță Autoritatea 

Aeronautică Civilă. În contextul conflictului din Ucraina, Guvernul de la București a decis suspendarea acordului 

cu Executivul de la Moscova privind transporturile aeriene civile, semnat în 1976. Excepție de la această măsură 

fac zborurile umanitare și cele de urgență. Marea Britanie, Polonia, Cehia și Bulgaria sunt țările europene care și-

au închis, de asemenea, în spațiul aerian pentru avioanele rusești, potrivit anunțurilor oficiale. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 26 februarie, ora 17:00) /amirea/denisse 

CNN: Încă două țări interzic companiilor aeriene rusești să le intre în spațiul aerian - România și 

Estonia 

RADOR (26 februarie) - Estonia și România urmează să interzică accesul companiilor aeriene rusești în 

spațiile lor aeriene, au anunțat cele două țări sâmbătă. "Invităm toate țările UE să facă același lucru. Avioanele 

statului agresor nu își au locul pe cerul statelor democrate. #StandWithUkraine", a scris sâmbătă pe Twitter 

premierul eston, Kaja Kallas. "Atacul neprovocat&nejustificat al Rusiei asupra Ucrainei aduce consecințe grave" 

a scris delegația României la NATO. Marea Britanie, Polonia, Moldova și Republica Cehă și-au închis anterior 

spațiile aeriene pentru avioanele Rusiei, în urma atacului acesteia asupra Ucrainei. (CNN INTERNATIONAL - 

26 februarie) /aionita/sdm2 

CNN: Alte patru țări interzic accesul companiilor rusești în spațiile lor aeriene 

RADOR (26 februarie) - Estonia, România, Lituania și Letonia vor interzice accesul liniilor aeriene rusești 

în spațiile lor aeriene, au anunțat țările sâmbătă. "Lituania se alătură Letoniei și Estoniei interzicând avioanelor 

rusești să intre în spațiul său aerian", a declarat sâmbătă ministrul lituanian al transporturilor, Marius Skuodis. 

Marea Britanie, Polonia, Moldova și Republica Cehă și-au închis anterior spațiile aeriene pentru avioanele 

companiilor aeriene rusești în urma invaziei Ucrainei. (CNN INTERNATIONAL - 26 februarie) /aionita/sdm2 

REUTERS: Rusia susține că își va închide spațiul aerian pentru România 

RADOR (26 februarie) - Rusia a anunțat că își va închide spațiul aerian pentru România. (REUTERS - 26 

februarie) /aionita/sdm2 

REUTERS: Rusia își va închide spațiul aerian pentru România 

RADOR (26 februarie) - Rusia a anunțat că își va închide spațiul aerian pentru companiile românești, "din 

cauza deciziei neprietenoase a autorităților române", a declarat sâmbătă Agenția federală a aviației ruse. Anterior, 

România a declarat că își va închide spațiul aerian pentru avioanele rusești, alăturându-se altor țări din Europa 

Centrală care au făcut același lucru după ce Rusia a invadat Ucraina. (REUTERS - 26 februarie) /aionita/sdm2 
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RIA NOVOSTI: Rusia a anunțat restricționarea zborurilor companiilor aviatice românești pe 

teritoriul ei 

RADOR (26 februarie) - Rusia a hotărât să restricționeze zborurile pe teritoriul ei pentru companiile aeriene 

românești, din cauza hotărârilor neprietenoase ale autorităților aeronautice române, a anunțat Rosaviația (Agenția 

Federală pentru transport Aerian). "În legătură cu deciziile neprietenoase ale autorităților aeronautice române, s-a 

hotărât introducerea restricțiilor pentru transportatori aerieni ai Republicii România și/sau înregistrați în România 

pentru a efectua zboruri regulate în puncte de pe teritoriul Federației Ruse, inclusiv zboruri de tranzit prin spațiul 

aerian al Federației Ruse", se arată în comunicat. Potrivit Rosaviația, "această hotărârea a fost luată în conformitate 

cu normele dreptului internațional, ca măsură de răspuns la interdicția efectuării de zboruri regulate pe/de pe 

teritoriul României a tuturor zborurilor civile ale aeronavelor care operează cu transportatori aerieni ruși și/sau 

înregistrați în Rusia", se mai arată în document. (www.ria.ru - 26 februarie) /snicolau/sdm2 

 

RRA: Rusia închide spațiul aerian pentru companiile aeriene din România 

RADOR (26 februarie) - Rusia închide spațiul aerian pentru companiile aeriene din România, după ce 

Bucureștiul a luat astăzi o decizie similară. Autoritatea Aeronautică Civilă Română a închis, începând cu ora 15:00, 

spațiul aerian al României pentru toate zborurile regulate ale operatorilor înregistrați în Federația Rusă. Dintre 

statele membre ale Uniunii Europene, Polonia, Cehia și Bulgaria și-au închis spațiul aerian pentru companiile 

rusești, iar Rusia a răspuns în mod reciproc. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 26 februarie, ora 20:00) 

/ilixandru/pvelisar 

CNN: SUA acordă Ucrainei o nouă tranșă de până la 350 de milioane de dolari, ca asistență pentru 

securitate 

RADOR (26 februarie) - Președintele Statelor Unite, Joe Biden, l-a mandatat pe secretarul de stat, Antony 

Blinken, să autorizeze acordarea unui sprijin imediat de până la 350 de milioane de dolari, pentru securitatea și 

apărarea Ucrainei, potrivit unui comunicat al Casei Albe. Aceasta este a treia tranșă de fonduri, cele anterioare 

având valoare de 60 de milioane de dolari și, respectiv, 250 de milioane de dolari, totalul din ultimul an ridicându-

se la peste un miliard de dolari, potrivit unui oficial al administrației. Anunțul a fost făcut ca urmare a unei 

convorbiri de 40 de minute dintre Biden și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, din cursul zilei de vineri, 

în timpul căreia cei doi lideri au discutat despre "asistență concretă pentru apărare". (edition.cnn.com - 26 

februarie) /mbrotacel/gpodea 

INTERFAX: Premierul Canadei a anunțat că a luat decizia de a impune sancțiuni împotriva 

președintelui rus și a ministrului rus de externe 

RADOR (26 februarie) - Prim-ministrul canadian, Justin Trudeau, a anunțat că va impune sancțiuni 

împotriva președintelui rus, Vladimir Putin, și a ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, a informat presa 

canadiană. 

''Vom impune sancțiuni împotriva președintelui rus Putin și a ministrului de externe Serghei Lavrov'', a 

declarat Trudeau, într-o declarație de presă făcută sâmbătă. În plus, Trudeau a spus că de fapt Canada sprijină 

deconectarea Rusiei de la sistemul SWIFT. Statele Unite au confirmat că vor impune sancțiuni împotriva lui Putin 

și a lui Lavrov. La rândul său, vineri, șeful diplomației UE, Josep Borrell, a declarat că Uniunea Europeană a decis 

să impună sancțiuni împotriva președintelui Rusiei și a șefului diplomației ruse. Autoritățile britanice l-au inclus 

și pe președintele Federației Ruse și pe șeful diplomației ruse în lista de sancțiuni. (www.interfax.ru - 26 februarie) 

/vdraguta/schelaru 

REUTERS: Australia vrea să se alăture țărilor care au decis să impună sancțiuni directe 

președintelui Putin 

RADOR (26 februarie) - Australia vrea să se alăture altor state în impunerea de sancțiuni directe împotriva 

președintelui rus Vladimir Putin și și-a extins măsurile financiare punitive asupra membrilor parlamentului rus și 
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mai multor oligarhi, a declarat ministrul de externe Marise Payne. Statele Unite, Canada, Uniunea Europeană și 

Marea Britanie au declarat că vor impune sancțiuni lui Putin și ministrului de externe Serghei Lavrov, deoarece 

Washingtonul încearcă să intensifice presiunea asupra Moscovei după invazia Rusiei în Ucraina. "Este un pas 

excepțional să sancționăm lideri, dar aceasta este o situație excepțională", a spus Payne la o conferință de presă. 

"Vladimir Putin are o putere personală de neegalat asupra țării sale și a ales să intre în război împotriva unui vecin 

care nu a reprezentat nicio amenințare pentru Rusia, pentru că vrea să inverseze istoria și să ia libertatea și 

democrația pe care poporul ucrainean și-a ales-o", a spus Payne. (REUTERS - 26 februarie) /aboboc/atataru 

 

VI.4. Perspectiva socială  

NOVAIA GAZETA: ONG-urile din Rusia s-au pronunțat, într-un apel adresat președintelui 

Putin, împotriva războiului din Ucraina 

RADOR (26 februarie) - ONG-urile din Rusia i-au adresat un apel președintelui rus, Vladimir Putin, prin 

care îi cer să oprească ostilitățile de pe teritoriul Ucrainei. ''Ne pronunțăm împotriva acțiunilor militare, pe care 

țara noastră le desfășoară pe teritoriul Ucrainei. Toată activitatea noastră se rezumă la lupta de a proteja demnitatea 

umană și de a salva vieți. Războiul nu este compatibil nici cu viața, nici cu demnitatea, nici cu principiile de bază 

ale umanității. Războiul este o catastrofă umanitară, care sporește durerea și suferința. Consecințele sale anulează, 

reduc la zero eforturile noastre întreprinse de-a lungul multor ani. Considerăm drept inumană folosirea metodelor 

prin utilizarea forței pentru rezolvarea conflictelor politice și îndemnăm să încetați focul și să începeți negocierile'', 

se precizează în apelul adresat de reprezentanții ONG-urilor din Rusia, prin care i se cere să pună capăt războiului 

(textul integral a fost transmis editorilor publicației). Acesta a fost deja semnat de 86 de reprezentanți ai ONG-

urilor. Putin este în război cu Ucraina, pentru a treia zi consecutiv. Armata rusă se află în centrul Kievului. În 

orașul Harkov, armata rusă utilizează bateriile de artilerie. Deputați ai Dumei de Stat s-au pronunțat și ei împotriva 

războiului. Oameni de știință și jurnaliști ruși s-au pronunțat și ei împotriva acțiunilor militare ale Federației Ruse 

în Ucraina. (www.novayagazeta.ru - 26 februarie) /vdraguta/schelaru 

CNN: Mii de persoane au protestat vineri noapte împotriva războiului, în peste 20 de orașe din 

Rusia 

RADOR (26 februarie) - Invazia rusă în Ucraina cauzează consternare și proteste chiar și în interiorul Rusiei. 

Mii de persoane au ieșit din nou în stradă, în peste 20 de orașe din Rusia, pentru a-și exprima furia față de propriul 

guvern, iar în multe cazuri aceștia riscă să fie arestați. Până vineri, la miezul nopții, peste 600 de persoane au fost 

arestate - aproape 200 dintre acestea, la Sankt Petersburg și 200 la Moscova. Miercuri, peste 1.800 de persoane au 

fost arestate la protestele împotriva războiului, dintre care mai bine de o mie la Moscova. Protestele de vineri seară 

nu au fost atât de ample. Poliția a intervenit la fel de brutal și în forță ca și joi. Guvernul afirmă că aceste proteste 

nu sunt autorizate și oamenii riscă urmărire penală, transmit corespondenții CNN. (CNN INTERNATIONAL - 26 

februarie, ora 9:21) /mbrotacel/cpodea 

 

REUTERS: Autoritatea rusă de reglementare din domeniul comunicațiilor acuză zece entități 

media locale de dezinformare 

RADOR (26 februarie) - Autoritatea rusă de reglementare din domeniul comunicațiilor a acuzat sâmbătă 

zece instituții locale de presă că au descris în mod fals ceea ce Rusia numește "o operațiune militară specială în 

Ucraina" și că au distribuit informații false despre evenimentele de acolo. Roskomnadzor, Agenția Federală pentru 

Supravegherea Comunicațiilor din Rusia, a dat dispoziție organismelor din mass-media să șteargă informațiile 

ofensive, altfel riscă restricții privind accesul la site-urile lor și la resurse media. (REUTERS - 26 februarie) 

/cstoica/gpodea 
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NOVAIA GAZETA: Meciurile Euroligii la baschet nu vor mai avea loc în Rusia 

RADOR (26 februarie) - Conducerea Euroligii la baschet a anunțat transferul tuturor meciurilor din sezonul 

2021/2022, care ar fi trebuit să se desfășoare în Rusia, în afara acestei țări, potrivit site-ului turneului. 

''Este necesar să se stabilească un plan pentru transferul meciurilor care erau programate să se desfășoare pe 

teritoriul Rusiei, în alte zone, din afara teritoriului Federației Ruse'', se precizează pe site-ul instituției. 18 cluburi 

participante la Euroliga de baschet au avut o întâlnire online, în urma căreia au mai remarcat că jocurile cu 

participarea echipelor ruse, care vor avea loc în afara Rusiei, se vor desfășura în conformitate cu programul stabilit. 

Se mai precizează că meciul dintre CSKA și Barcelona, care trebuia să aibă loc pe 27 februarie, nu se va juca la 

data programată. 

Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) a decis să amâne finala Ligii Campionilor UEFA 

2021/2022 de la Sankt Petersburg la Paris, din cauza evenimentelor din Ucraina. (www.novayagazeta.ru - 26 

februarie) /vdraguta/gpodea 

CNN: Ministerul rus de Externe susține că, în timpul invaziei Ucrainei, nu au fost înregistrate 

victime în rândurile rușilor 

RADOR (26 februarie) - Ministrul de Externe al Rusiei nu a raportat nici o singură victimă militară în 

conflictul din Ucraina, indică o analiză CNN a știrilor din Rusia. În cea mai recentă raportare către presă, de 

sâmbătă, Ministerul de Externe din Rusia declară numai pierderi de echipamente militare de partea ucraineană, ca 

rezultat al ceea ce descrie ca "operațiuni militare speciale". Vineri, purtătorul de cuvânt al Ministrului rus al 

Apărării, generalul maior Igor Konașenkov a declarat că nu au fost înregistrate victime de partea rusă, într-o 

declarație privind o operațiune cu obiectivul de a prelua un aerodrom de la periferia Kievului. De partea 

ucraineană, președintele Volodimir Zelenski a susținut că forțele țării sale au ucis "sute" de soldați ruși, fără a oferi 

o cifră precisă. Oficialii ucraineni au recunoscut victime în rândurile militarilor lor. Vineri dimineață, Secretarul 

britanic al Apărării, Ben Wallace, a afirmat că Rusia a pierdut mai mult de 450 de militari. CNN nu a putut verifica 

independent aceste cifre, dar imaginile video care au apărut pe social media par să înfățișeze victime ruse. (CNN 

INTERNATIONAL - 26 februarie) /aionita/gpodea 

INTERFAX: Roskomnadzor a cerut conducerii a zece mass-media din Rusia să elimine știrile false 

despre evenimentele din Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Roskomnadzor, Agenția Federală pentru Supravegherea Comunicațiilor din Rusia, 

a trimis solicitări pe numele a zece instituții de presă din Rusia de a elimina știrile false despre evenimentele din 

Ucraina. Roskomnadzor cere eliminarea știrilor false despre acțiunile Forțelor Armate Ruse pe teritoriul Ucrainei 

și a început o anchetă administrativă a acestor cazuri, avertizând că instituțiile de presă vor fi trase la răspundere, 

fiind nevoite să suporte pedepse sub formă de amenzi de până la 5 milioane de ruble, a anunțat Roskomnadzor. 

''În conformitate cu solicitările Parchetului General al Federației Ruse, Roskomnadzor a trimis notificări cu privire 

la necesitatea restricționării publicării de informații false de către resursele postului de radio Eho Moskvî, site-ului 

InoSMI (InoSMI este un proiect media pe internet care monitorizează și traduce în rusă articole publicate în mass-

media străină și occidentală și face parte din grupul media de stat Russia Today), MediaZona (MediaZona este un 

media independent rus, fondat de Maria Aliohina și Nadejda Tolokonnikova, redactor-șef al acestuia media este 

jurnalistul politic rus Serghei Smirnov. MediaZona se concentrează pe sistemul judiciar, aplicarea legii și sistemul 

penal din Rusia, fiind recunoscut de autorități ca agent străin în domeniul mass-media), "The New Times", postul 

de televiziune "Dojdi" (recunoscut ca agent străin în domeniul mass-media), ''Svobodnaia Pressa'', ''Krîm.Realii'' 

(recunoscut ca agent străin în domeniul mass-media), ''Novaia Gazeta'', ''Jurnalist'' (recunoscut ca agent media-

străin), ''Lenizdat'', se precizează într-un comunicat al Roskomnadzor. Potrivit agenției INTERFAX, ''resursele 

indicate au postat, sub pretextul unor mesaje de încredere, informații nesigure semnificative din punct de vedere 

social, care nu corespund realității despre bombardarea orașelor ucrainene de către Forțele Armate Ruse și moartea 

civililor în Ucraina, ca urmare a acțiunilor armatei ruse, precum și materiale în care operațiunea în curs este numită 

atac, invazie sau declarație de război. Dacă respectivele informații false nu vor fi retrase, accesul la aceste resurse 

va fi restricționat, în conformitate cu Articolul 15.3 din Legea Federală nr. 149-FZ ''Cu privire la accesul la 

informații, tehnologii informaționale și protecția informațiilor'', a mai adăugat Roskomnadzor. Roskomnadzor a 

demarat, de asemenea, investigații administrative cu privire la difuzarea de informații inexacte semnificative 
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pentru public de către mass-media enumerate. ''Această infracțiune atrage după ea răspunderea în temeiul 

Articolului 13.15 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse sub forma unei amenzi administrative 

în valoare de până la cinci milioane de ruble'', se precizează în comunicat. Pe 24 februarie, Roskomnadzor a 

avertizat mass-media și resursele informaționale din Rusia că atunci când pregătesc materiale despre operațiunea 

militară specială rusă, care a început în acea zi, sunt obligate să folosească informații numai din surse oficiale ale 

Federației Ruse. Roskomnadzor a reamintit că redacțiile sunt obligate să stabilească autenticitatea informațiilor, 

înainte de publicarea (difuzarea) materialelor, în conformitate cu Articolul 49 din Legea mass-media. 

(www.interfax.ru - 26 februarie) /vdraguta/gpodea 

THE NEW TIMES.RU: Roskomnadzor i-a interzis "The New Times" și altor mass-media ruse să 

folosească termenul "război" 

RADOR (26 februarie) - Roskomnadzor, Agenția Federală pentru Supravegherea Comunicațiilor și Mass-

Media din Rusia, i-a interzis publicației ''The New Times'' și altor mass-media (în total zece - n.red.) din Rusia să 

spună războiului ... război... Sub amenințarea închiderii, Roskomnadzor, Agenția Federală pentru Supravegherea 

Comunicațiilor din Rusia, i-a cerut publicației ''The New Times'' și altor mass-media să elimine ''informațiile 

inexacte'' despre operațiunile militare ale Rusiei împotriva Ucrainei. În total, pe lista Roskomnadzor sunt incluse 

zece mass-media: ''The New Times'', postul de radio Eho Moskvî, site-ul InoSMI (InoSMI este un proiect media 

pe internet care monitorizează și traduce în rusă articole publicate în mass-media străină și occidentală și face parte 

din grupul media de stat Russia Today), MediaZona (MediaZona este un media independent rus, fondat de Maria 

Aliohina și Nadejda Tolokonnikova, redactor-șef al acestuia media este jurnalistul politic rus Serghei Smirnov, 

MediaZona se concentrează pe sistemul judiciar, aplicarea legii și sistemul penal din Rusia, fiind recunoscut de 

autorități ca agent străin în domeniul mass-media), publicației "The New Times", postul de televiziune "Dojdi" 

(recunoscut ca agent străin în domeniul mass-media), ''Svobodnaia Pressa'', ''Krîm.Realii'' (recunoscut ca agent 

străin în domeniul mass-media), publicației ''Novaia Gazeta'', ''Jurnalist'' (recunoscut ca agent media-străin), 

''Lenizdat'', se precizează într-un comunicat al Roskomnadzor. ''Cu privire la aceste resurse, sub pretextul publicării 

unor informații veridice, au fost publicate informații neadevărate distorsionate semnificativ în public despre 

bombardarea orașelor ucrainene și moartea civililor în Ucraina, ca urmare a acțiunilor armatei ruse, precum și 

materiale în care operațiunea în curs de desfășurare este numită atac, invazie sau declarație de război'', se specifică 

într-o declarație pe site-ul Roskomnadzor. Agenția rusă Roskomnadzor amenință că va bloca publicațiile 

respective, dacă ele nu elimină conținutul menționat mai sus. Instituția mai amenință și cu amenzi de până la cinci 

milioane de ruble. Potrivit Roskomnadzor, informații de încredere despre războiul dus împotriva Ucrainei sunt 

difuzate ''de sursele de informații oficiale ale Rusiei''. (www.newtimes.ru - 26 februarie) /vdraguta/sdm2 

RIA NOVOSTI: VGTRK, Canalul 1 și Radio dom "Оstankino" au sistat calitatea de membru în 

Uniunea Europeană de Radio și Televiziune 

RADOR (26 februarie) - VGTRK, Canalul 1 și Radio dom "Оstankino" au sistat calitatea de membru în 

Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, transmite RIA - Novosti. După cum se arată în comunicatul emis de 

cele trei organizații, hotărârea s-a cristalizat în ultimii ani, pe măsura intensificării politizării activității Uniunii 

Europene de Radiodifuziune. (www.ria.ru - 26 februarie) /snicolau/sdm2 

REUTERS: Rusia ar trebui să riposteze corespunzător împotriva țărilor care blochează activitatea 

presei ruse (parlamentar rus) 

RADOR (26 februarie) - Rusia ar trebui să riposteze corespunzător împotriva țărilor care blochează 

activitatea presei ruse, a transmis agenția de știri RIA, citând o declarație făcută sâmbătă de un important 

parlamentar rus. Deputatul Andrei Klimov a declarat că Parlamentul va revizui săptămâna viitoare modul în care 

companiile de IT și de social media respectă reglementarea privind obligativitatea de a deschide avea sedii pe 

teritoriul Rusiei. (REUTERS - 26 februarie) /cstoica/sdm2 
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RIA NOVOSTI: Ministerul rus al Apărării a făcut apel la ucraineni să le ceară autorităților 

retragerea tehnicii grele din preajma locuințelor 

RADOR (26 februarie) - Ministerului rus al Apărării face apel la locuitorii Ucrainei să le ceară autorităților 

"criminale" de la Kiev să retragă imediat întregul armament greu de lângă case și din zonele cu locuințe ale 

orașelor, a comunicat purtătorul de cuvânt al Departamentului de apărare al Federației Ruse, general-maior Igor 

Konnașenkov. Oficialul militar rus a subliniat că Forțele Armate rusești nu efectuează niciun fel de lovituri asupra 

zonelor de locuințe din orașele ucrainene. (www.ria.ru - 26 februarie) /snicolau/sdm2 

REUTERS: Amenințare anonimă cu bombe la metroul din Moscova și la aeroport (RIA) 

RADOR (26 februarie) - Potrivit ultimelor informații, autoritățile din Moscova au primit un mesaj anonim 

în care se spune că au fost plasate bombe în stațiile de metrou și la aeroport, informează agenția rusă de știri RIA, 

care adaugă că autoritățile ruse au dispus verificări. (REUTERS - 26 februarie, ora 18:30) /mbaciu/sdm2 

RBC: Twitter, dezactivat în Rusia 

RADOR (26 februarie) - Twitter a blocat posibilitatea de a înregistra conturi în Rusia, a anunțat RBC-

Ucraina, citând declarația ministrului ucrainean al transformării digitale, Mihail Fedorov, publicată pe Telegram. 

Potrivit afirmațiilor ministrului, în prezent, în Rusia, Twitter a fost acum complet dezactivat. De acum, oamenii 

nu se mai pot înregistra în aplicație. "Mulțumim! Așteptăm acum Facebook și Instagram (să facă asta - n.red)!" - 

a scris Fedorov. Anterior, RBC a anunțat că Facebook a interzis publicitatea și monetizarea pentru mass-media 

rusă. De asemenea, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat că Rusia este scoasă din SWIFT. 

(https://www.rbc.ua/rus/styler/hrabro-byutsya-budushchee-prints-uilyam-keyt-1645891198.html) /ssirbu/sdm2 

CNN: Aproape 2.700 de persoane reținute în timpul protestelor împotriva războiului, în Rusia, 

începând de joi 

RADOR (26 februarie) - 2.692 de persoane au fost reținute în timpul protestelor din Rusia, începând de joi, 

a comunicat sâmbătă site-ul d monitorizare OVD-Info. Cel puțin 1.370 dintre acestea au fost reținute în protestele 

de la Moscova, potrivit aceluiași site. Demonstrațiile continuă în cel puțin 27 de orașe, potrivit OD-Info. Joi, 

Comitetul Investigativ al Rusiei a avertizat că participarea la protestele împotriva războiului este ilegală. De 

asemenea, a declarat că infracțiunea ar putea fi trecută în cazierul participanților, ceea ce va "marca viitorul 

persoanei". (CNN INTERNATIONAL - 26 februarie) /aionita/sdm2 

CNN: Twitter a fost restricționat pe teritoriul Rusiei și acționează pentru a remedia situația 

(Twitter) 

RADOR (26 februarie) - Compania Twitter a anunțat sâmbătă că a fost restricționată pe teritoriul Rusiei și 

acționează pentru a remedia situația. "Suntem informați că Twitter a fost restricționat pentru anumite persoane din 

Rusia și acționăm pentru a menține serviciul nostru sigur și accesibil", se arată într-un comunicat al companiei. 

Twitter nu a detaliat dacă se află în legătură cu guvernul rus pentru a remedia problema sau dacă autoritățile ruse 

vor adopta și alte acțiuni. (CNN INTERNATIONAL, 26 februarie, ora 20:00) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Ministerul rus al Apărării susține că implicarea civililor în efortul defensiv al Ucrainei "va 

duce la accidente și victime" 

RADOR (26 februarie) - Ministrul rus al Apărării a criticat guvernul ucrainean pentru faptul că a oferit arme 

civililor, afirmând că aceasta "va duce inevitabil la accidente și victime". "Regimul naționalist de la Kiev distribuie 

masiv și necontrolat arme automate, lansatoare de grenade și muniție locuitorilor ucraineni", a afirmat sâmbătă 

într-o declarație purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, generalul maior Igor Konașenkov. "Implicarea 

populației civile a Ucrainei în ostilități de către naționaliști va duce inevitabil la accidente și victime." În ciuda 

afirmațiilor ruse, care susțin contrariul, dovezile sugerează că structurile civile sunt atacate. Informațiile privind 

clădirile de locuințe și grădinițele care au fost bombardate, civili uciși și rachete găsite pe străzi rezidențiale au 

apărut continuu, de la începerea ofensivei. Imaginile video postate în social media, fotografiile și imaginile din 
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satelit analizate și geolocalizate de CNN confirmă că, în mai multe ocazii, zonele dens populate au fost atacate de 

forțele rusești. Comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, a declarat sâmbătă că ea condamnă 

"cel mai puternic" atacurile din partea Rusiei asupra civililor și a infrastructurii civile din Ucraina. Konașcenkov 

a repetat de asemenea afirmațiile potrivit cărora Armata ucraineană trimite echipamente militare grele în zonele 

civile. "Serviciile noastre de informații continuă să înregistreze detașarea de rachete și unități de artilerie de către 

naționaliștii ucraineni în zonele rezidențiale, nu numai în Kiev, dar și în alte orașe", a afirmat el. "Facem apel către 

poporul Ucrainei să fie alert, să nu cedeze acestor provocări ale regimului de la Kiev și să nu se expună pe ei și pe 

cei dragi lor la suferință inutilă", a concluzionat Konașenko. (CNN INTERNATIONAL - 26 februarie) 

/aionita/pvelisar 

CNN: Implicarea civililor în eforturile armate din Ucraina va duce la accidente și victime, 

avertizează Rusia 

RADOR (26 februarie) - Ministerul rus al apărării a criticat sâmbătă decizia guvernului Ucrainei de a da 

arme civililor și a afirmat că acest lucru "va duce inevitabil la accidente și victime". "Regimul naționalist de la 

Kiev a distribuit masiv și fără un control arme automate mici, lansatoare de grenade și muniție rezidenților din 

așezările ucrainene", a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului rus al apărării, general-maiorul Igor 

Konașenkov. "Implicarea populației civile a Ucrainei în ostilități va duce inevitabil la accidente și victime", a 

precizat oficialul rus. În ciuda declarațiilor Rusiei, evidențele sugerează că infrastructura civilă este atacată de 

trupele ruse. Încă de la începutul ofensivei au fost informații despre blocuri și grădinițe bombardate, despre civili 

uciși și rachete găsite în zone rezidențiale. Oficialul rus insistă că armata ucraineană este cea care a plasat 

echipament militar greu în zone civile. "Serviciile noastre de informații continuă să înregistreze acțiunile de plasare 

a rachetelor și a unităților de artilerie, la ordinul naționaliștilor ucraineni, în zone rezidențiale nu numai în Kiev, 

dar și în alte orașe ucrainene. Facem apel la poporul ucrainean să fie conștient și să nu cedeze acestor provocări 

ale regimului de la Kiev, să nu se expună pe ei și pe cei dragi ai lor la suferințe inutile", susține general-maiorul 

Igor Konașenkov. (CNN INTERNATIONAL, 26 februarie, ora 20:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Youtube interzice canalului oficial rus RT și altor canale de media ruse să genereze 

venituri din anunțurile publicitare 

RADOR (26 februarie) - YouTube a interzis sâmbătă canalului oficial rus RT (Russia Today) și altor canale 

ruse să genereze bani din reclame care rulează pe videoclipurile lor, măsură similară anunțată de Facebook, după 

invadarea Ucrainei. Invocând "circumstanțe extraordinare", YouTube a transmis printr-un comunicat că "întrerupe 

capacitatea unui număr de canale de a genera bani pe platforma YouTube, inclusiv câtorva canale rusești afiliate 

cu sancțiuni instituite recent". Plasarea anunțurilor publicitare este în mare parte controlată de YouTube. 

Videoclipurile de pe canalele afectate vor apărea, de asemenea, mai rar în recomandări, a precizat purtătorul de 

cuvânt al YouTube, Farshad Shadloo. El a adăugat că RT și alte câteva canale nu vor mai fi accesibile în Ucraina 

din cauza "unei solicitări guvernamentale". Ministrul Transformării Digitale din Ucraina, Mihailo Fedorov, a 

anunțat sâmbătă pe Twitter că a contactat YouTube "pentru a bloca canalele rusești propagandiste – precum Rusia 

24, TASS, RIA Novosti". RT nu a comentat deocamdată pe marginea subiectului. YouTube nu a numit celelalte 

canale pe care le-a restricționat. De ani de zile, parlamentarii și unii utilizatori au cerut YouTube, care este deținut 

de compania mamă a Google, Alphabet, să ia măsuri mai ample împotriva canalelor ce au legături cu guvernul 

rus, pe fondul îngrijorării că răspândesc dezinformări și nu ar trebui să profite de asta. Rusia a încasat între 7 și 32 

de milioane de dolari în perioada de doi ani încheiată în decembrie 2018 din reclame difuzate pe 26 de canale 

YouTube pe care le-a susținut, a transmis Reuters, la vremea respectivă, cercetătorul digital Omelas. YouTube a 

anunțat anterior că nu tratează canalele media finanțate de stat care respectă regulile sale în mod diferit față de alte 

canale atunci când este vorba de distribuirea veniturilor publicitare. Meta Platforms Inc, proprietarul Facebook, a 

interzis vineri mass-media de stat ruse să difuzeze reclame sau să genereze venituri din reclame la serviciile sale 

oriunde în lume. (REUTERS - 26 februarie) /cstoica/ilapadat 
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BBC: Zeci de mii de ucraineni trec granița către țările vecine - Polonia, România, Ungaria și 

Slovacia 

RADOR (26 februarie) - Zeci de mii de ucraineni trec granița în țările vecine - Polonia, România, Ungaria 

și Slovacia - refugiindu-se din calea războiului și a trupelor ruse care avansează. Potrivit corespondentului BBC 

aflat la granița dintre Ucraina și Ungaria, oamenii care ajung la acest punct de frontieră arată epuizați, după ce au 

călătorit cel puțin o zi pentru a ajunge aici, și majoritatea sunt femei și copii. Sunt oameni a căror viață a fost 

întoarsă cu susul în jos. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 26 februarie, ora 5:00) /mbrotacel/asalar 

BBC: Au izbucnit lupte pe străzile capitalei ucrainene, Kiev 

RADOR (26 februarie) - Au izbucnit lupte pe străzile capitalei ucrainene, Kiev, potrivit unui comunicat al 

conducerii orașului, citat de agenția ucraineană de presă Interfax. "Sunt lupte pe străzile orașului nostru în acest 

moment", se afirmă în comunicat, iar locuitorii capitalei sunt avertizați să rămână în adăposturi și să nu se apropie 

de ferestre sau balcoane. (www.bbc.com - 26 februarie) /mbrotacel/asalar 

RRA: A treia zi de confruntări ruso-ucrainene 

RADOR (26 februarie) - Este a treia zi de confruntări ruso-ucrainene. A fost o noapte tensionată, care a 

debutat cu sunetul sirenelor la Kiev și cu avertismentul video al președintelui Volodimir Zelenski că un atac rusesc 

asupra capitalei este iminent. Rezidenții s-au adăpostit în subteran, în stații de metrou, dar și în buncăre și subsoluri. 

Unii au primit arme și au fost sfătuiți să apere orașul folosind cocktailuri Molotov: presa internațională a semnalat 

explozii în sudul și vestul Kievului, iar Serviciul Special de Telecomunicații al Ucrainei a anunțat că rușii au atacat 

centrala electrică din cartierul Troeschina, situat la periferia din estul capitalei, unde au fost contracarați de armata 

ucraineană. Ministerul Apărării de la Moscova a informat că trupele rusești au intrat aseară în Melitopol, oraș cu 

o populație de 150.000 de locuitori, din sud-estul Ucrainei, la 50 de km nord de Marea Azov, potrivit 

corespondentului RRA în Rusia, Alexandr Beleavschi. Ministerul ucrainean al Apărării susține că armata a doborât 

un avion de atac și un elicopter rusești în apropiere de zonele separatiste din est, precum și un avion de transport 

lângă Vasilkov, în vecinătatea Kievului, unde, potrivit Forțelor Terestre Ucrainene, se dau lupte grele. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 26 februarie, ora 6:00) /asalar 

POSTIMEES: La ora 4:41, situația a devenit mai calmă la Vasilkiv, oraș în regiunea Kiev 

RADOR (26 februarie) - Situația devine mai calmă în Vasilkiv, oraș în regiunea Kiev, trupele de desant ruse 

aflate pe aeroport sunt aproape distruse. Forțele armate ale Ucrainei și voluntarii apără orașul - anunță canal 

Telegram. (www.posttimees.ee - 26 februarie) /vdraguta/gpodea 

REUTERS: Lupte în apropierea orașelor Mariupol, Herson, Nikolaev și Odesa, din sudul Ucrainei 

RADOR (26 februarie) - Un consilier al biroului președintelui ucrainean a declarat, sâmbătă, că sunt în 

desfășurare lupte în apropierea orașelor Mariupol, Herson, Nikolaev și Odesa, din sudul Ucrainei. "Lupte grele au 

loc lângă Mariupol" a declarat consilierul Mihailo Podoliak, în cadrul unui briefing. "Însă nu există nicio șansă ca 

Mariupol să se predea sau să fie capturat." (REUTERS - 26 februarie ora 8:00) /mbrotacel/schelaru 
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RBC: Sirenele antiaeriene au răsunat din nou la Kiev 

RADOR (26 februarie) - Sirenele antiaeriene au repornit la Kiev, sâmbătă dimineață, în jurul orei 8:00 - 

transmite RBC. Oamenii sunt îndemnați să se ascundă în adăposturi. Un avertisment în acest sens a fost lansat de 

Administrația Regională de Stat Kiev. Astfel de avertismente au fost lansate și în cursul serii de vineri. 

(www.rbc.ua - 26 februarie) /sdan/schelaru 

CNN: Aproximativ 50.000 de refugiați ucraineni au părăsit, deja, țara, potrivit ONU 

RADOR (26 februarie) - Noi imagini din satelit înfățișează frontiera dintre Ucraina și România, unde cozile 

de mașini se întind pe câțiva kilometri, pe măsură ce mulți ucraineni se refugiază din calea invaziei ruse. 

Organizația Națiunilor Unite afirmă că aproximativ 50.000 de refugiați ucraineni au părăsit, deja, țara, iar mulți 

dintre aceștia se refugiază și în Polonia și Republica Moldova. (CNN INTERNATIONAL - 26 februarie, ora 9:01) 

/mbrotacel/gpodea 

RBC: Primarul Kievului susține că în capitală acționează grupuri de sabotaj, nu trupe ruse 

RADOR (26 februarie) - Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat, sâmbătă dimineață, că în oraș nu 

există trupe rusești, cei care luptă în capitală făcând parte din grupuri de sabotaj. "Noaptea a fost grea, dar nu există 

trupe rusești în capitală. Inamicul încearcă să pătrundă în oraș, în special dinspre Hostomel, Jitomir. Acolo, 

agresorii au fost neutralizați. Acum, la Kiev, din păcate, acționează grupuri de sabotaj" - a precizat Kliciko, într-

un briefing de presă. (www.rbc.ua - 26 februarie) /sdan/cpodea 

REUTERS: Nu există decese, după ce o clădire rezidențială din Kiev a fost lovită de o rachetă 

RADOR (26 februarie) - O rachetă care a lovit, sâmbătă, un bloc rezidențial din capitala ucraineană, Kiev, 

nu a cauzat niciun deces, a declarat un consilier al ministrului de interne ucrainean. Anton Herașecenko a mai spus 

și că Rusia minte când afirmă că nu bombardează infrastructura civilă. Potrivit consilierului, cel puțin 40 astfel de 

blocuri au fost lovite, iar trupele ruse bombardează ținte civile. (REUTERS - 26 februarie ora 10:00) 

/mbrotacel/schelaru 

UKRAINSKA PRAVDA: Primarul Cernihiv, oraș din nordul Ucrainei: "Trebuie să ne pregătim cu toți 

pentru lupte de stradă" 

RADOR (26 februarie) - Primarul din Cernihiv, un oraș nord-ucrainean cu aproape 300.000 de locuitori, i-

a îndemnat pe localnici să se pregătească pentru lupte de stradă cu invadatorii ruși. "Dragi cetățeni din Cernihiv, 

cu toții trebuie să ne pregătim pentru lupte de stradă. Cine știe și înțelege despre ce este vorba să pregătească 

amestecuri inflamabile. Îi rog pe cetățenii din Cernihiv care nu sunt indiferenți să ajungă la locul de dislocare a 

apărării teritoriale și să se adreseze comandanților să ceară arme, pentru a ne apăra orașul cu arma în mână" - se 

arată în apelul primarului Vladislav Atrosenko. (www.pravda.com.ua - 26 februarie) /sdan/schelaru 

REUTERS: Zeci de persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite în timpul luptelor de vineri noapte, 

la Kiev 

RADOR (26 februarie) - Zeci de persoane au fost rănite în timpul luptelor care au avut loc vineri noapte la 

Kiev, a declarat, sâmbătă, primarul orașului, VItali Kliciko. Până la ora locală 6:00, au fost rănite 35 de persoane, 

inclusiv doi copii, a spus primarul, nefiind clar dacă se referă numai la civili. Kliciko a adăugat că, în prezent, nu 

există nicio prezență militară rusă majoră în Kiev, însă a precizat că sunt active grupuri de sabotori. (REUTERS - 

26 februarie ora 10:12) /mbrotacel/schelaru 

UNIAN: Kiev: Sistemul de transport subteran a fost oprit, stațiile de metrou fiind transformate în 

adăposturi 

RADOR (26 februarie) - Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat, sâmbătă dimineață, că circulația 

trenurilor de metrou a fost oprită, spațiile din subteran fiind transformate în adăposturi pentru populație. Kliciko 

i-a îndemnat pe locuitorii Kievului să rămână în locuințe sau în adăposturi, să nu iasă din casă. (www.unian.net - 

26 februarie) /sdan/cpodea 
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REUTERS: Cel puțin 198 ucraineni au fost uciși în urma invaziei ruse (Interfax) 

RADOR (26 februarie) - Cel puțin 198 de ucraineni, inclusiv trei copii, au fost uciși în urma invaziei Rusiei 

în Ucraina, a comunicat, sâmbătă, Ministerul ucrainean al Sănătății, citat de agenția de presă Interfax. Potrivit 

aceleiași surse, alte 1.115 persoane au fost rănite, inclusiv 33 de copii. Nu este clar dacă bilanțul se referă doar la 

victimele civile. (REUTERS - 26 februarie ora 10:48) /mbrotacel/schelaru 

RIA NOVOSTI: Peste 47.000 de ucraineni au intrat în Polonia, în ultimele 24 de ore, anunță Serviciul 

Poliției de Frontieră 

RADOR (26 februarie) - Serviciul Poliției de Frontieră din Polonia a anunțat că peste 47.000 de ucraineni 

au trecut granița din Ucraina în Polonia, în ultimele 24 de ore, potrivit Agenției de presă RIA NOVOSTI. 'Vineri, 

25 februarie, polițiștii de frontieră au înregistrat la punctele de trecere a frontierei dintre Polonia și Ucraina, în 

total 58.300 de călători, inclusiv 47.500 de cetățeni ucraineni, pe direcția de intrare în Polonia dinspre Ucraina'', 

se mai precizează în comunicat. Potrivit Poliției de Frontieră din Polonia, pe data de 24 februarie, 29.000 de 

cetățeni ai Ucrainei au intrat în Polonia. (www.ria.ru - 26 februarie) /vdraguta/gpodea 

UNIAN: Aproape 200 de ucraineni au murit în cele câteva zile de război cu Rusia 

RADOR (26 februarie) - Ministrul ucrainean al sănătății, Viktor Liașko, a anunțat că, potrivit datelor 

centralizate până pe 26 februarie, 198 de ucraineni au murit în atacurile lansate de invadatori ruși, printre decedați 

fiind și trei copii. De asemenea, 1.115 persoane au fost rănite, dintre care 33 sunt minori. Potrivit lui Liașko, trupele 

ruse trag inclusiv în ambulanțe, încălcând grav normele dreptului internațional umanitar. (www.unian.net - 26 

februarie) /sdan/csimion 

REUTERS: Slovacia va trimite în Ucraina materiale militare în sumă de 2,6 milioane de euro 

(presa slovacă) 

RADOR (26 februarie) - Slovacia va trimite în Ucraina materiale militare în sumă de 2,6 milioane de euro 

și alte ajutoare în valoare de 8,4 milioane de euro în Ucraina, a transmis sâmbătă presa locală. (REUTERS - 26 

februarie) /cstoica/csimion 

INTERFAX: Metroul din Kiev a fost transformat în adăpost 

RADOR (26 februarie) - Metroul din Kiev a fost transformat în adăpost, circulația trenurilor a fost oprită, 

încetând să se mai transporte călători, a declarat sâmbătă primarul orașului Vitali Kliciko. ''Locuitorii au coborât 

în metroul din Kiev pentru a se adăposti. Metroul funcționează în regim de adăpost. Metroul din Kiev a sistat 

transportul de călători", a scris el pe canalul său de Telegram. Sâmbătă, administrația orașului Kiev a cerut 

locuitorilor orașului să stea în casă, în cazul în care vor porni sirenele sau să se ascundă într-un adăpost. Începând 

cu 24 februarie, la Kiev a fost instituită starea de asediu, care este valabilă între orele 22:00 - 07:00. 

(www.interfax.ru - 26 februarie) /vdraguta/csimion 

KORRESPONDENT: Peste 25.000 de arme au fost distribuite cetățenilor din Kiev 

RADOR (26 februarie) - Peste 25.000 de arme au fost deja distribuite în rândul cetățenilor din Kiev care au 

decis să apere orașul de invadatorii ruși - a anunțat, sâmbătă, ministrul ucrainean de interne, Denis Monastirski. 

Potrivit acestuia, Ministerul Afacerilor Interne de la Kiev și alte structuri organizează apărarea împotriva grupărilor 

de sabotaj și recunoaștere. "Au fost emise peste 25.000 de arme, aproximativ 10 milioane de cartușe și lansatoare 

de grenade portabile. Kievul se va apăra cu siguranță! Se va apăra și va lupta până la capăt!" - a scris ministrul pe 

Facebook. Totodată, Monastirski a lăudat autoorganizarea ucrainenilor. "Sunt mândru și văd cum oamenii își apără 

orașele, satele, străzile, casele. Se organizează astfel încât să nu fie jafuri și act de vandalism, pentru că poliția are 

altă treabă, lucrează inclusiv la contracararea celor din grupurile de sabotaj" - a mai scris ministru, mulțumind 

tuturor cetățenilor Ucrainei pentru că au pus mâna pe arme și își apără patria. (www.korrespondent.net - 26 

februarie) /sdan/sdm2 
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RBC: Soldații ruși își varsă în mod intenționat combustibilul pentru a nu mai ajunge în zone unde 

sunt așteptați de armata ucraineană 

RADOR (26 februarie) - Ucrainenii din regiunea Cernihiv (nord) raportează că, la intrarea în oraș, trupele 

varsă în mod intenționat combustibilul din rezervoarele blindatelor pentru a nu înainta către "distrugerea garantată 

de către Forțele Armate ale Ucrainei" - scrie, sâmbătă, agenția RBC. "Descurajarea păgânilor crește din oră în 

oră!" - au transmis Forțele Terestre ale Ucrainei. (www.rbc.ua - 26 februarie) /sdan/ilapadat 

BBC: Rezidenții din Dnipro, oraș în Ucraina, se mobilizează pentru a se apăra de trupele ruse 

RADOR (26 februarie) - Autoritățile din orașul Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina și situat în 

apropiere de granița cu Rusia, au declarat că trupele ucrainene au respins un atac al forțelor ruse. În centrul orașului 

Dnipro, rezidenții se pregătesc să se apere singuri împotriva Rusiei. Dnipro nu a fost atacat, dar resimte costurile 

acestui război. Spitalul militar al orașului are 400 de paturi și este deja plin de soldați răniți veniți din întreg estul 

Ucrainei. La porțile spitalului, rezidenții orașului adus medicamente, bandaje și seringi, toate fiind acceptate și 

niciunul refuzat. De asemenea, oamenii se așează la cozi pentru a fi recrutați. Locuitorii din Dnipro se mobilizează, 

dar au subliniat că o fac nu pentru că doresc ceea ce se întâmplă în prezent, ci pentru că nu au altă cale. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 26 februarie, ora 20:00) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Peste 150.000 de refugiați ucraineni au fugit în țările învecinate sau mai departe, spre vest 

(UNHCR) 

RADOR (26 februarie) - Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) a declarat sâmbătă că invazia Rusiei în 

Ucraina a dus la refugierea a peste 150.000 de persoane, care au fugit în țările vecine sau mai departe, spre vest. 

Majoritatea refugiaților au venit în Polonia. În Lvov, mii de refugiați, majoritatea femei și copii, fac eforturi uriașe 

pentru a se urca în trenurile supraaglomerate care merg spre Polonia. Mame cu copii mici în brațe se chinuie să se 

strecoare prin mulțimea adunată pe peron, încercând să își ferească copiii să fie striviți de lumea agitată. Ele strigă 

uneori "Ajutor!", dar nimeni nu le aude și nu e acolo să le ajute, relatează corespondenții BBC. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 26 februarie, ora 20:00) /mbaciu/ilapadat 

POSTIMEES: Un miting de amploare în sprijinul Ucrainei va avea loc sâmbătă la Tallinn, unde 

va susține un discurs președintele Estoniei, Alar Karis 

RADOR (26 februarie) - Sâmbătă, 26 februarie, începând de la ora 15:00, va avea loc un miting de mare 

amploare în Piața Vabaduse Väljak din Tallinn, capitala Estoniei, în sprijinul poporului Ucrainei, care poartă un 

război pentru independență și libertate cu țara agresor - Rusia. Printre organizatori se numără toate organizațiile 

ucrainene din Estonia și numeroase asociații civile din Estonia. Președintele Estoniei, Alar Karis, va susține un 

discurs, în fața celor prezenți la miting. Ruslan Trocinski, liderul trupei Svjata Vatra, și interpretul Stefan, care va 

reprezentanta Estonia la Eurovision 2022, vor prezenta un scurt program muzical.  

''Un inamic perfid și insidios a încălcat suveranitatea Ucrainei. Noi, ucrainenii din Estonia, credem cu tărie 

că poporul Ucrainei va rezista și își va apăra dreptul legal de a fi stăpân pe pământul lui își vor apăra libertatea. 

Mulțumim Estoniei pentru sprijinul multilateral acordat patriei noastre istorice și sperăm că inamicul va fi învins 

prin eforturile comune ale Forțelor Armate Ucrainene, ale poporului ucrainean și ale comunității internaționale'', 

a declarat Vira Konik, președintele Congresului Estono-Ucrainean.  

''Ne exprimăm sprijinul ferm pentru Ucraina, într-unul dintre cele mai întunecate momente din istoria sa. 

Trebuie să îi ajutăm pe toți cu ce putem. Solicităm Guvernului Estoniei, Uniunii Europene și NATO să ofere 

Ucrainei tot sprijinul necesar posibil pentru ca aceasta să reziste și să respingă atacul agresorului - Rusia. De 

asemenea, trebuie să-i ajutăm pe cei răniți în timpul ostilităților'', au spus organizatorii mitingului, asociațiile civile 

estone. Organizatorii cer ca cei prezenți la evenimentul de sâmbătă să aducă cu ei steagurile Estoniei și Ucrainei. 

După șeful statului, vor fi rostite discursuri de către președintele Congresului Ucrainenilor din Estonia, Vira Konik, 

muzicianul Ruslan Trocinski, președintele Uniunii Organizațiilor Studențești din Estonia, Marcus Ehasoo, 

președintele Uniunii Estone a Asociațiilor de Tineret, Triin Rootz, și alții. Organizatorii mitingului de solidaritate 

sunt organizațiile ucrainenilor din Estonia, Institutul pentru Drepturile Omului, Uniunea Estonă a Asociațiilor de 

Tineret, Uniunea Estonă a Organizațiilor Studențești, ONG-ul Open Republic, Fundația Open Estonia, Uniunea 
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Reprezentanților Studenților Estoni, Common Estonia și altele. (www.postimees.ee - 25 februarie) 

/vdraguta/schelaru 

DARIK: Primii bulgari, evacuați din Ucraina, au sosit în Bulgaria 

RADOR (26 februarie) - Primii bulgari, evacuați din Ucraina, au sosit în Bulgaria. Ministerul Afacerilor 

Externe de la Sofia informează că în autocarul care a venit de la Odesa se află 60 de persoane, printre care și 

cetățeni ucraineni. "Ne-am organizat și am asigurat tot ceea ce a fost nevoie. Vineri, în jurul orelor 15:00, două 

autocare au pornit din fața Consulatului general din Odesa. În prezent, patru autocare se îndreaptă spre Kiev, de 

unde urmează să ia aproximativ 250 de persoane pentru a fi aduse în Bulgaria", a declarat ministrul adjunct al 

transporturilor, Vladimir Vărbanov. Acesta a precizat că cetățenilor bulgari care au o problemă cu actele de 

identitate sau le-au pierdut le sunt asigurate documente temporare. (www.dariknews.bg - 26 februarie) 

/ddaniela/gpodea 

MTI: Budapesta îi ajută pe refugiații sosiți din Ucraina prin mai multe măsuri 

RADOR (26 februarie) - Primăria Generală a capitalei Ungariei îi ajută pe refugiații sosiți din Ucraina prin 

mai multe măsuri; două mii de persoane pot primi cazare și masă aproape imediat, a precizat sâmbătă Primăria 

Generală într-un comunicat remis Agenției de Presă MTI, care mai menționează: Primăria Generală este gata să 

acorde asistență prin mijloacele aflate la dispoziție refugiaților sosiți la Budapesta din cauza invaziei ruse a 

Ucrainei. Potrivit comunicatului, la gările din Budapesta mulți oameni au cerut deja ajutor de la personalul 

Primăriei trimis acolo; cazarea și îngrijirea refugiaților este în curs. Comandamentul operativ al Budapestei, 

condus de primarul general, a dat instituțiilor și companiilor sale sarcina de a oferi cazare refugiaților, fie în 

imobilele sau stațiunile deținute de Primărie, precum și asigurarea meselor de trei ori pe zi, pe lângă primirea 

refugiaților. "Noile capacități de cazare vor fi asigurate în colaborare cu primăriile de sector", se mai arată în 

comunicat, care mai precizează: Primăria Generală este pregătită pentru a coordona și diferite forme ale ajutorului 

umanitar; din partea locuitorilor Budapestei au venit multe oferte și în zilele trecute. Personalul Primăriei Generale 

este în legătură cu organizațiile societății civile care sunt la granița ungaro-ucraineană și acordă ajutoare umanitare, 

se mai arată în comunicat. (MTI - 26 februarie) /rganciu/cpodea 

MTI: Viktor Orbán: Cei care sosesc din Ucraina vin la prieteni 

RADOR (26 ianuarie) - Cei care sosesc din Ucraina vin la prieteni, în Ungaria sunt așteptați de prieteni - a 

declarat sâmbătă premierul Viktor Orbán, în timpul unei vizite la punctul de trecere a frontierei ungaro-ucrainene 

de la Beregsurány. La o conferință de presă ad-hoc, Viktor Orbán a accentuat că deocamdată liniile frontului sunt 

departe de Ungaria, dar trebuie să ne pregătim pentru situația în care și în Transcarpatia vor exista operațiuni 

militare. "Cu cât luptele se vor apropia de Ungaria, cu atât militarii și primarii trebuie să fie din ce în ce mai 

disciplinați" - a spus Viktor Orbán. Premierul ungar a afirmat: în săptămâna care urmează va fi nevoie de o prezență 

de spirit mai mare, deoarece nu dorim să ne implicăm în acest conflict armat. Răspunzând la o întrebare, Viktor 

Orbán a declarat că este o știre alarmistă și o dezinformare informația că Ungaria este singurul stat membru al UE 

care se opune izolării financiare a băncilor rusești. "Pregătiți-vă pentru situația în care în război dezinformarea se 

generalizează (...). La summit-ul UE de joi, Ungaria a declarat clar că sprijină toate sancțiunile asupra cărora s-a 

ajuns la o înțelegere. Noi nu blocăm nimic" - a adăugat Viktor Orbán. /ademeny/sdm2 

UKRINFORM: Agenția poloneză PAP propune excluderea TASS din Alianța Europeană a 

Agențiilor de Presă 

RADOR (26 februarie) - Agenția de presă poloneză PAP inițiază excluderea agenției de presă de stat ruse 

TASS din Alianța Europeană a Agențiilor de Presă (EANA), propunerea în acest sens fiind făcută de directorul 

PAP, Wojciech Surmacz - transmite Ukrinform. "Fac apel la conducerea EANA să pună în aplicare o procedură 

de excludere imediată a agenției TASS din Alianța Europeană a Agențiilor de Presă. Agenția rusă răspândește 

informații false pe tema agresiunii ruse din Ucraina într-un mod fără precedent și la o scară grandioasă" - a declarat 

Surmacz, într-o scrisoare trimisă agenției. Acesta a subliniat că nu ar trebui să fie permis ca dezinformarea cu 

privire la invazia Ucrainei de către Rusia să fie prezentată drept o informație de încredere și veridică. "Solidaritatea 
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cu prietenii noștri atât din agenția Ukrinform, cât și cu întregul popor ucrainean este datoria noastră în acest 

moment. Trăiască Ucraina liberă!" - a subliniat directorul PAP. Alianța Europeană a Agențiilor de Presă a fost 

fondată în 1956 și reunește peste 30 de agenții de presă de top din Europa. Ucraina este reprezentată de Ukrinform, 

care este membru al EANA din 1995. (www.ukrinform.ua - 26 februarie) /sdan/pvelisar 

REUTERS: Grecia a anunțat că 10 greci au fost uciși și alți șase au fost răniți de forțele ruse în 

apropiere de Mariupol, în Ucraina 

RADOR (26 februarie) - Zece greci au fost uciși, iar alți șase au fost răniți în bombardamentele trupelor 

rusești lansate sâmbătă în apropiere de orașul Mariupol din sud-estul Ucrainei, au anunțat autoritățile elene și au 

precizat că l-au convocat luni la ministerul elen de externe pe ambasadorul Rusiei la Atena, pentru a cere explicații. 

"Zece civili nevinovați, de origine elenă, au fost uciși astăzi în atacurile aeriene ale trupelor ruse în apropiere de 

Mariupol. Opriți bombardamentele!", a scris premierul elen, Kyriakos Mitsotakis pe Twitter. Ministerul elen de 

externe a condamnat bombardamentul și a făcut apel la Rusia să stopeze imediat atacurile și bombardamentele 

asupra civililor. În Mariupol trăiesc mii de expatriați greci. (REUTERS - 26 februarie, ora 23:42) /mbaciu/ilapadat 

RRA: La Mănăstirea Greco-Catolică a Surorilor Maicii Domnului Sighetu Marmației au fost 

cazați primii refugiați din Ucraina 

RADOR (26 februarie) - La Mănăstirea Greco-Catolică a Surorilor Maicii Domnului Sighetu Marmației au 

fost cazați primii refugiați din Ucraina - 50 de femei cu copii, scrie pe Facebook primarul municipiului, Vasile 

Moldovan. Sătmărenii au dat dovadă de solidaritate; s-au mobilizat, oferindu-le celor veniți în Vama Petea pachete 

cu alimente și apă. În Isaccea, potrivit primarului, în centrul pentru refugiați amenajat în oraș, seara, numărul lor 

a ajuns la 50. Ieri au fost coloane lungi de automobile la intrarea în țară dinspre Ucraina, transmit corespondenții 

RRA în județele de la granița de nord, nord-est și est. Oamenii tranzitează frontierele și pe jos, mai ales femei și 

copii. Mulți sunt în drum către vestul Europei, unde vor să ajungă la rude sau la cunoscuți. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 26 februarie, ora 3:00) /asalar 

RRA: Taberele pentru tineret de la granița cu Ucraina și Republica Moldova, pregătite pentru 

cazarea refugiaților ucraineni (Gabriela Firea) 

RADOR (26 februarie) - La București, ministrul familiei, Gabriela Firea, precizează într-o postare pe o rețea 

de socializare că s-au luat măsuri pentru cazarea refugiaților ucraineni, astfel că sunt deja pregătite toate taberele 

pentru tineret de la granița cu Ucraina și Republica Moldova, situate în județele Satu Mare, Maramureș, Botoșani, 

Galați, Brăila și Tulcea. Este vorba despre mai mult de 600 de locuri disponibile în șapte centre de agrement. 

Potrivit Gabrielei Firea, ucrainenii care vin în România vor putea locui astfel în condiții normale. Ea a mai precizat 

că vor fi luate și alte măsuri care să completeze eforturile guvernului de a le asigura cele mai bune condiții miilor 

de femei, copii și persoane în vârstă, nevoite să își părăsească țara din cauza războiului. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 26 februarie, ora 11:00) /csimion/schelaru 

RRA: Inspectoratul Școlar Județean Botoșani recrutează vorbitori de limba ucraineană 

RADOR (26 februarie) - Inspectoratul Școlar Județean Botoșani recrutează vorbitori de limba ucraineană 

în vederea înființării unui grup de sprijin, care să acorde asistență refugiaților. Persoanele care doresc să ajute vor 

participa la o instruire, vor fi înregistrate ca voluntari la nivel județean și vor răspunde la telefon pentru a asigura 

asistență cetățenilor sosiți din țara vecină care nu vorbesc limba română, transmite corespondenta Radio România 

Actualități, Gina Poenaru. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 26 februarie, ora 11:02) /cpodea/csimion 

RRA: 54 de cetățeni ucraineni au cerut azil în România, de la invadarea țării vecine, de trupele 

rusești 

RADOR (26 februarie) - 54 de cetățeni ucraineni au cerut azil în România, de la invadarea țării vecine de 

trupele rusești. Ei beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația națională - informează Ministerul 

Afacerilor Interne. Pe întreaga perioadă a procedurii, solicitanții de azil pot beneficia de cazare în centrele 
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Inspectoratului General de Imigrări, dacă doresc acest lucru, precum și de asistență materială, financiară, medicală, 

consiliere psihologică și juridică, acces la piața forței de muncă și activități de adaptare culturală. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 26 februarie, ora 12:00) /lalexandrescu/csimion 

* 

RADOR (26 februarie) - 54 de cetățeni ucraineni au cerut azil în România de la invadarea țării vecine de 

trupele rusești. Ei beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația națională - informează Ministerul 

Afacerilor Interne. Pe lângă perioada procedurii, solicitanții de azil pot beneficia de cazare în centrele 

Inspectoratului General de Imigrări, dacă doresc acest lucru, precum și de asistență materială, financiară, medicală, 

consiliere psihologică și juridică, acces la piața forței de muncă și activități de adaptare culturală. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 26 februarie, ora 13:09) /schelaru 

RRA: Peste 2.000 de persoane din Ucraina au trecut Dunărea cu bacul, în ultimele 48 de ore 

RADOR (26 februarie) - Peste 2.000 de persoane din Ucraina au trecut cu bacul Dunărea în ultimele 48 de 

ore, iar pe malul românesc, în apropiere de vamă, refugiații au primit mâncare și apă, oferite de autorități și simpli 

cetățeni, care au venit în sprijinul lor. Corespondenta noastră Luiza Rosetti mai transmite că primăria orașului 

Isaccea va trimite astăzi pe malul ucrainean al Dunării pături și alimente pentru persoanele care așteaptă de mai 

multe ore să ajungă în România. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 26 februarie, ora 13:09) /gpodea/schelaru 

RRA: Trafic rutier îngreunat pe ambele sensuri între Vama Siret și Suceava 

RADOR (26 februarie) - La această oră, traficul rutier este îngreunat pe sensul de mers spre vama Siret 

dinspre Suceava. Se circulă în coloană, iar la intersecția cu drumul spre Botoșani un filtru de poliție îi întoarce pe 

toți cei care au ajutoare pentru refugiați, fiind direcționați spre un centru de colectare a acestora. Dinspre Vama 

Siret traficul este, de asemenea, aglomerat. Majoritatea mașinilor sunt cu număr de Ucraina, semn că mulți dintre 

cei care au ales să vină în România cu autoturismul au trecut de coada de peste 10 km formată de partea ucraineană 

la care unii au așteptat și este 48 de ore. La cea mai apropiată benzinărie, de vamă, deja s-a format coadă de mașini 

venite din țara vecină, ne-a transmis corespondenta RRA Mihaela Buculei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI 

- 26 februarie, ora 16:00) /amirea/sdm2 

RRA: Punctul de trecere a frontierei Rădăuți-Prut va fi deschis cu program permanent 24 de ore 

RADOR (26 februarie) - Începând din această seară, Poliția de Frontieră Română, de comun acord cu 

autoritățile de frontieră din Republica Moldova, a decis că punctul de trecere a frontierei Rădăuți-Prut, de la granița 

comună, să fie deschis cu program permanent 24 de ore. Această măsură va contribui la fluidizarea traficului la 

granița cu Republica Moldova și va permite efectuarea formalităților de frontieră pentru autoturisme și pasageri 

cu operativitate. De asemenea, punctul de la Rădăuți-Prut poate prelua și fluidiza o parte a traficului de persoane 

și autoturisme din punctul de trecere a frontierei Siret-Porubne. Până astăzi, acest punct de trecere era deschis doar 

în intervalul orar 8:00 - 20:00. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 26 februarie, ora 23:00) /ilixandru/ilapadat 

RRA: La punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina și România, Porubne-Siret, se înregistrează 

întârzieri 

RADOR (26 februarie) - La punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina și România, Porubne- Siret, se 

înregistrează întârzieri semnificative și chiar un blocaj, în condițiile în care un număr foarte mare de persoane 

încearcă să plece din Ucraina - ne-a informat Ministerul Afacerilor Externe, cu puțin timp în urmă. Cetățenii 

români sunt sfătuiți să folosească și celelalte puncte de la frontiera cu Ucraina: Solotvino, Sighetu Marmației, 

Diakovo, Halmeu - precum și cele de la granița cu Republica Moldova. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 

26 februarie, ora 8:00) /lalexandrescu/gpodea 

 

BNR: Mulți cetățeni bulgari așteaptă să treacă cu feribotul din Ucraina în România 

RADOR (26 februarie) - Mulți cetățeni bulgari așteaptă să treacă cu feribotul din Ucraina în România. În 

ciuda numărului de oameni, nu este haos la punctul de trecere a frontierei Orlivka (Ucraina) - Isaccea (România), 
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lucrătorii vamali reușind să controleze situația. La Isaccea, pe teritoriul român, au sosit cetățeni ucraineni care și-

au părăsit țara în urma acțiunilor militare ale Rusiei în Ucraina. La punctul de trecere a frontierei, ucrainenii au 

fost întâmpinați de români care le oferă gratuit transport și adăpost. Trimisul special al postului de radio BNR la 

fața locului, Asia Penceva, a comentat: "Este emoționant gestul unor cetățeni români de a oferi cazare gratuită în 

Constanța atât cât este necesar pentru refugiați. De asemenea, se oferă transport și ședere gratuită în București. 

Alți doi tineri oferă complet gratuit transport și cazare pentru două familii, în diferite părți ale României. Transport 

gratuit la București pentru alte trei familii. Unele dintre pancarte au fost scrise folosind Google Translate". 

(www.bnr.bg - 26 februarie) /ddaniela/sdm2 

RRA: Ministerul Sănătății a organizat echipe medicale mobile pentru evaluarea stării de sănătate 

a refugiaților 

RADOR (26 februarie) - Ministerul Sănătății anunță că a organizat echipe medicale mobile pentru 

efectuarea triajului epidemiologic și evaluarea stării de sănătate a refugiaților din taberele organizate de 

Departamentul pentru Situații de Urgență. Civililor fugiți din calea războiului le va fi asigurată și testarea pentru 

COVID-19, iar cei care vor avea nevoie de asistență medicală vor fi îndrumați către unitățile sanitare din zonă. 

Ministerul Sănătății subliniază că accesul la servicii de sănătate pentru refugiații ucraineni este similar cu cel 

pentru cetățenii români și se face pe baza convențiilor existente. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 26 

februarie, ora 23:00) /ilixandru/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Redactorii Sputnik Moldova au primit o notificare, prin care sunt anunțați că 

activitatea site-ului este interzisă pe teritoriul R. Moldova  

RADOR (26 februarie) - Redactorii Sputnik Moldova au primit o sesizare, prin care sunt anunțați despre 

interzicerea activității site-ului Agenției de presă Sputnik Moldova pe teritoriul Republicii Moldova și închiderea 

site-ului din data de 26 februarie. Redactorii Sputnik Moldova au mai anunțat Agenția de presă RIA NOVOSTI 

că au primit o sesizare de la autoritățile republicii despre blocarea site-ului din 26 februarie, iar transmisiunile 

postului de radio Sputnik sunt interzise din 7 martie. ''Am primit o sesizare despre blocarea site-urilor din 7 martie, 

trei versiuni sunt blocate, cele în limba moldovenească, rusă și română'', a transmis redacția Sputnik Moldova. 

Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova a publicat pe site-ul său un mesaj despre un ordin de 

blocare a două resurse media, inclusiv Sputnik. ''În data de 26 februarie, directorul Serviciului Informații și 

Securitate din Republica Moldova a emis un ordin, care prevedea blocarea a două resurse cu conținut online, care 

difuzează informații ce incită la ură și la război, în condițiile stării de urgență actuale din R. Moldova. Astfel, 

portalurile www.sputnik.md și www.gagauznews.md sunt supuse blocării'', se arată într-un mesaj publicat pe site-

ul Consiliului de Securitate al Republicii Moldova. (www.ria.ru - 26 februarie) /vdraguta/csimion 

CNN: Administrația Biden anunță sancțiuni împotriva mai multor oficiali ruși 

RADOR (26 februarie) - Administrația Biden a anunțat sancțiuni împotriva mai multor oficiali ruși, pe lângă 

președintele rus Vladimir Putin și ministrul de externe Serghei Lavrov. Printre oficiali - membri ai Consiliului de 

Securitate Națională al Rusiei - se numără ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, și șeful Statului Major General 

al Forțelor Armate Ruse, Valeri Gerasimov, potrivit unui comunicat al Departamentului Trezoreriei SUA. (CNN 

INTERNATIONAL, 26 februarie, ora 2:00) /aboboc/atataru 

BBC: SUA îngheață bunurile deținute de Putin și Lavrov în America 

RADOR (26 februarie) - SUA au anunțat că impun sancțiuni asupra președintelui Vladimir Putin și a 

ministrului de externe, Serghei Lavrov, și vor îngheța bunurile deținute de aceștia în Statele Unite, după ce Uniunea 

Europeană și Marea Britanie au anunțat demersuri similare. Există diferențe în abordarea SUA și a UE cu privire 

la sancțiuni, întrucât europenii sunt mult mai conectați la economia rusă, așadar unele țări au îngrijorări în legătură 

cu impactul asupra economiilor lor. Una dintre sancțiunile care se află încă în discuție se referă la excluderea 

Rusiei din sistemul internațional de comunicații financiare, intitulat SWIFT. Aceasta este o măsură cerută de 

Ucraina și susținută de Congresul SUA, însă nu a fost aplicată. Președintele Joe Biden a declarat că europenii nu 
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sunt pregătiți să facă acest lucru, iar unele țări sunt reticente. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 26 februarie, ora 

5:00) /mbrotacel/asalar 

RIA NOVOSTI: Australia a sistat emisia canalului de televiziune RT 

RADOR (26 februarie) - "Australia a sistat difuzarea postului de televiziune RT", se arată în comunicatul 

postat pe contul de pe rețeaua de socializare Telegram al postului de televiziune rusesc amintit. (www.ria.ru - 26 

februarie) /snicolau/sdm2 

 

27 Februarie (Duminică) 

VII.1. Perspectiva politică  

CNN: Invazia trupelor ruse în Ucraina amenință parteneriatul spațial dintre SUA și Rusia  

RADOR (27 februarie) - Invazia trupelor ruse în Ucraina amenință parteneriatul spațial dintre Statele Unite 

și Rusia. Pe Stația Spațială Internațională (ISS) se află în prezent patru astronauți americani, doi cosmonauți ruși 

și un astronaut german, toți locuind și muncind împreună la bordul ISS. La scurt timp, însă, după ce președintele 

american, Joe Biden, a anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru agresiunea acesteia împotriva Ucrainei, 

sancțiuni care vizează și sectorul spațial și programele spațiale ale Rusiei, directorul agenției federale spațiale ruse 

Roscosmos, Dmitri Rogozin, a declarat că sancțiunile impuse împotriva Rusiei au potențialul de a distruge 

cooperarea și parteneriatul dintre SUA și Rusia pe ISS. Potrivit informațiilor, ISS este divizată în două secțiuni, 

secțiunea americană și secțiunea rusă, dar acestea două nu pot fi separate în niciun caz, pentru că secțiunea 

americană asigură necesarul de electricitate de pe stație, iar secțiunea rusă asigură propulsia stației. "Dacă blocați 

cooperarea cu noi, cine va salva ISS de la o ieșire necontrolată de pe orbită și cădere în SUA sau în Europa? Există, 

de asemenea, posibilitatea ca stația, în greutate de 500 de tone, să cadă în India sau în China. Vreți să îi amenințați 

și pe ei cu o asemenea perspectivă? ISS nu zboară peste Rusia, deci tot riscul este al vostru. Sunteți pregătiți pentru 

asta?", a declarat Dmitri Rogozin. (CNN INTERNATIONAL, 27 februarie, ora 6:00) /mbaciu/pvelisar 

REUTERS: O delegație rusă este pregătită pentru discuții cu reprezentanții Ucrainei, în Belarus  

RADOR (27 februarie) - O delegație rusă a sosit în Belarus pentru discuții cu partea ucraineană, a declarat 

duminică un purtător de cuvânt al Kremlinului, citat de agenția de presă Interfax, acestea putând fi primele 

negocieri de când Rusia și-a început invazia, pe 24 februarie. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat că 

delegația rusă include oficiali din Ministerele de Externe și Apărării, precum și reprezentanți ai Administrației 

Prezidențiale și că așteaptă sosirea omologilor lor ucraineni în orașul belarus Gomel. (REUTERS - 27 februarie) 

/opopescu/dsirbu 

INTERFAX: Președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, a numit drept crimă refuzul lui 

Zelenski de a negocia la Gomel  

RADOR (27 februarie) - Președintele Dumei de Stat a Federației Ruse, Viaceslav Volodin, l-a îndemnat pe 

președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, să se așeze la masa negocierilor, la Gomel, Belarus, criticându-l pentru 

faptul că întârzie procesul. ''În situația actuală, în interesul cetățenilor Ucrainei, Zelenski ar trebui să caute orice 

oportunitate pentru a demara negocierile, dar în loc să participe la ele, el caută scuze. Din partea lui, aceasta este 

o crimă împotriva poporului Ucrainei, împotriva comunității mondiale'', a scris Volodin pe canalul său Telegram 

duminică. Volodin și-a exprimat opinia potrivit căreia ''Zelenski nu ar avea nevoie de pace''. Președintele Dumei 

de Stat consideră că una dintre greșelile președintelui Ucrainei a fost lipsa sa de dorință de a purta un dialog 

constructiv cu republicile din Donbas. Întârzierea negocierilor propuse la Gomel, potrivit lui Volodin, ar putea 

duce la consecințe dramatice. ''Dacă ieri Zelenski a pierdut Donbasul, din cauza poziției sale, astăzi el ar putea 

pierde Ucraina'', se declară ferm convins de acest fapt Volodin. Zelenski, într-un mesaj video adresat duminică, a 

spus că negocierile cu Rusia nu pot avea loc în Belarus, deoarece de pe teritoriul acesteia sunt desfășurate acțiuni 
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agresive. Duminică, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, le-a declarat reporterilor că o 

delegație rusă a sosit în Belarus pentru a negocia cu ucrainenii. ''În conformitate cu acordul la care s-a ajuns, 

delegația rusă, formată din reprezentanți ai Ministerului rus al Afacerilor Externe, ai Ministerului rus al Apărării 

și ai altor departamente, inclusiv ai Administrației Prezidențiale, a sosit în Belarus pentru negocieri cu ucrainenii. 

''Suntem pregătiți să începem aceste negocieri la Gomel'', a spus Peskov. (www.interfax.ru  - 27 februarie) 

/vdraguta/dsirbu 

INTERFAX: Dmitri Peskov a menționat că Ucraina a fost cea care a ales Gomel pentru a desfășura 

negocierile cu Rusia  

RADOR (27 februarie) - Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, a 

menționat că Ucraina a fost cea care a ales orașul Gomel din Belarus pentru a desfășura negocieri (de pace, n.r.) 

cu Rusia. Biroul Președintelui Ucrainei a anunțat duminică care sunt condițiile pentru desfășurarea negocierilor cu 

Rusia. ''Delegația rusă este pregătită pentru aceste negocieri. Delegația rusă este condusă de consilierul 

președintelui Federației Ruse, Vladimir Medinski. În viitorul apropiat, acesta va face o declarație de presă pe 

această temă'', a specificat Peskov. ''Am avertizat partea ucraineană că, de această dată, operațiunea militară nu va 

mai fi suspendată de Rusia, așa cum s-a întâmplat ieri, fapt despre care v-am informat cu o zi înainte", a spus 

Peskov. Președintele Belarus, Aleksandr Lukașenko, a spus că în Ucraina nu există nici armată belarusă, nici arme 

din Belarus. (www.interfax.ru  - 27 februarie) /vdraguta/lbadiu 

REUTERS: Poziția Libanului față de criza din Ucraina nu ar trebui să afecteze relațiile cu 

Moscova, a afirmat un diplomat rus  

RADOR (27 februarie) - Condamnarea de către Liban a invaziei ruse în Ucraina "nu va afecta considerabil" 

relațiile Moscovei cu Beirutul, a declarat duminică ambasadorul rus din Liban. "În vremuri dificile îi putem vedea 

pe cei care au fost alături de noi și pe cei care nu au fost", a declarat Aleksandr Rudakov într-o conferință de presă, 

la Beirut. (REUTERS - 27 februarie) /opopescu/dsirbu 

INTERFAX: Dmitri Peskov a anunțat că Putin nu intenționează să transmită duminică un nou 

mesaj cetățenilor  

RADOR (27 februarie) - Nu se preconizează să transmită un nou mesaj președintele rus, Vladimir Putin, 

duminică, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin. "Ar putea participa 

la unele evenimente, dar nu are programată susținerea unor mesaje'', a spus el, potrivit Agenției de presă Interfax. 

Acesta a fost răspunsul dat de Peskov, la rugămintea Agenției Interfax de a comenta informațiile apărute duminică 

potrivit cărora Putin ar putea adresa un nou mesaj. (www.interfax.ru - 27 februarie) /vdraguta/dsirbu 

TASS: Ministerul rus de Externe afirmă că Rusia este pregătită pentru pace și încetarea vărsării 

de sânge  

RADOR (27 februarie) - Rusia nu va face speculații cu privire la motivele pentru care delegația ucraineană 

nu a sosit încă la Gomel, a declarat, duminică, adjunctul ministrului rus de externe, Andrei Rudenko, adresându-

se jurnaliștilor. "Așteptăm, nu vom face speculații asupra motivelor pentru care delegația ucraineană întârzie 

sosirea la Gomel. Probabil că ucrainenii ar trebui să vorbească despre acest lucru mai detaliat" - a declarat 

Rudenko. Reprezentantul MAE rus a declarat că Rusia este pregătită pentru pace și încetarea vărsării de sânge. 

(www.tass.ru - 27 februarie) /ssirbu/dsirbu 

TASS: În cazul refuzului de a negocia, responsabilitatea pentru consecințe va reveni Kievului, 

afirmă Leonid Sluțkii  

RADOR (27 februarie) - Delegația Federației Ruse la Minsk este dispusă să aștepte până la ora 15:00 (ora 

locală coincide cu ora Moscovei) un răspuns al părții ucrainene cu privire la negocieri, iar în caz de refuz sau 

scuze, responsabilitatea pentru evenimentele ulterioare va reveni Kievului, a declarat, duminică, pe canalul său 

Telegram, șeful Comitetului Dumei de Stat pentru afaceri externe, membru al delegației ruse, Leonid Sluțkii. 
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"Delegația Federației Ruse, condusă de consilierul președintelui rus, Vladimir Medinski, rămâne la Minsk și este 

gata să aștepte până la ora 15:00, ora Belarusului, confirmarea părții ucrainene privind disponibilitatea de a 

participa la negocierile de la Gomel. Kievul a fost cel care le-a inițiat" - a scris Sluțkii. Potrivit afirmațiilor sale, 

delegația rusă speră ca declarațiile președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, "despre dorința de pace să nu fie 

vorbe goale". "În cazul unui nou refuz și al unor scuze, întreaga responsabilitate pentru evoluția ulterioară a 

evenimentelor va reveni actualei conduceri a Ucrainei" - a adăugat Sluțkii. (www.tass.ru - 27 februarie) 

/ssirbu/dsirbu 

TASS: Patriarhul Kirill a cerut protejarea unității istorice a rușilor și ucrainenilor de acțiunile din 

exterior  

RADOR (27 februarie) - Unitatea istorică a popoarelor Rusiei și Ucrainei trebuie protejată de toate acțiunilor 

din exterior, care ar putea să o distrugă, a declarat, duminică, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, Kirill. "Fie 

ca Dumnezeu să mențină biserica noastră în unitate, fie ca Dumnezeu să ocrotească popoarele care fac parte din 

spațiul unic al Bisericii Ortodoxe Ruse de discordia internă. Nu trebuie să lăsăm forțele externe întunecate și ostile 

să râdă de noi, trebuie să facem totul pentru a menține pacea între popoarele noastre și, în același timp, să ne 

protejăm Patria istorică comună de toate acele acțiuni din exterior, care pot distruge această unitate" - a declarat 

Patriarhul, în timpul predicii susținute după liturghia săvârșită la Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova. 

Patriarhul a subliniat că se știe în ce circumstanțe dificile se află Biserica Ortodoxă Ucraineană (UOC) a Patriarhiei 

Moscovei. El a spus că s-a rugat în mod special pentru Întâistătătorul UOC, mitropolitul Onufrie, pentru întreaga 

episcopie și pentru poporul credincios al Ucrainei, pentru ca Dumnezeu să le dea "putere și înțelepciune" pentru 

"a sluji poporul lor cu credință și adevăr, inclusiv pentru a contribui la pace în toate modurile posibile". "Și pe voi 

vă chem la aceste rugăciuni. Ferească Dumnezeu ca situația politică actuală din Ucraina frățească, apropiată nouă, 

să fie îndreptată în așa fel încât forțele rele care au luptat mereu împotriva unității Rusiei și Bisericii Ruse să iasă 

fruntașe. Doamne ferește ca între Rusia și Ucraina să existe o graniță îngrozitoare, pătată cu sângele fraților. 

Trebuie să ne rugăm pentru restabilirea păcii, pentru restabilirea relațiilor bune, frățești, între popoarele noastre" - 

a spus Patriarhul rus. Potrivit afirmațiilor acestuia, garanția acestei frății este o singură Biserică Ortodoxă, care în 

Ucraina este reprezentată de UOC, condusă de mitropolitul Onufrie. "Fie ca Dumnezeu să protejeze pământul 

rusesc. Când spun "rusesc", folosesc o expresie veche din "Povestea anilor trecuți" - "de unde a provenit pământul 

rusesc", care include acum Rusia, Ucraina, Republica Belarus și alte triburi și popoare. Pentru ca Dumnezeu să 

păzească pământul rusesc de dușmanii externi, de discordia internă, pentru ca unitatea bisericii noastre să fie 

întărită și pentru ca, prin mila Domnului, să se retragă toate ispitele și provocările, și pentru ca poporul nostru 

evlavios în Ucraina să se poată bucura de pace și liniște" - a declarat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse. 

(www.tass.ru - 27 februarie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Israelul se oferă să medieze pentru a pune capăt ostilităților din Ucraina, potrivit 

Kremlinului  

RADOR (27 februarie) - Premierul Israelului, Naftali Bennet, a oferit serviciile țării sale ca mediator pentru 

a aduce pacea în Ucraina, în cadrul unei conversații telefonice cu președintele rus, Vladimir Putin, duminică, se 

afirmă într-un comunicat al Kremlinului. Același comunicat adaugă că discuția a avut loc la inițiativa Israelului și 

că Putin i-a spus lui Bennet că delegația rusă din orașul belarus Gomel este gata să negocieze cu Kievul, însă partea 

ucraineană "nu a profitat de oportunitate, dând dovadă de incoerență". (REUTERS - 27 februarie ora 14:18) 

/mbrotacel/schelaru 

TASS: Ramzan Kadîrov i-a cerut lui Putin să dea ordin pentru "terminarea naziștilor" în Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Șeful Ceceniei, Ramzan Kadîrov, s-a adresat președintelui Rusiei, Vladimir Putin, 

cu cererea de a ordona tuturor subunităților speciale "să termine cu naziștii" în Ucraina. "Solicit conducerii țării, 

Comandantului Suprem al Forțelor Armate Ruse, Vladimir Putin, să dea ordinul corespunzător tuturor forțelor 

speciale, astfel încât acestea să poată termina cu naziștii și, bineînțeles, cu teroriștii care ne-au ucis femeile, bătrânii 

și copiii în Republica Cecenia" - a scris Kadîrov, duminică, pe canalul tău Telegram. În opinia șefului Ceceniei, 

"a sosit momentul să luăm o decizie concretă și să lansăm o operațiune de amploare pe toate direcțiile și pe teritoriul 

Ucrainei". Ramzan Kadîrov s-a referit, în special, la faptul că partea ucraineană a refuzat de două ori să negocieze 
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cu Moscova, dar, la scurt timp după publicarea mesajului său, s-a aflat că reprezentanții Kievului au acceptat să se 

întâlnească cu delegația rusă pe teritoriul regiunii Gomel din Republica Belarus. (www.tass.ru - 27 februarie) 

/ssirbu/csimion 

TASS: Convorbire telefonică Serghei Lavrov - Mevlüt Çavușoğlu  

RADOR (27 februarie) - Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a avut o convorbire telefonică cu 

ministrul de externe al Turciei, Mevlüt Çavușoğlu, în timpul căreia l-a informat pe colegul său despre evoluția 

situației din Ucraina în lumina operațiunii militare speciale a Federației Ruse și i-a expus demersurile Moscovei 

în ceea ce privește negocierile cu Kievul, se afirmă într-un comunicat postat duminică pe canalul Telegram al 

MAE rus. "Serghei Lavrov l-a informat despre evoluția situației din Ucraina în lumina operațiunii militare speciale 

și a conturat abordările noastre de principiu în legătură cu posibilitatea desfășurării negocierilor cu autoritățile 

ucrainene" - au precizat surse din cadrul ministerului rus. După cum au subliniat sursele citate, ministrul turc s-a 

adresat șefului diplomației ruse cu cererea de acordare de ajutor pentru întoarcerea cetățenilor turci care se află în 

Ucraina în patria lor, iar ca răspuns i s-au dat asigurări că "se face tot ce depinde de partea rusă și se va face - cu 

înțelesul că Forțele Armate ale Ucrainei și batalioanele neonaziste nu vor ajunge să folosească cetățeni străini 

pentru a-și promova scopurile criminale". Surse din cadrul MAE rus au adăugat că în timpul discuției a fost 

subliniat faptul că în îndeplinirea sarcinilor stabilite pentru demilitarizarea și denazificarea Ucrainei "prioritatea 

este asigurarea siguranței populației civile". Miniștrii au convenit să mențină contactele viitoare. Convorbirea 

telefonică a avut loc la inițiativa părții turce. (www.tass.ru - 27 februarie) /ssirbu/schelaru 

BBC: Președintele Ucrainei a vorbit din nou telefonic cu premierul Marii Britanii  

RADOR (27februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o nouă convorbire telefonică cu 

premierul Marii Britanii, Boris Johnson. Un purtător de cuvânt al premierului britanic a declarat că Boris Johnson 

"a elogiat eroismul incredibil și curajul extraordinar al președintelui Zelenski și al poporului ucrainean". "Liderii 

au fost de acord că președintele Putin s-a lovit de o rezistență ucraineană mai mare decât a calculat", a mai spus 

premierul, citat de purtătorul de cuvânt din Downing Street. Președintele ucrainean și premierul britanic au 

"convenit asupra necesității izolării complete a Rusiei de către comunitatea internațională, atât diplomatic, cât și 

financiar". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 27februarie, ora 0:00) /mbaciu/ilapadat 

RRA: Declarație comuna a liderilor politici de condamnare a atacului Rusiei asupra unei națiuni 

suverane  

RADOR (27 februarie) - Liderii Comisiei Europene, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Canada și 

Statele Unite condamnă, într-o declarație comuna, războiul din Ucraina și atacul Rusiei asupra unei națiuni 

suverane. Semnatarii se angajează să se asigure că o serie de bănci rusești selectate sunt eliminate din sistemul de 

mesagerie SWIFT, pentru a deconecta aceste bănci de la sistemul financiar internațional și a le afecta capacitatea 

de a opera la nivel global. Totodată, autorii documentului se angajează să impună măsuri restrictive la adresa 

Băncii Centrale Ruse și să acționeze împotriva celor care facilitează războiul din Ucraina și activitățile Guvernului 

rus - a  informat redactorul RRA Carmen Gavrilă. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 februarie, ora 01:00) 

/pvelisar 

BBC: Autoritățile ucrainene au salutat propunerile azere și turcești de a participa la negocieri de 

pace  

RADOR (27 februarie) - Activiști ruși împotriva războiului din Ucraina au cerut cetățenilor să continue 

protestele împotriva invaziei ruse. În altă ordine de idei, autoritățile ucrainene au salutat propunerile azere și 

turcești de a participa la negocieri de pace. Într-un scurt comunicat de la Kremlin se afirmă că Vladimir Putin a 

discutat cu liderul azer despre ceea ce a descris drept "operațiunea sa militară specială". Autoritățile ucrainene au 

salutat propunerile azere și turcești de a participa la negocieri de pace, însă până acum nu există indicii conform 

cărora președintele Putin, tot mai izolat pe plan internațional, ar intenționa să participe la astfel de discuții. Retorica 

administrației de la Kremlin a fost contradictorie și confuză în ultimele zile. Președintele Putin a indicat că este 

gata să negocieze cu Ucraina, pentru ca apoi să îi descrie pe membrii guvernului de acolo ca pe niște traficanți de 
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droguri și teroriști și să ceară militarilor ucraineni să organizeze o lovitură de stat. Activiștii ruși au cerut cetățenilor 

să protesteze împotriva războiului din Ucraina, în condițiile în care astăzi se împlinesc șapte ani de la asasinarea 

lui Boris Nemțov. Politicianul, care s-a opus conflictului din 2014 din estul Ucrainei, a fost împușcat mortal în 

apropiere de Kremlin, în 2015. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 27 februarie, ora 9:05) /opopescu/dsirbu 

RBC: Zelenski anunță crearea unei legiuni pentru voluntari străini dispuși să lupte de partea 

Ucrainei  

RADOR (27 februarie) - În a patra zi a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, președintele Volodimir 

Zelenski a anunțat crearea Legiunii Internaționale, o unitate separată pentru voluntarii străini care doresc să susțină 

această țară invadată de ruși - transmite, duminică, agenția RBC. Într-un comunicat postat pe site-ul său oficial, 

președintelui Zelenski a explicat că cetățenii străinii se pot alătura Forțele Armate ale Ucrainei în baza unui 

contract de voluntariat, având posibilitatea să intre inclusiv în rândurile Forțelor Teritoriale de Apărare. "În acest 

sens, toți străinii care doresc să se alăture rezistenței împotriva invadatorilor ruși și protejării securității mondiale 

sunt invitați de conducerea Ucrainei să vină în țara noastră și să se alăture Forțelor de Apărare Teritorială. Va fi 

înființată o unitate separată, formată din străini - Legiunea Internațională de Apărare Teritorială a Ucrainei" - a 

subliniat Volodimir Zelenski. Pentru a se înscrie în Legiunea Internațională, cetățenii străini trebuie să contacteze 

atașatul apărării al ambasadei Ucrainei din statul respectiv. (www.rbc.ua - 27 februarie) /sdan/dsirbu 

INTERFAX: Delegația Federației Ruse a sosit în Belarus pentru a purta negocieri cu 

reprezentanții Ucrainei  

RADOR (27 februarie) - Delegația rusă a sosit în Belarus pentru a purta convobiri cu partea ucraineană, a 

declarat duminică Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin. ''În conformitate cu 

acordul la care s-a ajuns, delegația rusă, formată din reprezentanți ai Ministerului rus al Afacerilor Externe, ai 

Ministerului rus al Apărării și ai altor ministere, inclusiv din reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, a sosit 

în Belarus pentru a purta negocieri cu partea ucraineană. Suntem pregătiți să începem aceste convorbiri la Gomel'', 

le-a declarat jurnaliștilor Peskov. Pe 24 februarie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat o operațiune militară 

specială în Ucraina în legătură cu situația din Donbas. Pe 25 februarie, Ministerul rus de Externe și-a anunțat 

disponibilitatea de a se așeza oricând la masa negocierilor cu Kievul. (www.interfax.ru  - 27 februarie) 

/vdraguta/dsirbu 

RBC: Zelenski susține că este pregătit pentru negocieri în orice țară din care nu sunt lansate 

rachete spre Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și-a exprimat disponibilitatea de a 

negocia cu Rusia în orice țară, cu excepția celor din care nu sunt lansate rachete spre Ucraina - scrie, duminică, 

agenția RBC. Potrivit lui Zelenski, negocierile nu pot avea loc în Belarus. "Bineînțeles că vrem pace. Vrem să ne 

întâlnim, vrem încheierea războiului. Varșovia, Bratislava, Budapesta, Istanbul, Baku - am propus toate acestea 

părții ruse. Dar poate fi orice alt oraș dintr-o țară de pe teritoriul căreia nu sunt lansate rachete. Numai în acest fel 

negocierile pot fi sincere și pot pune capăt războiului" - a declarat Zelenski. (www.rbc.ua - 27 februarie) 

/sdan/dsirbu 

RBC: Reacția Kievului după ce Moscova a anunțat că a trimis în Belarus o delegație dispusă să 

negocieze  

RADOR (27 februarie) - Andri Podoliak, consilierul șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev, a reiterat 

că poziția președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, rămâne aceeași: "doar negocieri reale, fără ultimatumuri". 

Consilierul a comentat, astfel, anunțul Moscovei că o delegație rusă a sosit, duminică, în Belarus, pentru negocieri 

cu Ucraina. Potrivit lui Podoliak, "delegația rusă a ajuns la Gomel știind că face acest lucru degeaba". (www.rbc.ua 

- 27 februarie) /sdan/dsirbu 
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REUTERS: Planul rusesc vizând negocieri în Belarus este doar "propagandă", afirmă un oficial 

ucrainean  

RADOR (27 februarie) - Ucraina dorește doar negocieri "reale" cu Rusia cu privire la ofensiva sa militară, 

fără ultimatumuri, a declarat duminică un consilier al președintelui Volodimir Zelenski pentru Reuters, care a 

descris totodată decizia administrației de la Moscova de a trimite o delegație în Belarus pentru discuții drept 

"propagandă". Mai devreme, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că delegația rusă a sosit la Gomel, în 

Belarus, și îi aștepta pe ucraineni. Președintele Zelenski a respins desfășurarea discuțiilor în Belarus, despre al 

cărei guvern a spus că este complice la invazia rusă, dar a lăsat ușa deschisă pentru negocieri în altă parte. "Au 

sosit la Gomel știind că nu are niciun rost. Și acum spun - 'așteptăm' ", a declarat consilierul Mihailo Podoliak 

pentru Reuters. "Poziția președintelui Zelenski rămâne neschimbată: doar negocieri reale, fără ultimatumuri". 

(REUTERS - 27 februarie) /opopescu/dsirb 

RBC: Președinția Ucrainei anunță motivele refuzului de a negocia cu Rusia la Gomel, în Belarus  

RADOR (27 februarie) - Serhi Nikiforov, secretarul de presă al președintelui de la Kiev, Volodimir 

Zelenski, a transmis că Ucraina a refuzat să negocieze cu Rusia în orașul belarus Gomel din mai multe motive, 

printre acestea fiind și cererea Moscovei ca armata ucraineană să depună armele. "Dragi colegi, am auzit și noi 

declarații că delegația rusă a sosit la Gomel pentru negocieri. Trebuie să spun că acolo nu vor fi reprezentanți ai 

Ucrainei. S-a discutat într-adevăr despre acest format. Dar, în ultimul moment, negociatorii ruși au cerut ca armata 

ucraineană trebuie mai întâi să depună armele" - a menționat Nikiforov. Potrivit acestuia, decizia demonstrativă a 

părții ruse de a merge la Gomel este o încercare de a transfera asupra Ucrainei responsabilitatea perturbării 

negocierilor. "Acest lucru nu este adevărat. Ucraina este pregătită pentru negocieri, dar nu este pregătită să asculte 

nicio condiție prealabilă. Acest lucru este valabil și pentru locul de desfășurare a discuțiilor. Nu putem merge în 

Belarus, de pe teritoriul căreia se trimit avioane și rachete către orașele noastre. De asemenea, în ceea ce privește 

chestiunea securității delegației noastre, ar trebui să ne bazăm pe garanțiile țării gazdă. Având în vedere 

evenimentele anterioare, astfel de garanții valorează foarte puțin" - a adăugat reprezentantul lui Zelenski. Serhi 

Nikiforov a menționat că Ucraina este pregătită să se întâlnească pentru negocieri în orice oraș neutru. "Continuăm 

să invităm Rusia să se așeze la masa negocierilor cât mai curând posibil și să salveze viețile militarilor săi. Fiecare 

zi de întârziere va costa Federația Rusă pierderi umane și economice ireparabile" - a subliniat acesta. (www.rbc.ua 

- 27 februarie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Președintele ucrainean a spus că acțiunile Rusiei poartă semnul genocidului  

RADOR (27 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut duminică comunității 

internaționale să anuleze dreptul de vot al Rusiei în Consiliul de Securitate al ONU și a declarat că acțiunile Rusiei 

se apropie de un "genocid". "Acesta este teroare. Vor bombarda și mai mult orașele noastre ucrainene, ne vor ucide 

copiii și mai subtil. Acesta este răul care a venit pe pământul nostru și trebuie distrus", a spus dl Zelenski într-un 

scurt mesaj video. "Acțiunile criminale ale Rusiei împotriva Ucrainei poartă semnele genocidului", a adăugat el. 

(REUTERS - 27 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Un ministru ucrainean a spus că Rusia a pierdut aproximativ 4.300 de oameni în 

cursul invaziei  

RADOR 9(27 februarie) - Forțele ruse au pierdut aproximativ 4.300 de militari în timpul invaziei din 

Ucraina, a declarat duminică ministrul adjunct al apărării, Hanna Malyar, adăugând totuși că acest număr nu este 

definitiv. Pe pagina sa de Facebook, ea a mai afirmat că trupele rusești au pierdut aproximativ 146 de tancuri, 27 

de avioane și 26 de elicoptere. (REUTERS - 27 februarie) /opopescu/dsirbu 

RBC: Vladimir Putin - cel mai mare criminal de război al secolului XXI (procurorul general 

ucrainean)  

RADOR (27 februarie) - Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, s-a adresat cetățenilor Rusiei, 

amintindu-le că, potrivit justiției internaționale, crimele de război nu au termen de prescripție, iar dacă nu opresc 
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războiul, vor fi complici. Într-un mesaj video, procurorul general ucrainean a vorbit despre ce fel de infracțiuni 

din dreptul internațional umanitar (DIU) este vorba: crime împotriva păcii și umanității; declanșarea și 

desfășurarea unui război de agresiune; ucideri în masă în rândul populației civile; utilizarea armelor de distrugere 

în masă și a tipurilor de arme interzise de dreptul internațional. "Ieri (sâmbătă, n.r.), sabotorii au împușcat o familie 

cu trei copii, la Kiev. Părinții și una dintre fiice, care studia în clasa a IV-a, au murit. În regiunea Herson, trupele 

voastre au tras într-o ambulanță care transporta răniți - șoferul și unul dintre pacienți au ars de vii. Rachetele 

voastre lovesc cartiere rezidențiale și zone populate. Mor și sunt grav răniți copii, bătrâni și femei" - a adăugat 

Venediktova, într-un mesaj video adresat cetățenilor Federației Ruse. Procurorul general ucrainean a amintit că 

trupele agresoare ruse au lansat sute de atacuri cu rachete de croazieră și balistice asupra populației civile din 

Ucraina. "Zeci de astfel de lovituri au fost îndreptate spre grădinițe și școli, spitale în care se aflau cei mai mici 

dintre ucraineni, precum și spre alte infrastructuri civile și critice. Toate aceste obiective nu erau ținte militare 

legitime conform dreptului internațional umanitar. Populația civilă este prima care suferă de pe urma atacurilor 

împotriva acestor obiective. Generațiile actuale și viitoare de ruși vor plăti pentru asta" - a promis procurorul 

general de la Kiev. Totodată, Irina Venediktova s-a adresat "cetățeanului Putin" (Vladimir Putin, președintele rus 

- n.r.). "Vom dovedi în instanță că sunteți un criminal și principalul criminal de război al secolului XXI. Vă declar 

oficial acest lucru, în calitate de procuror general al statului suveran Ucraina, în granițele sale, nu în ale 

dumneavoastră și ca un posibil viitor acuzator șef într-o instanță internațională. Va veni vremea și vă vom spune 

asta în față, la Haga" - a conchis Irina Venediktova, procurorul general al Ucrainei. (www.rbc.ua - 27 februarie) 

/sdan/dsirbu 

RBC: Ucraina a depus o plângere împotriva Rusiei la Tribunalul Internațional de la Haga  

RADOR (27 februarie) - Ucraina a depus o plângere împotriva Rusiei la Tribunalul Internațional de la Haga, 

în care se specifică că Rusia și conducerea acestei țări trebuie să fie trase la răspundere pentru războiul dus 

împotriva poporului ucrainean. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cere Curții Internaționale de Justiție de 

la Haga, care este o instituție a ONU, să tragă la răspundere Rusia pentru actele de agresiune comise împotriva 

Ucrainei. (www.rbc.ua - 27 februarie) /vdraguta/dsirbu 

REUTERS: Președintele Ucrainei afirmă că a discutat telefonic cu omologul său din Belarus  

RADOR (27 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, duminică, pe canalul său de 

Telegram, că a discutat cu liderul Belarusului, Aleksandr Lukașenko, după ce Kievul a respins desfășurarea 

negocierilor în Belarus, acuzând acest stat că a permis trecerea trupelor ruse. Zelenski nu a oferit detalii 

suplimentare, deocamdată. Vehicule militare ruse au intrat, duminică, în al doilea mare oraș al Ucrainei, iar 

instalații de petrol și gaze au fost lovite de explozii, în a patra zi a luptelor, din cel mai amplu atac asupra unui stat 

european, de la Al Doilea Război Mondial. (REUTERS - 27 februarie ora 14:00) /mbrotacel/schelaru 

TASS: Minskul a confirmat că Lukașenko a avut o convorbire telefonică cu Zelenski  

RADOR (27 februarie) - Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, și omologul său ucrainean, 

Volodimir Zelenski, au avut, duminică, o convorbire telefonică. "Convorbirea telefonică a avut loc într-adevăr" - 

a confirmat secretarul de presă al șefului statului belarus, Natalia Eismont, agenției de presă BelTA. (www.tass.ru 

- 27 februarie) /ssirbu/schelaru 

TASS: Ucraina a confirmat desfășurarea negocierilor în regiunea Gomel, afirmă Vladimir 

Medinski  

RADOR (27 februarie) - Ucraina a confirmat desfășurarea negocierilor cu delegația Rusiei în regiunea 

Gomel, a declarat, duminică, consilierul președintelui rus, Vladimir Medinski, care conduce delegația rusă. "În 

jurul orei 15:00, am primit confirmarea desfășurării negocierilor, discuțiile vor avea loc în regiunea Gomel, așa 

cum am sugerat" - a declarat Medinski la Ambasada Rusiei de la Minsk. Potrivit afirmațiilor acestuia, delegația 

rusă se îndreaptă de la Minsk spre Gomel pentru negocieri cu Ucraina. "Întreaga noastră delegație pleacă acum în 

regiunea Gomel" - a declarat acesta. (www.tass.ru - 27 februarie) /ssirbu/schelaru 
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TASS: Leonid Sluțkii a numit îmbucurător faptul că Rusia a fost auzită la Kiev  

RADOR (27 februarie) - Leonid Sluțkii a numit îmbucurător faptul că Rusia a fost auzită la Kiev și, potrivit 

afirmațiilor sale, nu există nicio îndoială că întâlnirea cu delegația ucraineană va avea loc. Rusia nu are dreptul să 

poarte negocieri neprofesionist și este pregătită pentru o discuție detaliată, a subliniat acesta. Leonid Sluțkii a 

declarat că Federația Rusă va fi pregătită pentru negocieri în câteva ore. Potrivit afirmațiilor sale, Aleksandr 

Lukașenko a jucat un rol important în acordul privind negocierile dintre Rusia și Ucraina. Rusia și Ucraina ar putea 

ajunge la un rezultat constructiv chiar până la sfârșitul acestei zile, dar negocierile ar putea dura mai mult, a 

subliniat Sluțkii. (www.tass.ru - 27 februarie) /ssirbu/schelaru 

RBC: Josep Borrell a propus ca UE să trimită ajutor de urgență "eroicei armate ucrainene"  

RADOR (27 februarie) - Josep Borrell a propus ca UE să trimită ajutor de urgență ''eroicei armate 

ucrainene".  

Vicepreședintele Comisiei Europene pentru Politică Externă, Josep Borrell, a convocat o reuniune 

extraordinară a miniștrilor de externe din UE, având în vedere agresiunea gravă a Rusiei în curs de desfășurare 

împotriva Ucrainei. În cadrul reuniunii se va discuta despre asistența de urgență acordată Ucrainei și deconectarea 

Rusiei de la sistemul de plăți SWIFT, mai precizează Agenția de presă RBC-Ucraina, cu referire la declarația lui 

Borrell. Înaintea reuniunii, Borrell a spus: ''Voi propune miniștrilor să folosească Fondul European de Pace pentru 

două măsuri de urgență, acestea vizează finanțarea livrării de materiale letale pentru ''eroica armată ucraineană'', 

care opune rezistență cu înverșunare în fața ocupanților ruși, precum și furnizarea de materiale neletale necesare 

de urgență, cum ar fi combustibilul''. Propunerea a venit în urma unei solicitări directe a ministrului ucrainean de 

externe, Dmitro Kuleba. 

Borrell va discuta, de asemenea, cu miniștrii de externe ai UE declarația privind aplicarea unor sancțiuni 

economice dure făcute publice ieri de un număr de țări și de Comisia Europeană. Printre acestea se numără 

excluderea unui anumit număr de bănci rusești din SWIFT, împiedicarea Băncii Centrale a Rusiei să-și folosească 

rezervele internaționale și luarea de măsuri împotriva persoanelor și a organizațiilor care contribuie la războiul din 

Ucraina și la activitățile dăunătoare ale Guvernului rus. Înaltul Reprezentant al UE va propune, de asemenea, o 

serie de posibile măsuri suplimentare pentru a ajuta poporul Ucrainei să reziste în fața agresiunii lipsite sens a 

Rusiei. (www.rbc.ua - 27 februarie) /vdraguta/schelaru 

RBC: Emmanuel Macron a declarat că l-a rugat pe Aleksandr Lukașenko să asigure retragerea 

trupelor ruse de pe teritoriul țării sale  

RADOR (27 februarie) - Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că sâmbătă seară l-a rugat pe 

Aleksandr Lukașenko să asigure retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării sale. "Frăția dintre popoarele belarus 

și ucrainean ar trebui să împingă Belarus să refuze să devină vasalul și de fapt complicele adevărat al Rusiei în 

războiul împotriva Ucrainei, l-a mai avertizat președintele Franței, Emmanuel Macron, sâmbătă, pe liderul de la 

Minsk, Aleksandr Lukașenko. (www.rbc.ua - 27 februarie) /vdraguta/schelaru 

TASS: Republica Belarus a anunțat că delegația ucraineană se îndreaptă spre Gomel pentru 

negocieri cu Rusia  

RADOR (27 februarie) - Delegația Ucrainei pleacă la Gomel pentru a purta convorbiri cu Rusia, a anunțat, 

duminică, șeful Mesei Rotunde a Forțelor Democratice, Iuri Voskresenskii. "Din informațiile mele, președintele 

Ucrainei, Volodimir Zelenski, tocmai ce a discutat cu președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko. 

Președintele Lukașenko l-a convins pe președintele Zelenski să salveze suveranitatea  Ucrainei, iar delegația 

ucraineană se îndreaptă acum la Gomel" - a declarat Voskresenskii, al cărui comentariu a fost publicat pe canalul 

Telegram al Centrului de Presă Belarus "BelPressCenter". Potrivit afirmațiilor Voskresenskii, el a primit 

informația de la un "participant și martor" la conversația dintre celor doi președinți. Anterior, secretarul de presă 

al șefului statului belarus, Natalia Eismont, a confirmat că președinții celor două țări au purtat, duminică, o 

convorbire telefonică. (www.tass.ru - 27 februarie) /ssirbu/schelaru 
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KORRESPONDENT: Aleksandr Lukașenko urmează să ia o decizie cu privire la intrarea sau nu 

a Republicii Belarus în război  

RADOR (27 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a sunat pe liderul belarus, Aleksandr 

Lukașenko. Este foarte probabil ca liderul belarus, Aleksandr Lukașenko, să decidă în următoarele ore participarea 

Republicii Belarus la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, anunță duminică, 27 februarie, Centrul 

pentru Strategii de Apărare din Ucraina. Dacă Lukașenko va decide să facă acest pas, aceasta ar însemna folosirea 

tuturor forțelor și a mijloacelor forțelor armate din Belarus împotriva forțelor de apărare ucrainene, a menționat 

Centrul pentru Strategii de Apărare. Singurul motiv pentru o astfel de decizie este că Lukașenko este complet 

dependent, inclusiv în chestiunile legate de propria sa securitate, de președintele rus, Vladimir Putin. Această 

decizie nu ține cont de pacea și prietenia dintre popoarele Ucrainei și Republica Belarus, care există de-a lungul 

secolelor. Belarușii și ucrainenii nu s-au luptat niciodată unul împotriva celuilalt de-a lungul istoriei. Suntem 

popoare înfrățite și nu putem lupta unul împotriva altuia. Dacă această decizie va fi luată și implementată, aceasta 

va fi o altă tragedie de proporții istorice comise de mâinile lui Putin și Lukașenko'', a subliniat Centrul pentru 

Strategii de Apărare din Ucraina. Centrul pentru Strategii de Apărare din Ucraina mai susține că armata din Belarus 

poate să nu înțeleagă încotro se îndreaptă, televiziunile lor transmit în permanență propagandă despre 'naziști' 

imaginari. S-ar putea să nu li se explice sarcinile și s-ar putea să nu înțeleagă mare lucru din ceea ce se întâmplă. 

S-ar putea să nu știe despre pierderile uriașe ale rușilor în Ucraina, din ultimele zile. Trebuie să sunați și să le 

scrieți tuturor prietenilor din Belarus, să discutați despre asta și rugați-i să nu intre în război împotriva ucrainenilor. 

Mamelor și soțiilor, nu vă lăsați bărbații să moară", a subliniat Centrul pentru Strategii de Apărare din Ucraina. 

Potrivit informațiilor primite de ZN.UA din surse diplomatice, unități ale forțelor de operațiuni speciale din 

Belarus se pregătesc pentru o desantare în Ucraina. Locațiile de aterizare sunt direcțiile Kiev și Jitomir. În acest 

context, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a sunat pe Lukașenko. Detaliile conversației nu au fost 

dezvăluite. Cu o zi înainte, Lukașenko a recunoscut că sunt efectuate bombardamente asupra Ucrainei, inclusiv de 

pe teritoriul Belarus. El a subliniat că Ucraina ''împinge Belarus la o operațiune specială pentru a-și proteja propriii 

săi cetățeni''. (www.korrespondent.net - 27 februarie) /vdraguta/schelaru 

ZN.UA: Negocierile dintre Ucraina și Rusia vor avea loc la Gomel, Belarus  

RADOR (27 februarie) - Negocierile dintre Ucraina și Rusia vor avea loc la Gomel, în Belarus. Potrivit 

ZN.UA, partea ucraineană va fi reprezentată la negocieri de Mikola Tocițki, ministrul adjunct al afacerilor externe 

al Ucrainei, fiind unul dintre diplomații ucraineni de frunte, fostul șef al misiunii Ucrainei la UE. Discuțiile vor 

avea loc la Gomel, la granița dintre Ucraina și Belarus. "Fără nicio precondiție. Acest lucru este important. Ei au 

inițiat. Vom avea o delegație extrem de corectă", a precizat sursa citată de ZN.UA. Se știe că delegația rusă este 

deja în drum spre locul negocierilor. Peskov a anunțat că Federația Rusă a trimis o delegație la Gomel pentru 

negocieri cu Ucraina. Ucraina a acuzat Moscova de manipulare. În Ucraina este a patra zi în care se ține piept 

invaziei ruse de mare amploare. Forțele armate ale Ucrainei provoacă pierderi grave inamicului în ceea ce privește 

forțele umane și echipamentul militar,  dejucând planurile ocupanților de a realiza un blitzkrieg. Pe 25 februarie, 

președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a cerut liderului rus, Vladimir Putin, să accepte negocierile. Partea 

rusă și-a prezentat imediat revendicările și condițiile, propunând ca aceste negocieri să se poarte la Minsk. Ucraina 

consideră Belarus o țară nesigură pentru negocieri - dictatorul Aleksandr Lukașenko este de partea Federației Ruse. 

Kievul a trimis o cerere Israelului, cerând să medieze aceste negocieri. Polonia este pregătită să ajute organizarea 

negocierilor la Varșovia. (www.zn.ua - 27 februarie) /vdraguta/schelaru 

REUTERS: Convorbirile dintre Ucraina și Rusia vor avea loc la granița dintre Ucraina și Belarus 

(președinția ucraineană)  

RADOR (27 februarie) - Convorbirile dintre Ucraina și Rusia vor avea loc la granița dintre Ucraina și 

Belarus, a anunțat biroul președintelui ucrainean. Anterior, Ucraina a comunicat că cele două delegații se vor 

întâlni fără precondiții. (REUTERS - 27 februarie ora 15:42) /mbrotacel/csimion 
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UNIAN: Negocierile dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei ar putea începe în curând (deputat 

ucrainean)  

RADOR (27 februarie) - Parlamentarul ucrainean Fedir Venislavski, membru al partidului proprezidențial 

Slujitorul Poporului, a declarat că nu exclude ca negocierile între delegațiile Ucrainei și Rusiei să înceapă în 

viitorul apropiat. Potrivit UNIAN, politicianul a făcut declarația respectivă duminică, în jurul orei 17:00. "S-a 

convenit ca negocierile să aibă loc, practic, într-o zonă neutră, în zona neutră dintre Ucraina și Republica Belarus, 

lângă râul Pripiat. Delegația a plecat deja. Este nevoie de foarte puțin timp pentru a ajunge acolo. Cred că 

negocierile vor începe în următoarele minute. Poate chiar au început" - a precizat Venislavski. Acesta a mai 

menționat că președintele rus, Vladimir Putin, și-a transferat toate trupele în alertă maximă, ceea ce înseamnă că 

"absolut toate resursele care se află în Federația Rusă sunt deja implicate, fără să rămână rezerve". "Iar când, de 

facto, poate exista chiar și opțiunea de a folosi ultimul argument - armele nucleare - situația din Federația Rusă 

este luată foarte în serios" - a declarat deputatul ucrainean. Venislavski a precizat că la negocierile cu Rusia au 

fost trimiși reprezentanți ai Președinției ucrainene și ai Ministerului Afacerilor Externe de la Kiev. "În viitorul 

apropiat, veți avea o poziție oficială, o declarație de la președinte, de îndată ce vor exista primele înțelegeri" - a 

afirmat parlamentarul. UNIAN amintește că, duminică după-amiază, Biroul Președintelui Ucrainei a anunțat că, 

în urma conversațiilor dintre președintele Zelenski și omologul său belarus, Aleksandr Lukașenko, s-a convenit că 

delegația ucraineană se va întâlni cu cea rusă în zona râului Pripiat, din regiunea Kiev. "Aleksandr Lukașenko l-a 

sunat pe Volodimir Zelenski. Cei doi politicieni au fost de acord ca delegația ucraineană să se întâlnească cu cea 

rusă fără condiții prealabile la granița ucraineano-belarusă, în zona râului Pripiat" - a transmis pe Telegram Biroul 

Președintelui Ucrainei. În același timp, Lukașenko "și-a asumat responsabilitatea că, în timpul deplasării 

delegațiilor spre Pripiat, în cursul negocierilor și la întoarcerea delegațiilor după discuțiile respective, toate 

avioanele, elicopterele și rachetele staționate pe teritoriul belarus vor rămâne la sol". (www.unian.net - 27 

februarie) /sdan/schelaru 

KORRESPONDENT: Cancelaria prezidențială a Ucrainei: Inamicul este epuizat  

RADOR (27 februarie) - Oleksi Arestovici, consilier al șefului cancelariei prezidențiale ucrainene, a declarat 

că trupele ruse sunt epuizate în a patra zi a invaziei Ucrainei și au început o retragere tactică. "Acum este o liniște 

relativă în toată țara, cu excepția orașului Volnovaha, care a fost recucerit de trupele noastre ucrainene cu un 

contraatac puternic, precum și la periferia nord-vestică a Kievului, unde inamicul a încercat să avanseze în grupuri 

separate, ca la Harkiv, dar a căzut suferind daune provocate de aeronavele și artileria noastră, precum și de apărarea 

teritorială" - a precizat Arestovici. Potrivit acestuia, inamicul s-a retras și a ocupat poziții defensive la 15-40 de 

kilometri de Kiev. "Situația generală, în opinia mea, arată că inamicul est epuizat, iar ultimele forțe și unități 

pregătite de luptă au fost direcționate către Kiev, pentru a ocupa măcar împrejurimile și a anunțat apoi un fel de 

victorie"- a adăugat Arestovici. Consilierul a mai declarat că Republica Belarus nu este un adversar periculos 

pentru Ucraina, deoarece are doar 17.000 din 45.000 de soldați antrenați. "Încă o zi sau două vă veți îneca în 

propriile crime. Întregul internet este plin de moartea camarazilor voștri. Acum, primim asistență militară din alte 

țări. A fost creată o legiune străină de voluntari din alte state, iar aceștia sunt foarte mulți" - le-a transmis Arestovici 

trupelor invadatoare. (www.korrespondent.net - 27 februarie) /sdan/schelaru 

TASS: Delegațiile Rusiei și Ucrainei au început să sosească la locul de întâlnire, dar convorbirile 

încă nu au început (MAE rus)  

RADOR (27 februarie) - Negocierile dintre Rusia și Ucraina la granița belaruso-ucraineană încă nu au 

început, dar delegațiile au început să sosească la locul de desfășurare a întâlnirii, a anunțat, duminică, o sursă din 

cadrul Ministerului de Externe al Rusiei. "Negocierile nu au început încă, părțile abia sosesc la locul de desfășurare 

a acestora" - a declarat sursa citată, comentând informațiile conform cărora negocierile au început deja. Se 

precizează că locul exact de întâlnire al delegațiilor ruse și ucrainene la discuții nu va fi dezvăluit. (www.tass.ru - 

27 februarie) /ssirbu/schelaru 
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RBC: În Ucraina are loc un adevărat război popular - susține ministrul ucrainean de externe  

RADOR (27 februarie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat că un adevărat război 

popular se desfășoară acum în Ucraina și-a exprimat convingerea că țara sa nu va cădea. "Acum, în Ucraina este 

un adevărat război popular. Ucraina nu va cădea. Nu ne vom opri și nu vom obosi. Suntem hotărâți să luptăm din 

greu - atâta timp cât este nevoie, pentru a ne proteja pământul și oamenii" - a scris Kuleba pe Twitter, în a patra zi 

de război cu Rusia. (www.rbc.ua - 27 februarie) /sdan/schelaru 

RBC: Zelenski nu-și pune mari speranțe în negocierile de duminică  

RADOR (27 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, duminică seară, că nu crede 

în rezultatul întâlnirii cu delegația rusă - transmite RBC. "Dar să încerce. Pentru ca, ulterior, niciun cetățean al 

Ucrainei să nu creadă că eu, în calitate de președinte, nu am încercat să opresc războiul, în momentul în care a 

existat o șansă, deși mică" - a adăugat președintele Ucrainei. Potrivit lui Zelenski, liderul belarus, Aleksandr 

Lukașenko, l-a asigurat că nu va exista nicio ofensivă de pe teritoriul Republicii Belarus. Duminică după-amiază, 

Biroul Președintelui Ucrainei a anunțat că, în urma conversațiilor dintre președintele Zelenski și omologul său 

belarus, s-a convenit că delegația ucraineană se va întâlni cu cea rusă în zona râului Pripiat. (www.rbc.ua - 27 

februarie) /sdan/schelaru 

RIA NOVOSTI: Kievul anunță că negocierile cu Moscova vor mai întârzia câteva ore  

RADOR (27 februarie) - Kievul afirmă că negocierile cu Federația Rusă vor mai întârzia câteva ore, în timp 

ce informația despre acest lucru nu a fost încă confirmată de către partea rusă. Anterior, consilierul președintelui 

rus, Vladimir Medinski, a declarat că Ucraina a fost de acord cu desfășurarea negocierilor în regiunea Gomel și o 

delegație rusă s-a dus acolo. Secretarul de presă al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a menționat că aceasta a 

fost precedată de o convorbire telefonică între președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, și liderul 

ucrainean, Volodimir Zelenski. Ulterior, Sputnik Belarus a anunțat că locul desfășurării negocierilor dintre Rusia 

și Ucraina va fi punctul de control Aleksandrovka-Vilcia. Potrivit portalului nv.ua, secretarul de presă al lui 

Zelenski, Serhi Nikiforov, a declarat că negocierile cu Federația Rusă vor mai întârzia câteva ore din cauza 

măsurilor de logistică și securitate foarte dificile pentru delegația ucraineană. Potrivit afirmațiilor acestuia, la 

discuții va veni întâi o delegație, care va trebui să stabilească condițiile de desfășurare a negocierilor ulterioare. 

Acesta a subliniat că pe ordinea de zi este problema păcii. CNN, la rândul său, anunță, cu referire la ministrul 

adjunct de interne al Ucrainei, Evhen Enin, că discuțiile vor avea loc abia luni dimineață, ora locală. Informația 

Kievului nu a fost încă confirmată de către partea rusă. (www.ria.ru - 27 februarie) /ssirbu/sdm2 

BBC: Președintele Rusiei încearcă să distrugă Ucraina, dar de fapt distruge viitorul propriei țări 

(Ursula von der Leyen)  

RADOR (27 februarie) - O coaliție care include Statele Unite, Uniunea Europeană, Canada și Marea 

Britanie, a decis sâmbătă să blocheze accesul unor bănci rusești la sistemul internațional de transfer bancar SWIFT. 

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că măsura va împiedica băncile rusești vizate 

să opereze o mare parte din tranzacțiile internaționale și va bloca exporturile și importurile Rusiei. "Toate aceste 

măsuri vor afecta semnificativ capacitatea [președintelui] Putin de a-și finanța războiul și vor avea un impact 

extrem de nociv asupra economiei Rusiei. Putin s-a îmbarcat pe o cale menită să distrugă Ucraina, dar ceea ce face 

el, de fapt, este să distrugă viitorul propriei lui țări", a declarat Ursula von der Leyen. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 27 februarie, ora 3:00) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Președintele Franței condamnă decizia Belarusului de a autoriza Rusia să desfășoare arme 

nucleare pe teritoriul belarus  

RADOR (27 februarie) - Președintele Franței, Emmanuel Macron, a denunțat decizia Belarusului de a 

autoriza Rusia să desfășoare arme nucleare pe teritoriul său. Într-o convorbire cu președintele belarus, Aleksander 

Lukașenko, președintele Macron i-a cerut acestuia să solicite retragerea trupelor ruse din Belarus "cât mai repede 

posibil". "Aceste trupe duc un război unilateral și nedrept", a declarat Emmanuel Macron, potrivit unui comunicat 

emis de biroul prezidențial de presă. Președintele francez a subliniat, de asemenea, "măsura la care fraternitatea 
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dintre popoarele belarus și ucrainean ar trebui să determine Belarusul să refuze să fie vasalul Rusiei și complicele 

de facto al acesteia în războiul împotriva Ucrainei". În ultimele zile, trupe rusești au fost văzute intrând pe teritoriul 

Ucrainei dinspre Belarus, aliat de cursă lungă al Moscovei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 27 februarie, ora 

5:00) /mbaciu/pvelisar 

INTERFAX: Emmanuel Macron i-a cerut lui Lukașenko să solicite retragerea trupelor ruse de pe 

teritoriul Belarus  

RADOR (27 februarie) - În timpul unei convorbiri telefonice cu președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, 

președintele francez, Emmanuel Macron, i-a cerut acestuia să retragă trupele ruse de pe teritoriul belarus, transmite 

BFMTV, citând Palatul Élysée. ''Președintele Macron a cerut retragerea rapidă a trupelor ruse de pe teritoriul țării 

sale'', a anunțat Cancelaria președintelui Franței. În plus, potrivit Palatului Élysée, președintele l-a avertizat pe 

Lukașenko să nu desfășoare arme nucleare rusești în Belarus. Macron i-a cerut, de asemenea, să coopereze cu 

organizațiile umanitare care doresc să ajute cetățenii Ucrainei. (www.interfax.ru  - 27 februarie) /vdraguta/dsirbu 

BBC: Cancelarul german l-a acuzat pe președintele Putin că încearcă să creeze un imperiu rus  

RADOR (27 februarie) - Într-un discurs susținut în cursul unei sesiuni de urgență a parlamentului de la 

Berlin, cancelarul german, Olaf Scholz, l-a acuzat pe președintele Putin că încearcă să creeze un imperiu rus. Dl 

Scholz a spus că actualul conflict din Ucraina înseamnă că "lumea a intrat într-o nouă eră". Cancelarul a declarat 

că sancțiunile impuse Rusiei vor avea un impact major asupra rezervelor acesteia. (BBC SERVICIUL MONDIAL 

- 27 februarie, ora 13:04:30) /opopescu/lbadiu 

REUTERS: Ungaria îndeamnă Rusia și Ucraina să înceapă negocieri de pace  

RADOR (27 februarie) - Ungaria ar dori ca Rusia și Ucraina să înceapă discuții de pace cât mai curând 

posibil, a declarat duminică ministrul de externe, Peter Szijjarto, adăugând că aproximativ 66.000 de persoane au 

fugit în Ungaria din Ucraina în ultimele zile. "Asistăm la una dintre cele mai mari catastrofe umanitare din regiunea 

noastră pe care le-a experimentat generația noastră... războiul trebuie să se încheie", a declarat dl Szijjarto pentru 

jurnaliștii de la Punctul de Trecere a Frontierei Zahony. Peter Szijjarto a mai spus că Ungaria va primi unii 

ucraineni care au ajuns la granița slovacă, foarte aglomerată. (REUTERS - 27 februarie) /opopescu/lbadiu 

REUTERS: Interesul Ungariei este de a rămâne în afara conflictului militar dintre Ucraina și 

Rusia (Orban)  

RADOR (27 februarie) - Interesul Ungariei este de a rămâne în afara conflictului militar dintre Ucraina și 

Rusia, a declarat, duminică, premierul Viktor Orban, reiterând că Ungaria nu va trimite arme în țara vecină, însă 

îi va ajuta pe toți refugiații de aici. Orban a declarat la televiziunea de stat că guvernul său se va concentra asupra 

intereselor Ungariei și va lua decizii care "ne permit să rămânem în afara acestui conflict" și că "nu ar trebui să 

existe sancțiuni pentru care trebuie să plătim prețul la final, chiar dacă rămânem în afara acestui conflict." 

(REUTERS - 27 februarie ora 19:18) /mbrotacel/lalexandrescu 

TASS: Emmanuel Macron a convocat la 28 februarie ședința Consiliului de Apărare  

RADOR (27 februarie) - Președintele Franței, Emmanuel Macron, intenționează să desfășoare, la 28 

februarie, o reuniune a Consiliului de Apărare, consacrată situației din Ucraina, a anunțat, duminică, postul de 

televiziune BFM. Potrivit informațiilor acestuia, ședința "este convocată în legătură cu situația din Ucraina și va 

avea loc luni dimineață". (www.tass.ru - 27 februarie) /ssirbu/sdm2 

RRA: Personalul Ambasadei României la Kiev a fost repatriat, iar activitatea misiunii a fost 

suspendată  

RADOR (27 februarie) - Personalul Ambasadei României la Kiev a fost repatriat, iar activitatea misiunii a 

fost suspendată. Ministerul român de Externe amintește că activitatea Consulatului General de la Odesa continuă 

să fie suspendată, iar personalul acestui oficiu a fost deja repatriat în siguranță. În acest moment la oficiile 
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consulare de la Cernăuți și Solotvino activitatea se desfășoară în parametri normali cu tot personalul - a informat 

redactorul RRA Carmen Gavrilă. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 februarie, ora 04:03) /pvelisar 

RRA: Comisarul european pentru Afaceri Interne, Ilva Johansson, va vizita luni dimineață 

frontiera româno-ucraineană 

RADOR (28 februarie) - Miniștrii comunitari de Interne, reuniți ieri de urgență, au discutat despre 

posibilitatea de a oferi protecție temporară refugiaților ucraineni, recurgând la o directivă din 2001, care le-ar 

permite să stea și să lucreze până la trei ani în Uniunea Europeană. Comisarul european pentru Afaceri Interne, 

Ilva Johansson, a afirmat că Uniunea trebuie să fie pregătită pentru milioane de sosiri. Ea va vizita în această 

dimineață frontieră româno-ucraineană, iar apoi pe cea slovacă. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 28 

februarie, ora 00:04) /amirea/sdm2 

INTERFAX: Președintele Republicii Moldova a discutat despre evenimentele din Ucraina cu 

președintele Franței  

RADOR (27 februarie) - Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat despre criza din Ucraina 

cu președintele francez, Emmanuel Macron. Starea de urgență a fost instituită în Republica Moldova, din cauza 

operațiunii militare ruse în Ucraina. Sâmbătă seară, pe canalul ei de Telegram, Maia Sandu a anunțat că în timpul 

convorbirii telefonice, a discutat despre modul în care Republica Moldova face față primirii valului de refugiați 

din Ucraina. Ea a discutat despre eforturile organizate ale autorităților, precum și despre ''solidaritatea cetățenilor 

Republicii Moldova cu miile de refugiați care continuă să vină din Ucraina''. ''În contextul tensiunilor din Ucraina, 

președintele Macron i-a dat asigurări că Franța este alături de noi în acest moment dificil'', a declarat Maia Sandu. 

În legătură cu situația din Ucraina, joia trecută, Parlamentul Republicii Moldova a declarat stare de urgență 

în țară pentru o perioadă de 60 de zile, începând din 24 februarie. Potrivit ultimelor date de la Ministerul Afacerilor 

Interne al Republicii Moldova, peste 35 de mii de refugiați din Ucraina au intrat în Republica Moldova, în ultimele 

trei zile. Peste 800 dintre ei au cerut azil. (www.interfax.ru  - 27 februarie) /vdraguta/dsirbu 

REUTERS: Autoritățile din Marea Britanie spun că Rusia trebuie să se retragă din Ucraina ca o 

condiție preliminară pentru orice negocieri  

RADOR (27 februarie) - Ministrul britanic de externe Liz Truss a declarat că nu pot avea loc negocieri cu 

Rusia privind Ucraina atâta timp ce Moscova are trupe pe teritoriul țării vecine. Dna Truss a mai spus că a întocmit 

o "listă de ținte" cu oligarhi ruși urmând ca la fiecare câteva săptămâni guvernul să le vizeze cu sancțiuni avioanele 

private, proprietățile și alte bunuri. Conflictul ar putea fi prelungit, a spus ea. "Acum, dacă rușii sunt serioși în 

privința negocierilor, trebuie să-și retragă trupele din Ucraina. Ei nu pot negocia cu un pistol către capul 

ucrainenilor... Deci, sincer, nu am încredere în aceste așa-zise eforturi de negociere", a afirmat ea pentru Sky News. 

"Am întocmit o listă a oligarhilor... Lucrăm la detalii și la fiecare câteva săptămâni vom sancționa noi oligarhi. Va 

exista un program continuu de sancțiuni... Nu vor avea unde să se ascundă", a adăugat dna Truss. Dar ea a afirmat 

că sancțiunile vor avea nevoie de timp pentru a degrada nu numai economia Rusiei, ci și "mașina sa de război". 

"Acesta ar putea dura câțiva ani, pentru că știm că Rusia are forțe puternice și știm că ucrainenii sunt curajoși și 

sunt hotărâți să-și apere suveranitatea și integritatea teritorială". (REUTERS - 27 februarie) /opopescu/dsirbu 

RV: "Să tacă armele! Dumnezeu stă cu făcătorii de pace, nu cu cel care folosește violența" (Papa 

Francisc)  

RADOR (27 februarie) - La rugăciunea "Îngerul Domnului" de duminică, 27 februarie, papa Francisc a 

făcut primele declarații publice după declanșarea războiului din Ucraina, unde atacul Rusiei din 24 februarie a 

cauzat imense daune materiale și numeroase pierderi de vieți omenești. 

Papa Francisc: "Dragi frați și surori, în aceste zile am fost răvășiți de ceva tragic, de război. De mai multe 

ori ne-am rugat ca să nu se meargă pe această cale. Și nu încetăm să vorbim, mai mult, îl implorăm pe Dumnezeu 

cu o mai mare intensitate. De aceea, reînnoiesc invitația adresată tuturor oamenilor de a face din 2 martie, 

Miercurea Cenușii [după ritul roman sau latin], o zi de rugăciune și de post pentru pace în Ucraina, o zi pentru a 
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sta aproape de suferințele poporului ucrainean, pentru a ne simți cu toții frați și a implora de la Dumnezeu sfârșitul 

războiului". (www.vaticannews.va -27 februarie) 

"Cine face război uită omenia", a reluat Sfântul Părinte, "nu pornește de la oameni, nu se uită la viața 

concretă a persoanelor, dar pune în fața a toate interese de parte și de putere. Își pune încrederea în logica diabolică 

și perversă a armelor, care este cea mai îndepărtată de voința lui Dumnezeu. Se îndepărtează și de lumea de rând, 

care vrea pacea și care, în orice conflict, este adevărata victimă, care plătește în prima persoană nebuniile 

războiului. Mă gândesc la cei vârstnici, la cei care, în aceste ore, caută un refugiu, la mamele în fugă cu copiii lor... 

Sunt frați și surori pentru care este urgent a deschide coridoare umanitare și care trebuie primiți. Cu inima sfâșiată 

pentru cele ce se întâmplă în Ucraina - și să nu uităm de războaiele din alte părți ale lumii, precum cele din Yemen, 

Siria, Etiopia – repet: să tacă armele! Dumnezeu stă cu făcătorii de pace, nu cu cel care folosește violența. Pentru 

că cel care iubește pacea, după cum spune Constituția Italiei, respinge războiul ca instrument de ofensă adusă 

libertății celorlalte popoare și ca mijloc de soluționare a controverselor internaționale". /csimion/schelaru 

RADOR: Papa Francisc condamnă "logica diabolică" a războiului din Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Papa Francisc a denunțat "logica diabolică și perversă" a lansării unui război în 

Ucraina, acestea fiind cele mai puternice comentarii publice de până acum. Papa Francisc solicită, de asemenea, 

coridoare umanitare pentru a primi refugiații ucraineni care fug de invadarea "tragică" a patriei lor. Francisc s-a 

abținut să pronunțe numele Rusiei, deoarece încearcă să refacă legăturile cu Biserica Ortodoxă Rusă și a omis, din 

nou, orice referire la Moscova. A spus, însă: "Cei care fac război uită umanitatea", adăugând că războiul "se 

bazează pe logica diabolică și perversă a armelor, care este cel mai îndepărtat lucru de voia lui Dumnezeu". 

Francisc și-a reluat apelul către credincioși să marcheze Miercurea Cenușii din această săptămână ca o zi de post 

și rugăciune pentru a arăta solidaritatea cu "poporul ucrainean care suferă". Astăzi, Patriarhul Ecumenic al 

Constantinopolului a descris invazia Rusiei ca fiind "dincolo de orice simț al legii și moralității" și a pledat pentru 

încetarea războiului. Patriarhul Bartolomeu este considerat liderul spiritual al creștinilor ortodocși răsăriteni din 

întreaga lume. În 2019 a acordat independența Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, scindând-o de Biserica Rusă de care 

era legată încă din 1686. (https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/pope-condemns-diabolical-logic-of-war-

but-makes-no-mention-of-russia-in-ukraine-statement/ - 27 februarie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Turcia a numit invazia rusă din Ucraina "război"  

RADOR (27 februarie) - Turcia a descris duminică invazia rusă din Ucraina drept "un război", declarație 

care ar putea deschide calea spre aplicarea unui pact internațional prin care statul membru NATO să limiteze 

trecerea navelor de război ale Rusiei la Marea Neagră. Conform Convenției de la Montreux din 1936, Turcia deține 

controlul asupra strâmtorilor Dardanele și Bosfor care leagă Marea Mediterană și Marea Neagră și poate limita 

trecerea navelor de război în timpul unui război sau dacă se simte amenințată. Oscilând între angajamentele sale 

occidentale și legăturile strânse cu Moscova, administrația de la Ankara a declarat că atacul rusesc este 

inacceptabil, dar până duminică nu a descris situația drept "un război". "În a patra zi a războiului din Ucraina, 

repetăm apelul președintelui Erdoğan  pentru oprirea imediată a atacurilor rusești și începerea negocierilor de 

încetare a focului", a afirmat pe Twitter purtătorul de cuvânt al președintelui, Ibrahim Kalin. Fahrettin Altun, 

directorul de comunicații al Turciei, a spus că "asistăm la încă un război în regiunea noastră" și a repetat oferta 

dlui Erdoğan  de a media rezolvarea conflictului. Autoritățile de la Kiev au făcut apel la Ankara să blocheze 

trecerea altor nave de război rusești către Marea Neagră, de unde Moscova a lansat una dintre incursiunile sale pe 

coasta de sud a Ucrainei. Dar ministrul de externe al Turciei a declarat vineri că Rusia are dreptul, conform 

convenției de la Montreux, de a-și readuce navele la bazele lor de origine, ceea ce ar putea limita orice schimbare 

de politică a Turciei. Turcia are legături bune atât cu Rusia, cât și cu Ucraina. Orice pas prea departe împotriva 

Moscovei ar putea dăuna importurilor sale de energie și mărfuri și sectorului său turistic, într-un moment de 

turbulențe economice interne. (REUTERS - 27 februarie) /opopescu/lbadiu 

TASS: Aleksandar Vučić a anunțat că vizita lui Nikolai Patrușev la Belgrad a fost anulată  

RADOR (27 februarie) - Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că vizita secretarului Consiliului 

de Securitate al Federației Ruse, Nikolai Patrușev, la Belgrad era planificată, dar a fost anulată. Astfel, liderul sârb 

a respins acuzațiile conform cărora Nikolai Patrușev ar fi făcut o vizită secretă la Belgrad cu avionul președintelui 
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Serbiei. "Domnul Patrușev trebuia să vină la Belgrad, s-a anunțat de acum 10 zile. Această vizită a fost anulată, 

domnul Patrușev nu a fost și nu va veni la Belgrad, dar pentru cei care mint și înșală publicul, nimic nu este sacru 

și, fără îndoială, vor continua să mintă" - a spus liderul sârb. Anterior, la 21 februarie, ziarul "Večernje Novosti" 

a anunțat că Nikolai Patrușev va efectua la 28 februarie o vizită în Serbia pentru a se întâlni cu Vučić. Nu au existat 

informații dinspre partea rusă despre planuri pentru o astfel de vizită. (www.tass.ru - 27 februarie) /ssirbu/lbadiu 

REUTERS: Turcia va implementa pactul internațional privind navigația prin strâmtori, din cauza 

războiului din Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Ministrul turc de externe, Mevlüt Çavușoğlu, a declarat, duminică, 27 februarie, 

că Turcia pune în aplicare un pact internațional privind circulația navală către Marea Neagră. Conform Convenției 

de la Montreux din 1936, Turcia deține controlul asupra strâmtorilor Dardanele și Bosfor care leagă Marea 

Mediterană și Marea Neagră și poate limita trecerea navelor militare, în timpul războiului, sau dacă este 

amenințată. Mevlüt Çavușoğlu a făcut aceste afirmații în cadrul unui într-un interviu în direct la postul de 

televiziune CNN Turk. Anterior, în cursul zilei de duminică, Turcia a calificat invazia Rusiei în Ucraina drept 

"război", într-o schimbare de discurs ce deschide calea pentru un astfel de demers. (REUTERS - 27 februarie ora 

16:36) /mbrotacel/gpodea 

REUTERS: Donald Trump a condamnat acțiunea Rusiei în Ucraina și a declarat că este empatic 

cu poporul ucrainean  

RADOR (27 februarie) - Fostul președinte al Statelor Unite Donald Trump a condamnat sâmbătă invazia 

Rusiei în Ucraina și a spus că se roagă pentru ucraineni. Declarațiile fostului președinte american marchează un 

ton radical diferit de cel utilizat cu o săptămână mai devreme, când l-a elogiat pe președintele Rusiei, Vladimir 

Putin. Donald Trump a făcut declarațiile la o reuniune a conservatorilor, desfășurată în Florida, la câteva ore după 

ce SUA și aliații lor au anunțat un pachet dur de sancțiuni, care prevede și blocarea accesului unor bănci rusești la 

sistemul internațional de transfer interbancar SWIFT și reducerea capacității băncii centrale ruse de a sprijini 

moneda națională, rubla. La începutul săptămânii, Donald Trump a iritat pe unii membri a Partidului Republican 

pentru că a descris acțiunile lui Vladimir Putin în Ucraina ca fiind "geniale" și "chiar experimentate". Sâmbătă, 

Donald Trump și-a exprimat empatia pentru poporul ucrainean și l-a elogiat pe președintele ucrainean, Volodimir 

Zelenski, pe care l-a calificat drept "eroic" pentru că a rămas la Kiev. "Atacul Rusiei asupra Ucrainei este 

îngrozitor. Ne rugăm pentru mândrul popor al Ucrainei, Dumnezeu să îi binecuvânteze!", a declarat Donald Trump. 

Fostul președinte american a mai spus că președintele Putin a profitat de "slăbiciunea" lui Joe Biden și a atacat. 

(REUTERS - 27 februarie, ora 3:18) /mbaciu/pvelisar 

VII.2. Perspectiva militară 

BBC: Grupul de hackeri Anonymous a anunțat că a lovit cibernetic website-ul guvernului Ceceniei  

RADOR (27 februarie) -  Grupul de hackeri Anonymous a anunțat că a atacat și dezafectat website-ul 

guvernului Ceceniei la 12 ore după ce regiunea aliată Rusiei a declarat că va trimite trupe în Ucraina. După o 

verificare a jurnaliștilor BBC s-a constatat că website-ul guvernului cecen arată în prezent mesajul "404 Host Not 

Found error page". Cecenia, oficial Republica Cecenia, este o republică constituentă a Rusiei, iar liderul cecen, 

Ramzan Kadîrov, este un aliat apropiat al președintelui rus, Vladimir Putin. Gruparea Anonymous a declarat vineri 

"un război cibernetic" împotriva Rusiei și a lansat mai multe atacuri cibernetice împotriva unor website-uri 

guvernamentale din Rusia, inclusiv împotriva website-ului Ministerului rus al Apărării, pe care l-a scos din serviciu 

pentru câteva ore. Media de stat Russia Today a confirmat, de asemenea, că site-urile sale au fost încetinite și 

afectate pe porțiuni, într-un atac lansat vineri. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 27 februarie, ora 6:00) 

/mbaciu/dsirbu 
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INTERFAX: Forțele armate ruse au ucis peste 200 de militari ucraineni în timpul capturării 

aerodromului de lângă Kiev  

RADOR (27 februarie) - Armata rusă a anunțat capturarea unui aerodrom aflat la una dintre suburbiile 

Kievului și uciderea a peste 200 de militari ai părții ucrainene în timpul acestei operațiuni. "În timpul operațiunii 

de capturare a aerodromului, peste 200 de naționaliști din unitățile speciale ale Ucrainei au fost uciși. Nu există 

pierderi în rândul forțelor armate ruse" - a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor 

Konașenkov. El a declarat că, pe 24 februarie, Forțele Armate Ruse au efectuat o operațiune de aterizare cu succes 

în apropierea aerodromului Hostomel din suburbiile Kievului. ''În această operațiune au fost implicate peste 200 

de elicoptere rusești. Succesul aterizării a fost asigurat de suprimarea întregului sistem de apărare aeriană din zona 

de aterizare, izolarea completă a zonei de luptă aeriană și desfășurarea activă a războiului electronic'', a remarcat 

reprezentantul ministerului. La Kiev, în Piața Șevcenko, au fost montate instalații de sisteme de lansare multiplă 

Grad pentru a lovi zona aerodromului Hostomel, unde este staționat personalul militar rus, a spus Konașenkov. 

Potrivit lui, acestea sunt date de la serviciile de informații. (www.interfax.ru  - 27 februarie) 

/vdraguta/lbadiu/cvanatoru 

REUTERS: Vladimir Putin a mulțumit forțelor speciale ruse  

RADOR (27 februarie) - Președintele Vladimir Putin a rostit duminică o alocuțiune televizată care a fost 

publicată și pe site-ul Kremlinului, în cadrul căreia a mulțumit forțelor speciale ale Rusiei, evidențiindu-i pe cei 

care "își îndeplinesc eroic datoria militară" în Ucraina. Forțele ruse au atacat instalații de petrol și gaze din Ucraina, 

provocând explozii uriașe, au declarat duminică oficiali locali, în timp ce aliații occidentali pregătesc noi sancțiuni, 

între care excluderea principalelor bănci din Rusia din principalul sistem global de plăți electronice. (REUTERS 

- 27 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Vladimir Putin a dispus plasarea în alertă maximă a forțelor de descurajare nucleară  

RADOR (27 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin a ordonat comandamentului militar să plaseze 

în alertă maximă forțele de descurajare - o referință la unități care includ și armament nuclear - invocând 

declarațiile agresive din partea liderilor NATO și sancțiunile economice împotriva Moscovei. "După cum puteți 

vedea, statele occidentale nu doar că adoptă măsuri ostile împotriva țării noastre, din punct de vedere economic - 

mă refer la sancțiunile ilegale pe care toată lumea le cunoaște foarte bine - ci, de asemenea, oficiali de rang înalt 

al principalelor țări din NATO își permit să facă declarații agresive cu privire la țara noastră", a declarat Putin la 

televiziunea de stat. (REUTERS - 27 februarie ora 15:30) /mbrotacel/schelaru 

TASS: Vladimir Putin a ordonat plasarea forțelor de descurajare ale Armatei Ruse în regim 

special de serviciu  

RADOR (27 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, ca răspuns la declarațiile agresive ale 

Occidentului, a ordonat plasarea forțelor de descurajare ale Armatei Ruse în regim special de serviciu. "Oficialii 

de rang înalt ai principalelor țări NATO își permit să facă declarații agresive la adresa țării noastre, prin urmare îi 

ordon ministrului apărării și șefului Statului Major al Forțelor Armate Ruse să plaseze forțele de descurajare ale 

Armatei Ruse în regim special de serviciu" - a declarat, duminică, șeful statului rus, în timpul unei întâlniri la 

Kremlin cu ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, și cu șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, 

Valeri Gherasimov. "Da!" - au răspuns Șoigu și Gherasimov. Adresându-se șefului Ministerului Apărării și șefului 

Statului Major General, Vladimir Putin a subliniat că țările occidentale întreprind acțiuni neprietenoase împotriva 

Rusiei în sfera economică. "Am în vedere sancțiunile nelegitime, pe care care toată lumea le cunoaște bine" - a 

adăugat Putin. Întâlnirea a avut loc pe fondul operațiunii militare speciale a Federației Ruse în Ucraina, pe care 

Moscova a început-o ca răspuns la apelul de ajutor al liderilor din Donbas. (www.tass.ru - 27 februarie) 

/ssirbu/schelaru 
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REUTERS: Ordinul lui Putin privind forțele nucleare - o escaladare inacceptabilă a conflictului 

(ambasadorul SUA la ONU)  

RADOR (27 februarie) - Ambasadorul SUA la Națiunile Unite, Linda Thomas-Greenfield, a declarat, 

duminică, într-un interviu pentru CBS News, că ordinul lui Putin cu privire la plasarea în alertă a forțelor de 

descurajare - ce includ unități de armament nuclear - reprezintă o escaladare inacceptabilă a conflictului. 

"Înseamnă că președintele Putin continuă să intensifice acest război într-o manieră total inacceptabilă și trebuie să 

continuăm să oprim acțiunile sale în cel mai ferm mod posibil", a declarat Linda Thomas-Greenfield, într-un 

interviu la emisiunea CBS "Face the Nation". (REUTERS - 27 februarie ora 15:42) /mbrotacel/csimion 

ZN.UA: Putin a dispus plasarea în regim de alertă maximă a subunităților forțelor strategice de 

descurajare nucleară  

RADOR (27 februarie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a dispus plasarea în regim de alertă a subunităților 

forțelor ruse de descurajate nucleară care au în serviciul de luptă rachete nucleare, rachete balistice, rachete de 

croazieră. În timp ce delegațiile ucrainene și ruse se pregătesc pentru negocierile de la Gomel, Belarus, președintele 

rus, Vladimir Putin, a dat acest ordin. Forțele strategice de descurajare ale Rusiei este de fapt o denumire 

generalizată pentru principalul armament al Forțelor Armate Ruse, care au ca principal armament din dotare arme 

nucleare strategice și tactice, rachete nucleare, ca armament principal. (www.zn.ua - 27 februarie) 

/vdraguta/csimion 

DELFI. LT: Putin a ordonat plasarea în regim de alertă maximă a subunităților forțelor strategice 

de descurajare nucleară  

RADOR (27 februarie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a dispus plasarea în regim de alertă a subunităților 

forțelor ruse de descurajate nucleară care au în serviciul de luptă rachete nucleare, rachete balistice, rachete de 

croazieră. Putin a dat acest ordin de a plasa forțele strategice de descurajare nucleară în alertă specială în cadrul 

întâlnirii sale cu ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, și cu șeful Statului Major General Valeri Gerasimov. 

Aceste forțe strategice includ și armele nucleare.  

''După cum vedeți, țările occidentale nu doar întreprind acțiuni neprietenoase împotriva țării noastre în sfera 

economică, mă refer aici la sancțiunile nelegitime, despre care toată lumea a aflat. Dar în special unii oficiali din 

principalele țări NATO admit să facă și declarații agresive la adresa țării noastre", a spus Putin. "De aceea, îi ordon 

ministrului rus al apărării și șefului Statului Major General să plaseze forțele de descurajare nucleară ale Armatei 

Ruse în regim special de serviciu de luptă". După cum a declarat Vytautas Landsbergis, academician și om politic 

lituanian, membru al Parlamentului European, în perioada 2004-2009, unde a reprezentat Lituania, cel care a luptat 

pentru independența Lituaniei față de fosta URSS și a fost primul președinte al statului lituanian din perioada post-

sovietică, a făcut următorul comentariu pe această temă: "Occidentul nu aude și nu poate citi: Putin nu-și dorește 

doar Ucraina, ci vrea mai mult de atât. Aceasta este doctrina lui Putin, Eurasia este visul său. Potrivit îndreptarului 

de pe site-ul Ministerului rus al Apărării, forțele strategice de descurajare nucleară reprezintă ''baza puterii de luptă 

a Forțelor Armate Ruse, concepute pentru a descuraja agresiunea împotriva Rusiei și a aliaților săi, precum și 

pentru a învinge agresorul într-un război, folosind diferite tipuri de arme, inclusiv nucleare''. Ce se înțelege prin 

''regim special'' al serviciului de luptă nu se știe''. (www.delfi.lt - 27 februarie) /vdraguta/lalexandrescu 

TASS: Ministerul rus al Apărării a acuzat Ucraina că folosește muniție cu fosfor  

RADOR (27 februarie) - Militarii ucraineni au început să folosească în mod masiv muniție interzisă cu 

fosfor în suburbiile Kievului, lângă aerodromul Gostomel, care a fost ocupat de subunități ale armatei ruse, a 

anunțat, duminică, jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konașenkov. "Subunitățile 

Forțelor Armate ale Ucrainei, disperate să limiteze ofensiva grupului de trupe ale Forțelor Armate Ruse, au început 

utilizarea masivă a muniției umplute cu fosfor în suburbiile Kievului, lângă aerodromul Gostomel. Folosesc obuze 

de 122 mm pentru obuziere D-30 și rachete pentru instalațiile BM-21 Grad "încă de fabricație sovietică" - a spus 

Konașenkov. "Utilizarea acestor muniții este interzisă de cel de-al treilea protocol al Convenției ONU privind 

armele inumane din 1980" - a subliniat generalul. De asemenea, surse din cadrul Ministerului Apărării au mai 

precizat că trupele din republica populară Lugansk au avansat la 56 km în teritoriul Ucrainei. "Grupul de trupe din 
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republica populară Lugansk, cu sprijinul Forțelor Armate ale Federației Ruse, a avansat cu 56 km și dezvoltă 

ofensiva. Subunitățile forțelor armate ale republicii populare Donețk au mai avansat 3 km în direcția Petrovske și 

finalizează înfrângerea rezervelor grupului operațional-tactic Vostok (al Forțelor Armate ale Ucrainei). A fost 

preluat controlul asupra localităților Anadol și Andriivka" - a declarat acesta. Potrivit afirmațiilor sale, la 

Severodonețk, în regiunea Lugansk, naționaliștii, acționând ca detașamente de baraj, sub amenințarea execuției 

comandanților, încearcă să oprească unitățile în retragere ale Forțelor Armate ale Ucrainei și să le oblige să 

continue rezistența. Detașamentele naționaliste au ucis patru ofițeri ai Forțelor Armate ale Ucrainei. Konașenkov 

a anunțat, de asemenea, că la Mariupol, detașamentele de asalt terorizează civilii. "În Mariupol, detașamentele de 

asalt ale "Pravîi Sektor", sosite din regiunea Lvov, terorizează civilii. Naționaliștii plasează vehicule blindate și 

artileria în zone rezidențiale, folosind populația locală drept scuturi umane" - a spus Konașenkov. Acesta a mai 

precizat că peste 300 de familii de refugiați au ajuns la Lugansk din teritoriile ocupate de Forțele Armate ale 

Ucrainei. "Refugiații sosesc la Lugansk din teritoriile republicii ocupate de Forțele Armate ale Ucrainei. În prezent, 

peste 300 de familii au ajuns la Lugansk, cărora li se oferă tot ajutorul necesar" - a declarat acesta. (www.tass.ru - 

27 februarie) /ssirbu/csimion 

REUTERS: Rusia anunță că soldații săi au fost uciși și răniți în ofensiva din Ucraina (Interfax)  

RADOR (27 februarie) - Ministerul rus al Apărării a comunicat duminică, 27 februarie, că soldați ruși au 

fost uciși și răniți în timpul unei ofensive în Ucraina, însă a adăugat că pierderile părții ruse sunt mult mai mici 

decât cele suferite de Ucraina, fără a oferi un număr, potrivit agenției de presă Interfax. De la debutul a ceea ce 

Rusia a numit "o operațiune militară specială" în Ucraina, forțele armate au lovit 1.067 complexe militare, a 

transmis Interfax, citând Ministerul Apărării. (REUTERS - 27 februarie ora 19:00) /mbrotacel/csimion 

RIA NOVOSTI: Ministerul rus al Apărării a anunțat distrugerea a 1.067 de obiective militare din 

Ucraina  

RADOR (27 februarie) - În timpul operațiunii militare speciale, militarii ruși au lovit 1.067 de obiective ale 

infrastructurii militare din Ucraina, inclusiv 27 de posturi de comandă și noduri de comunicații, și 38 de sisteme 

de rachete antiaeriene, a declarat, duminică, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, general-maior 

Igor Konașenkov. "De la începutul operațiunii militare speciale, forțele armate ruse au distrus 1.067 de obiective 

ale infrastructurii militare din Ucraina" - a declarat Konașenkov. El a explicat că acestea includ 27 de posturi de 

comandă și noduri de comunicație ale forțelor armate ale Ucrainei, precum și 38 de sisteme de rachete antiaeriene 

de apărare aeriană - S-300, "Buk M-1" și "Os"a, precum și 56 de stații radar. Konașenkov a precizat că, la 27 

februarie, au fost distruse 7 sisteme de rachete antiaeriene, inclusiv un S-300 în apropierea orașului Kramatorsk. 

De asemenea, trei drone de atac "Bayraktar TB-2" au fost doborâte în suburbiile orașului Cernihiv. "Totodată, de 

la începutul operațiunii, au fost distruse 254 de tancuri și alte vehicule blindate de luptă, 31 de avioane la sol, 46 

de lansatoare de rachete multiple, 103 piese de artilerie de câmp și mortiere, 164 de unități de vehicule militare 

speciale" - a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării. (www.ria.ru - 27 februarie) 

/ssirbu/schelaru 

NEWS.RAMBLER.RU: Cei care transportă arme din Occident prin Ucraina pot deveni ținta 

loviturilor, afirmă un senator rus  

RADOR (27 februarie) - Șeful Comisiei pentru Protecția Suveranității din Consiliul Federației (camera 

superioară a Parlamentului rus), Andrei Klimov, a declarat că oamenii care intenționează să transporte arme 

occidentale prin teritoriul Ucrainei ar putea deveni țintele unor lovituri precise, transmite portalul news.rambler.ru, 

citând Agenția RIA Novosti. Eu am o întrebare simplă - cum vor ajunge aceste arme acolo acum? Mă interesează 

- cum? Bine, banii îmi imaginez cum pot ajunge: îi vor pune în conturile lor acolo. Dar arma, fizic, cum va ajunge 

în Ucraina? - a întrebat Klimov. 

Potrivit afirmațiilor acestuia, de îndată ce un transport cu marfă militară intră pe teritoriul Ucrainei, se 

desfășoară "demilitarizarea". Că doar nu transportă mere. Ce credeți, că aceste livrări nu sunt urmărite, sau ce? Nu 

este ca și cum ai purta un cuțit în buzunar" - a adăugat senatorul rus. Menționăm că, la 27 februarie, la granița 

ucraineano-belarusă sunt așteptate negocieri între delegațiile Rusiei și Ucrainei. Anterior, ministrul ucrainean de 
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externe, Dmitro Kuleba, nu a exclus ca rezultatul negocierilor cu Rusia să fie pacea, dar a spus că nu poate fi vorba 

despre "capitularea" Kievului. (www.news.rambler.ru - 27 februarie) /ssirbu/sdm2/denisse 

CNN: Oficial ucrainean face apel la crearea unei armate IT care se lupte împotriva Rusiei  

RADOR (27 februarie) - Ministrul pentru digitalizare din Ucraina, Mihailo Fedorov, a scris sâmbătă pe 

Twitter că la Kiev "se creează o armată IT, care să continue să lupte pe frontul cibernetic", în timp ce trupele ruse 

continuă asaltul asupra Ucrainei. Ministrul Fedorov a postat link-ul pe un canal al aplicației Telegram, în care 

încurajează hackerii din toată lumea să opereze atacuri asupra unor obiective vitale energetice și financiare ale 

Rusiei, printre care se numără și Gazprom și băncile Sberbank și VTB. Administrația Statelor Unite a sancționat 

joi cele două bănci, pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina. Mesajul de pe Telegram, promovat de ministrul Fedorov, 

a fost tradus și în engleză și face apel la "toți specialiștii IT din alte țări". (CNN INTERNATIONAL, 27 februarie, 

ora 1:00) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Trupele ruse care au invadat Ucraina au suferit pierderi, iar o parte din soldați au fost luați 

prizonieri (Marea Britanie)  

RADOR (27 februarie) - Ministrul apărării din Marea Britanie, Ben Wallace, a analizat ultimele evoluții din 

Ucraina și a afirmat că forțele ruse "nu au înregistrat progresul scontat". Trupele ruse "suferă din cauza provocărilor 

care țin de logistică și din cauza rezistenței puternice ucrainene", a declarat ministrul Wallace într-un mesaj scurt 

transmis pe Twitter. Oficialul britanic a confirmat că forțele ruse au înregistrat victime, iar o parte din soldați au 

fost luați prizonieri. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 27 februarie, ora 2:00) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Soldații ucraineni care apărau Insula Șerpilor din Marea Neagră ar putea fi în viață 

(Ucraina)  

RADOR (27 februarie) - Soldații ucraineni care apărau mica insulă Zmeini (Insula Șerpilor) din Marea 

Neagră ar putea fi încă în viață, potrivit unui comunicat emis sâmbătă de Poliția de Frontieră a Ucrainei (SBGSU). 

"Credem cu tărie că toți apărătorii insulei Zmeini sunt încă în viață", subliniază comunicatul citat. Vineri, atât 

președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, cât și SBGSU au declarat că toți soldații de pe insulă au fost uciși, iar 

insula a fost capturată de forțele ruse. Tot vineri, general-maiorul rus Igor Konașenkov a declarat că 82 de soldați 

"au lăsat armele și s-au predat unei unități a Forțelor Armate ale Rusiei". Potrivit presei ruse, prizonierii ucraineni 

au fost duși în Sevastopol, în Crimeea. (CNN INTERNATIONAL, 27 februarie, ora 3:00) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Analiștii militari ai unui institut din SUA pentru studierea războiului prezintă ultima analiză 

a luptelor din Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Analiștii operațiunilor militare de la Institutul pentru Studierea Războiului din 

Statele Unite au făcut publică ultima analiză privind campania Rusiei în Ucraina, după ziua de sâmbătă, a treia de 

la începutul invaziei pe teritoriul ucrainean. Analiștii au declarat că Rusia a "eșuat în încercarea de a încercui și 

izola Kievul cu ajutorul atacurilor mecanizate și aeropurtate pe care le-a plănuit în mod clar anterior". Înaintarea 

forțelor ruse este acum concentrată pe atacuri directe asupra capitalei ucrainene, cu unități de asalt în nord-estul 

orașului și pe un flanc îngust al fluviului Nipru care trece pe lângă Kiev, au mai spus analiștii militari. Forțele ruse 

au "abandonat temporar" atacurile asupra orașelor Cernigău și Harkov, părând că ocolesc acele orașe pentru a 

ajunge la Kiev, subliniază analiștii și precizează că atacurile asupra acestor orașe au eșuat pentru că au fost "slab 

plănuite și executate", iar în teren trupele s-au lovit de "o mai mare hotărâre și rezistență decât s-au așteptat", 

susține institutul. Succesele trupelor ruse în sudul Ucrainei, însă, reprezintă cel mai mare pericol și "amenință să 

anuleze apărarea de succes a Ucrainei la nord și nord-est". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 27 februarie, ora 5:00) 

/mbaciu/pvelisar 
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UKRINFORM: Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei: Inamicul a pierdut șapte avioane, 

11 elicoptere, un convoi de tehnică militară și un tren cu combustibil, în ultimele 24 de ore 

RADOR (27 februarie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță: ''Inamicul a pierdut șapte 

avioane, 11 elicoptere, un convoi de tehnică militară și un tren cu combustibil, în ultimele 24 de ore. Statul Major 

al Forțelor Armate ale Ucrainei informează că, în ultimele 24 de ore, invadatorii au mai pierdut trei avioane SU-

30CM, 11 elicoptere, două aeronave SU-25, două avioane IL-76MD, un convoi de tehnică militară și un tren cu 

combustibil, potrivit datelor Comandamentului Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei și potrivit unui 

comunicat postat pe pagina de Telegram a Radei Supreme, transmite Agenția de presă Ukrinform. Se mai 

precizează că apărarea aeriană a Forțelor Aeriene Ucrainene continuă să provoace pierderi semnificative aviației 

inamicului, vehiculelor blindate și militarilor inamicului. ''În ultimele zile, forțele de ocupație ruse au pierdut cel 

puțin 11 elicoptere de diferite tipuri, trei avioane de vânătoare Su-30SM, două avioane de atac Su-25 și un avion 

de transport militar Il-76MD cu forțe de desant aerian al invadatorilor. La capitolul tehnică militară inamică au 

fost distruse: avioane de luptă Su-27, echipaje de luptă ale sistemelor de rachete antiaeriene S-300 și Buk M-1'', 

mai anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, un bombardier de primă linie Su-24M al 

Forțelor Aeriene Ucrainene a distrus un convoi format din 20 de echipamente de tehnică militară, într-un singur 

raid aerian. Echipajul sistemului aerian fără pilot Bayraktar TB-2 a funcționat excelent, distrugând un întreg eșalon 

feroviar cu combustibil și lubrifianți'', a adăugat Statul Major. După cum a mai raportat Statul Major al Forțelor 

Armate ale Ucrainei, pentru a treia zi continuă războiul din Ucraina - pe 24 februarie, președintele rus, Vladimir 

Putin, a anunțat începerea unei invazii asupra Ucrainei. În jurul orei 4:00, pe 24 februarie, Federația Rusă a lansat 

atacuri armate asupra Ucrainei și a început un război. A fost introdusă legea marțială. Șeful statului ucrainean, 

Volodimir Zelenski, a semnat un decret de mobilizare generală. (www.ukrinform.ua - 27 februarie) 

/vdraguta/dsirbu 

UKRINFORM: Harkov și Sumi sunt sub controlul Ucrainei  

RADOR (27 februarie) - Forțele Armate ale Ucrainei controlează situația în absolut toate direcțiile ofensivei 

inamice. La Skadovsk și lângă Herson, în Hola Pristan, inamicul a reușit doar pentru o perioadă scurtă să înainteze, 

se duc lupte. Serviciul de Stat pentru Comunicații Speciale și Protecția Informațiilor a publicat o actualizare remisă 

sâmbătă seară de Forțele Armate ale Ucrainei, pe Telegram. Se menționează că în Harkov s-a reușit respingerea 

atacurilor, orașul este sub controlul Ucrainei. O cantitate mare de tehnică militară rusă a fost distrusă, există pagube 

în clădirile rezidențiale și răniți. La Sumi, situația este sub control. În timpul zilei de sâmbătă, au fost înregistrate 

atacuri de artilerie, Forțele Armate ale Ucrainei au distrus un convoi de vehicule inamice care transportau 

combustibil, doi militari ruși au fost capturați. În regiunea Lugansk, tentativele trupelor ruse de a ocupa localitățile 

continuă, acestea se deplasează de la Belgorod spre Starobelsk. Inamicul nu a reușit să ajungă la granițele 

regiunilor Lugansk și Donețk. În Ohtirka, armata ucraineană a împiedicat inamicul să cucerească orașul. Centrala 

termică locală avariată și-a reluat activitatea. Șase persoane au murit în urma schimburilor de focuri. În regiunea 

Volhinia se înregistrează atacuri armate ale ocupanților din Belarus. La Skadovsk și lângă Herson în Hola Pristan, 

inamicul a reușit pentru o scurtă perioadă să înainteze. Se duc lupte pentru a împiedica inamicul să primească 

ajutoare. În cursul zilei de 26 februarie, armata rusă a pierdut cel puțin 11 elicoptere de diferite tipuri, trei avioane 

de vânătoare Su-30SM, două avioane de atac Su-25 și un transport militar Il-76MD cu trupe de desant. În total, de 

la începutul invaziei Ucrainei din 24 februarie, Federația Rusă a pierdut peste 3.000 de militari, aproximativ 100 

de tancuri, 16 avioane și 18 elicoptere. (www.ukrinform.ua - 27 februarie) /vdraguta/dsirbu 

RBC: În Harkiv continuă luptele între armata ucraineană și forțele militare ruse  

RADOR (27 februarie) - Luptele continuă la Harkiv, însă armata rusă suferă pierderi semnificative, trupele 

Kievului raportând că au distrus echipamentul invadatorilor care au pătruns în oraș - scrie RBC, duminică 

dimineață. Vehiculele forțelor armate ruse se deplasează prin oraș, informația în acest sens fiind confirmată de 

Departamentul Regional de Protecție Civilă. Femeile și copiii din Harkiv au fost sfătuiți să meargă în adăposturi. 

(www.rbc.ua - 27 februarie) /sdan/dsirbu 
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KORRESPONDENT: Tehnica militară rusă a intrat în Harkov  

RADOR (27 februarie) - Tehnica militară rusă a intrat în Harkov. Trupele ruse au fost observate pe străzile 

din orașul Harkov. Prin urmare, guvernatorul regiunii Harkov cere populației locale să nu părăsească adăposturile. 

În dimineața zilei de 27 februarie, tehnica militară rusă, care a intrat în Harkov, a fost observată în zona rezidențială 

Aleksiivka din nord-vestul orașului, relatează Klymenko Time. Acest lucru este relatat de mass-media pe 

Telegram, în special de ZN.UA. În total, au fost numărate șase mașini marcate cu litera Z, care se deplasau spre 

stația de metrou Pobeda. În acest sens, Consiliul orășenesc Harkov a suspendat circulația transportului public în 

zona Aleksiivka, notează Klimenko Time. Guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Sinegubov, a confirmat intrarea 

tehnicii militare ruse în Harkov. ''A fost observat echipamentul ușor al inamicului rus la Harkov, inclusiv în partea 

centrală a orașului. Atenție! Nu părăsiți zonele de adăpost! Forțele Armate ale Ucrainei lichidează inamicul. 

Solicităm populației civile să nu să iasă pe străzile orașului'', a spus guvernatorul. Tehnică militară inamică în 

Harkov a fost observată și în apropierea stației de metrou Kievskaia. La Harkov, sâmbătă seara, un obuz rusesc a 

lovit o clădire cu nouă etaje, o femeie a murit, salvatorii au evacuat douăzeci de persoane. În regiunea Harkov, o 

femeie a aruncat un cocktail Molotov într-un transportor blindat rusesc și a distrus mașina blindată inamică. 

(www.korrespondent.net - 27 februarie) /vdraguta/dsirbu 

BBC: Serviciul de internet Starlink, activ în Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Miliardarul Elon Musk și-a activat rețeaua de sateliți Starlink în Ucraina pentru a 

ameliora conectivitatea la internet, ca urmare a întreruperilor generate de invazia rusă. Elon Musk și-a anunțat 

decizia pe contul său de Twitter, ca răspuns la o cerere directă în acest sens din partea vicepremierului ucrainean 

Mihailo Fedorov. Conexiunile ucrainene la internet au fost afectate mai ales în regiunile de est și sud ale țării. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 27 februarie, ora 8:04) /opopescu/dsirbu 

 

 

REUTERS: Trupe rusești au intrat în orașul ucrainean Harkov  

RADOR (27 februarie) - Forțele ucrainene se luptau duminică cu trupele rusești pe străzile orașului Harkov, 

din nord-estul Ucrainei, a declarat guvernatorul regional Oleh Sinegubov. "Vehiculele ușoare ale inamicilor ruși 

au pătruns în Harkov, inclusiv în centrul orașului", a spus dl Sinegubov. "Forțele armate ale Ucrainei distrug 

inamicul. Le cerem civililor să nu iasă din case". Videoclipuri difuzate de Anton Herașcenko, consilier al 

ministrului de interne și de Serviciul de Stat al Comunicațiilor Speciale și Protecție a Informațiilor din Ucraina au 

arătat mai multe vehicule militare ușoare deplasându-se pe o stradă și, separat, un rezervor de combustibil în 

flăcări. (REUTERS –  

AFP: Orașele ucrainene Herson și Berdiansk, înconjurate de forțele rusești  

RADOR (27 februarie) - Armata rusă a anunțat că a înconjurat, duminică, două orașe mari din sudul 

Ucrainei, Herson și Berdiansk, în a patra zi a invaziei militare. "În ultimele 24 de ore, forțele armate ruse au blocat 

complet orașele Herson și Berdiansk", care au 290.000 și, respectiv, 110.000 de locuitori, a precizat Ministerul rus 

al Apărării într-un comunicat citat de agenția TASS. (AFP - 27 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Armata rusă susține că a blocat orașele Herson și Berdiansk  

RADOR (27 februarie) - Trupele ruse au "blocat complet" orașele Herson și Berdiansk din sudul Ucrainei 

și au ocupat orașul Henicesk și un aeroport de lângă Herson, a anunțat duminică agenția de știri RIA, citând un 

comunicat al Ministerului rus al Apărării. (REUTERS - 27 februarie) /opopescu/dsirbu 
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REUTERS: Autoritățile din Ucraina înființează o "legiune străină" pentru voluntarii din 

străinătate  

RADOR (27 februarie) - Ucraina înființează o legiune străină "internațională" pentru voluntarii din 

străinătate, a declarat duminică președintele Volodimir Zelenski. "Acesta va fi principala dovadă a sprijinului 

vostru pentru țara noastră", a afirmat dl Zelenski într-o declarație. (REUTERS - 27 februarie) /opopescu/dsirbu 

UNIAN: În primele două zile de război, ucrainenii au donat aproape 30 de milioane de euro în 

sprijinul armatei naționale  

RADOR (27 februarie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei informează că în ultimele două zile, 

clienții Băncii Centrale au transferat peste 1 miliard de grivne (29,7 milioane de euro, n.r.) în conturile deschise 

pentru sprijinirea trupelor ucrainene. În perioada 25-26 februarie, cetățenii ucraineni au făcut 1,5 milioane de plăți 

în conturile deschise pentru susținerea armatei naționale. (www.unian.net - 27 februarie) /sdan/dsirbu 

INTERFAX: Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat blocarea totală a orașelor Herson 

și Berdiansk din Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat reținerea a 471 de militari 

ucraineni lângă Harkov. Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat blocarea completă a orașelor Herson și 

Berdiansk din Ucraina. În ultimele 24 de ore, Forțele Armate Ruse au blocat complet orașele Herson și Berdiansk 

din Ucraina, a declarat duminică Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării. În plus, 

armata rusă a preluat controlul aerodromului de la Ciornobaivka de lângă Herson și  orașului Henicesk (situat în 

regiunea Herson din Ucraina), a declarat Konașenkov, în cadrul unui briefing. Vinerea trecută, Konașenkov a 

raportat că armata rusă a blocat Kievul din partea de vest. Ministerul rus al Apărării a mai declarat că militarii ruși 

au preluat controlul asupra Centralei nucleare de la Cernobîl. (www.interfax.ru  - 27 februarie) /vdraguta/dsirbu 

INTERFAX: Armata rusă a acuzat Batalionul Azov de atacuri lansate asupra orașului Mariupol  

RADOR (27 februarie) - Armata rusă nu lansează atacuri asupra orașelor ucrainene, Batalionul ucrainean 

Azov (o organizație interzisă în Federația Rusă) a lansat atacuri asupra orașului Mariupol, a anunțat Ministerul rus 

al Apărării. ''Pe 26 februarie, între orele 16:00 și 16:20, naționaliștii ucraineni din Batalionul Azov au atacat zonele 

rezidențiale ale localității Sartana, situată la suburbia orașului Mariupol și Școala nr. 8 din orașul Mariupol. Au 

fost distruse clădiri și există morți în rândul populației civile'', a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus 

al Apărării, Igor Konașenkov. ''Ministerul rus al Apărării a avertizat că naționaliștii ucraineni organizează astfel 

de provocări, a subliniat el. (www.interfax.ru  - 27 februarie) /vdraguta/dsirbu 

INTERFAX: Forțele armate ale celor două republici Lugansk și Donețk au avansat adânc în 

teritoriul ucrainean, 12-52 km  

RADOR (27 februarie) - Armata rusă a anunțat că forțele armate ale celor două republici Lugansk și Donețk 

continuă cu succes să rupă apărarea Forțelor Armate ale Ucrainei. ''Forțele republicii Lugansk au avansat adânc în 

apărare, de la începutul operațiunii ofensive, 52 de kilometri. Gruparea de trupe ale republicii populare Donețk a 

continuat ofensiva în direcția Petrivske, avansând 12 kilometri. A fost preluat controlul asupra Pavlopil și 

Pișcevik'', a declarat, în cadrul unui briefing, duminică, Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus 

al Apărării. (www.interfax.ru  - 27 februarie) /vdraguta/dsirbu 

RBC: Trupele ruse au invadat un orășel de lângă Kiev  

RADOR (27 februarie) - Echipamente militare rusești au fost văzute intrând, duminică, orășelul ucrainean 

Bucea, de lângă Kiev, localnicii postând în acest sens mai multe imagini video - scrie RBC. "Vehiculele rusești se 

îndreaptă spre centru. Invadatorii trag în case. Pregătiți cocktail-uri, arătați-le 'eliberatorilor' ospitalitatea 

ucraineană" - a scris un utilizator pe Telegram. (www.rbc.ua - 27 februarie) /sdan/dsirbu 
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INTERFAX: Armata rusă a distrus 975 de obiecte ale infrastructurii militare din Ucrainei  

RADOR (27 februarie) - Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat blocarea completă a orașelor 

Herson și Berdiansk din Ucraina. Forțele armate ruse au distrus 975 de obiecte ale infrastructurii militare 

ucrainene, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konașenkov. ''Până în momentul de 

față, Forțele Armate Ruse au distrus 975 de obiecte ale infrastructurii militare a Ucrainei. Printre acestea se 

numără: 23 de posturi de comandă și centre de comunicații ale Forțelor Armate ale Ucrainei, trei posturi radar, 31 

de sisteme de rachete antiaeriene S-300, Buk M-1 și Osa, 48 de stații radiolocație'', a spus Konașenkov la un 

briefing duminică. El a mai spus că au fost doborâte opt avioane de luptă și șapte elicoptere, 11 vehicule aeriene 

fără pilot, două rachete tactice Tocika-U. 

''Au fost distruse 223 de tancuri și alte vehicule blindate de luptă, 28 de avioane (la sol), 39 de lansatoare de 

rachete multiple, 86 de piese de artilerie de câmp și mortiere, 143 de unități de vehicule militare speciale'', a spus 

Konașenkov. (www.interfax.ru - 27 februarie) /vdraguta/dsirbu 

INTERFAX: Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat că forțele armate ruse au blocat 

Kievul, în partea de vest  

RADOR (27 februarie) - Armata rusă a anunțat că a blocat Kievul dinspre vest. În momentul de față, 

principalele forțe ale trupelor aeropurtate și-au unit forțele cu unitățile de desant aerian rusești aterizate pe 

aerodromul Hostomel, blocând capitala Ucrainei dinspre vest, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus 

al Apărării, Igor Konașenkov. El a declarat că unitățile Forțelor Armate Ruse continuă să îndeplinească sarcini în 

zona Kievului și a altor orașe, dând dovadă de curaj și eroism. Konașenkov a acuzat, de asemenea, conducerea 

ucraineană că încearcă să folosească civilii pe post de scuturi umane. "Fac un apel la cetățenii ucraineni. 

Conducerea dumneavoastră naționalistă folosește aceleași metode ca și teroriștii. Vor să vă folosească drept scut 

uman. Forțele armate ruse nu vor ataca zonele rezidențiale ale capitalei ucrainene", a spus purtătorul de cuvânt al 

Ministerului rus al Apărării. Konașenkov a anunțat și capturarea aerodromului Hostomel din suburbiile Kievului. 

Potrivit Ministerului Apărării al Federației Ruse, peste 200 de persoane din unitățile speciale ale Ucrainei au fost 

ucise. Vineri, Ministerul rus al Apărării a declarat că armata rusă a preluat controlul asupra Centralei nucleare de 

la Cernobîl. (www.interfax.ru  - 27 februarie) /vdraguta/dsirbu 

BBC: Forțele ucrainene au respins în cursul nopții un atac rusesc la Odessa  

RADOR (27 februarie) - Locuitorii din al treilea cel mai mare oraș din Ucraina, Odessa, de la Marea Neagră, 

au declarat că forțele rusești care au încercat să debarce acolo în timpul nopții au fost respinse de militarii ucraineni. 

Un locuitor a declarat pentru BBC că în centrul orașului domnește calmul, adăugând însă că suburbiile au fost 

bombardate. Oamenii au fost evacuați în adăposturi. În alte regiuni din sudul Ucrainei, imagini din satelit arată 

forțe terestre rusești plasate în jurul unei hidrocentrale de pe Nipru. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 27 februarie, 

ora 12:02) /opopescu/dsirbu 

RBC: Ministerul Afacerilor Interne din Ucraina cere sprijinul locuitorilor din capitala Kiev și din 

regiunea Kiev  

RADOR (27 februarie) - Ministerul Afacerilor Interne din Ucraina cere sprijinul locuitorilor din capitala 

Kiev și locuitorilor din regiunea Kiev pentru a repera o grupare teroristă. ''Armata ucraineană caută un convoi de 

tehnică militară blindată și echipamente inamice, care este marcat cu litera V. Aceștia sunt teroriști deosebit de 

periculoși, care au sosit în Ucraina într-o misiune specială. Toți cei care le-au văzut, le-au înregistrat, cunosc 

locația acestora, sunt rugați să transfere de urgență datele militarilor sau, dacă este posibil, să le blocheze 

circulația'', anunță un comunicat remis la ora locală 12:27. (www.rbc.ua - 27 februarie) /vdraguta/dsirbu 

TASS: În Ucraina, foști militari vor fi eliberați din închisori pentru a putea participa la acțiunile 

armate  

RADOR (27 februarie) - Autoritățile ucrainene eliberează din închisori foști militari, care și-au exprimat 

dorința de a reveni în serviciu, a declarat procurorul din cadrul Biroului procurorului general, Andrei Siniuk, pentru 
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publicația "Obșcestvenoe". "Problema este complexă și se rezolvă la cel mai înalt nivel. Vorbim de un număr mare 

de persoane, care se află în arest sau care execută deja pedepse în toată țara" - a declarat procurorul. Potrivit 

afirmațiilor sale, în privința majorității doritorilor, problema este încă în curs de hotărâre. Sunt luate în considerare 

experiența lor de luptă, serviciile aduse statului și pocăința sinceră" - a adăugat Siniuk. În același timp, publicația 

"Obșcestvenoe" susține că Serhii Torbin, condamnat pentru organizarea unui atac asupra unei persoane publice, 

Katerina Handziuk, a fost deja eliberat din arest. Aceasta fost stropită cu acid sulfuric și mai târziu a murit în spital. 

Se subliniază că acestuia i s-a permis să mai ia în grupul său vreo zece persoane dintre condamnați. De asemenea, 

a fost eliberat din arest un fost militar condamnat pentru uciderea unui civil. (www.tass.ru - 27 februarie) 

/ssirbu/dsirbu 

RBC: Sub controlul Forțelor Armate Ucrainene, la Harkov, zeci de militari ruși s-au predat  

RADOR (27 februarie) - La Harkov, zeci de militari ruși s-au predat, nu mai țin legătura cu comandamentul 

Forțelor Armate Ruse. Părăsind pozițiile lor, luptătorii agresorului încearcă să se ascundă în rândul populației 

civile, relatează Agenția de presă RBC-Ucraina, cu referire la mesajul șefului Administrației Regionale Harkov, 

Oleg Sinegubov. "Zeci de luptători ruși s-au predat Forțelor Armate ale Ucrainei la Harkov. Luptătorii ruși 

capturați vorbesc despre o epuizare totală și demoralizare și că nu mai țin legătură cu Comandamentul central, și 

nu înțeleg și nici nu știu care ar trebui să fie acțiunile lor ulterioare", a precizat comandamentul Forțelor Armate 

Ucrainene. După cum a specificat Sinegubov, de la începutul atacului asupra Ucrainei, trupele ruse nu au mai 

primit hrană și nici apă, iar echipamentul lor nu mai are rezerve de combustibil. Locuitorii din Harkov sunt rugați 

să fie atenți, pentru că, părăsindu-și pozițiile, trupele ruse încearcă să se ascundă printre civili, cerându-le 

oamenilor haine și mâncare. Agenția de presă RBC-Ucraina anunță că trupele ruse se predau autorităților locale 

din orașele ucrainene. După cum bine știți, blindate și echipament militar rusesc a fost văzut la Harkov, în această 

dimineață, locuitorii orașului sunt rugați să nu iasă din case pe străzi, din cauza luptelor aflate în desfășurare. 

(www.rbc.ua - 27 februarie) /vdraguta/schelaru 

BBC: Lupte între trupele ruse și cele ucrainene, pe străzile din Harkov  

RADOR (27 februarie) - Au loc lupte pe străzile din orașul Harkov, din nord-estul Ucrainei. Oficialii insistă 

că forțele ucrainene încă dețin controlul deplin al orașului, după ce o coloană de vehicule ușoare ruse au avansat 

către centru. Aflat atât de aproape de frontiera cu Rusia, Harkov este unul dintre primele orașe puse în pericol de 

invazia rusă, iar aici par a avea loc primele lupte semnificative, ce vor constitui un test atât pentru apărători, cât și 

pentru atacatori, transmite corespondentul BBC la Kiev. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 27 februarie, ora 14:00) 

/mbrotacel/schelaru 

REUTERS: Rachete Iskander lansate din Belarus către Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Rachete Iskander au fost lansate din Belarus către Ucraina, în jurul orei locale 

17:00, a declarat un consilier al Ministerului ucrainean de Interne. Oficiali ucraineni și ruși urmează să se 

întâlnească pentru negocieri la granița dintre Belarus și Ucraina, a anunțat, duminică, biroul președintelui 

ucrainean, Volodimir Zelenski. (REUTERS - 27 februarie ora 18:00) /mbrotacel/schelaru 

TASS: Eduard Basurin afirmă că armata de la Kiev a lăsat în urma sa în timpul retragerii arme 

de fabricație străină  

RADOR (27 februarie) - Miliția populară a Republicii Populare Donețk a capturat arme de fabricație străină, 

care au fost abandonate de subunitățile ucrainene în retragere, inclusiv șapte sisteme antitanc NLAW, a anunțat, 

duminică, adjunctul șefului Departamentului Miliției Populare a Republicii, Eduard Basurin. "În timpul operațiunii 

de eliberare a teritoriului regiunii Donețk au fost confiscate modele de arme străine, pe care Occidentul le-a furnizat 

militanților ucraineni. Avem în posesia noastră șapte unități de rachete portabile antitanc ghidate NLAW de 

producție suedezo-britanică, precum și un sistem de rachete antitanc de producție ucraineană "Stugna-P" - se 

afirmă în declarația Miliției Populare publicată pe canalul Telegram. Potrivit afirmațiilor lui Basurin, aceasta este 

încă o confirmare că armele furnizate de Occident nu sunt folosite în scopuri defensive, după cum a afirmat Kievul. 

În ianuarie, presa a raportat că Londra a livrat la Kiev sisteme antitanc ușoare NLAW. Alte țări occidentale au 
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trimis în mod activ arme în Ucraina. Potrivit șefului Ministerului ucrainean al Apărării, Aleksei Reznikov, de la 

începutul acestui an, autoritățile americane au transferat peste 650 de tone de mărfuri militare la Kiev. La rândul 

său, președintele american, Joe Biden, a anunțat că anul trecut volumul asistenței militare pentru Ucraina a atins 

un record de 650 de milioane de dolari, în special, a fost livrat un lot de sisteme de rachete antitanc Javelin. 

(www.tass.ru - 27 februarie) /ssirbu/gpodea 

KORRESPONDENT: Plasarea în alertă a forțelor nucleare rusești, un mod de a exercita presiuni 

asupra delegației ucrainene (Dmitro Kuleba)  

RADOR (27 februarie) - Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, consideră că ordinul președintelui 

rus, Vladimir Putin, de a trece în alertă forțele de descurajare, inclusiv armele nucleare, este o încercare de a 

exercita presiune asupra delegației ucrainene înaintea negocierilor. "Acest ordin al președintelui Putin a venit după 

anunțul că cele două delegații sunt pregătite să se întâlnească. Noi considerăm acest anunț, acest ordin ca pe o 

intenție de a crește miza și de a exercita presiuni suplimentare asupra delegației ucrainene. Dar nu vom ceda acestei 

presiuni" - a declarat Kuleba, într-un briefing de presă. Potrivit acestuia, Ucraina a intrat în negocieri pentru a 

asculta Rusia și pentru a-și exprima poziția. "Dacă ordinul președintelui Putin de a-și pune în alertă armele nucleare 

este o amenințare directă de a folosi aceste arme nucleare împotriva Ucrainei, atunci mesajul meu este foarte 

simplu: va fi un dezastru pentru omenire, dar pe noi acest lucru nu ne va distruge" - a adăugat șeful diplomației 

ucrainene. (www.korrespondent.net - 27 februarie) /sdan/gpodea 

REUTERS: Rachetele Iskander lansate din Belarus au lovit Aeroportul Jitomir (consilier al 

Ministerului de Interne ucrainean)  

RADOR (27 februarie) - Un consilier din cadrul Ministerului de Interne ucrainean a declarat că rachetele 

Iskander lansate mai devreme dinspre Belarus au lovit Aeroportul Jitomir, din nordul Ucrainei. (REUTERS - 27 

februarie ora 18:36) /mbrotacel/csimion 

KORRESPONDENT: Rusia nu va folosi arme nucleare în războiul cu Ucraina (cancelaria 

prezidențială ucraineană)  

RADOR (27 februarie) - Oleksi Arestovici, consilier al șefului cancelariei prezidențiale ucrainene, a explicat 

de ce președintele rus, Vladimir Putin, nu va folosi arme nucleare în războiul împotriva Ucrainei. Potrivit acestuia, 

dacă Rusia lansează lovituri nucleare asupra armatei ucrainene, atunci întreaga parte europeană a Federației Ruse 

și Belarus vor deveni nelocuibile pentru mulți ani. "Dacă vor lansa o lovitură, așteptându-se că ne vor dărâma și 

vom renunța, ei bine, nu ne vor dărâma și nu vom renunța" - a declarat Arestovici. Acesta mai crede că cei din 

jurul lui Putin nu vor fi de acord cu utilizarea armelor nucleare. "Cred că și în cazul în care va exista o astfel de 

comandă, acest lanț va eșua undeva. Pentru că executanții înțeleg foarte clar ce va urma executării unui astfel de 

ordin - răspunsul celor care ei înșiși dețin arme nucleare, răspunsul la acțiunile unui maniac" - a mai menționat 

Arestovici. Un alt motiv pentru care Putin nu va folosi arme nucleare împotriva Ucrainei, potrivit consilierului, 

este faptul că liderul de la Kremlin are nevoie de această țară. "După folosirea armelor nucleare, este imposibil din 

punct de vedere tehnic să conduci un popor care a experimentat acest lucru pe propria piele. Mai ales un popor ca 

al nostru. Mister Putin este departe de a fi nebun. Dar vrea să credem că este nebun. Nu ne este teamă. El a sperat 

doar la un succes rapid și strălucit. Și l-a obținut. Ce-i drept, nu pentru el, ci pentru Ucraina, pentru oamenii și 

pentru armata sa. Se mai întâmplă" - a adăugat Oleksi Arestovici, consilier în cancelaria prezidențială ucraineană. 

Amintim că Vladimir Putin ordonat, duminică, punerea în alertă a forțelor nucleare. (www.korrespondent.net - 27 

februarie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Ucraina va primi din partea Belgiei 3.000 de mitraliere și 200 de lansatoare de grenade 

antitanc, anunță Volodimir Zelenski  

RADOR (27 februarie) - Ucraina va primi 3.000 de mitraliere și 200 de lansatoare de grenade antitanc din 

Belgia, a anunțat duminică președintele Volodimir Zelenski printr-o postare pe platforma Twitter. Ucraina a 

adresat un apel aliaților săi occidentali pentru armament și sprijin financiar, pe fondul luptei duse pentru a respinge 

o invazie rusă la scară largă. (REUTERS - 27 februarie) /cstoica/sdm2 
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KORRESPONDENT: Ucraina eliberează câțiva deținuți pentru a lupta împotriva invadatorilor 

ruși  

RADOR (27 februarie) - Ucraina eliberează din arest câțiva foști luptători pe front, sub rezerva îndeplinirii 

condiției de a apăra statul și de a nu folosi arme împotriva populației - a anunțat procurorul general ucrainean, 

Irina Venediktova. Aceasta a dat asigurări că "atât în ceea ce privește corectitudinea, cât și consecințele juridice, 

totul va fi corect și legal". Anterior, presa de la Kiev a scris că, printre deținuții eliberați pentru a apăra Ucraina, 

s-au numărat inclusiv cei acuzați de uciderea militantei anticorupție Katerina Handziuk, precum și fostul deputat 

Semen Semencenko, aflat în arest la domiciliu. Acesta din urmă, fost militar în Donbas, este cercetat într-un dosar 

de terorism și un altul referitor la nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. (www.korrespondent.net - 27 

februarie) /sdan/sdm2 

RBC: Belgia va oferi Ucrainei câteva mii de mitraliere  

RADOR (27 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat noi livrări de arme din 

Belgia. Potrivit liderului ucrainean, partea belgiană va furniza Ucrainei câteva mii de mitraliere și lansatoare de 

grenade antitanc. "A fost plăcut să aflu că, pe lângă înțelegerile de ieri (sâmbătă - n.r.), Belgia ne trimite și 3.000 

de mitraliere și 200 de lansatoare de grenade antitanc" - a scris Zelenski pe Twitter. Sâmbătă, guvernul belgian a 

anunțat că a decis să sprijine Forțele Armate ale Ucrainei prin trimiterea a 2.000 de mitraliere și 3.800 de tone de 

combustibil în Ucraina. (www.rbc.ua - 27 februarie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Germania își va spori cheltuielile pentru apărare, a spus cancelarul Olaf Scholz  

RADOR (27 februarie) - Germania își va majora semnificativ cheltuielile pentru apărare la peste 2% din 

producția sa economică drept răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia, a declarat duminică cancelarul german 

Olaf Scholz, în cadrul sesiunii extraordinare a Camerei inferioare a parlamentului. "Va trebui să investim mai mult 

în securitatea țării noastre pentru a proteja libertatea și democrația", a spus el, adăugând că guvernul a decis să 

aloce 100 de miliarde de euro pentru investiții militare din bugetul pentru anul 2022. Germania a rezistat mult timp 

presiunii din partea Statelor Unite și a altor state de a-și majora cheltuielile pentru apărare la 2% din PIB, pe fondul 

istoriei sale sângeroase din secolul XX și a unui pacifism puternic în rândul populației sale. Dar în ultimele zile 

și-a revizuit o serie de politici, inclusiv refuzul de a livra arme în zonele de conflict, acceptând să trimită Ucrainei 

arme antitanc defensive, rachete sol-aer și muniție. "Nu ar putea exista alt răspuns la agresiunea lui Putin", le-a 

spus cancelarul Scholz parlamentarilor. (REUTERS - 27 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Grecia va trimite echipamente de apărare în Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Grecia trimite echipamente de apărare în Ucraina, ca răspuns la o solicitare din 

partea guvernului ucrainean, a anunțat duminică cabinetul premierului elen. Două avioane militare de transport C-

130 vor transporta echipamentele în Polonia, într-o demonstrație de solidaritate cu poporul ucrainean, se arată în 

comunicat. Acestea va fi apoi transportate peste graniță, în Ucraina. Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a 

fost informat despre situația din Ucraina de către ministrul apărării și de șeful comitetului apărării naționale al 

Greciei. Guvernul de la Atena va trimite duminică și ajutoare umanitare Ucrainei. Zece cetățeni greci au fost uciși 

și alți șase răniți de bombardamentele rusești, în apropierea orașului ucrainean Mariupol, au anunțat sâmbătă 

autoritățile elene, în timp ce ambasadorul Rusiei a fost convocat luni la Ministerul de Externe. Ambasada Rusiei 

la Atena a comunicat pe Twitter: "Facem apel la toți cei care s-au grăbit să învinovățească Rusia pentru tot să... 

oprească propaganda anti-rusă și să dea dovadă de calm și seriozitate". (REUTERS - 27 februarie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Slovacia acordă Ucrainei sprijin militar suplimentar, în valoare de 4,4 milioane de 

euro  

RADOR (27 februarie) - Guvernul slovac a aprobat, duminică, sprijin militar suplimentar pentru Ucraina, 

în valoare de 4,4 milioane de euro, potrivit website-ului de știri www.dennikn.sk. Slovacia - stat membru NATO, 

care se învecinează cu Ucraina - a aprobat, sâmbătă, ajutoare în valoare de 11 milioane de euro, inclusiv muniție 
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de artilerie calibru 120 mm și combustibil, care au fost deja livrate. (REUTERS - 27 februarie ora 15:24) 

/mbrotacel/schelaru 

REUTERS: Suedia trimite ajutor militar Ucrainei, a anunțat premierul Andersson  

RADOR (27 februarie) - Suedia va trimite ajutor militar Ucrainei, inclusiv armament antitanc, căști de 

protecție și echipament de protecție corporală, a declarat, duminică, premierul Magdalana Andersson. "Suedia 

propune acum sprijin direct pentru forțele armate ucrainene. Acesta include 135.000 de rații alimentare, 5.000 de 

căști, 5.000 de scuturi corporale și 5.000 de arme antitanc, a declarat Andersson, în cadrul unei conferințe de presă. 

(REUTERS - 27 februarie ora 19:24) /mbrotacel/schelaru 

RRA: MApN a sesizat autoritățile competente cu privire la false ordine de chemare la mobilizare 

care ar circula în județul Dâmbovița  

RADOR (27 februarie) - Ministerul român al Apărării Naționale a anunțat, în această seară, că a sesizat 

autoritățile competente cu privire la false ordine de chemare la mobilizare care ar circula în județul Dâmbovița. 

Ministerul a postat pe Facebook și o fotografie cu un document falsificat care se pretinde a fi emis de Centrul 

Militar Județean Dâmbovița.  

Nimic din ceea ce se poate citi în acest document nu corespunde realității și este evident că a fost creat 

pentru a crea panică - se precizează în postarea MApN. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 februarie, ora 

01:02) /pvelisar 

RRA: Italia trimite încă patru avioane de luptă în România pentru a consolida flancul sud-estic al 

NATO  

RADOR (27 februarie) - Italia trimite încă patru avioane de luptă în România pentru a consolida flancul 

sud-estic al NATO, a anunțat la Roma ministrul apărării, Lorenzo Guerini. Astfel, la baza militară Mihail 

Kogălniceanu din apropiere de Constanța vor fi opt avioane italiene Eurofighter. În ultimele câteva zile și forțele 

armatei germane au trimis șase avioane de luptă în România. Belgia, la rândul ei, a anunțat că va detașa 300 de 

militari în România, ca parte a forței de reacție rapidă a NATO. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 

februarie, ora 0:03) /ilixandru/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Guvernul Republicii Moldova a respins informația privind sosirea avioanelor 

NATO pe teritoriul său  

RADOR (27 februarie) - Guvernul Republicii Moldova a respins informația potrivit căreia pe aeroportul 

Mărculești au aterizat avioane NATO. Menționăm că, la 24 februarie, Parlamentul Republicii Moldova a instituit 

regimul stării de urgență pentru o perioadă de 60 de zile din cauza situației din Ucraina și a amenințărilor la 

securitatea Republicii Moldova. Autoritățile moldovene au luat în aceeași zi decizia închiderii spațiului aerian al 

republicii. "În legătură cu dezinformarea care circulă în spațiul public despre aeronave NATO care chipurile ar fi 

aterizat pe aeroportul din Mărculești, comunicăm următoarele: este un fake. Spațiul aerian al Republicii Moldova 

este închis. În ultimele trei zile nici o aeronavă nu a aterizat la Mărculești" - a anunțat serviciul de presă al 

Guvernului moldovean pe canalul său Telegram. https://ria.ru/20220227/moldaviya-1775412533.html 

(www.ria.ru - 27 februarie) /ssirbu/csimion 

BBC: Liz Truss va sprijini orice britanic care va decide să lupte împotriva forțelor ruse 

invadatoare din Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Ministrul britanic de externe, Liz Truss, a declarat că va sprijini orice cetățeni 

britanici care vor decide să plece în Ucraina pentru a lupta împotriva forțelor rusești de invazie. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 27 februarie, ora 13:03:30) /opopescu/dsirbu 
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BBC: Cea mai mare aeronavă din lume, Antonov An-225, a fost distrusă în timpul înaintării Rusiei 

în Ucraina (Dmitro Kuleba)  

RADOR (27 februarie) - Cea mai mare aeronavă din lume, Antonov An-225, a fost distrusă în timpul 

înaintării Rusiei în Ucraina, a declarat ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba. Avionul a fost conceput și 

construit în ultimii ani ai Uniunii Sovietice. A fost construit pentru a transporta navete spațiale, însă, în ultimii ani 

s-a ridicat rareori de la sol. A fost distrus în timpul luptelor de la Aeroportul Hostomel, de lângă Kiev. "Aceasta a 

fost cea mai mare aeronavă a lumi, AN-225 "Mria" ("Vis", în ucraineană). Poate că rușii ne-au distrus "Mria", dar 

nu vor fi capabili niciodată să ne distrugă visul de a fi un stat european puternic, liber și democrat. Vom Triumfa", 

a scris Kuleba pe contul său de Twitter. (www.bbc.com - 27 februarie) /mbrotacel/csimion 

REUTERS: Administrația SUA a condamnat cel mai recent test nord-coreean cu o rachetă 

balistică  

RADOR (27 februarie) - Autoritățile din Statele Unite au condamnat duminică lansarea unei rachete 

balistice de către forțele armate nord-coreene și au cerut administrației de la Phenian să se abțină de la alte acte de 

destabilizare, a anunțat Comandamentul Indo-Pacific al armatei americane într-un comunicat. (REUTERS - 27 

februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Ordinul privind forțele nucleare face parte dintr-un tipar de amenințări inventate de 

Moscova pentru a-și justifica agresiunea (SUA)  

RADOR (27 februarie) - Ordinul președintelui Vladimir Putin de a plasa în alertă maximă forțele nucleare 

ruse face parte dintr-un tipar de amenințări inventate de Moscova pentru a-și justifica agresiunea, a declarat, 

duminică, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki. "L-am văzut făcând asta de nenumărate ori. În niciun 

moment nu a fost amenințată Rusia din partea NATO sau din partea Ucrainei. Acesta este tot un tipar din partea 

președintelui Putin și îi vom face față. Avem capacitatea de a ne apăra, dar trebuie și să denunțăm ceea ce vedem 

aici, din partea președintelui Putin", a declarat Psaki, în cadrul emisiunii "This Week" de la canalul de televiziune 

ABC. (REUTERS - 27 februarie ora 16:42) /mbrotacel/schelaru 

VII.3.  Perspectiva economică  

BBC: Rusia își suspendă cooperarea cu Europa în ceea ce privește misiunile spațiale din Guyana 

Franceză  

RADOR (27 februarie) - Rusia își suspendă cooperarea cu Europa în ceea ce privește misiunile spațiale din 

Guyana Franceză, ca metodă de ripostă la sancțiunile europene care i-au fost impuse. Autoritățile de la Bruxelles 

au minimalizat efectul acestei decizii, insistând că decizia rusă nu va afecta funcționarea rețelelor de sateliți Galileo 

și Copernicus. Galileo este rețeaua europeană globală de navigație prin satelit folosită în domeniile telefoniei 

mobile, autoturismelor, căilor ferate și aviației. Copernicus este rețeaua europeană de meteorologie. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 27 februarie, ora 7:05:30) /opopescu/dsirbu 

INTERFAX: UE și SUA au decis să excludă din SWIFT băncile rusești care au intrat sub incidența 

sancțiunilor  

RADOR (27 februarie) - Statele Unite și aliații săi au anunțat crearea unui grup care să se ocupe de aplicarea 

sancțiunilor ce vizează Federația Rusă. Reprezentanții UE, SUA, Franței, Germaniei, Canadei, Italiei și Marii 

Britanii au convenit să deconecteze de la SWIFT băncile rusești, care sunt vizate de sancțiuni, și în cazul în care 

va fi necesar, și alte bănci din Federația Rusă. "Sancțiunile vor fi adoptate sâmbătă seara", anunțase ieri purtătorul 

de cuvânt al Guvernului german, Steffen Hebestreit. ''Așadar, toate băncile rusești, care sunt vizate deja de 

sancțiunile comunității internaționale și, în cazul în care va fi necesar, și alte bănci rusești vor fi excluse din 

sistemul internațional de plăți SWIFT. Astfel, aceste instituții vor trebui excluse de la fluxurile financiare 

internaționale, ceea ce le va limita activitățile lor la nivel global'', a spus Hebestreit. Această decizie a fost o 

continuare a sancțiunilor pe care țările occidentale le impun ca răspuns la operațiunea militară rusă din Ucraina. 
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Duminică dimineață, ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a anunțat că au loc pregătiri pentru 

deconectarea Rusiei de la SWIFT. (www.interfax.ru  - 27 februarie) /vdraguta/dsirbu 

BBC: SWIFT, pregătit să excludă anumite bănci din Rusia  

RADOR (27 februarie) - Administratorii sistemului de plăți interbancare SWIFT au anunțat că sunt pregătiți 

să pună în aplicare un ordin al guvernelor occidentale de excludere a unor bănci rusești. Președinta Comisiei 

Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că scopul unor astfel de măsuri este să diminueze capacitatea 

președintelui de a-i finanța "mașina de război". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 27 februarie, ora 12:04) 

/opopescu/dsirbu 

RRA: Moscoviții retrag masiv banii din bănci, majoritatea bancomatelor epuizându-și banii lichizi 

încă de dimineață  

RADOR (27 februarie) - La Moscova, poliția rusă a reținut 10 din cei aproximativ 600 de participanți la un 

protest antirăzboi. Moscoviții retrag masiv banii din bănci, majoritatea bancomatelor epuizându-și banii lichizi 

încă de dimineață, ne-a transmis corespondentul nostru Alexandr Beleavschi. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 27 februarie, ora 18:02) /cpodea/schelaru 

REUTERS: Rosneft transmite că decizia BP de a renunța la pachetul de 19,75% de acțiuni este 

rezultatul unor presiuni politice (agenții ruse)  

RADOR (27 februarie) - Rosneft a acuzat că decizia BP de a abandona pachetul de 19,75% de acțiuni la 

gigantul petrolier rus este rezultatul "presiunii politice fără precedent", spunând că 30 de ani de cooperare de succes 

au fost distruși, au informat duminică agențiile de presă ruse. Compania BP a transmis că a luat decizia în contextul 

invaziei Rusiei în Ucraina, marcând un sfârșit brusc și costisitor a trei decenii, adesea grele de operare, în această 

țară bogată în petrol. Compania Rosneft, care a menționat că BP a informat-o în prealabil despre acest demers, a 

anunțat că rămâne deschisă pentru un anumit grad de cooperare. (REUTERS - 27 februarie) /cstoica/sdm2 

TASS: "Rosneft" a comentat decizia BP de a se retrage din capitalul companiei ruse  

RADOR (27 februarie) - "Rosneft", ca răspuns la decizia companiei britanice BP de a se retrage din 

componența acționarilor companiei ruse, la care deținea 19,75% din acțiuni, a explicat că a primit în prealabil 

notificarea privind această decizie. Această decizie va distruge 30 de ani de cooperare, dar "Rosneft" rămâne 

deschis dialogului, se arată într-un comunicat al companiei ruse. "Rosnefti" a primit în prealabil informația din 

partea conducerii BP referitoare la decizia sa de retragere din rândul acționarilor companiei și dintr-o serie de 

proiecte comune. Au fost purtate discuții detaliate pe această temă cu CEO-ul BP, Bernard Looney, și cu 

președintele BP Helge Lund" - se arată în comentariul, postat duminică seară. Surse din cadrul companiei ruse 

susțin că această decizie "distruge 30 de ani de cooperare de succes a celor două companii, îndreptată spre 

asigurarea intereselor acționarilor, dezvoltarea sectorului, conservarea mediului și reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră". În același timp, "Rosneft" și-a exprimat recunoștința față de "conducerea și angajații BP pentru cei 

treizeci de ani de activitate comună". "Rosneft" este întotdeauna deschis cooperării bilaterale" - se afirmă în 

declarația companiei. (www.tass.ru - 27 februarie) /ssirbu/sdm2 

REUTERS: Compania aeriană rusă Aeroflot a anunțat că va anula toate zborurile către destinații 

europene  

RADOR (27 februarie) - Compania aeriană rusă Aeroflot a anunțat că va anula toate zborurile către destinații 

europene până la noi dispoziții. Anunțul a fost făcut duminică, după decizia multor state de a-și închide spațiul 

aerian în semn de protest față de invazia rusă în Ucraina. (REUTERS - 27 februarie) /cstoica/sdm2 
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BBC: Ucraina mulțumește partenerilor occidentali pentru decizia de a bloca accesul unor bănci 

rusești la sistemul SWIFT  

RADOR (27 februarie) - Premierul Ucrainei, Denis Șmihal, a mulțumit aliaților occidentali pentru decizia 

lor de a bloca accesul anumitor bănci rusești la sistemul internațional interbancar SWIFT. "Suntem recunoscători 

tuturor partenerilor noștri cu care am vorbit astăzi. Apreciem sprijinul dumneavoastră și ajutorul real pe care ni-l 

dați în aceste vremuri sumbre. Poporul ucrainean nu va uita niciodată asta", a scris pe Twitter premierul Șmihal. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 27 februarie, ora 6:00) /mbaciu/pvelisar 

REUTERS: Operatorul conductei de gaz din Ucraina a comunicat că tranzitul decurge normal  

RADOR (27 februarie) - Tranzitul gazului rusesc către Europa prin Ucraina continuă în mod normal, iar 

conducta nu a fost deteriorată de nicio explozie, a anunțat duminică operatorul gazoductului din Ucraina. Anterior, 

oficialii ucraineni au declarat că trupele ruse au aruncat în aer o conductă de gaz în regiunea Harkov, din nord-

estul țării, dar nu era clar dacă secțiunea afectată face parte dintr-o conductă de tranzit sau dintr-o rețea de 

distribuție regională. (REUTERS - 27 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Google a blocat descărcările aplicației RT din Rusia pe teritoriul ucrainean  

RADOR (27 februarie) - Google a interzis descărcările aplicației publicației de stat ruse RT pentru 

telefoanele mobile pe teritoriul ucrainean, la cererea Guvernului de la Kiev, a anunțat duminică RT. Totodată, 

Google a interzis sâmbătă RT și altor canale să primească bani pentru reclame pe site-urile lor web, aplicații și 

videoclipuri YouTube, similar cu o astfel de decizie a Facebook, după invadarea Ucrainei. (REUTERS - 27 

februarie) /opopescu/dsirbu 

UNIAN: Ucraina cere burselor de criptomonede să înghețe conturile tuturor cetățenilor din Rusia 

și Belarus  

RADOR (27 februarie) - Ministrul ucrainean pentru transformare digitală, Mihailo Fedorov, a cerut burselor 

de criptomonede din întreaga lume să înghețe conturile tuturor cetățenilor din Rusia și Belarus. "Fac apel la toate 

bursele de criptomonede din lume, solicitând blocarea utilizatorilor din Rusia. Este important să înghețe nu numai 

conturile conducerii politice a Rusiei și Republicii Belarus, ci și a tuturor cetățenilor" - a scris ministrul pe 

Telegram. Banca Națională a Ucrainei, de asemenea, a apelat la sistemele internaționale de plată Visa și 

Mastercard solicitând blocarea cardurilor de plată emise de bănci înregistrate în Federația Rusă. (www.unian.net 

- 27 februarie) /sdan/gpodea 

RBC: Ucraina insistă asupra introducerii unui embargo total asupra petrolului și gazelor din 

Rusia  

RADOR (27 februarie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat că Ucraina insistă asupra 

introducerii unui embargo total asupra energiei din Rusia. "Insistăm asupra unui embargo total asupra petrolului 

și gazelor rusești. A le cumpăra acum înseamnă a plăti pentru uciderea bărbaților, femeilor și copiilor ucraineni. 

Salut primii pași decisivi ai unui număr de state europene în acest sens și îi îndemn și pe ceilalți să acționeze 

decisiv și fără întârziere" - a Kuleba pe Twitter. RBC amintește că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a 

făcut un apel similar pe 24 februarie, în cadrul unei reuniuni de urgență a Consiliului European. Zelenski a declarat 

atunci că țările europene ar trebui să deconecteze imediat Rusia de la SWIFT și să impună un embargo asupra 

comerțului cu petrol și gaze de la ruși. Țările occidentale au aprobat deja primul pas pe care l-a cerut Zelenski, mai 

multe bănci rusești urmând să fie excluse din platforma SWIFT în zilele următoare. (www.rbc.ua - 27 februarie) 

/sdan/sdm2 

REUTERS: UE, SUA și alți parteneri au anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei  

RADOR (27 februarie) - Președintele Comisiei Europeen, Ursula von der Leyen, a anunțat sâmbătă că UE 

împreună cu Statele Unite și alți parteneri occidentali intenționează să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei 
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pentru invadarea Ucrainei. Printre sancțiuni se numără și interdicția impusă mai multor bănci rusești de a accesa 

sistemul global de plăți interbancare SWIFT. (REUTERS - 27 februarie, ora 0:18) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Germania și aliații săi occidentali au convenit să taie accesul Rusiei la SWIFT  

RADOR (27februarie) - Germania și aliații săi occidentali au convenit să taie accesul Rusiei la serviciul 

bancar global SWIFT, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului german. Este al treilea pachet de sancțiuni 

menite să stopeze invazia Rusiei în Ucraina. Sancțiunile, agreate de Statele Unite, Franța, Canada, Italia, Marea 

Britanie și Comisia Europeană, vor include și limitarea capacității băncii centrale ruse de a susține rubla. Pachetul 

de sancțiuni prevede, de asemenea, și eliminarea "pașapoartelor de aur" pentru magnații ruși și familiile acestora, 

precum și vizarea unor indivizi și instituții din Rusia și din străinătate care sprijină războiul împotriva Ucrainei, a 

mai spus purtătorul de cuvânt al guvernului german. "Țările și-au exprimat disponibilitatea de a lua noi măsuri, în 

cazul în care Rusia nu stopează atacul împotriva Ucrainei și, prin urmare, și împotriva ordinii pașnice a Europei", 

a subliniat oficialul german. (REUTERS - 27 februarie, ora 0:24) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Germania a ordonat interzicerea intrării în spațiul aerian al său a avioanelor din Rusia  

RADOR (27 februarie) - Germania a ordonat interzicerea intrării în spațiul aerian al țării a avioanelor ruse, 

informează sâmbătă ministrul german al transporturilor, Volker Wissing. Compania aeriană germană Lufthansa a 

anunțat anterior că va evita spațiul aerian al Rusiei din cauza războiului din Ucraina, precizând că nu va mai opera 

zboruri către destinații din Rusia pentru următoarele 7 zile, iar avioanele care deja se află în Rusia vor pleca în cel 

mai scurt timp. "Siguranța pasagerilor și a echipajelor reprezintă permanent cea mai mare responsabilitate pentru 

noi", se arată într-un comunicat emis de Lufthansa și trimis reporterilor CNN. (CNN INTERNATIONAL, 27 

februarie, ora 4:00) /mbaciu/pvelisar 

BBC: Țările europene își închid pe rând spațiile aeriene pentru avioanele rusești  

RADOR (27 februarie) - Ministrul german al transporturilor a anunțat că va interzice accesul aeronavelor 

rusești în spațiul aerian german, Germania devenind astfel ultima țară europeană care adoptă o astfel de măsură. 

Mai devreme, autoritățile din Estonia au anunțat o interdicție similară, iar guvernele din celelalte două state baltice 

se pregătesc să le urmeze exemplul. Polonia, Bulgaria și Cehia au impus la rândul lor astfel de restricții. Compania 

aeriană german Lufthansa a anunțat că în următoarele șapte zile își va suspenda cursele spre Rusia. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 27 februarie, ora 7:04) /opopescu/dsirbu 

AFP: Finlanda își va închide spațiul aerian pentru avioanele rusești  

RADOR (27 februarie) - Finlanda își va închide spațiul aerian avioanelor rusești, ca ripostă la invadarea 

Ucrainei, a anunțat guvernul, alăturându-se astfel multor țări europene care au luat măsuri similare. Țara nordică, 

având o frontieră de peste 1.300 de kilometri cu Rusia, "se pregătește să închidă spațiul aerian traficului aerian 

rusesc", a anunțat ministrul transporturilor, Timo Harraka, într-o postare pe Twitter. (AFP - 27 februarie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Germania își va închide timp de trei luni spațiul aerian pentru avioanele rusești  

RADOR (27 februarie) - Germania își va închide timp de trei luni spațiul aerian pentru avioanele și 

companiile aeriene rusești, începând duminică de la ora 15:00, ora locală (14:00 GMT), a anunțat Ministerul 

Transporturilor. Zborurile umanitare sunt excluse de la interdicție, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului. 

Ministerul a transmis sâmbătă că se pregătește să închidă spațiul aerian german pentru zborurile rusești, în urma 

unor decizii similare ale altor țări europene, ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia. (REUTERS - 27 

februarie) /opopescu/dsirbu 
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REUTERS: Danemarca își închide spațiul aerian pentru aeronavele rusești  

RADOR (27 februarie) - Danemarca își va închide spațiul aerian pentru aeronavele rusești, a afirmat 

duminică pe Twitter ministrul danez de externe Jeppe Kofod, adăugând că va face eforturi pentru o astfel de 

interdicție la nivelul întregii UE. (REUTERS - 27 februarie) /opopescu/dsirbu 

 

REUTERS: Italia își va închide spațiul aerian pentru aeronavele rusești  

RADOR (27 februarie) - Italia a decis să-și închidă spațiul aerian aeronavelor rusești, au anunțat duminică 

surse de la cabinetul premierului, alăturându-se astfel mai multor țări europene, inclusiv Marea Britanie și 

Germania, care au luat aceeași măsură ca răspuns la invadarea Ucrainei. (REUTERS - 27 februarie) 

/opopescu/dsirbu 

TASS: Miniștrii energiei din țările UE vor organiza, la 28 februarie, o reuniune de urgență privind 

Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Miniștrii energiei din statele membre UE vor avea, luni, o ședință de urgență cu 

privire la situația din Ucraina, a anunțat, duminică, comisarul european pentru energie, Kadri Simson. "Miniștrii 

energiei din UE se vor reuni, mâine, pentru o întâlnire extraordinară. Agenda noastră clară: securitatea energetică 

pentru Ucraina și UE, sincronizarea Ucrainei cu rețeaua noastră și sancțiunile" - a scris aceasta pe Twitter. 

Comisarul european pentru energie a subliniat că activitatea privind acordarea de ajutor Kievului și noile sancțiuni 

împotriva Moscovei continuă. "Activitatea privind acordarea de ajutor Ucrainei continuă, ceea ce este subliniat de 

noi sancțiuni care vor lovi puternic Rusia" - a adăugat Simson. (www.tass.ru - 27 februarie) /ssirbu/lbadiu 

BBC: Republica Cehă acordă Ucrainei sprijin militar suplimentar, în valoare de aproximativ 18 

milioane de dolari  

RADOR (27 februarie) - Guvernul Republicii Cehe a aprobat sprijin militar suplimentar pentru Ucraina, în 

valoare de 400 de milioane de coroane (18,23 milioane de dolari), a anunțat ministrul apărării, Jana Cernochova, 

duminică, la televiziunea națională. Ea a refuzat să comenteze cu privire la conținutul pachetului. Guvernul a 

aprobat, deja, duminică, un transport în valoare de 188 de milioane de coroane, ce include mitraliere, puști 

automate și alte arme ușoare. (REUTERS - 27 februarie ora 14:18) /mbrotacel/csimion 

MTI: Péter Szijjártó - Ungaria va contribui la diminuarea efectelor crizei umanitare din Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Ungaria va contribui la diminuarea efectelor crizei umanitare din Ucraina - a 

declarat duminică, la punctul de trecerea a frontierei de la Záhony, ministrul ungar de externe, la o conferință de 

presă susținută împreună cu guvernatorul Regiunii Transcarpatia, Viktor Mikita. Péter Szijjártó a accentuat că 

Ungaria îi primește pe cei aflați în necaz și trimite ajutoare în Transcarpatia. Ministrul ungar de externe a evidențiat 

că, la solicitarea lui Viktor Mikita, autoritățile ungare au trimis în Transcarpatia 100.000 de litri de combustibil 

pentru diminuarea crizei de carburanți din această regiune. Totodată, Ungaria trimite alimente și produse de igienă 

personală, iar primul transport de alimente de 28 de tone a ajuns deja la destinație - a precizat Péter Szijjártó, care 

a adăugat că Ministerul ungar de Externe va disponibiliza încă un milion de euro pentru alcătuirea următoarelor 

transporturi cu ajutoare. (MTI - 27 februarie) /ademeny/gpodea 

REUTERS: Franța își închide spațiul aerian pentru aeronavele și companiile aeriene rusești  

RADOR (27 februarie) - Franța a anunțat că se va alătura celorlalte state europene în decizia de a-și închide 

spațiul aerian pentru aeronavele rusești, în răspuns la invadarea Ucrainei de către Moscova, a anunțat duminică, 

pe Twitter, ministrul transporturilor, Jean-Baptiste Djebbari. "Franța își închide spațiul aerian pentru toate 

aeronavele rusești și companiile aeriene rusești, începând din această seară", a spus Djebbari. (REUTERS - 27 

februarie ora 14:54) /mbrotacel/schelaru 
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RRA: Italia se alătură mai multor state europene care au decis să-și închidă spațiul aerian pentru 

companiile ruse  

RADOR (27 februarie) - Italia se alătură mai multor state europene care au decis să-și închidă spațiul aerian 

pentru companiile ruse - a anunțat corespondenta noastră Elena Postelnicu. Tot astăzi, Germania, Franța, Belgia 

și Luxemburg au anunțat această măsură ca represalii pentru invadarea Ucrainei. Numeroase alte țări au făcut, 

începând de joi, anunțuri similare, între care România, Polonia, Cehia, Estonia, Bulgaria, Finlanda, Danemarca, 

Republica Moldova sau Marea Britanie. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 februarie, ora 15:02) 

/lalexandrescu/schelaru 

RC: Miniștrii energiei din țările UE vor organiza o reuniune de urgență privind Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Miniștrii energiei din statele membre UE vor avea, luni, 28 februarie, o ședință de 

urgență cu privire la situația din Ucraina, a anunțat, duminică, comisarul european pentru energie, Kadri Simson. 

"Miniștrii energiei din UE se vor reuni, mâine, pentru o întâlnire extraordinară. Agenda noastră este clară: 

securitatea energetică pentru Ucraina și UE, sincronizarea Ucrainei cu rețeaua noastră și sancțiunile" - a scris 

aceasta pe Twitter. Comisarul european pentru energie a subliniat că activitatea privind acordarea de ajutor 

Kievului și noile sancțiuni împotriva Moscovei continuă. "Activitatea privind acordarea de ajutor Ucrainei 

continuă, ceea ce este subliniat de noi prin sancțiuni care vor lovi puternic Rusia" - a adăugat Simson. 

(www.radiochisinau.md - 27 februarie) /csimion/gpodea 

REUTERS: Air France suspendă zborurile către și dinspre Rusia  

RADOR (27 februarie) - Air France a decis să oprească toate operațiunile către și dinspre Rusia, a anunțat 

compania aeriană, duminică. "În contextul situației din regiune, Air France a decis să suspende zborurile către și 

dinspre Rusia, precum și survolarea spațiului aerian rusesc, pe durată nedeterminată, începând cu 27 februarie", 

potrivit comunicatului companiei. Decizia va duce și la suspendarea zborurilor către și dinspre țări precum China 

și Japonia, în timp ce Air France analizează rute alternative, se mai arată în comunicat. (REUTERS - 27 februarie 

ora 17:30) /mbrotacel/lalexandrescu 

CNN: Spania își închide spațiul aerian pentru companiile aeriene ruse  

RADOR (27 februarie) - Spania își va închide spațiul aerian pentru companiile aeriene ruse, potrivit 

Ministerului spaniol al Transporturilor. Ministerul a anunțat duminică, pe Twitter, acest demers, precizând că 

Spania își "închide spațiul aerian pentru operatorii aerieni ruși" urmând directivele de cooperare ale Uniunii 

Europene. Spania se alătură unui număr mare de alte țări, precum Germania, Italia, Franța și Canada, care și-au 

închis spațiul aerian pentru companiile din Rusia, în acest sfârșit de săptămână, în urma invaziei Rusiei în Ucraina. 

(edition.cnn.com - 27 februarie) /mbrotacel/csimion/schelaru 

REUTERS: Portugalia își închide spațiul aerian pentru companiile aeriene ruse  

RADOR (27 februarie) - Portugalia a decis să își închidă spațiul aerian pentru companiile aeriene ruse, într-

un demers similar cu al altor state europene, "în răspuns ca agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei", precizează un 

comunicat al Ministerului de Externe. (REUTERS - 27 februarie ora 18:00) /mbrotacel/csimion 

REUTERS: UE va furniza arme Ucrainei, va închide spațiul aerian pentru zborurile rusești și va 

interzice canalele presei ruse de stat  

RADOR (27 februarie) - Uniunea Europeană își va închide spațiul aerian pentru aeronavele ruse, va interzice 

canalele presei ruse de stat în blocul comunitar și va adopta sancțiuni împotriva aliatului Moscovei, Belarus, a 

anunțat, duminică, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Aceasta a adăugat că UE va finanța, 

pentru prima dată, achiziția și livrarea de arme și echipament militar către Ucraina. "Acesta este un moment de 

cumpănă pentru Uniunea noastră" a precizat von der Leyen, într-o scurtă declarație. "Uniunea Europeană va 

sancționa indivizi și entități din Belarus care sprijină efortul de război al Rusiei și va extinde și la Belarus restricțiile 

de export care vizează Rusia". UE își intensifică sprijinul pentru Ucraina și sancțiunile împotriva agresorului 
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acesteia, Rusia lui Putin, iar pentru prima dată UE va finanța achiziția și livrarea de arme și de alte echipamente 

către o țară care este atacată, a spus șefa Comisiei. Ursula von der Leyen a adăugat că Uniunea Europeană primește 

"cu brațele deschise" cetățenii ucraineni care au fost nevoiți să se refugieze "din cauza bombelor lui Putin" și s-a 

declarat "mândră" de ajutorul pe care europenii l-au dat acestora. (REUTERS - 27 februarie ora 18:48) 

/mbrotacel/csimion 

REUTERS: UE analizează utilizarea fondurilor comune, pentru armament, combustibil și produse 

medicale destinate Ucrainei  

RADOR (27 februarie) - Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Josep Borrell, a 

declarat că miniștrii din cele 27 de state membre vor analiza, duminică seară, o propunere privind utilizarea 

fondurilor comune, pentru a finanța armament, combustibil și produse medicale pentru Ucraina. Potrivit unei surse 

din Comisia Europeană, UE intenționează să utilizeze fonduri europene în valoare de 450 de milioane de euro, 

pentru a finanța livrări de armament către Ucraina. Alte 50 de milioane de euro ar urma să fie folosite pentru alte 

echipamente destinate Ucrainei, precum bunuri medicale, a declarat aceeași sursă, pentru agenția de presă Reuters. 

(REUTERS - 27 februarie ora 19:00) /mbrotacel/csimion 

REUTERS: Italia a susținut în totalitate măsurile anunțate duminică de Comisia Europeană 

împotriva Rusiei, a anunțat premierul Draghi  

RADOR (27 februarie) - Italia a susținut în totalitate măsurile anunțate duminică de Comisia Europeană 

împotriva Rusiei din cauza invaziei Ucrainei, a declarat premierul Mario Draghi. Uniunea Europeană va închide 

spațiul aerian al UE pentru aeronavele rusești, va încerca să interzică presa oficială rusă în interiorul blocului 

comunitar european și va ținti cu sancțiuni Belarus, aliatul Rusiei. Anunțul a fost făcut duminică de către 

președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. "Italia a susținut pe deplin măsurile împotriva Federației 

Ruse prezentate astăzi de Comisia Europeană. Agresiunea împotriva Ucrainei este barbară și o amenințare la adresa 

întregii Europe. Uniunea Europeană trebuie să reacționeze cu cea mai mare hotărâre", a transmis premierul Draghi 

printr-un comunicat. (REUTERS - 27 februarie) /cstoica/sdm2 

KORRESPONDENT: Ungaria a trimis combustibil și alimente în Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Serviciul de Stat pentru Comunicații Speciale și Protecția Informației de la Kiev a 

anunțat, duminică seară, că Ungaria a trimis Ucrainei 100.000 de litri de combustibil și 28 de tone de alimente - 

scrie Korrespondent. Pe de altă parte, autoritățile de la Budapesta au refuzat să furnizeze arme pentru Forțele 

Armate ucrainene, mai notează publicația. (www.korrespondent.net - 27 februarie) /sdan/sdm2 

CNN: Peste jumătate din rezervele Băncii Centrale a Rusiei vor fi blocate de noile sancțiuni, 

declară Josep Borrell  

RADOR (27 februarie) - Mai mult de jumătate din rezervele Băncii Centrale a Rusiei vor fi blocate ca parte 

a noilor sancțiuni ale UE împotriva țării, a anunțat duminică Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe, Josep Borrell. Acesta a declarat duminică la Bruxelles, alături de președintele Comisiei Europene, Ursula 

Von der Leyen, că va asigura sprijinul politic al celor 27 de state membre UE pentru un nou pachet de sancțiuni 

împotriva Rusiei. Conform pachetului de sancțiuni,  "importante bănci rusești vor fi excluse din sistemul SWIFT", 

a declarat Von der Leyen în conferința de presă. Măsuri împotriva țării vecine Belarus vor fi, de asemenea, 

"sporite", a precizat Borrell, ca răspuns la rolul avut în "facilitare a atacului rusesc împotriva Ucrainei". Von der 

Leyen a anunțat, de asemenea, că UE va oferi finanțare pentru achiziționarea de arme pentru Ucraina, adăugând 

că este pentru prima dată când blocul comunitar european face acest lucru. Borrell a spus că UE face acest lucru 

"pentru că acest război necesită angajamentul nostru pentru a sprijini armata ucraineană". "Am cerut SWIFT, am 

cerut arme și acum le livrăm pe ambele”, a remarcat diplomatul. (www.cnn.com - 27 februarie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Croația își va închide spațiul aerian pentru toate aeronavele rusești  

RADOR (27 februarie) - Croația își va închide spațiul aerian pentru toate aeronavele rusești, cel mai probabil 

de luni, și va lua decizii în sprijinul Ucrainei, a anunțat duminică premierul croat, Andrej Plenković. Premierul a 



343 

 

precizat printr-un comunicat că guvernul va ajuta Ucraina cu echipamentele necesare pentru a se apăra. 

(REUTERS - 27 februarie) /cstoica/sdm2 

RRA: Rusia și-a închis spațiul aerian pentru companiile aeriene din România  

RADOR (27 februarie) - Rusia a anunțat că și-a închis spațiul aerian pentru companiile aeriene din România, 

după ce Autoritatea Aeronautică Civilă Română a închis, de ieri, spațiul aerian al țării noastre pentru toate zborurile 

regulate ale operatorilor înregistrați în Federația Rusă. Până acum, Polonia, Cehia și Bulgaria și-au închis spațiul 

aerian pentru companiile rusești, iar Rusia a răspuns în mod reciproc. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 

februarie, ora 8:03) /mnecula/dsirbu 

REUTERS: România va trimite combustibil și muniție în Ucraina  

RADOR (27 februarie) - România va trimite Ucrainei provizii și echipamente în valoare de 3 milioane de 

euro (3,38 milioane de dolari) și s-a oferit să îngrijească răniții în spitalele militare și civile, a declarat duminică 

purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Cărbunaru. Proviziile care urmează să fie trimise includ combustibil, 

muniție, veste antiglonț, căști, echipament militar, alimente și apă, a adăugat el. În cooperare cu autoritățile de 

frontieră ucrainene, ambulanțele românești vor prelua copiii, femeile însărcinate și bătrânii care așteaptă la cozi 

lungi să treacă granița în România pe la punctul de trecere a frontierei Siret, din nord-estul țării. Autoritățile locale 

din județele de graniță au trimis deja autobuze care transportau alimente, pături și haine de iarnă la Solotvino și 

Cernăuți, chiar peste granița cu Ucraina. (REUTERS - 27 februarie) /opopescu/dsirbu 

RRA: România îi va acorda Ucrainei un nou ajutor în valoare de 3 milioane de euro  

RADOR (27 februarie) - România îi va acorda Ucrainei un nou ajutor în valoare de 3 milioane de euro, 

constând în combustibil, veste antiglonț, căști, muniție, echipamente militare, dar și alimente, apă și medicamente. 

Totodată, guvernul și-a anunțat disponibilitatea de a prelua răniți ucraineni în rețeaua sanitară din România. 

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al executivului, Dan Cărbunaru, care a precizat, de asemenea, că peste 

1.260 de oferte de sprijin pentru țara vecină au fost centralizate, până în această dimineață, pe platforma deschisă 

de guvern. La Palatul Victoria este în desfășurare o nouă reuniune a grupului de lucru în criza ucraineană. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 februarie, ora 12:01) /mnecula/dsirbu 

RRA: România va suplimenta sprijinul militar și umanitar acordat Ucrainei  

RADOR (27 februarie) - România va suplimenta sprijinul militar și umanitar acordat Ucrainei, ca răspuns 

la invazia trupelor ruse, a transmis astăzi președintele Klaus Iohannis. România se alătură partenerilor săi în 

susținerea noilor sancțiuni pentru a întări și mai mult răspunsul comun la invazia Rusiei în Ucraina, a mai scris 

președintele Klaus Iohannis pe Twitter. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 februarie, ora 14:00) 

/gpodea/cpodea 

REUTERS: Norvegia își închide spațiul aerian pentru avioanele din Rusia  

RADOR (27 februarie) - Norvegia a decis să își închidă spațiul aerian pentru avioanele și companiile din 

Rusia, ca urmare a invaziei ruse în Ucraina, a declarat ministrul de externe norvegian, duminică, pentru agenția de 

presă NTB. (REUTERS - 27 februarie ora 15:06) /mbrotacel/schelaru 

REUTERS: Albania își va închide spațiul aerian pentru aeronavele rusești  

RADOR (27 februarie) - Albania își va închide duminică seară spațiul aerian pentru toate aeronavele rusești, 

cu excepția curselor umanitare și a zborurilor de urgență, măsură ce se aliniază recomandărilor Uniunii Europene, 

a transmis ministrul albanez de externe, Olta Xhackai, printr-un mesaj video. (REUTERS - 27 februarie) 

/cstoica/sdm2 
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INTERFAX: SUA introduc sancțiuni împotriva Sberbank, VTB, Sovkombank și Otkritie Bank  

RADOR (27 februarie) - Măsurile restrictive vor afecta și Gazprom, Rostelekom, RusGidro, ALROS, 

Sovkomflot și Căile Ferate Ruse. Banca subsidiară Ozon este vizată și ea de sancțiunile SUA. Noile sancțiuni din 

SUA vor afecta Sberbank, VTB, Sovkombank și Otkritie Bank, potrivit Trezoreriei SUA. Agenția guvernamentală 

a Trezoreriei SUA, OFAC, (Office of Foreign Assets Control, OFAC), responsabilă de aplicarea sancțiunilor, le-

a dispus băncilor americane să închidă conturile corespondente ale Sberbank și ale filialelor sale până pe 26 martie. 

Începând de la această dată, instituțiile financiare americane nu au voie să efectueze tranzacții cu participarea 

Sberbank, a anunțat Trezoreria SUA, într-un comunicat cu privire la sancțiunile împotriva Federației Ruse. 

Operațiunile cu acțiuni și obligații ale Sberbank, VTB, Sovkombank, Otkritie Bank și VEB sunt interzise până pe 

25 mai. Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat sancțiuni aplicate de SUA împotriva VTB și a altor trei bănci 

rusești. Sancțiunile împotriva Sberbank sunt desemnate ca sancțiuni de tip Correspondent și Payable-Through 

Account Sanctions, spre deosebire de sancțiunile împotriva VTB, acestea nu sunt blocate. Otkritie Bank, 

Sovkombank și Novikombank au intrat sub sancțiuni de blocare, reiese din comunicat. În plus, lista de sancțiuni a 

SUA (SDN-list) l-a inclus pe primul vicepreședinte al Consiliului de Administrație al VTB, Andrei Pucikov și Iuri 

Soloviov, precum și primul vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Sberbank, Aleksandr Vediakin. 

Începând de anul trecut, Sberbank avea conturi de Correspondent, pe lângă propriile bănci subsidiare, la Canadian 

Imperial Bank of Commerce, UBS Switzerland, Nordea Danmark, Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, ING 

Belgium, J.P. Morgan AG, HSBC Bank plc, Bank of New York Mellon, Bank of America N.A, Hong Kong Branch 

(Sucursala din Hong Kong), Mizuho Bank, DNB Bank ASA, National Commercial Bank (Arabia Saudită), Nordea 

Bank AB, Oversea-Chinese Banking Corporation (Singapore), Denizbank A.S. (Turcia), Bank of New York 

Mellon (Londra) și JPMorgan Chase. În plus, SUA au impus noi interdicții companiilor ruse care finanțare prin 

capitaluri proprii de la investitorii americani. Investitorilor americani le este interzis să cumpere noi datorii și noi 

acțiuni ale Gazprom, Rostelekom, RusHidro, ALROSA, Sovkomflot, Căile Ferate Ruse, precum și Alfa-Bank și 

Moscow Credit Bank. Interdicția se aplică obligațiilor de datorie cu o scadență mai mare de 14 zile. 

(www.interfax.ru  - 27 februarie) /vdraguta/dsirbu 

REUTERS: Canada își închide spațiul aerian pentru operatorii aerieni din Rusia  

RADOR (27 februarie) - Canada și-a închis spațiul aerian pentru companiile aeriene din Rusia, cu efect 

imediat, din cauza invadării Ucrainei de către Rusia, a declarat duminică ministrul canadian al transporturilor. 

"Vom trage Rusia la răspundere pentru atacurile sale neprovocate împotriva Ucrainei", a scris Omar Alghabra într-

o postare pe Twitter. (REUTERS - 27 februarie ora 16:24) /mbrotacel/csimion 

 

VII.4. Perspectiva socială  

BBC: Mai mult de 3.000 de ruși au fost arestați pentru a fi participat la proteste împotriva 

războiului din Ucraina  

RADOR (27 februarie) - O organizație independentă de monitorizare a comunicat că mai mult de 3.000 de 

ruși au fost arestați pentru a fi participat la proteste împotriva războiului. "Nu războiului!" au scandat participanții 

la cel mai recent astfel de protest, desfășurat la Ekaterinburg. Câteva sute de demonstranți au renunțat la mai arbora 

pancarte, preferând să scandeze împotriva războiului din Ucraina. Proteste mai ample au avut loc la Moscova și 

Sankt Petersburg, unde polițiștii au încercat să anihileze scandările transmițând muzică prin difuzoare. Mulți 

protestatari au fost arestați. Temându-se de represaliile autorităților, majoritatea demonstranților preferă să 

scandeze împotriva războiului decât să profereze critici la adresa președintelui Putin. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 27 februarie, ora 7:05) /opopescu/dsirbu 

RIA NOVOSTI: Sputnik a reacționat la decizia privind interzicerea sa în Uniunea Europeană  

RADOR (27 februarie) - Agenția Sputnik a reacționat la decizia șefei Comisiei Europene, Ursula von der 

Leyen, care a anunțat interzicerea site-urile web și a posturilor de radio ale Agenției Sputnik și a canalului de 

televiziune RT (Russia Today) în Uniunea Europeană, propunând extinderea sancțiunilor pe întreg spațiul de 

internet. "Propunem Uniunii Europene să nu se oprească la jumătăți de măsură, ci să interzică imediat întreg 
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internetul" - au subliniat surse din cadrul serviciului de presă al Sputnik. (www.ria.ru - 27 februarie) 

/ssirbu/schelaru 

REUTERS: Rușii au stat duminică la cozi la bancomate, pe fondul îngrijorărilor legate de 

sancțiuni  

RADOR (27 februarie) - Rușii au format duminică cozi lungi în fața bancomatelor, îngrijorați că noile 

sancțiuni occidentale pe fondul invadării Ucrainei de către Moscova vor declanșa un deficit de numerar și vor 

perturba plățile. Demersurile privind excluderea unor bănci rusești din sistemul global de plăți SWIFT și de 

înghețare a rezervelor Băncii Rusiei urmează să dea o lovitură economică severă, deși autoritățile și creditorii ruși 

au încercat să risipească îngrijorările. "De joi, toată lumea a alergat de la ATM la ATM pentru a retrage numerar. 

Unii sunt norocoși, alții nu atât de mult", a declarat Pyotr, rezident din Sankt Petersburg, care a refuzat să-și 

dezvăluie numele de familie. Rușii au așteptat la cozi lungi pe fondul îngrijorărilor că și cardurile bancare ar putea 

înceta să mai funcționeze sau că băncile vor limita retragerile de numerar. În timp ce demersul legat de interdicția 

SWIFT va împiedica băncile rusești să comunice cu instituții bancare internaționale, analiștii spun că limitarea 

utilizării a peste 630 de miliarde de dolari în rezerve internaționale s-ar putea dovedi și mai costisitoare pentru 

Rusia. Serghei Aleksașenko, un fost vicepreședinte al Băncii Centrale ruse, care locuiește acum în Statele Unite, 

a declarat că fondul național de avere al Rusiei va dispărea efectiv. "(Președintele Vladimir) Putin și (fostul 

ministru de Finanțe Alexei) Kudrin au construit-o pentru ani de zile, gândindu-se la un război major. Războiul a 

venit și nu sunt bani." Băncile rusești au încercat duminică să calmeze temerile legate de alimentările cu numerar 

și sistemele de plată online. Între timp, rata cursului valutar a crescut. Cursul de schimb al rublei a ajuns vineri la 

83 pentru dolar, însă unii creditori ofereau, duminică, peste 100 de ruble pentru un dolar. Cel mai mare creditor al 

Rusiei, Sberbank, a declarat că nu a observat nicio întrerupere în tranzacțiile clienților prin intermediul sistemelor 

de plată proprii și ale partenerilor. Banca de stat de dezvoltare, VEB, a anunțat că restricțiile externe nu o vor 

împiedica să susțină proiecte în Rusia. Otkritie, salvată de Banca Centrală în 2017, a transmis că noile restricții nu 

vor avea un impact semnificativ în afara utilizării cardurilor sale bancare peste hotare. Banca Centrală a sfătuit 

totuși oamenii să-și poarte cardurile bancare cu ei, spunând că este posibil ca sistemele de plată mobile să nu 

funcționeze deloc la terminale sau magazine online operate de una dintre cele cinci bănci vizate de cele mai aspre 

sancțiuni. Serghei, rezident al Moscovei, a spus că va trebui să comande un nou card și să-și amintească cum să 

trăiască așa cum trăia cu cinci ani în urmă, când a încetat să mai folosească numerar. "Sunt obișnuit să trăiesc în 

secolul 21, fără să port carduri de plastic prin preajmă. Totul este instalat pe smartphone-ul meu. Sunt cu siguranță 

împotrivă". Parlamentarul rus Andrei Klimov, citat de RIA, a declarat că "ieșirea Rusiei din SWIFT nu reprezintă 

nicio amenințare pentru aranjamentele noastre interne, stimulează rubla ca monedă internațională și, în același 

timp, reduce posibilitatea controlului distructiv al Occidentului asupra tranzacțiilor noastre". (REUTERS - 27 

februarie) /cstoica/sdm2 

BBC: Rusia - Aproximativ două mii de manifestanți antirăzboi, arestați de Poliția rusă 

RADOR (28 februarie) - Poliția din Rusia a arestat aproximativ două mii de persoane care manifestau în 

aproape 50 de proteste antirăzboi desfășurate în întreaga țară, potrivit unei organizații independente de 

monitorizare. Potrivit OVDInfo, peste cinci mii de protestatari au fost deja arestați de când a început conflictul. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 28 februarie, ora 0:05) /cstoica/sdm2 

 

BBC: În Kiev a fost impusă interdicție de circulație pe întreaga durată a zilei de duminică  

RADOR (27 februarie) - În apropiere de capitala Ucrainei, Kiev, au avut loc două explozii puternice, dintre 

care una a lovit un depozit de carburant. În capitală a fost impusă o restricție de circulație pe întreaga durată a zilei 

de duminică. Corespondentul BBC James Waterhouse s-a numărat printre cei care petrec noaptea în adăposturile 

din Kiev. "Să ieși acum la suprafață ar fi foarte periculos, pentru că pe străzi patrulează mii de voluntari înarmați 

cu puști, sunt puncte de control, voluntari neinstruiți ca soldați circulă cu mașini și interoghează pe oricine s-ar 

afla pe străzi. Ei încearcă să apere orașul. Am auzit explozii produse posibil de foc de artilerie în suburbiile 

orașului, dar oficialii care se află aici, în adăpost, cred că e vorba de un atac aerian", relatează James Waterhouse. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 27 februarie, ora 2:00) /mbaciu/ilapadat 
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BBC: Ucraina a lansat o linie telefonică specială pentru comunicarea între militarii ucraineni și 

familiile acestora  

RADOR (27 februarie) - Autoritățile din Ucraina au instalat o linie telefonică specială pentru familiile 

soldaților ucraineni, la care deja s-au efectuat "sute de apeluri", după cum informează serviciul. Intitulată "Întoarce-

te viu și sănătos din Ucraina", serviciul telefonic a fost lansat sâmbătă de ministerul ucrainean al apărării. "Cu 

ajutorul acestei linii telefonice puteți afla dacă rudele dumneavoastră sunt în viață, sau au fost luate prizoniere, 

dacă au fost rănite, și puteți decide când și în ce mod puteți prelua trupul neînsuflețit al rudelor dumneavoastră 

decedate", a declarat un oficial ucrainean. Linia telefonică reprezintă un apel direct către rușii care au protestat, 

sfidând pericolul arestării, împotriva războiului declanșat de președintele rus, Vladimir Putin, în Ucraina. Rușii și 

ucrainenii se descriu reciproc ca fiind "ca frații și surorile" unii cu alții. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 27 

februarie, ora 5:00) /mbaciu/pvelisar 

BBC: Alarmele de raid aerian au răsunat duminică dimineață în două localități din vestul și nord-

vestul Ucrainei  

RADOR (27 februarie) - Potrivit ultimelor informații, la ora 6:00 dimineața, ora locală, în cel puțin două 

localități din Ucraina s-au auzit alarmele de atac aerian: Rivne, din vestul țării și Luțk, din nord-vestul țării. 

Autoritățile ucrainene au sfătuit populația să caute urgent adăpost. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 27 februarie, 

ora 6:00) /mbaciu/dsirbu 

UKRINFORM: Situația cea mai dificilă se înregistrează în zona Harkov, în regiunea Sumi și în 

sudul Ucrainei  

RADOR (27 februarie) - Situația cea mai dificilă se înregistrează în zona Harkov, în regiunea Sumi și în 

sudul Ucrainei, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă de la Biroul Președintelui Ucrainei, consilierul șefului 

Biroului Președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, relatează un corespondent al Agenției de presă Ukrinform. ''Cea 

mai dificilă situație pe care o avem astăzi este ce de pe direcția Harkov, în regiunea Sumi și în sudul țării, unde se 

duc lupte grele între Forțele Armate ale Ucrainei și ale Federației Ruse'', a declarat el. După cum a relatat 

Ukrinform, președintele rus Vladimir Putin a declarat război Ucrainei, pe 24 februarie, și a lansat o invazie de mari 

proporții. Au fost lansate atacuri de rachete asupra mai multor orașe ucrainene, au fost atacate obiectivele militare 

ale Forțelor Armate ale Ucrainei. În Ucraina a fost introdusă legea marțială și a fost anunțată mobilizarea generală. 

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în discursul său din 25 februarie, a subliniat că invadarea Ucrainei de 

către Rusia este începutul unui război în Europa. (www.ukrinform.ua - 27 februarie) /vdraguta/dsirbu 

BBC: Pe străzile din Kiev patrulează soldați și voluntari ucraineni înarmați  

RADOR (27 februarie) - Forțele ruse au vizat instalații petroliere și rețele de distribuție a gazului în mai 

multe regiuni din Ucraina, în cea de-a patra zi a războiului de acolo. O rachetă rusească a lovit un terminal petrolier 

din Vasilikiv, la 30 de kilometri sud-vest de Kiev. Pentru moment, în centrul capitalei ucrainene este liniște, pentru 

că luptele se desfășoară în alte locații și din cauza restricțiilor de circulație instituite de azi-noapte până mâine 

dimineață. Mii de oameni și-au petrecut din nou noaptea în adăposturi subterane. La suprafață patrulează soldați 

și voluntari înarmați, unii foarte tensionați. Primarul orașului a declarat că oricine va fi văzut pe străzi va fi 

considerat sabotor rus. Invazia rusă a intrat în cea de-a patra zi, dar la Kiev ofensiva rusă pare să se fi blocat la 

periferiile orașului, în mare parte datorită rezistenței ucrainene neașteptat de puternice. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 27 februarie, ora 10:01) /opopescu/lbadiu 

REUTERS: Explozii auzite în Kiev, lupte raportate în apropiere  

RADOR (27 februarie) - O serie de explozii au fost auzite duminică în vestul centrului capitalei ucrainene, 

Kiev, la câteva minute după ce au sunat sirenele pentru raiduri aeriene, a transmis un corespondent al Reuters. 

Presa ucraineană a raportat explozii și confruntări armate într-un oraș din apropiere. Potrivit site-ului de știri 

ucrainean Segodnya.ua, un pod a fost aruncat în aer lângă orașul Buha, la vest de Kiev. Nu este clar dacă a fost 

bombardat de trupele ruse sau distrus de partea ucraineană. Anton Herașcenko, consilier al ministrului de interne 
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al Ucrainei, a declarat că la Buha au loc lupte cu forțele ruse care încearcă să avanseze spre Kiev. (REUTERS - 

27 februarie) /opopescu/dsirbu 

DELFI.LT: Războiul din Ucraina: Lupte de stradă au loc la Harkov - un depozit de deșeuri 

radioactive a fost ținta atacurilor  

RADOR (27 februarie) - Lupte de stradă au loc în orașul Harkov, din Ucraina, unde un depozit de deșeuri 

radioactive a fost bombardat. ''Situația de la Kiev este calmă'', relatează Agenția de presă DELFI.LT. Duminică, 

27 februarie, Armata ucraineană continuă să lupte cu unitățile ruse invadatoare. Luptele continuă pentru a patra zi 

în diverse regiuni ale țării. Situația de la Kiev rămâne sub controlul autorităților ucrainene. Se desfășoară lupte 

aprige în zona aerodromului din Vasilkovo, precum și în apropiere de Harkov. (www.delfi.lt - 27 februarie) 

/vdraguta/dsirbu 

BBC: Peste 280.000 de oameni au fugit din Ucraina în Polona, Ungaria, Moldova și Slovacia  

RADOR (27 februarie) - Mii de oameni continuă să fugă din Ucraina pentru a găsi adăpost în țări situate 

mai în vest, în special în Polonia. Oamenii așteaptă ore întregi la cozile formate la punctele de frontieră. ONU a 

anunțat că un număr de cel puțin 280.000 de oameni au plecat din Ucraina în Polonia, Moldova, Ungaria și 

Slovacia. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 27 februarie, ora 13:05) /opopescu/dsirbu 

RBC: În Ohtirka, regiunea Sumi, salvatorii și voluntari desfășoară o operațiune de urgență pentru 

salvarea oamenilor de sub dărâmături  

RADOR (27 februarie) - Salvatorii din cadrul Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență și voluntarii 

desfășoară în Ohtirka, din regiunea Sumi, o operațiune de urgență pentru salvarea vieții oamenilor și scoaterea 

cadavrelor celor morți de sub dărâmăturile provocate de o explozie. ''În Ohtirka, din regiunea Sumi, echipele 

Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență și voluntarii elimină și debarasează dărâmăturile și scot victimele de 

sub dărâmături. La ora locală 12:13, se înregistrau patru morți, anunță instituția printr-un comunicat. La 

operațiunea specială sunt implicați 40 de salvatori, echipamente, 50 de civili, echipamente grele de inginerie. 

(www.rbc.ua - 27 februarie) /vdraguta/dsirbu 

RBC: Situația din Lvov, ce se întâmplă în oraș  

RADOR (27 februarie) - Mai multe orașe din Ucraina au fost supuse atacurilor cu rachete din partea Rusiei, 

polițiștii de frontieră ucraineni au fost atacați în apropierea graniței cu Belarus. Administrația militară regională 

din Lvov îi îndeamnă pe locuitorii din regiunea Lvov să nu înființeze puncte de control pe drumuri și în localități, 

fără permisiunea autorităților. Înființarea blocajelor rutiere ține de competența administrațiilor militare și a 

servicilor de apărare teritorială. ''De dragul siguranței dumneavoastră, vă rugăm să vă coordonați acțiunile cu 

administrațiile militare raionale și cu unitățile teritoriale de apărare'', anunță autoritățile. În orașul Lvov nu există 

nicio defecțiune în ceea ce privește furnizarea de apă, electricitate și gaze. Utilitățile și serviciile de urgență 

funcționează ca de obicei. Transportul public continuă să funcționeze. Reamintim că la Lvov este interzis accesul 

pe străzi între orele 22:00 și 6:00. Autobuzele și transportul circulă până la ora 21:00. De asemenea, în Lvov au 

început să funcționeze patrule non-stop. Locuitorii, împreună cu poliția și forțele de apărare antiteroristă, 

protejează cartierele orașului pentru a menține siguranța în oraș, anunță Centrul de presă al Consiliului orașului 

Lvov. ''Vă mulțumim tuturor celor care se implică activ în inițiativele de voluntariat, apărare teritorială și acordă 

sprijin Forțele Armate ale Ucrainei. Locuitorii din Lvov, nu vă opriți! Împreună spre victorie!'', anunță autoritățile. 

În atenția șefilor comunităților teritoriale rurale și urbane, Departamentul de Protecție Civilă al Administrației 

Regionale de Stat Lvov propune instalarea de echipamente suplimentare și difuzoare în zonele în care nu există 

suficientă notificare a populației referitor la semnalele de protecție civilă. Spitalul din oraș are nevoie de sânge și 

a adresat un apel către cetățeni să-i ajute. ''Soldații noștri de la Kiev au fost aduși la Spitalul Militar din Lvov. 

Donează sânge la Pekarska 65, la Centrul regional de donare de sânge din Lvov. La Lvov, la ora 8:00, duminică, 

situația era la fel sub control. Orașul a primit duminică peste 2 mii de persoane evacuate din Estul Ucrainei, exodul 

continuă, continuăm să strângem alimente, produse esențiale și fonduri pentru armată. Transportul public circulă 

până la ora 21:00, din cauza stării de asediu. Numărul de mașini ar putea fi mai mic din cauza că sunt mai puțini 
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pasageri. Numai cei care au permis special pot ieși în stradă. Prețurile la alimente nu au crescut, există reduceri. 

Rafturile cu cereale și conserve s-au rărit, totul în rest este disponibil în sortimentul obișnuit. Sunt mici cozi în 

farmacii. Cărbunele activ, calmantele, bandaje și dezinfectatele nu se mai găsesc peste tot în farmacii. Cu toate 

acestea, aproape totul poate fi achiziționat în magazinele industriale, în special în Eva, Watsons, Є tak și ProStor. 

Nu toate bancomatele din centru au reușit să reîncarce bani numerar. Dar puteți înlocui banii electronici cu 

bancnotele în unele supermarketuri, în special, în Silpo'', anunță autoritățile din Lvov, într-un comunicat. 

(www.rbc.ua - 27 februarie) /vdraguta/gpodea 

BBC: Volodimir Zelenski acuză Moscova de bombardarea deliberată a zonelor rezidențiale  

RADOR (27 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Moscova de bombardarea 

deliberată a zonelor rezidențiale, pe măsură ce forțele ruse au încercat să avanseze pe teritoriul ucrainean, în timpul 

nopții. Zelenski a spus că noaptea a fost "brutală", cu împușcături și bombardamente continue, ce au vizat inclusiv 

școli și vehicule ale serviciilor de urgență. "Noaptea trecută a fost brutală în Ucraina. Au fost bombardamente 

asupra unor zone rezidențiale și a infrastructurii civile. Nu există nici măcar un loc din țara noastră pe care 

ocupanții să nu îl considere o țintă acceptabilă. Ei luptă împotriva tuturor, luptă împotriva tuturor ființelor vii, 

împotriva grădinițelor, a clădirilor rezidențiale, împotriva ambulanțelor. Ei folosesc rachete de artilerie și alte 

rachete asupra unor cartiere ale orașelor unde nu există și nu au existat niciodată obiective militare", a spus 

Zelenski. El a adăugat că este gata să aibă discuții cu Rusia, însă nu în Belarus, așa cum a propus Moscova, întrucât 

acest stat a fost folosit pentru invazia rusă. Zelenski a sugerat că ar putea fi posibile convorbiri în altă parte. Cu 

toate acestea, o delegație rusă a ajuns în Belarus și a anunțat că guvernul ucrainean are termen până la ora locală 

15:00, pentru a-și confirma participarea la convorbirile pentru pace. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 27 februarie, 

ora 15:00) /mbrotacel/schelaru 

UNIAN: 200 de milioane de utilizatori ai aplicației ucrainene Reface vor primi notificări privind 

adevărul despre războiul din Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Startup-ul ucrainean Reface a început să trimită notificări utilizatorilor ruși 

conținând imagini reale ale invaziei declanșate de Rusia în Ucraina și un apel la manifestări de stradă - scrie 

UNIAN. Ministerul Transformării Digitale de la Kiev face apel și la alți dezvoltatori ucraineni și internaționali să 

contracareze agresiunea rusă - potrivit unei postări pe contul de Telegram al instituției. "Un startup ucrainean, 

aplicația Reface, a lansat o campanie destinată unui număr de 200 de milioane de utilizatori, astfel încât aceștia să 

afle adevărul despre războiul rus din Ucraina. Compania a început să trimită utilizatorilor ruși notificări care conțin 

îndemnuri la mitinguri și măsuri menite să protejeze poporul rus. Deschizând mesajul primit pe aplicație, 

utilizatorii văd imagini reale ale invaziei ruse în Ucraina. De asemenea, facem apel la alți dezvoltatori ucraineni și 

internaționali să sprijine Ucraina și, dacă este posibil, să contracareze inamicul. Victoria în fața agresorului este 

misiunea noastră comună" - se arată în mesaj. Potrivit Ministerului Transformării Digitale de la Kiev, peste nouă 

milioane de utilizatori din întreaga lume au primit deja astfel de notificări de la Reface. Mesajul respectiv a ajuns 

deja la două milioane de utilizatori din Rusia. De asemenea, Reface solicită utilizatorilor din întreaga lume să 

sprijine Ucraina înregistrând un apel video cu mesajul "Stand with Ukraine! Stop the war!", folosind hashtag-ul 

#StandWithUkraine. Reface este o aplicație ucraineană care permite utilizatorilor să editeze personajele din clipuri 

video, având la dispoziție o serie de funcții avansate, care îi ajută să le schimbe fața. (www.unian.net - 27 februarie) 

/sdan/schelaru 

BBC: Kievul este înconjurat complet, anunță primarul Vitali Klitschko  

RADOR (27 februarie) -  Primarul Kievului a declarat pentru Associated Press că orașul este acum 

„încercuit” de forțele ruse. Vitali Klitschko a fost întrebat dacă există planuri de evacuare a civililor în cazul în 

care trupele ruse ar ocupa capitala. "Nu putem face asta, pentru că toate căile sunt blocate", a răspuns Klitschko. 

"În acest moment suntem încercuiți." Raiduri aeriene au răsunat în oraș, iar locuitorii se confruntă cu o altă noapte 

sub amenințarea unor lovituri aeriene. (www.bb.co.uk - 27 februarie) /cstoica/sdm2 
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ICTV: Ucraina: KFC și McDonald"s își deschid bucătăriile pentru a veni în sprijinul Armatei și 

spitalelor  

RADOR (27 februarie) - Lanțurile americane de fast-food KFC și McDonald’s își desahid bucătăriile 

restaurantelor de pe întreg teritoriul Ucrainei pentru asigurarea cu hrană a personalului militar ucrainean - transmite 

televiziunea ICTV. "Restaurantele KFC și-au deschis bucătăriile de gătit celor care au nevoie: spitale militare, 

clinici, forțe de apărare teritorială, militari etc. Acum, suntem cu toții o singură familie, ne ajutăm unul pe altul 

fără niciun fel de îndoială" - a transmis KFC. Unitățile sunt acum închise vizitatorilor, din motive de siguranță, 

dar oferă consiliilor locale alimente de la restaurantele unde lucrătorii sunt mai în siguranță. Reprezentanții 

autorităților locale preiau produsele și le distribuie acolo unde este cea mai mare nevoie de ele. "Oferim produse 

care nu necesită să fie preparate: chifle, gogoși, deserturi, brânză, lapte, apă, sucuri, roșii, mere, ouă, dar și pahare, 

furculițe, linguri și agitatoare. Cu Ucraina în inimă" - se arată într-un comunicat remis de McDonald’s. Cele două 

lanțuri de fast-food au apelat la industria ospitalității din toată Ucraina să se alăture acestei inițiative și să-și 

deschidă bucătăriile pentru a găti și pentru a livra mâncare celor care au nevoie. (www.ictv.ua - 27 februarie) 

/sdan/sdm2 

RBC: Primarul Kliciko dezminte că orașul Kiev ar fi încercuit de invadatori  

RADOR (27 februarie) - Oksana Zinovieva, purtătoarea de cuvânt al primarului capitalei ucrainene, Vitali 

Kliciko, a declarat, duminică seară, că edilul nu a declarat că orașul este încercuit de forțe rusești, așa cum a scris 

presa în cursul zilei. Primarul califică informațiile respective drept false și manipulatoare. Zinovieva a făcut 

precizările respective după ce presa a publicat o declarație a lui Kliciko pentru Associated Press, din care reieșea 

că orașul Kiev ar fi fost încercuit și civilii nu mai pot fi evacuați. Purtătoarea de cuvânt a confirmat că primarul 

Kliciko a acordat un interviu pentru Associated Press duminică, însă a subliniat că edilul nu a declarat și nici nu a 

sugerat că orașul este încercuit și că oamenii nu au putut fi evacuați. (www.rbc.ua - 27 februarie) /sdan/sdm2 

RBC: Sabotaj informațional desfășurat de ruși împotriva ucrainenilor  

RADOR (27 februarie) - Primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, a declarat, duminică seară, că 

"invadatorii ruși desfășoară un sabotaj informațional împotriva ucrainenilor, înființând pe rețelele de socializare 

pagini false ale reprezentanților autorităților de la Kiev. Acesta a menționat că, pe Instagram, de exemplu, rușii au 

creat un cont fals cu numele său. Kliciko i-a sfătuit pe internauții ucraineni cum să distingă o pagină oficială reală 

de una falsă. "Canalele oficiale de comunicare din rețelele sociale sunt marcate cu o insignă de verificare (bifă 

albastră). Trebuie să fiți atenți la data când a fost creată pagina (data primului mesaj)" - a transmis Kliciko. 

(www.rbc.ua - 27 februarie) /sdan/sdm2 

HIRADO.HU: Péter Szijjártó - Cei evacuați din Ucraina sunt în siguranță  

RADOR (27 februarie) - Cele 35 de persoane care au fost evacuate din Ucraina în cadrul unei operațiuni de 

evacuare, organizată de Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior din Ungaria, sunt în siguranță, a 

precizat sâmbătă Péter Szijjártó, într-o înregistrare video postată pe pagina sa de socializare. Ministrul ungar de 

externe a amintit că mulți diplomați maghiari, membrii familiei lor și civili s-au aflat în condiții dificile la 

Kiev.Vineri s-a luat decizia organizării unui convoi internațional de evacuare, cu ajutorul Ministerului ungar de 

Externe. Péter Szijjártó a informat deja sâmbătă că evacuarea a 35 de persoane a fost finalizată cu succes, iar 

convoiul a ajuns în siguranță la Consulatul General al Ungariei din Ujgorod. Dintre cele 35 de persoane, 24 sunt 

angajați ai ambasadei, diplomați și familiile acestora, inclusiv copii, doi sunt jurnaliști de la Fondul de suport 

pentru servicii media și managementul activelor (MTVA) și doi sunt cetățeni civili maghiari. Convoiul a adus și 

șapte membri ai OSCE și ai Consiliului Europei la Kiev, după ce personalul internațional a cerut ajutor Ungariei 

pentru evacuare, a mai precizat Péter Szijjártó, care a adăugat: convoiul va fi escortat de la Ujgorod până la granița 

ungară de polițiștii ucraineni, unde va fi ajutat de ambasadă, poliția de frontieră ucraineană și poliția ungară pentru 

a intra pe teritoriul Ungariei. De la granița ungară convoiul va ajunge la Budapesta, respectiv la destinațiile 

necesare, cu mașinile Ministerului ungar de Externe. Ministrul a subliniat că persoanele evacuate sunt acum în 

siguranță și a adăugat că "a fost o decizie bună să organizăm un convoi de evacuare". La Kiev, o altă mare 

organizație internațională a apelat la Ungaria pentru ca personalul său să fie ajutat de Ambasada Ungariei. "Vom 
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crea posibilitatea pentru a acorda un ajutor, atât pentru maghiari, cât și pentru cetățenii altor state", a spus Péter 

Szijjártó, care a menționat că la New York a discutat cu liderii ONU, cerându-le sprijinul pentru ca în imediata 

apropiere a Ungariei să fie din nou pace. Este în interesul Ungariei și al poporului ungar ca războiul să se încheie. 

Atât președintele Adunării Generale a ONU, cât și subsecretarul general au promis că vor interveni pentru ca 

părțile ucrainene și ruse să se așeze la masa negocierilor, a precizat șeful diplomației ungare. 

https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2022/02/27/szijjarto-biztonsagban-vannak-az-evakuacios-

akcioban-kimenekitettek/rganciu/dsirbu 

MTI: Peste 100 de transfugi au fost reținuți în noaptea de sâmbătă spre duminică, în județul 

Csongrád  

RADOR (27 februarie) - Polițiștii ungari și cehi, în colaborare cu Garda Civilă, au reținut, din nouă grupuri, 

în total 127 de transfugi  în noaptea de sâmbătă spre duminică, în județul Csongrád-Csanád, a informat poliția 

ungară pe site-ul său. Membrii grupurilor reținute la periferia localităților ungare Mórahalom, Röszke, Ásotthalom 

și Szeged-Gyálarét s-au declarat cetățeni din Afganistan, Siria, Tunisia, Turcia, Maroc, Iran și Eritreea. Împotriva 

transfugilor polițiștii au procedat conform legislației ungare în vigoare. (MTI - 27 februarie) /rganciu/dsirbu 

 

INFOSTART.HU: Războiul ruso-ucrainean - Până în prezent, zece persoane au solicitat azil în 

Ungaria  

RADOR (27 februarie) - De la izbucnirea războiului ruso-ucrainean, la Inspectoratul General pentru 

Imigrări din Ungaria au fost înregistrate zece cereri de azil, a anunțat duminică inspectoratul general într-un 

comunicat remis Agenției de Presă MTI. Majoritatea cetățenilor care au intrat pe teritoriul Ungariei au fost cetățeni 

maghiari de dincolo de granițele Ungariei sau dispuneau de condițiile de ședere legală în Ungaria, astfel că nu a 

existat niciun motiv ca ei să solicite azil. Potrivit comunicatului, cererea pentru azil trebuie înaintată personal la 

oricare din punctele de colectare înființate cu acest scop, care sunt deschise permanent sau la unul din birourile de 

servicii pentru clienți ale  Inspectoratul General pentru Imigrări. După înregistrarea solicitanților de azil, aceștia 

sunt cazați într-un loc "securizat", undă beneficiază de îngrijiri. (MTI - 27 februarie) /rganciu/dsirbu 

REUTERS: Uniunea Europeană ar putea interzice accesul avioanelor rusești în spațiul său aerian  

RADOR (27 februarie) - O interdicție aeriană la nivelul întregii Uniunii Europene privind avioanele rusești 

ar putea face parte dintr-un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, care va fi discutat duminică mai târziu 

de miniștrii de externe ai blocului, a declarat un oficial al UE. Marea majoritate a statelor membre UE și-au închis 

deja spațiul aerian pentru aceste zboruri, iar o decizie mai formală ar putea fi luată în scurt timp, a adăugat oficialul. 

(REUTERS - 27 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Guvernul ceh va aproba ajutoare suplimentare de apărare pentru Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Guvernul ceh va aproba noi ajutoare materiale de apărare pentru Ucraina, care se 

confruntă cu agresiunea Rusiei, a declarat duminică prim-ministrul Petr Fiala. Dl Fiala a spus că nu poate oferi 

detalii despre transport. Guvernul său se va reuni într-o sesiune extraordinară mai târziu, duminică după-amiază. 

Guvernul ceh a trimis sâmbătă în Ucraina mitraliere, puști de asalt, alte arme ușoare și muniție în valoare de 188 

de milioane de coroane (8,57 milioane de dolari). (REUTERS - 27 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Suedia se pregătește să-și închidă spațiul aerian pentru avioanele rusești  

RADOR (27 februarie) - Suedia se pregătește să-și închidă spațiul aerian pentru avioanele rusești, urmând 

exemplul mai multor țări europene, inclusiv Marea Britanie și Germania, ca răspuns la invazia din Ucraina, a 

declarat duminică un membru al guvernului. Ministrul suedez pentru afacerile UE, Hans Dahlgren, a declarat 

pentru postul public de radio SR că țara sa va face, de asemenea, eforturi pentru a asigura închiderea întregului 

spațiu aerian al Uniunii Europene pentru avioanele din Rusia. (REUTERS - 27 februarie) /opopescu/dsirbu 
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MTI: Cetățenii străini care studiază și locuiesc în Ucraina sosesc în orașul ungar Záhony  

RADOR (27 februarie) - Cetățenii străini care studiază și locuiesc în Ucraina, printre care din Maroc, 

Nigeria și Republica Coasta de Fildeș, au sosit duminică direct din Harkov și Ivano-Frankivsk în orașul ungar 

Záhony, județul Szabolcs-Szatmár-Bereg. Oamenii au declarat pentru Agenția de Presă MTI că au călătorit 

înfometați și însetați timp de 24 de ore, schimbând de mai multe ori mijloacele de transport în interiorul Ucrainei 

până au ajuns la granița cu Ungaria. Studenții marocani care studiază ca ingineri de aviație la Universitatea din 

Harkov au spus că este foarte greu să pleci dintr-un oraș asediat, unde sunt doar unul sau două trenuri pe zi spre 

vest. Ei au mai spus că au părăsit orașul în ultimul moment, au auzit deja exploziile, împușcăturile și au petrecut 

ultima noapte în metrou, respectiv într-un adăpost. Acum vor pleca spre Budapesta, unde vor solicita ajutor de la 

Ambasada Marocului pentru a putea pleca acasă. Bărbatul nigerian a sosit la Harkov împreună cu soția sa de 

cetățenie ucraineană și cu copilul lor. Situația lui este mai complicată din cauză că el este nigerian, iar soția lui 

este cetățean ucrainean, așa că nu știe în ce țară vor fi primiți temporar. Cei care nu pot pleca mai departe, sunt 

cazați temporar în Casa de Cultură din Záhony, unde au fost amenajate paturi și saltele de tabără. La fața locului 

există și o ambulanță și personalul ambulanței, la solicitarea căruia refugiații vor efectua testul COVID-19. (MTI 

- 27 februarie) /rganciu/dsirbu 

MTI: Punctele de trecere a frontierei ungaro-ucrainene sunt deschise fără întrerupere  

RADOR (27 februarie) - Punctele de trecere de la frontiera ungaro-ucraineană sunt deschise fără întrerupere, 

trecerea se desfășoară continuu, iar în scurt timp vor fi decise puncte de ajutor pentru persoanele care se refugiază 

în Ungaria din cauza războiului - a anunțat duminică purtătorul de cuvânt al Guvernului Ungariei. Pe pagina sa de 

socializare, Alexandra Szentkirályi a scris că Ungaria nu dorește să se implice în conflictul armat, dar acordă tot 

sprijinul pentru cei care au nevoie, deoarece, "în aceste vremuri grele, refugiații își lasă în urmă patria, casele lor". 

Purtătorul de cuvânt a precizat: pentru a asigura o trecere mai rapidă, toate cele cinci puncte ale frontierei ungaro-

ucrainene funcționează fără întrerupere. "În timp ce pe porțiunile de frontieră ale Ucrainei cu Polonia, Slovacia și 

România timpul de așteptare poate ajunge chiar și la 20-24 de ore, la punctele de trecere din Ungaria timpul de 

așteptare era azi dimineață de cel mult o oră" - a spus Alexandra Szentkirályi. Purtătortul de cuvânt a adăugat că 

în apropierea vămilor vor funcționa în scurt timp așa-numite puncte de ajutor, unde vor fi prezenți angajați ai 

instituțiilor guvernamentale, care vor furniza informații și vor acorda asistență administrativă. (MTI - 27 februarie) 

/ademeny/schelaru 

TASS: Demonstrație antirăzboi în centrul Madridului. La acțiune s-au alăturat 35.000 de persoane  

RADOR (27 februarie) - Duminică, în centrul capitalei Spaniei a avut loc o demonstrație antirăzboi, a 

anunțat corespondentul TASS de la fața locului. Potrivit informațiilor reprezentanței guvernului spaniol la Madrid, 

35.000 de oameni s-au alăturat acțiunii. Demonstrația a început în jurul orei locale 12:00 (14:00 ora Moscovei) în 

Piața Columbus. Participanții au organizat o acțiune către o altă piață din Madrid - Cibeles. În timpul demonstrației 

aceștia și-au exprimat sprijinul pentru Ucraina, mulți au adus cu ei și steaguri ale acestei țări. (www.tass.ru - 27 

februarie) /ssirbu/gpodea 

REUTERS: Amplă demonstrație de solidaritate cu Ucraina, la Berlin  

RADOR (27 februarie) - Peste 100.000 de oameni au protestat duminică la Berlin în semn de solidaritate cu 

Ucraina, pentru a cere încetarea invaziei Rusiei, afirmând că istoria nu trebuie să se repete. Serviciile de transport 

feroviar și metroul au fost întrerupte în unele părți ale capitalei germane, după ce mii de persoane s-au adunat la 

Poarta Brandenburg din centrul Berlinului, lângă ambasada Rusiei. Mulțimea de protestatari care purtau pancarte 

cu mesajul: "Opriți războiul", "Ultimul război al lui Putin" și "Suntem alături de Ucraina", fluturând steaguri 

ucrainene și ale Uniunii Europene, s-a întins de la Coloana Victoriei, din centrul capitalei, pe bulevardul  'Strasse 

des 17. Juni', până la Poarta Brandenburg. Strada este numită după revolta din 17 iunie 1953 din Germania de Est, 

împotriva conducătorilor comuniști ai acesteia. Protestul are loc în contextul în care asaltul Rusiei asupra Ucrainei 

continuă pentru a patra zi, declanșând trei pachete de sancțiuni din partea Germaniei și a aliaților săi occidentali și 

determinând Berlinul să-și modifice politica de decenii, de a nu exporta arme în zonele de conflict. "Ucraineni: 

Sunteți bineveniți aici!" striga unul dintre vorbitori, în timp ce mulțimea aplauda. Peste 368.000 de ucraineni, în 
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principal femei și copii, s-au refugiat din calea luptelor, în țările vecine, a anunțat duminică Înaltul Comisariat al 

ONU pentru Refugiați, citând date furnizate de autoritățile naționale. Poliția germană se aștepta ca la protest să 

participe aproximativ 20.000 de persoane, dar estimează că numărul participanților este format din "șase cifre", 

adăugând că tot mai multe persoane se alătură, în continuare, acestei demonstrații. (REUTERS - 27 februarie ora 

15:36) /mbrotacel/csimion 

TASS: Uniunea Europeană va interzice Russia Today și Sputnik pe teritoriul statelor membre  

RADOR (27 februarie) - Uniunea Europeană va interzice Russia Today și Sputnik pe teritoriile statelor 

membre Uniunii - a anunțat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. (www.tass.ru - 27 februarie) 

/ssirbu/csimion 

REUTERS: Uniunea Europeană se așteaptă la peste șapte milioane de ucraineni strămutati din 

cauza conflictului  

RADOR (27 februarie) - Executivul Uniunii Europene afirmă că Europa se confruntă cu cea mai mare criză 

umanitară, după mulți ani, ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina, iar numărul ucrainenilor strămutați din cauza 

conflictului ar putea fi de aproximativ șapte milioane. "Suntem martorii a ceea ce ar putea deveni cea mai amplă 

criză umanitară de pe continentul nostru european, după mulți, mulți ani. Necesitățile cresc chiar în acest moment", 

a declarat Janez Lenarčič, comisarul european pentru asistență umanitară și managementul crizelor. "Așadar, în 

ceea ce privește situația umanitară generală, numărul de ucraineni strămutați, preconizat în prezent, este de peste 

șapte milioane", a declarat comisarul, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Bruxelles, după o reuniune 

specială a miniștrilor de interne din statele membre UE, pe marginea crizei din Ucraina. (REUTERS - 27 februarie 

ora 19:42) /mbrotacel/gpodea 

 

CNN: Praga - Zeci de mii de oameni au participat la un miting pro-Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Zeci de mii de oameni au participat duminică, la Praga, la un miting pro-ucrainean, 

manifestanții umplând celebra Piață Wenceslas a capitalei cehe. În timpul manifestațiilor au avut loc priveghiuri 

și au fost rostite rugăciuni în sprijinul Ucrainei pe tot globul, însă evenimentul de la Praga a fost deosebit de 

emoționant, având în vedere că mulți dintre participanți au trecut printr-o invazie rusă, respectiv la 21 august 1968, 

când armatele conduse de sovietici au invadat Cehoslovacia, zdrobind așa-numita mișcare de reformă democratică 

"Primăvara de la Praga" și restabilind regimul totalitar comunist. Peste noapte, aproximativ 500.000 de militari 

din Uniunea Sovietică, Polonia, Ungaria, Germania de Est și Bulgaria au inundat țara. Cel puțin 137 de persoane 

au fost ucise în timpul invaziei. Zeci de mii de persoane au fugit din țară în săptămânile și lunile de după invazie. 

Trupele armatelor Pactului de la Varșovia au rămas în Cehoslovacia timp de peste două decenii, ultimii militari 

părăsind țara în iunie 1991, la un an și jumătate după ce Revoluția de Catifea a răsturnat regimul comunist. 

(www.cnn.com - 27 februarie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Lituania - Mii de femei au protestat în fața Ambasadei Rusiei cerând mamelor 

soldaților ruși să oprească războiul din Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Câteva mii de femei au protestat duminică în fața Ambasadei Rusiei din capitala 

Lituaniei, cerând rusoaicelor să se ridice și să oprească războiul din Ucraina. "Astăzi transmitem mesajul pentru 

mamele soldaților ruși. Puteți opri acest război... Doar dacă ieșiți în stradă și spuneți «nu vrem acest război, nu 

vrem să ne moară copiii»", a declarat organizatorul marșului, Daiva Zeimyte. Ineta Miliniene, protestatară, a 

adăugat: "Vrem să le cerem rusoaicelor să oprească războiul. Puteți face asta. Puteți face asta pentru că vă mor 

copiii". Demonstrații împotriva conflictului au avut loc în întreaga lume, inclusiv în Rusia, unde peste 5.500 de 

protestatari au fost reținuți începând cu joi, a anunțat grupul de monitorizare OVD-Info. Potrivit unui consilier 

prezidențial ucrainean, 3.500 de soldați ruși au fost uciși sau răniți. Reuters nu a putut verifica aceste statistici. 

Oficialii occidentali au anunțat că, potrivit informațiilor, Rusia înregistrează un număr mai mare de victime față 

de estimări, însă autoritățile ruse nu a făcut publice aceste statistici. Lituania, împreună cu vecinii săi baltici, 

Letonia și Estonia, a fost condusă de la Moscova până în 1991. Ulterior, cele trei state au aderat la Uniunea 
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Europeană și la alianța militară NATO. "Nu pot sta acasă și să nu fac nimic", a declarat Indre Gasenceviciene, 

izbucnind în lacrimi în timp ce vorbea alături de soțul și de cei doi copii ai săi. (REUTERS - 27 februarie) 

/cstoica/sdm2 

TASS: Ministerul de Externe al Cehiei a cerut cetățenilor țării să părăsească Rusia și Republica 

Belarus  

RADOR (27 februarie) - Ministerul de Externe al Cehiei a cerut cetățenilor republicii să părăsească 

Federația Rusă și Republica Belarus, a declarat, duminică, în timpul unui briefing de presă susținută după 

încheierea ședinței comandamentului pentru depășirea situațiilor de criză al Ministerului de Externe, ministrul ceh 

de externe, Jan Lipavský. "Pornind de la situația actuală, facem apel la cetățenii Cehiei, care se află în Rusia și 

Republica Belarus, să se întoarcă în țara lor" - a declarat Jan Lipavský. Potrivit afirmațiilor sale, informații mai 

detaliate pentru acești cetățeni ai republicii vor fi publicate pe site-ul Ministerului ceh de Externe. Jan Lipavský a 

informat că toți angajații Ambasadei Cehiei în Ucraina s-au întors în patria lor. Cehia are o ambasadă la Kiev și 

un consulat general la Lvov. Ambasadorii Cehiei în Rusia și Republica Belarus au fost chemați la Praga pentru 

consultări. "Subliniez, acesta este un pas diplomatic foarte serios" - a subliniat Jan Lipavský. (www.tass.ru - 27 

februarie) /ssirbu/sdm2 

REUTERS: Ministerul francez de Externe își îndeamnă cetățenii aflați în vizită în Rusia să 

părăsească țara, în contextul restricțiilor aeriene  

RADOR (27 februarie) - Toți cetățenii francezi aflați în vizite de scurtă durată în Rusia ar trebui să 

părăsească țara imediat, a transmis duminică Ministerul francez de Externe, printr-o postare pe site-ul său, 

invocând restricții tot mai mari asupra călătoriilor aeriene, ca urmare a sancțiunilor care pedepsesc țara pentru 

invadarea Ucrainei. 

(REUTERS - 27 februarie) /cstoica/sdm2 

BBC: Statele membre UE vor primi refugiați ucraineni, timp de trei ani, fără a fi nevoiți să aplice 

pentru azil 

RADOR (28 februarie) - Statele membre ale Uniunii Europene au sprijinit un plan privind primirea tuturor 

refugiaților ucraineni pentru o perioadă de până la trei ani, fără a fi nevoiți să aplice pentru azil. Acest plan a fost 

discutat de miniștrii de interne, în contextul în care blocul comunitar european și-a consolidat răspunsul cu privire 

la invazia rusă în Ucraina. UE estimează că aproximativ 300.000 de ucraineni au părăsit țara de când Rusia a 

început ofensiva militară joi. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 28 februarie, ora 0:03) /cstoica/sdm2 

RRA: Guvernul adoptă noi măsuri în favoarea refugiaților din Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Guvernul adoptă, în ședința extraordinară convocată de o oră, noi măsuri în 

favoarea refugiaților din Ucraina. În deschiderea reuniunii, premierul Nicolae Ciucă a amintit că executivul a decis 

să sporească sprijinul pentru cetățenii ucraineni și autoritățile de la Kiev, în contextul generat de invazia rusă din 

țara vecină. România a anunțat deja astăzi o donație în valoare de aproximativ 3 milioane de euro constând în 

muniție și echipamente de protecție balistică, precum și în alimente și medicamente de asemenea, asigurarea 

asistenței și tratamentului medical destinat răniților din Ucraina. Ministerul Apărării a pregătit toate cele 11 spitale 

militare din subordine, iar de la prânz Centrul de Transfuzii Sanguine al Direcției medicale, situat în curtea 

Spitalului Universitar de Urgență Militar Central din București, este deschis pentru donare de sânge, în beneficiul 

militarilor răniți și va funcționa în fiecare zi între orele 8.00 și 14.00. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 

februarie, ora 18:00) /lalexandrescu/schelaru 

RRA: Președintele Senatului, Florin Cîțu, consideră că trebuie luate măsuri împotriva 

propagandiștilor Moscovei din presa locală  

RADOR (27 februarie) - Președintele Senatului, liderul PNL Florin Cîțu, scrie într-o postare pe internet că 

autoritățile române, prin Autoritatea de Reglementare în Comunicații și Consiliul Național al Audiovizualului, 
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trebuie să ia măsuri împotriva tuturor propagandiștilor Moscovei din presa locală. Președintele liberalilor afirma 

recent că aceste instituții sunt responsabile pentru stabilitatea României în contextul actual. Reporterul RRA 

Cătălin Purcaru amintește că CNA a recomandat furnizorilor de servicii media ca în abordarea subiectului 

agresiunii Federației Ruse în Ucraina să respecte obligațiile legale privind informarea corectă a opiniei publice, cu 

accent pe difuzarea de informații din surse oficiale euroatlantice și internaționale, precum și cu respectarea 

regulilor deontologice. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 februarie, ora 20:01) /dstanesc 

RRA: Personalul CFR din stațiile Socola și Iași, dar și din Gara București Nord asigură condițiile 

necesare preluării refugiaților din Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Compania Națională de Căi Ferate anunță că personalul feroviar din stațiile Socola 

și Iași, de pe regionala CFR Iași și din Gara București Nord asigură condițiile necesare preluării persoanelor 

refugiate din Ucraina care sosesc zilele acestea în România. Legătura cu Chișinăul este asigurată de o pereche de 

trenuri InterRegio care circulă în relația directă Chișinău-Iași-București Nord și retur, iar pe relația Chișinău-

Socola și retur circulă o altă pereche de trenuri InterRegio. Persoanele refugiate care sosesc în București Nord vor 

fi imediat îndrumate de personalul de pază al gării până la sala de așteptare, unde vor beneficia de apă și hrană 

până la preluarea de către reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București. Pe toată 

perioada staționării în Gara de Nord din capitală, persoanele refugiate din Ucraina vor primi inclusiv asistență din 

partea reprezentanților Primăriei București și a ONG-urilor, se precizează într-un comunicat al CFR. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 februarie, ora 0:00) /ilixandru/ilapadat 

RRA: Mai multe primării din Satu Mare strâng donații pentru civilii refugiați din zonele de 

conflict din Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Mai multe primării din Satu Mare au anunțat că strâng donații la sediile lor pentru 

civilii refugiați care vin din zonele de conflict din Ucraina, iar proprietarii unui hotel din Tășnad au anunțat că vor 

oferi gratuit cazare și masă pentru cei care fug din calea războiului - a transmis corespondentul RRA Sergiu Podină. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 februarie, ora 04:02) /pvelisar 

RRA: Peste 18.500 de cetățeni ucraineni au intrat în România  

RADOR (27 februarie) - Peste 18.500 de cetățeni ucraineni au intrat ieri în România, fiind înregistrată o 

creștere de 30% față de ziua precedentă, informează Poliția de Frontieră. Pe la granița cu Ucraina au intrat în 

România aproape 8.500 de cetățeni ucraineni, iar pe la cea cu Republica Moldova, alți peste 7.700. Conform sursei 

citate, au ieșit din țara noastră peste 9.600 de ucraineni, cifră în creștere cu 32%. Structurile Poliției de Frontieră 

au înregistrat, ieri, 168 de cereri ale unor persoane care au solicitat acordarea unei forme de protecție a statului 

român, fiind preluate de reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări. De la declanșarea conflictului din 

Ucraina, au intrat în România aproximativ 43.000 de cetățeni din țara vecină și au ieșit peste 20.000. În aceeași 

perioadă, au fost înregistrate la granițe 222 de solicitări de azil, mai menționează Poliția de Frontieră. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 februarie, ora 9:00) /mnecula/dsirbu 

RADOR "Solidari cu Ucraina! Împreună pentru mame și copii!" este campania lansată de Radio 

România Reșița  

RADOR (27 februarie) - Cărășenii sunt îndemnați să doneze produse de igienă, scutece și lapte praf pentru 

sutele de mame și copii care au fugit din calea războiului. Apelul lansat a reușit să mobilizeze comunitatea din 

Banatul de munte. În câteva ore de la lansarea campaniei, s-au strâns zeci de pachete. Radio România Reșița vine 

și în sprijinul cărășenilor care doresc să ofere cazare gratuită refugiaților. Pe siteul radioresita.ro există o secțiune 

dedicată locurilor de cazare pentru ca acestea să fie mai ușor de localizat de către cei care au nevoie. Mai mult 

decât a informa corect, radioul unește comunități. (RADOR - 27 februarie) /cbelu/dsirbu 



355 

 

RRA: Primăria București a oferit asistență pentru 112 cetățeni ucraineni care au ajuns în capitală 

ca refugiați din țara vecină  

RADOR (27 februarie) - La București, în ultimele 24 de ore Primăria a oferit asistență pentru 112 cetățeni 

ucraineni care au ajuns în capitală ca refugiați din țara vecină. Într-o postare pe internet, primarul general Nicușor 

Dan precizează că acestora li s-au pus la dispoziție spații de cazare, hrană, transport și asistență medicală, inclusiv 

testare pentru depistarea coronavirusului. Printre cei care au primit ajutorul Primăriei se află mai multe familii cu 

copii, dar și o echipă de fotbal din prima ligă a Ucrainei. La cele două puncte pentru donații deschise ieri în capitală, 

Centrul Bebe de București și Centrul de Economie Circulară, s-au strâns până acum aproximativ 3 tone de alimente 

neperisabile, produse de igienă, îmbrăcăminte și jucării. Este deschis și funcționează nonstop punctul de informare 

și coordonare de la Gara de Nord, unde cetățenii ucraineni sau cei care îi ajută se pot adresa pentru informații. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 februarie, ora 21:01) /amirea/sdm2 

RRA: Platformă informatică în sprijinul refugiaților din Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Specialiștii reuniți în asociația "Code for Romania" au lansat platforma informatică 

domoja.ro, în sprijinul refugiaților din Ucraina, disponibilă în limbile ucraineană, română, engleză și rusă. Potrivit 

reprezentanților asociației, "dopomoha" înseamnă "ajutor" în ucraineană și oferă informații corecte despre 

procedura de intrare în țară, metodele de solicitare a azilului în România, drepturile și obligațiile persoanelor care 

intră în țară sau resurse la care pot avea acces. "Code for Romania" a avut nevoie de mai puțin de trei zile pentru 

a construi platforma, iar partenerii acestui proiect sunt Guvernul României, Departamentul pentru Situații de 

Urgență, Organizația Internațională pentru Migrație, Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați și Consiliul 

Național Român pentru Refugiați. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 februarie, ora 22:04) /denisse 

RRA: Mii de refugiați ucraineni se îndreaptă spre România, Republica Moldova și Polonia  

RADOR (27 februarie) - O sută de mii de refugiați ucraineni au plecat până acum în Polonia și aproape 30 

de mii în Republica Moldova. Cererile de azil sunt însă puține, deoarece majoritatea merg spre țările europene din 

vest. Aproape 30 de mii de ucraineni au trecut și granițele României. Cele mai tranzitate puncte de frontieră sunt 

cele de la Siret și Sighet, dar și Isaccea. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Delta are pregătite 30 de corturi 

pentru persoanele din Ucraina care ajung în orașul Tulcea, în Isaccea cu bacul peste Dunăre. Zeci de voluntari din 

întreaga țară au adus alimente și bunuri de strictă necesitate pentru refugiați și colaborează cu autoritățile tulcene. 

În contextul creșterii fluxului de pasageri ucraineni autoritățile au preluat bunurile primite de la voluntari și 

reprezentanții asociațiilor neguvernamentale, dar și datele de contact ale acestora pentru a putea fi găsiți atunci 

când locurile de cazare identificate deja pentru refugiați vor fi epuizate. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 

27 februarie, ora 02:00) /ilapadat 

RRA: MApN a pregătit 11 spitale militare pentru asigurarea asistenței și tratamentului medical 

destinat militarilor răniți din Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Ministerul Apărării a pregătit toate cele 11 spitale militare din subordine pentru 

asigurarea asistenței și tratamentului medical destinat militarilor răniți din Ucraina. De asemenea, începând de 

astăzi, de la prânz, Centrul de transfuzii sanguine al Direcției medicale, situat în curtea Spitalului Universitar de 

Urgență Militar Central din București, este deschis pentru donare de sânge în beneficiul militarilor răniți și va 

funcționa în fiecare zi, între orele 8:00 și 14:00. Totodată, în baza solicitărilor primite de la Ministerul Apărării 

din Ucraina, guvernul a aprobat donarea în regim de urgență către guvernul de la Kiev a unor echipamente de 

protecție balistică, căști și veste antiglonț, precum și de muniție, în valoare totală de aproximativ două milioane de 

euro. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 februarie, ora 16:02) /cpodea/csimion 

RRA: Primul transport de ajutoare umanitare pentru Ucraina a plecat spre Vama Siret  

RADOR (28 februarie) - Primul transport de ajutoare umanitare pentru Ucraina, colectate împreună cu 

societatea civilă, a plecat din București spre Vama Siret, a anunțat aseară Guvernul României. Este vorba despre 

trei camioane din dotare IGSU, încărcate cu medicamente și echipamente medicale. Guvernul precizează că 

următorul transport va fi efectuat astăzi și va conține materiale de bază și alimente. Ieri, autoritățile de la București 
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au aprobat un pachet de ajutor constând în alimente, apă și medicamente, muniție, căști de protecție și veste 

antiglonț, în valoare de aproximativ 3 milioane de euro . (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 28 februarie, ora 

00:01) /amirea/sdm2 

RRA: Numeroase instituții de cultură din întreaga țară se alătură campaniei Radio România 

Cultural RUGĂ PENTRU PACE  

RADOR (27 februarie) - Numeroase instituții de cultură din întreaga țară se alătură campaniei Radio 

România Cultural - RUGĂ PENTRU PACE - prin difuzarea unui fragment literar cu un mare impact emoțional, 

în lectura poetei Ana Blandiana, prin care postul public de radio face un un apel la solidaritate și compasiune față 

de tragedia războiului din Ucraina. Astăzi s-au alăturat campaniei și teatre din Republica Moldova. printre care 

Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău și Teatrul Luceafărul, care vor difuza, pe 5 martie, înaintea 

reprezentațiilor lor, mesajul campaniei lansate de Radio România Cultural. Pe 5 martie, la ora 19:00, toate 

instituțiile de cultură vor difuza, simultan cu Radio România Cultural, înregistrarea Anei Blandiana care citește un 

scurt fragment din prefața cărții "Ultimii martori" a scriitoarei născute în Ucraina, câștigătoare a premiului Nobel 

pentru literatură, Svetlana Aleksievici. Campania RUGĂ PENTRU PACE va continua prin lecturi ale unor scriitori 

români și străini, care au cerut oprirea violențelor din Ucraina. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 

februarie, ora 13:13) /aburtica/dsirbu 

RRA: Numeroase instituții de cultură din întreaga țară se alătură Campaniei Radio România 

Cultural, RUGĂ PENTRU PACE  

RADOR (27 februarie) - Numeroase instituții de cultură din întreaga țară se alătură Campaniei Radio 

România Cultural – RUGĂ PENTRU PACE – prin difuzarea unui fragment literar cu un mare impact emoțional, 

în lectura poetei Ana Blandiana, prin care postul public de radio face un apel la solidaritate și compasiune față de 

tragedia războiului din Ucraina. Astăzi, s-au alăturat campaniei și teatre din Republica Moldova: printre care 

Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău și Teatrul Luceafărul, care vor difuza, pe 5 martie, înaintea 

reprezentațiilor lor, mesajul campaniei lansate de Radio România Cultural. Pe 5 martie, la ora 19:00, toate 

instituțiile de cultură vor difuza, simultan cu Radio România Cultural, înregistrarea Anei Blandiana care citește un 

scurt fragment din prefața cărții „Ultimii martori” a scriitoarei născute în Ucraina, câștigătoarea premiului Nobel 

pentru literatură, Svetlana Aleksievici. Campania RUGĂ PENTRU PACE va continua prin lecturi ale unor scriitori 

români și străini, care au cerut oprirea violențelor din Ucraina. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 

februarie, ora 13:13) /aburtica/lbadiu 

INTERFAX: Republica Moldova a primit aproximativ 25.000 de refugiați ucraineni  

RADOR (27 februarie) - Republica Moldova a primit circa 25.000 de refugiați ucraineni și a mai primit 430 

de cereri de azil din partea refugiaților, potrivit unui anunț postat pe Twitter de ministrul afacerilor externe al 

republicii, Nicu Popescu. El a menționat că autoritățile moldovenești fac tot posibilul pentru a caza refugiații și 

pentru a le oferi sprijinul necesar. Republica Moldova a simplificat procedura de intrare a cetățenilor ucraineni pe 

teritoriul său și a creat centre de repartiție a refugiaților. Potrivit deciziilor luate de autoritățile de la Chișinău, 

cetățenii Ucrainei vor avea voie să intre în Republica Moldova, chiar dacă nu au pașaport străin. Se va putea trece 

frontiera în baza unor acte de identitate ucrainene. Cetățenilor ucraineni care nu au certificat de vaccinare împotriva 

COVID-19 li se va permite, de asemenea, accesul în Republica Moldova. Copiii vor avea voie să treacă pe baza 

unui certificat de naștere, a unui pașaport obișnuit sau a unuia străin. Mașinile ucrainene vor avea voie să intre în 

Republica Moldova și fără asigurare Cartea verde, dar proprietarii vor trebui să o achiziționeze în termen de 24 de 

ore de la momentul intrării. (www.interfax.ru  - 27 februarie) /vdraguta/dsirbu 

RRA: Peste 70.000 de cetățeni ucraineni au intrat pe teritoriul Republicii Moldova, de la 

declanșarea invaziei ruse în Ucraina  

RADOR (27 februarie) - Peste 70.000 de cetățeni ucraineni au intrat pe teritoriul Republicii Moldova, de la 

declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Potrivit autorităților de la Chișinău, aproximativ 30.000 de cetățeni ucraineni 

se află în prezent pe teritoriul Republicii Moldova. Au fost cazați în spații special amenajate, dar și la rude și 
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prieteni sau la cetățeni moldoveni care și-au exprimat disponibilitatea de a-i găzdui. Aproximativ 470 de persoane 

au depus cereri de azil, iar peste 18.000 au părăsit teritoriul Republicii Moldova prin punctele de trecere a frontierei 

spre România. Astăzi a fost creat un centru unic care va coordona donațiile, cazarea și serviciile sociale, iar mai 

multe state membre ale Uniunii Europene, între care Franța, Austria și Olanda, au anunțat că vor oferi sprijin 

financiar și material pentru a ajuta Republica Moldova să gestioneze fluxul de refugiați. Doar Olanda a promis 

asistență în valoare de aproape 350.000 de euro - a anunțat Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene - 

preluat de Radio Chișinău. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 februarie, ora 15:01) 

/lalexandrescu/schelaru 

RIA NOVOSTI: În Republica Moldova a fost blocat accesul la site-ul postului rusesc "Pervîi 

Kanal"  

RADOR (27 februarie) - Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova a blocat accesul pe 

site-ul postului rusesc "Pervîi Kanal", transmite Sputnik Moldova, citând unul dintre furnizorii locali. Menționăm 

că, la 24 februarie, Parlamentul Republicii Moldova a introdus starea de urgență pentru 60 de zile din cauza 

situației din Ucraina. Comisia pentru Situații de Urgență a Republicii Moldova a decis că providerii vor trebui să 

blocheze accesul la site-urile care răspândesc dezinformații ce afectează securitatea națională. De asemenea, starea 

de urgență oferă autorităților dreptul de a controla difuzarea informațiilor în mass-media. Redactorii Sputnik 

Moldova au declarat anterior pentru RIA Novosti că au primit o sesizare de la autoritățile republicii privind 

blocarea site-ului din 26 februarie, iar transmisia radio - din 7 martie. Au fost blocate și două portaluri de știri pe 

internet. Ambasada Rusiei la Chișinău a condamnat decizia autorităților moldovenești de a bloca activitatea site-

ului Sputnik Moldova și a calificat acuzațiile la adresa agenției ca fiind neobiective și politizate. "Serviciul de 

Informații și Securitate a blocat site-ul postului rusesc "Pervîi Kanal". Am reușit să contactăm suportul tehnic al 

Starnet, unul dintre cei mai mari furnizori din țară. Ei au confirmat că site-ul "Pervîi Kanal" (1tv.ru) a fost blocat 

în Moldova de către stat și Serviciul de Informații și Securitate" - anunță Sputnik. Se precizează că utilizatorii au 

avut probleme la accesarea site-ului sâmbătă, iar duminică site-ul a fost blocat pe întreg teritoriul republicii. 

https://ria.ru/20220227/bezopasnost-1775387414.html (www.ria.ru - 27 februarie) /ssirbu/schelaru 

REUTERS: Islanda își va închide spațiul aerian pentru traficul aerian rusesc  

RADOR (27 februarie) - Islanda a decis să-și închidă spațiul aerian pentru traficul aerian rusesc în urma 

invadării Ucrainei de către Rusia, a scris duminică pe Twitter ministrul islandez de externe, Thordis Kolbrun 

Gylfadottir. (REUTERS - 27 februarie) /opopescu/dsirbu 

CNN: Anglia nu va juca niciun meci împotriva Rusiei "în viitorul apropiat", anunță Federația 

engleză de fotbal  

RADOR (27 februarie) - Federația engleză de fotbal (FA) a anunțat duminică că Anglia nu va juca niciun 

meci împotriva Rusiei "în viitorul apropiat". Din solidaritate cu Ucraina și pentru a condamna din toată inima 

atrocitățile comise de conducerea rusă, FA poate confirma că nu vom juca împotriva Rusiei în niciun meci 

internațional în viitorul apropiat. Aceasta decizie include orice posibil meci la orice nivel de senior, grup de vârstă 

sau parafotbal", a transmis duminică, printr-un comunicat, FA. (www.cnn.com - 27 februarie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Google a blocat accesul presei finanțate de stat din Rusia la reclame pe care le găzduia 

pe website-urile ei  

RADOR (27 februarie) - Compania Google a anunțat că a blocat accesul presei ruse finanțate de stat la 

reclame pe care le posta pe toate platformele sale, se arată într-un comunicat de presă emis de Google. (REUTERS 

- 27 februarie, ora 6:18) /mbaciu/pvelisar 
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VII.5 Perspectiva de mediu 

RA: Niveluri de radiații normale în jurul depozitului de deșeuri radioactive din apropierea Kievului, afirmă 

CNCAN  

RADOR (27 februarie) - Nivelurile radiațiilor în jurul depozitului de deșeuri radioactive din apropierea 

capitalei ucrainene Kiev sunt normale și în prezent pentru România nu există motive de îngrijorare, afirmă Comisia 

Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, aflată în permanentă legătură cu Agenția Internațională pentru 

Energia Atomică. Potrivit sursei, depozitul nu a fost avariat și măsurătorile arată că nu există nici o amenințare 

pentru public. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 27 februarie, ora 23:00) /dstanesc 

 

28 Februarie (Luni) 

VIII.1. Perspectiva politică  

RIA NOVOSTI: Negocierile dintre Rusia și Ucraina vor începe, orientativ, la ora 12:00 (șeful 

delegației ruse, Vladimir Medinski) 

RADOR (28 februarie) - Negocierile dintre Rusia și Ucraina vor începe în jur de ora 12:00, a comunicat 

șeful delegației ruse, consilierul prezidențial Vladimir Medinski. "Doar ce am primit informația că vor sosi undeva 

peste o oră, respectiv la ora 12:00, ne așezăm la masa negocierilor", a spus Medinski. Se cunoaște componența 

delegației ucrainene, dar nu se poate dezvălui acest lucru înainte de începutul întâlnirii, a adăugat el. "Este un nivel 

destul de înalt", a mai spus Medinski. (www.ria.ru - 28 februarie) /snicolau/avladucu 

CNN: Un consilier prezidențial rus anunță că discuțiile cu Ucraina sunt programate pentru orele 

prânzului 

RADOR (28 februarie) - Un consilier prezidențial rus a declarat că discuțiile dintre Rusia și Ucraina în 

apropiere de granița dintre Ucraina și Belarus vor începe luni la prânz, a informat agenția de presă de stat rusă 

TASS. Asistentul prezidențial rus Vladimir Medinski, care conduce delegația Kremlinului, a declarat că echipa sa 

este "gata pentru negocieri imediat după sosirea lor (a părții ucrainene)". Separat, agenția de știri de stat rusă RIA-

Novosti l-a citat pe Medinski spunând că logistica delegației ucrainene a fost "foarte dificilă", ora de sosire fiind 

amânată de mai multe ori. (CNN INTERNATIONAL - 28 februarie) /aboboc/atataru 

TASS: Mihail Mișustin afirmă că presiunea sancțiunilor asupra Rusiei continuă să crească 

RADOR (28 februarie) - Presiunea sancțiunilor asupra Rusiei este în creștere, dar acești pași erau așteptați, 

a declarat șeful Guvernului rus, Mihail Mișustin. Autoritățile trebuie să răspundă operativ la schimbările din 

economie și să îndeplinească toate planurile - a declarat premierul. Mișustin a adăugat că autoritățile ruse se 

așteptau la sancțiuni și au luat decizii pentru atenuarea consecințelor pentru economie și cetățeni. (www.tass.ru - 

28 februarie) /ssirbu/avladucu 

REUTERS: Kremlinul speră ca discuțiile cu Ucraina să înceapă curând, dar refuză să comenteze 

obiectivul Moscovei în negocieri 

RADOR (28 februarie) - Kremlinul a declarat că speră ca discuțiile cu partea ucraineană "să înceapă în scurt 

timp", dar a refuzat să comenteze obiectivul Moscovei în negocieri, în timp ce forțele de invazie ruse au ocupat 

două orașe mici din sud-estul Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia 

regretă că discuțiile nu au început cu o zi mai devreme. Forțele ruse s-au confruntat cu o rezistență puternică în 

alte părți din Ucraina, pe măsură s-a adâncit izolarea diplomatică și economică a Moscovei. (REUTERS - 28 

februarie) /aboboc/avladucu 
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TASS: Rusia regretă că negocierile cu delegația ucraineană nu au început cu o zi mai devreme, 

afirmă Dmitri Peskov 

RADOR (28 februarie) - Moscova regretă că negocierile cu partea ucraineană nu au început cu o zi mai 

devreme, deși a existat o astfel de posibilitate, a declarat, luni, jurnaliștilor, secretarul de presă al președintelui 

Rusiei, Dmitri Peskov. "Singurul lucru pe care îl regretăm foarte tare este că aceste negocieri nu au început cu o 

zi mai devreme, deși a existat o astfel de posibilitate. Știți, delegația noastră așteaptă de mult acolo, în Republica 

Belarus" - a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. "Negocierile ar fi putut începe și noaptea, delegația 

noastră era pregătită inclusiv la 12:00 noaptea, și la 1:00, și la 2:00 dimineața. Dar oponenții au sosit abia acum. 

Să sperăm că aceste negocieri încep chiar în aceste minute" - a spus Peskov. (www.tass.ru - 28 februarie) 

/ssirbu/atataru 

REUTERS: Rusia nu are în vedere rechemarea ambasadorilor din țările europene 

RADOR (28 februarie) - Rusia nu are în vedere să-și recheme ambasadorii din țările europene, a transmis 

agenția de știri Interfax. Declarația a fost făcută de un adjunct al ministrului de externe, Evgheni Ivanov, într-un 

moment în care relațiile Moscovei cu Occidentul sunt extrem de tensionate. (REUTERS - 28 februarie) 

/aboboc/avladucu 

REUTERS: Rusia anunță că au început discuțiile cu Ucraina - ministerul de externe 

RADOR (28 februarie) - Ministerul de Externe al Rusiei a transmis că au început discuțiile dintre Ucraina 

și Rusia, la scurt timp după ce partea ucraineană a anunțat același lucru, și a publicat fotografii cu delegațiile 

așezate la o masă lungă. Ucraina a declarat că obiectivul său la discuții este o încetare imediată a focului și 

retragerea forțelor ruse din Ucraina. Rusia a fost rezervată, Kremlinul refuzând să comenteze obiectivul Moscovei 

în cadrul negocierilor. (REUTERS - 28 februarie) /aboboc/atataru 

INTERFAX: Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat că nu se analizează problema rechemării 

ambasadorilor ruși din Europa 

RADOR (28 februarie) - Rusia nu analizează posibilitatea rechemării ambasadorilor din țările europene sau 

a reprezentantului Rusiei pe lângă UE, a declarat adjunctul ministrului rus de externe, Evgheni Ivanov. "Nu, nu se 

analizează" - a declarat Ivanov jurnaliștilor, răspunzând la o întrebare Interfax în acest sens. (www.interfax.ru - 28 

februarie) /ssirbu/atataru 

TASS: Ambasadorul Canadei în Rusia a fost chemat la sediul Ministerului de Externe al Rusiei 

RADOR (28 februarie) - Ambasadorul Canadei la Moscova, Alison LeClaire, a fost convocat, luni, la sediul 

Ministerului de Externe al Rusiei, unde i s-a transmis un puternic protest în legătură cu acțiunile ostile în fața 

Ambasadei Rusiei la Ottawa, precum și la Consulatele Generale ale Rusiei din Montreal și Toronto, se afirmă într-

un comunicat publicat, luni, de MAE rus. "La 28 februarie, ambasadorul Canadei în Rusia, Alison LeClaire, a fost 

convocată la Ministerul de Externe al Rusiei fiindu-i transmis un protest puternic în legătură cu acțiunile ostile ale 

elementelor agresive în apropierea Ambasadei Rusiei la Ottawa, precum și la Consulatele Generale ale Rusiei de 

la Montreal și Toronto" - au precizat surse din cadrul ministerului rus. Ministerul de Externe al Rusiei își rezervă 

dreptul de întreprinde acțiuni de răspuns dacă Canada nu respectă cererea Rusiei de a lua imediat măsuri de 

asigurare a securității adecvate a angajaților și a membrilor familiei misiunilor diplomatice ruse - au declarat 

sursele MAE rus. (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

BBC: Dmitri Peskov justifică o decizie a președintelui Putin 

RADOR (28 februarie) - Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a sugerat că anunțul de 

duminică al președintelui Putin, că plasează forțele nucleare în stare de alertă, a reprezentat un răspuns la unele 

comentarii ale ministrului britanic de externe, Liz Truss. Dl Peskov a spus că au existat mai multe declarații 

inacceptabile din partea "mai multor diplomați" cu privire la confruntări între NATO și Rusia. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 28 februarie, ora 15:04) /opopescu/dsirbu 
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REUTERS: Ambasadorul canadian în Rusia, convocat la Ministerul de Externe 

RADOR (28 februarie) - Rusia a amenințat luni Canada cu represalii, dacă nu reușește să asigure siguranța 

diplomaților săi și a reclamat ceea ce a descris drept proteste ostile în fața ambasadei sale din Ottawa și a altor 

două consulate. Într-o declarație, Ministerul de Externe al Rusiei afirmă că l-a convocat pe ambasadorul Canadei 

la Moscova pentru a-i înmâna un protest oficial. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Deplasarea lui Serghei Lavrov la Geneva a fost anulată din cauza blocării rutei aeriene de 

către țările UE 

RADOR (28 februarie) - Vizita ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, la Geneva pentru a participa la 

sesiunea Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (UNHRC) și a Conferinței pentru dezarmare a fost anulată 

din cauza interdicției zborului aeronavei sale în spațiul aerian de către o serie de state UE, anunțat, luni, 

corespondentului TASS o sursă diplomatică. "Vizita lui Serghei Lavrov la Geneva pentru a participa la sesiunea 

UNHRC și Conferința pentru Dezarmare a fost anulată din cauza interzicerii fără precedent a zborului aeronavei 

sale în spațiul aerian al mai multor țări UE, care au impus sancțiuni antirusești" - a precizat sursa citată. 

(www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

TASS: Asociația Juriștilor din Rusia a stabilit legitimitatea ajutorului acordat republicilor Donbas 

RADOR (28 februarie) - Asociația Juriștilor din Rusia a explicat legitimitatea ajutorului acordat republicilor 

Donbas și speră că orice acțiuni și evenimente în jurul operațiunii militare speciale vor fi luate în considerare de 

comunitatea internațională exclusiv din punctul de vedere al dreptului internațional, se afirmă într-o declarație 

publicată, luni, pe site-ul organizației. "Acordarea de asistență tehnico-militară statelor recunoscute suverane 

respectă toate normele legale necesare care au fost adoptate la nivelul ONU, întrucât între republici și Federația 

Rusă au fost semnate tratate relevante de prietenie, cooperare și sprijin reciproc, care cuprind prevederi privind 

obligații reciproce de acordare de ajutor pentru eliminarea amenințărilor emergente și pentru asigurarea reciprocă 

a apărării și securității" - se afirmă în declarația copreședinților Asociației Juriștilor din Rusia. Asociația își 

exprimă speranța că "orice acțiuni și evenimente în situația actuală vor fi analizate de comunitatea internațională 

exclusiv din punct de vedere al dreptului internațional, și nu din punctul de vedere al pretențiilor politice 

internaționale ale statelor individuale și al capacităților acestora în spațiul informațional și economic internațional". 

(www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Vladimir Putin a spus că neutralitatea Ucrainei este cheia oricărui posibil acord 

RADOR (28 februarie) - Vladimir Putin i-a spus luni președintelui francez Emmanuel Macron că un acord 

cu Ucraina este posibil doar dacă țara va fi neutră, "denazificată" și "demilitarizată", iar controlul rus asupra 

Crimeei anexate va fi recunoscut oficial, a anunțat Kremlinul. Liderul rus ar fi făcut aceste comentarii în cursul 

unei discuții telefonice cu omologul său francez, conform comunicatului de la Kremlin. "Rusia este deschisă 

discuțiilor cu reprezentanții Ucrainei și se așteaptă ca acestea să ducă la rezultatele dorite", se arată în comunicat. 

(REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

INTERFAX: Convorbire telefonică Vladimir Putin - Emmanuel Macron 

RADOR (28 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin și președintele Franței, Emmanuel Macron, au 

purtat o convorbire telefonică la inițiativa părții franceze, anunță serviciul de presă al Kremlinului. "Partea franceză 

și-a exprimat opinii binecunoscute cu privire la operațiunea militară specială desfășurată de Rusia pentru apărarea 

Donbasului și și-a exprimat speranța pentru o soluționare rapidă a conflictului actual prin dialog și negocieri cu 

Kiev" - se arată în comunicat. Vladimir Putin a subliniat că "o astfel de soluționare este posibilă doar cu luarea în 

considerare necondiționată a intereselor legitime ale Rusiei în domeniul securității, inclusiv recunoașterea 

suveranității Rusiei asupra Crimeei, soluționarea sarcinilor de demilitarizare și denazificare a statului ucrainean și 

asigurarea statutului neutru al Ucrainei". Potrivit informațiilor Kremlinului, "partea rusă este deschisă negocierilor 

cu reprezentanții Ucrainei și se așteaptă ca acestea să ducă la rezultatele dorite". "Președintele Rusiei a atras o 

atenție deosebită asupra faptului că Forțele Armate Ruse nu amenință civilii și nu lovesc obiective civile. 

Amenințarea vine de la naționaliștii ucraineni, care folosesc populația civilă ca scuturi umane, plasează în mod 



361 

 

deliberat sisteme de armament de atac în zone rezidențiale și intensifică bombardarea orașelor din Donbas" - a 

declarat serviciul de presă. Se subliniază că Vladimir Putin și Emmanuel Macron "au convenit să rămână în 

contact". La rândul său, presa franceză, citând Palatul Élysée, anunță că discuția telefonică dintre cei doi lideri a 

durat o oră și jumătate. Macron l-a îndemnat pe Putin să apere viețile civililor din Ucraina și să asigure securitatea 

drumurilor principale. Potrivit Palatului Élysée, președintele francez a primit acordul omologului său rus. Biroul 

președintelui francez a mai anunțat că Emmanuel Macron "a discutat de mai multe ori în ultimele ore" cu 

președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. (www.interfax.ru - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

INTERFAX: Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU afirmă că ocuparea Ucrainei nu intră 

planurile Rusiei 

RADOR (28 februarie) - Ocuparea Ucrainei nu face parte din planurile Rusiei, a declarat, luni, 

reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia. "Ocuparea Ucrainei nu intră în planurile noastre. 

Scopul acestei operațiuni speciale este de a apăra oamenii care, timp de opt ani, au fost supuși abuzurilor și 

genocidului de către regimul de la Kiev. Pentru aceasta, este necesară demilitarizarea și denazificarea Ucrainei" - 

a declarat acesta, luând cuvântul în cadrul reuniunii de urgență a Adunării Generale a ONU privind situația din 

Ucraina. "Vom căuta, de asemenea, să îi aducem în fața justiției pe cei care au comis crime numeroase și 

sângeroase împotriva civililor, inclusiv a cetățenilor Federației Ruse" - a spus Nebenzia. "În cadrul operațiuni 

militare speciale, Rusia își exercită dreptul la autoapărare împotriva unui regim, care încearcă să restabilească 

accesul la arme nucleare" - a adăugat acesta. Reprezentantul permanent al Rusiei a reamintit că președintele 

Ucrainei a declarat direct acest lucru, în timpul discursului său susținut la Conferința de la München din 18 

februarie. Nebenzia a mai declarat că desfășurarea infrastructurii NATO în Ucraina ar fi forțat Moscova să ia astfel 

de măsuri de răspuns care "ar pune Rusia și NATO în pragul conflictului". (www.interfax.ru - 28 februarie) 

/ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Rusia a reclamat protestele din apropierea misiunilor sale diplomatice din SUA 

RADOR (28 februarie) - Rusia s-a plâns luni ambasadorului american la Moscova cu privire la ceea ce a 

descris drept proteste "ostile" în apropierea misiunilor sale diplomatice din Statele Unite și a cerut autorităților de 

la Washington să asigure siguranța personalului său, a transmis Ministerul de Externe al Rusiei. . Invadarea 

Ucrainei de către Rusia a provocat furie în mare parte din lumea occidentală. Ministrul adjunct de externe rus 

Serghei Riabkov i-a prezentat reclamația rusă ambasadorului american John Sullivan în cursul unei întâlniri, la 

Moscova. Cei doi au discutat, de asemenea, despre alte probleme bilaterale, a transmis Ministerul de Externe. 

(REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Operațiunea specială a Rusiei în Ucraina este susținută de 68% dintre respondenți, arată 

rezultatele unui sondaj VȚIOM 

RADOR (28 februarie) - Două treimi dintre rușii chestionați (68%) mai degrabă susțin decizia președintelui 

rus, Vladimir Putin, de desfășurare a operațiunii militare speciale în Ucraina, reiese din rezultatele unui sondaj de 

opinie efectuat de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice (VȚIOM), publicate, luni, pe site-ul web al organizației. 

"68% dintre ruși mai degrabă susțin decizia de desfășurare a operațiunii militare speciale a Rusiei în Ucraina, 

fiecare al cincilea respondent (22%) nu o susține, iar fiecărui al zecelea participant la sondaj i-a fost greu să 

răspundă (10%)" -, se arată în comunicat. (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

TASS: Vladimir Putin ar putea să dea luni noi instrucțiuni după negocierile dintre Rusia și Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea să primească chiar astăzi un raport 

complet cu privire la rezultatele negocierilor desfășurate luni cu Kievul și să dea instrucțiuni cu privire la acțiunile 

viitoare, a anunțat secretarul de presă al șefului statului rus, Dmitri Peskov. "Desigur, este posibil" - a declarat 

acesta, ca răspuns la întrebarea dacă ar trebui așteptat acest lucru chiar de luni. Menționăm că astăzi au avut loc 

negocieri ruso-ucrainene în regiunea Gomel din Republica Belarus. Acestea au durat aproximativ cinci ore. 

Potrivit șefului delegației ruse, consilierul președintelui rus, Vladimir Medinski, în acest timp, părțile "au parcurs 
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în detaliu toate punctele de pe ordinea de zi, au găsit câteva puncte asupra cărora este posibilă prognozarea unor 

poziții comune" și au fost de acord să continue procesul de negociere. (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Moscova califică drept "scandaloasă" decizia Germaniei de a furniza arme Ucrainei 

RADOR (28 februarie) - Moscova afirmă că decizia Germaniei de a furniza arme Ucrainei este scandaloasă, 

pe fondul continuării ofensivei ruse în fosta țară sovietică. Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat, sâmbătă, 

că Germania va furniza Ucrainei 1.000 de arme antitanc și 500 de rachete sol-aer Stinger, din depozitele 

Bundeswehr, astfel încât să se poată apăra împotriva Rusiei. "Acest gest scandalos este justificat de "lupta Ucrainei 

pentru libertate și independență" precum și de presupusa "amenințare" pe care țara noastră o constituie la adresa 

securității europene", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova. (REUTERS 

- 28 februarie ora 20:06) /mbrotacel/cpodea 

REUTERS: Următoarele 24 de ore sunt cruciale pentru Ucraina, i-a transmis Volodimir Zelenski 

premierului Boris Johnson 

RADOR (28 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a transmis duminică, telefonic, 

premierului britanic Boris Johnson că următoarele 24 de ore sunt cruciale pentru Ucraina, a anunțat un oficial al 

cabinetului britanic. Premierul Johnson a anunțat că Marea Britanie și aliații săi vor face tot ce este posibil ca 

ajutorul defensiv să ajungă în Ucraina, a precizat în comunicat responsabilul britanic. (REUTERS - 28 februarie) 

/cstoica/denisse 

RIA NOVOSTI: Delegația ucraineană a sosit pe teritoriul Republicii Belarus (sursă) 

RADOR (28 februarie) - Delegația ucraineană pentru negocierile cu Federația Rusă se află deja pe teritoriul 

Republicii Belarus, a comunicat Sputnik Belarus, citând o sursă(www.ria.ru - 28 februarie) /snicolau/avladucu 

RIA NOVOSTI: Delegația rusă așteaptă partea ucraineană pentru negocieri (sursă) 

RADOR (28 februarie) - Delegația rusă de negociatori așteaptă partea ucraineană în regiunea Gomel din 

Republica Belarus, negocierile trebuie să se desfășoare în această dimineață, a comunicat o sursă din cercurile 

diplomatice citată de RIA - Novosti. "Așteptăm începerea negocierilor, partea ucraineană încă nu a venit. Întâlnirea 

trebuie să aibă loc în această dimineață, în regiunea Gomel, în orele care urmează", a comunicat sursa. (www.ria.ru 

- 28 februarie) /snicolau/avladucu 

KORRESPONDENT: Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a devenit european - susține ministrul 

apărării de la Kiev 

RADOR (28 februarie) - Ministrul apărării de la Kiev, Oleksi Reznikov, s-a adresat ucrainenilor pe 

Facebook, în dimineața zilei de luni, susținând că 27 februarie a fost un adevărat punct de cotitură, războiul care 

are loc în Ucraina devenind european. "96 de ore de rezistență. Patru zile de victorie, curaj, dăruire și credință. 

Un moment de admirație pentru concetățenii care mențin apărarea. Durere pentru cei care și-au dat viața 

pentru Ucraina. Mânie față de inamic, care ne ucide femeile și copiii, distruge orașele pașnice. Dar și încredere că 

va fi pedepsit, pentru că ziua de ieri (duminică, n.r.) a fost un adevărat punct de cotitură. Războiul a devenit 

european. A fost, în sfârșit, conștientizat" - a subliniat șeful Ministerului Apărării de la Kiev. Reznikov a mai scris 

că "acum jumătate din Europă colectează, împachetează, ne livrează arme și protecție de apărare". Potrivit 

ministrului, lista statelor care oferă asistență reală s-a extins semnificativ. Reznikov a precizat că Europa a oferit 

deja azil temporar pentru zeci de mii de ucraineni. "Acum nu avem graniță în vest. Dar există sprijin și în sud, și 

în Orientul Îndepărtat, și dincolo de Atlantic. Toate acestea sunt meritul apărătorilor noștri și al apărătoarelor 

întregului popor ucrainean" - a subliniat ministrul, adăugând că Ucraina va câștiga cu siguranță. Anterior, Forțele 

Terestre ale Ucrainei au raportat că, după 96 de ore de rezistență în fața trupelor ruse, Kievul continuă să se află 

sub controlul armatei ucrainene. (www.korrespondent.net - 28 februarie) /sdan/avladucu 

KORRESPONDENT: Volodimir Zelenski, într-o conversație cu Boris Johnson: "Următoarele 24 de ore vor 

fi decisive pentru Ucraina” 
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RADOR (28 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că a discutat, duminică seară, 

cu premierul britanic, Boris Johnson, căruia i-a transmis că următoarele 24 de ore vor fi decisive pentru Ucraina. 

"Am discutat cu premierul Boris Johnson și cu președintele polonez, Andrzej Duda, despre situația actuală de 

securitate. Am convenit asupra unor pași comuni suplimentari, pentru a contracara agresorul. Coaliția anti-război 

este în acțiune" - a scris Zelenski pe Twitter. Serviciul de presă al premierului britanic a subliniat că Johnson a 

lăudat curajul poporului ucrainean după invazia rusă, precum și conducerea președintelui Zelenski în fața unei 

astfel de adversități. Premierul britanic a adăugat că rezistența poporului ucrainean este eroică. De asemenea, Boris 

Johnson a asigurat că va face tot posibilul pentru a livra asistență defensivă din partea Regatului Unit și a aliaților 

către Ucraina. (www.korrespondent.net - 28 februarie) /sdan/asalar 

BBC: Belarus anunță că a pregătit locul pentru discuțiile dintre delegațiile rusă și ucraineană 

RADOR (28 februarie) - Belarus anunță că a pregătit locul care va găzdui discuțiile dintre delegațiile 

ucraineană și rusă, în timp ce invazia Moscovei asupra vecinului său intră în a cincea zi. Ucraina a fost de acord 

să-și trimită diplomații într-o locație din apropierea graniței, în ciuda informațiilor potrivit cărora dictatorul țării, 

Aleksandr Lukașenko, este gata să trimită trupe pentru a se alătura invaziei. "Locul discuțiilor dintre Rusia și 

Ucraina în Belarus a fost pregătit, este așteptată sosirea delegațiilor", a scris Ministerul de Externe din Belarus pe 

rețelele de socializare, publicând o imagine a unei mese lungi cu steaguri rusești și ucrainene. Anatoly Glaz, 

purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, a declarat: "Discuțiile vor începe imediat ce toate delegațiile vor 

ajunge la punctul de întâlnire". (bbc.com - 28 februarie, ora 9:30) /aboboc/atataru 

RBC: Negocierile dintre Ucraina și Rusia ar urma să înceapă în jurul orei 11:00 

RADOR (28 februarie) - Evhenia Kravciuk, vicepreședinta partidului ucrainean Slujitorul Poporului, a 

declarat că negocierile dintre Ucraina și Rusia, la granița cu Belarus, vor începe în 1,5 ore - transmite RBC, 

precizând că politicianul a făcut declarația luni dimineață, la ora 9:20. Kravciuk a menționat că delegația 

ucraineană a plecat cu un elicopter polonez. "Negocierile nu au început încă (la ora 9:20 - n.r.). Suntem în legătură 

cu David Arahamia (parlamentar din partidul Slujitorul Poporului, n.r.). Este adevărat că și el face parte din grupul 

de negociatori" - a subliniat Kravciuk. Aceasta a adăugat că delegația ucraineană nu a riscta să meargă la negocieri 

direct prin Polesia. "Prin urmare, delegația noastră a plecat prin Polonia. Astfel, am avut și timp suplimentar pentru 

a colecta asistență de la principalele centre regionale. Cred că negocierile vor începe într-o oră și jumătate" - a 

subliniat Kravciuk. (www.rbc.ua - 28 februarie) /sdan/asalar 

RBC: Delegația ucraineană a ajuns la granița belarusă, pentru a partcipa la negocierile cu 

reprezentanții Moscovei 

RADOR (28 februarie) - Delegația ucraineană a sosit în zona graniței belaruse pentru a participa la negocieri 

cu reprezentanții Federației Ruse - a transmis Cancelaria Prezidențială de la Kiev, luni, în jurul orei 10:30. Părțile 

vor discuta despre retragerea imediată a trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei. Potrivit Președinției ucrainene, 

delegația ucraineană este formată din șeful partidului Slujitorul Poporului, David Arahamia, ministrul ucrainean 

al apărării, Oleksi Reznikov, consilierul șefului Biroului Președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, șeful delegației 

ucrainene în Grupul de Contact Trilateral de la Minsk, Andri Kostin, deputatul ucrainean Rustem Umerov și 

ninistrul adjunct al afacerilor externe, Mikola Tocițki. Ucraina va insista asupra unei încetări imediate a focului și 

a retragerii trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean. (www.rbc.ua - 28 februarie) /sdan/atataru 

RBC: Zelenski cere ca Ucraina să fie primită în UE printr-o procedură specială 

RADOR (28 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, luni, că Ucraina a trimis 

Uniunii Europene o solicitare de a fi acceptată în blocul comunitar printr-o procedură specială. "Ne adresăm UE 

privind aderarea imediată a Ucrainei, printr-o procedură specială. Suntem recunoscători partenerilor pentru că ne 

sunt alături, dar scopul nostru este să fim împreună cu toți europenii și, cel mai important, să fim la nivel. Sunt 

sigur că acest lucru este corect, că merităm asta, că toate acestea sunt posibile" - a subliniat Zelenski, într-un mesaj 

video transmis luni. (www.rbc.ua - 28 februarie) /sdan/atataru 
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TASS: Ambasada Rusiei la Minsk anunță că negocierile Rusia-Ucraina pot începe din moment în 

moment 

RADOR (28 februarie) - Negocierile dintre Rusia și Ucraina în regiunea Gomel din Republica Belarus vor 

începe din moment în moment, a anunțat Ambasada Rusiei de la Minsk. "Negocierile pot începe din moment în 

moment" - a subliniat misiunea diplomatică. Anterior, șeful delegației ruse, consilierul președintelui rus, Vladimir 

Medinski, a declarat că negocierile dintre Rusia și Ucraina în regiunea Gomel ar trebui să înceapă în jurul orei 

12:00, ora Moscovei. (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/avladucu 

REUTERS: Președintele Ucrainei cere aderarea rapidă la UE 

RADOR (28 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut luni Uniunii Europene să 

permită Ucrainei să obțină imediat calitatea de membru în cadrul unei proceduri speciale, deoarece se apără de 

invazia forțelor ruse. "Scopul nostru este să fim alături de toți europenii și, cel mai important, să fim egali. Sunt 

sigur că este corect. Sunt sigur că o merităm", a spus el într-un discurs video distribuit pe rețelele de socializare. 

(REUTERS - 28 februarie) /aboboc/asalar 

KORRESPONDENT: Negocierile privind războiul din Ucraina vor începe în jurul orei 12:00 

RADOR (28 februarie) - Parlamentarul ucrainean Evhenia Kravciuk, membru al partidului Slujitorul 

Poporului, a precizat că negocierile de luni dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei vor începe în jurul orei 12:00, la 

granița cu Belarus. (www.korrespondent.net - 28 februarie) /sdan/avladucu 

KORRESPONDENT: Zelenski și-a instruit reprezentanții la negocieri să nu cedeze "nici măcar 

un metru din interesele ucrainene" 

RADOR (28 februarie) - Vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk a declarat că delegația la negocierile cu 

Rusia a fost instruită de președintele Volodimir Zelenski astfel că "nimeni nu va renunța nici măcar la un metru 

din interesele naționale ale Ucrainei". Pentru Ucraina, problema cheie a negocierilor este încetarea imediată a 

focului și retragerea forțelor de ocupație de pe teritoriul său. (www.korrespondent.net - 28 februarie) 

/sdan/avladucu 

UNIAN: Negocierile ruso-ucrainene au început 

RADOR (28 februarie) - La granița belarusă au început negocierile între delegațiile rusă și ucraineană - 

transmite UNIAN, citând o sursă din Biroul Președintelui de la Kiev. Negocierile au început în jurul orei 12:30. 

Potrivit interlocutorului agenției, încă nu se știe cât vor dura negocierile pe tema încetării războiului din Ucraina. 

(www.unian.net - 28 februarie) /sdan/avladucu 

KORRESPONDENT: Delegația rusă s-a opus transmiterii în direct a negocierilor cu Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Partea rusă a fost categoric împotriva transmiterii în direct a discuțiilor care au loc 

la granița belarusă între delegațiile Rusiei și Ucrainei - transmite ziarul Korrespondent. (www.korrespondent.net 

- 28 februarie) /sdan/avladucu 

CNN: Ministrul de externe belarus a urat bun venit delegațiilor Rusiei și Ucrainei 

RADOR (28 februarie) - Ministrul de externe al Belarusului, Vladimir Makei, a salutat delegațiile din 

Ucraina și Rusia, asigurând membrii că ar trebui să se simtă „în deplină  siguranță”. „Dragi prieteni, președintele 

Belarusului mi-a cerut să vă urez bun venit și să vă ofer tot sprijinul pentru munca dumneavoastră, așa cum am 

convenit cu președintele Zelenski și cu președintele Putin. Puteți să vă simțiți complet în siguranță aici. Aceasta 

este datoria noastră sfântă”, a spus Makei. "Președintele Lukașenko speră sincer că, în timpul discuțiilor de astăzi, 

se vor putea găsi soluții la toate întrebările acestei crize. Toți belarușii se roagă pentru acest lucru. Orice propuneri, 

în ceea ce privește organizarea întâlnirii de astăzi, vor fi luate în considerare și îndeplinite absolut. Așteptăm cu 

nerăbdare rezultatele.", a adăugat el. Locația exactă a discuțiilor dintre Rusia și Ucraina a fost ținută secretă din 

motive de securitate. (CNN INTERNATIONAL - 28 februarie) /aboboc/lbadiu 
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KORRESPONDENT: Ucraina depune cererea de aderare la UE în baza unei proceduri 

extraordinare 

RADOR (28 februarie) - Premierul ucrainean, Denis Șmigal, a declarat, luni, că Ucraina va depune o cerere 

de aderare la UE conform unei proceduri extraordinare. "Ucrainenii au dovedit de mult că suntem cu toții parte 

integrantă a comunității europene. Este timpul să trecem acest lucru pe hârtie. Ucraina depune cererea de aderare 

la UE conform unei proceduri speciale" - a scris premierul Telegram. Șmigal a remarcat că, duminică, după ce a 

avut o conversație cu premierul Slovaciei, Eduard Heger, acesta din urmă a propus ca Ucraina să fie acceptată în 

UE în baza unei proceduri extraordinare. Ulterior, președintele Volodimir Zelenski a discutat acest subiect cu șefa 

Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. "Acțiunile invadatorului au primit o rezistență fără precedent. 

Ucrainenii și-au făcut de multă vreme alegerea civilizațională. Ne așteptăm ca decizia să fie luată fără întârziere. 

După cum a remarcat președintele, acest lucru este atât posibil, cât și corect" - a conchis Șmigal. 

(www.korrespondent.net - 28 februarie) /sdan/atataru 

 

BBC: Vladimir Medinski este principalul membru al echipei ruse de negociatori de la Gomel 

RADOR (28 februarie) - În cea de-a cincea zi după ce forțele ruse au intrat în Ucraina, delegații din cele 

două țări au început negocieri menite a pune capăt războiului. Cabinetul președintelui ucrainean a transmis că 

dorește încetarea imediată a ostilităților și retragerea forțelor ruse. Un negociator rus a declarat că Moscova dorește 

un acord în interesul ambelor părți. Principalul membru al delegației ruse este ministrul culturii și consilier al 

președintelui Putin, Vladimir Medinski, bine cunoscut în Rusia pentru opiniile sale privind istoria țării care sunt 

similare celor ale liderului de la Kremlin. Astfel, Putin crede că Ucraina nu este o țară adevărată și același lucru 

este susținut și de dl Medinski. Din acest punct de vedere, este puțin probabil ca negocierile să ducă la vreun acord. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 28 februarie, ora 15:03) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Un consilier prezidențial ucrainean a cerut retragerea forțelor ruse din țară 

RADOR (28 februarie) - Un consilier prezidențial ucrainean a cerut luni retragerea tuturor forțelor ruse de 

pe teritoriul ucrainean, inclusiv din regiunile Crimeea și Donbas, a informat presa ucraineană. Anunțul a fost făcut 

în momentul în care delegații din Rusia și Ucraina au început discuții privind o posibilă încetare a focului, într-o 

locație de la granița cu Belarusul. Presa ucraineană a clarificat, ulterior, că acea solicitare reprezintă opinia 

personală a consilierului Oleksii Arestovici, care nu este membru al delegației ucrainene prezentă la negocieri. 

(REUTERS - 28 februarie) /opopescu/lbadiu 

INTERFAX: The Jerusalem Post a anunțat că Roman Abramovici ajută la desfășurarea 

negocierilor dintre Rusia și Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Omul de afaceri Roman Abramovici ajută în Republica Belarus la procesul de 

negocieri dintre Ucraina și Rusia la cererea părții ucrainene, scrie The Jerusalem Post. Potrivit publicației, 

"Abramovici, la cererea Ucrainei, se află acum în Republica Belarus și ajută la negocierile dintre Rusia și Ucraina". 

Ambasadorul Ucrainei în Israel, Evhen Korniiciuk, a refuzat să comenteze publicației despre presupusul rol al lui 

Abramovici în procesul de negocieri, dar a spus că Ucraina "apreciază foarte mult ajutorul oricui poate ajuta dacă 

are suficientă influență". Publicația mai anunță că potrivit afirmațiilor producătorului Oleksandr Rodnianski, 

autoritățile ucrainene l-au contactat pe acesta, dar și pe alți reprezentanți ai comunității evreiești din Rusia și le-au 

cerut ajutor și implicare la soluționarea conflictului. Rodnyanski a declarat publicației că a vorbit cu Abramovici 

și a decis să ia parte la eforturile de soluționare a conflictului. Menționăm că negocierile dintre delegațiile 

ucraineană și rusă au început luni, în Republica Belarus. (www.interfax.ru - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

 

 UKRAINSKA PRAVDA: Condițiile Ucrainei la negocierile cu Rusia: Retragerea tuturor trupelor ruse, 

inclusiv din Crimeea și din Donbas 

RADOR (28 februarie) - Oleksi Arestovici, consilier al șefului Cancelariei prezidențiale de la Kiev, a 

declarat într-o emisiune că la negocierile cu Rusia, condițiile Ucrainei sunt încetarea focului și retragerea tuturor 

trupelor ruse de pe teritoriul țării. Potrivit acestuia, în conformitate cu toate convențiile internaționale, inclusiv 
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Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice, "mersul negocierilor nu este publicat până când părțile nu 

transmit un comunicat comun". "Să nu încălcăm. Poziția noastră este aproximativ clară: fără condiții și 

ultimatumuri" - a subliniat Arestovici, adăugând că inițial, Kievul a refuzat să participe la negocieri, din moment 

ce partea rusă sugera Ucrainei să depună armele și abia apoi să înceapă discuțiile. "Râdeam în birou și inițial am 

refuzat să negociem. Când ne-au invitat a doua oară, iar faptul că ei au venit cu propunerea - acest lucru spune 

multe, din punctul meu de vedere - și ne-au promis că vor elimina precondițiile, am acceptat" - a explicat consilierul 

șefului Cancelariei prezidențiale ucrainene. Oleksi Arestovici a menționat că toate condițiile Ucrainei sunt clare: 

încetarea focului și retragerea tuturor trupelor ruse. Întrebat dacă este vorba despre Donbas, Arestovici a răspuns: 

"Despre Donbas și Crimeea. Toate trupele de pe teritoriul Ucrainei. Oricum îi vor îngropa pe toți (militarii ruși, 

n.r.), așa că este mai bine să plece voluntar. Nici nu vă puteți imagina ce se întâmplă: avem peste 100.000 de 

rezerviști înscriși pentru luptă, într-o singură zi". Răspunzând la o întrebare despre rezultatele negocierilor, 

Arestovici a remarcat că nu le-ar spune "negocieri". Potrivit acestuia, Kievul numește aceste demersuri ca fiind 

consultări. "Este încă prea devreme pentru negocieri. Cred că aceasta este prima încercare. Dar să sperăm că 

prudența va prevala, pentru că ceea ce se întâmplă... Nu îmi pare atât de rău pentru Ucraina, cât pentru armata 

rusă. Habar nu aveți ce i se întâmplă aici" - a mai declarat Arestovici. (www.pravda.com.ua - 28 februarie) 

/sdan/dsirbu 

TASS: Kazahstanul este pregătit să ofere un loc pentru negocierile dintre Rusia și Ucraina în cazul 

unei solicitări în acest sens 

RADOR (28 februarie) - Partea kazahă este pregătită să ofere o platformă pentru negocierile dintre Rusia și 

Ucraina, dar până acum nu a exista o astfel de solicitare, a declarat, luni, vicepremierul și ministrul de externe al 

Kazahstanului, Mukhtar Tleuberdi. "Desigur, pierderile umane stârnesc mare îngrijorare. Este clar că atât poporul 

rus, cât și cel ucrainean sunt popoare frățești pentru noi, așa că, desigur, suntem îngrijorați. La rândul nostru, 

suntem gata să oferim tot sprijinul posibil, astfel încât să fie folosite serviciile de mediere. Suntem pregătiți să 

oferim o platformă de negociere, dacă ambele părți consideră că este necesar" - a declarat ministrul kazah de 

externe în marja unei ședințe a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. Potrivit afirmațiilor lui Tleuberdi, citat 

de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Kazahstanului, Aibek Smadiarov, încă nu există un acord în 

acest sens. (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

BBC: Roman Abramovici, dispus să se implice în rezolvarea crizei din Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Miliardarul rus Roman Abramovici a declarat că a acceptat o cerere ucraineană de 

a se implica în găsirea unei soluții la războiul din Ucraina. O purtătoare de cuvânt a sa a declarat că dl Abramovici 

încearcă să ajute de când a fost contactat prima dată, adăugând că această implicare l-a împiedicat pe acesta - un 

apropiat al președintelui Putin de mai mult de două decenii - să comenteze cu privire la situația din Ucraina. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 28 februarie, ora 16:04:30) /opopescu/dsirbu 

TASS: Acțiunile NATO și tăcerea Occidentului privind Donbasul sunt cauzele catastrofei în 

Europa, afirmă Maria Zaharova 

RADOR (28 februarie) - Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, este 

convinsă că experimentele NATO și tăcerea societății occidentale asupra situației din Donbas constituie cauzele 

catastrofei umanitare și politice în Europa. "Experimentele NATO și tăcerea asurzitoare a societății occidentale 

constituie cauzele catastrofei umanitare și politice din Europa. Aceasta a trebuit oprită, deoarece Occidentul a 

refuzat să desfășoare orice negocieri și a salutat declarațiile agresive și amenințările directe ale marionetelor de la 

Kiev la adresa Rusiei" - a scris Maria Zaharova, luni, pe canalul său Telegram. Aceasta a subliniat că nu Rusia a 

început războiul, ci ea îl încheie. În acest sens, diplomatul rus a amintit că partea rusă a cerut în toți acești ani 

comunității mondiale să respingă distrugerea sistematică a populației din Donbas. "Este vorba de milioane de 

oameni care își pierdeau zilnic ființele dragi și trăiau în subsoluri, ascunzându-se de atacurile armate" - a adăugat 

ea. "Unde au fost toate țările și societățile lor timp de opt ani când se ducea războiul și cum au condamnat uciderea 

a cel puțin 13.000 de oameni de-a lungul acestor ani?" - a continuat diplomatul rus. Maria Zaharova a subliniat, 

de asemenea, că niciunul dintre cei care "urlă acum în țările civilizate" nu a venit vreodată la un singur miting în 

sprijinul populației exterminate din Donețk și Lugansk, cerând oprirea acestei vărsări de sânge. "Lumea a tăcut. 
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Tăcerea comunității mondiale și ignorarea catastrofei sângeroase care a fost rezultatul loviturii de stat 

anticonstituționale din Ucraina din 2014, desfășurată cu participarea directă a SUA, UE, Germaniei, Poloniei, 

Lituaniei, Estoniei, Letoniei și a altor țări NATO, doar au încurajat regimul de la Kiev în distrugerea continuă a 

propriei populații" - a declarat diplomatul rus. (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

TASS: Negocierile dintre Ucraina și Rusia continuă 

RADOR (28 februarie) - Negocierile dintre Ucraina și Rusia continuă, iar în câteva minute va începe a treia 

rundă a acestora - a declarat consilierul biroului președintelui Ucrainei. (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

RBC: Volodimir Zelenski a semnat cererea de aderare la UE 

RADOR (28 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat cererea de aderare a Ucrainei 

la Uniunea Europeană. Documentul a fost semnat luni, 28 februarie, informează RBC-Ucraina, citând o informație 

a secretarului de presă al președintelui, Serhi Nikiforov, publicată pe Facebook. "Document istoric. Cererea de 

aderare la Uniunea Europeană, semnată de președintele Ucrainei la 28.02.22" - a scris acesta, atașând și o fotografie 

a documentului. (www.rbc.ua - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

 

TASS: S-au încheiat negocierile dintre Rusia și Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Negocierile dintre Rusia și Ucraina s-au încheiat, a anunțat o sursă. (www.tass.ru 

- 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

UNIAN: "Întoarcerea mea se apropie": contul de Twitter al Crimeii sprijină Ucraina 

RADOR (28 februarie) - În timp ce ucrainenii și rușii din Crimeea refuză în masă să lupte împotriva 

Ucrainei, pe contul oficial de Twitter al peninsulei anexate a fost publicat un mesaj patriotic. "Hm, cred că 

întoarcerea mea în Ucraina se apropie" - se spune în mesajul de pe Twitter. În plus, la mesaj au fost adăugate 

hashtag-urile #StandWithUkraine și #CrimeaIsUkraine. https://twitter.com/Crimea/status/1498289346385956866 

(www.unian.net - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Președintele ucrainean a semnat cererea oficială de aderare a țării sale la Uniunea 

Europeană 

RADOR (28 februarie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că a semnat o cerere 

oficială de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Dl Zelenski a cerut Uniunii Europene să permită aderarea 

imediată a Ucrainei, pe baza unei proceduri speciale, în condițiile în care se apără de invazia forțelor ruse. 

(REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Rusia și Ucraina au găsit puncte importante asupra cărora se poate obține un progres, 

afirmă Leonid Sluțkii 

RADOR (28 februarie) - Delegațiile Rusiei și Ucrainei au găsit în timpul negocierilor puncte importante 

asupra cărora se poate obține un progres, a declarat un membru al delegației ruse, șeful Comitetului Dumei de Stat 

pentru afaceri internaționale, Leonid Sluțkii, la postul de televiziune "Rossia-24". "Am găsit o serie de puncte 

importante asupra cărora este posibil să realizăm un progres. Următoarea întâlnire va avea loc în zilele următoare" 

- a declarat acesta. Potrivit afirmațiilor parlamentarului, părțile "s-au auzit una pe cealaltă". Negocierile sunt 

dificile. /... / Delegația ucraineană a fost pregătită să asculte și să participe la cea mai detaliată și cuprinzătoare 

discuție asupra esenței acelor probleme care se află pe ordinea de zi. Subliniez încă o dată că noi nu am exclus ca 

un astfel de dialog să nu funcționeze, dar a funcționat" - a declarat politicianul rus. Leonid Sluțkii a declarat că în 

timpul următoarei întâlniri va avea loc o discuție specifică asupra punctelor în care a fost posibilă atingerea unor 

progrese. Deputatul a precizat că, în următoarele 24 de ore, delegația rusă va discuta rezultatele primelor negocieri 

cu conducerea țării. Negocierile ruso-ucrainene au avut loc, luni, iar întâlnirea a durat cinci ore. Delegația rusă 

este condusă de consilierul președintelui rus, Vladimir Medinski. De asemenea, din delegație fac parte adjuncții 
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miniștrilor apărării și de externe, Aleksandr Fomin și Andrei Rudenko, și șeful Comisiei Dumei de Stat pentru 

Afaceri Internaționale, Leonid Sluțkii. Partea ucraineană este reprezentată de ministrul apărării Oleksi Reznikov, 

de consilierul șefului biroului președintelui ucrainean, Mihailo Podoliak, de șeful fracțiunii partidului de 

guvernământ "Slujitorul Poporului" David Arahamia, de primul adjunct al șefului delegației ucrainene în grupul 

de contact privind soluționarea în Donbas, Andri Kostin, de deputatul Rustem Umerov și de adjunctul ministrului 

de externe, Mikola Tocițkii. Anterior, Vladimir Medinski a declarat că delegația rusă este pregătită să negocieze 

cu partea ucraineană atât timp cât este nevoie pentru atingerea unor acorduri. Acesta a mai spus că întâlnirea a fost 

amânată de mai multe ori în cursul nopții trecute, locul acesteia a fost rediscutat, iar în final a fost lăsată varianta 

inițială - regiunea Gomel, nu departe de granița cu Ucraina. (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/lbadiu 

UKRAINSKA PRAVDA: Fostul președinte Poroșenko salută decizia lui Zelenski de a semna 

cererea de aderare a Ucrainei la UE 

RADOR (28 februarie) - Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko a salutat decizia actualului șef al 

statului, Volodimir Zelenski, de a semna cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. "În calitate de 

președinte care a semnat Acordul de Asociere cu UE și a stabilit cursul integrării europene în Constituție, salut 

decizia celui de-al șaselea președinte, Volodimir Zelenski, de a depune oficial cererea de aderare a Ucrainei la UE! 

O situație specială necesită soluții speciale. Solicit liderilor europeni să ia în considerare imediat cererea Ucrainei 

și să înceapă procesul de negocieri de preaderare. Ucraina în UE este cea mai bună garanție a independenței și 

bunăstării poporului ucrainean" - a scris Poroșenko pe Facebook. Amintim că președintele ucrainean, Volodimir 

Zelenski, a semnat, luni, cererea de aderare la UE,  chiar în timpul negocierilor ruso-ucrainene din Belarus. 

(www.pravda.com.ua - 28 februarie) /sdan/dsirbu 

UKRAINSKA PRAVDA: Ambasadorul SUA la Kiev, într-un mesaj adresat cetățenilor ruși: "Ceea 

ce spune Putin este o minciună" 

RADOR (28 februarie) - Însărcinatul cu afaceri ad interim al SUA în Ucraina, Kristina Kvien, a înregistrat 

un mesaj video adresat cetățenilor ruși, în care le-a cerut să influențeze sfârșitul războiului. Diplomatul le-a 

transmis cetățenilor ruși că ceea ce spune președintele lor este o minciună, iar Ucraina nu atacă Rusia. "Vreau să 

fac apel la mamele și tații ruși ai căror copii au fost trimiși să ucidă ucraineni pe pământul lor. Eu am trăit în Rusia 

și știu că rușii își iubesc și își protejează familiile. Ucrainenii sunt la fel. La fel ca voi, ei vor să trăiască într-o țară 

pașnică, în care copiii lor pot să prospere. Rusia le fură acum această posibilitate. Este o crimă sub demnitatea 

rușilor. Vă implor să faceți tot posibilul pentru a opri războiul inutil al președintelui Putin și pentru a salva copiii 

ruși și ucraineni. Doamne, binecuvântează poporul Ucrainei și poporul Rusiei!" - se arată în mesajul 

ambasadorului, care a postat inclusiv imagini cu bombardamentele organizate de trupele ruse în Ucraina. 

(www.pravda.com.ua - 28 februarie) /sdan/gpodea 

RBC: Mihailo Podoliak despre negocierile ruso-ucrainene: "Rusia nu tratează în mod obiectiv 

distrugerile provocate" 

RADOR (28 februarie) - Luni, 28 februarie, a avut loc prima rundă de negocieri între Ucraina și Rusia. 

Potrivit  rezultatelor acestor negocieri, putem spune că partea rusă este subiectivă față de distrugerile pe care le-a 

provocat - a relatat Agenția de presă RBC-Ucraina, care citează declarațiile lui Mihailo Podoliak, consilierul 

șefului Biroului Președintelui Ucrainei. "Negocierile sunt dificile, dar, cu toate acestea, nu mai există ultimatumuri 

obligatorii. Partea rusă, din păcate, este încă extrem de subiectivă față de procesele sale distructive pe care le-a 

lansat", a spus el. 

Reamintim că primele negocieri dintre Ucraina și Rusia s-au încheiat luni, în momentul de față delegațiile 

celor două țări se îndreaptă către capitalele Moscova și Kiev pentru a discuta pașii următori cu liderii țărilor. 

Următoarea rundă de negocieri ar urma să aibă loc în curând la granița polono-belarusă. (www.rbc.ua - 28 

februarie) /vdraguta/gpodea 
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TASS: Ministerul Apărării din Republica Belarus susține că militarii belaruși nu participă la 

operațiunea specială din Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Ministerul Apărării din Republica Belarus a declarat că militarii belaruși nu 

participă la operațiunea militară din Ucraina. "În legătură cu apelurile cetățenilor la adresa ministerului cu privire 

la posibila participare a militarilor belaruși la acțiunile armate din afara Republicii Belarus, se anunță următoarele: 

personalul militar belarus îndeplinește sarcini în conformitate cu planul de pregătire a forțelor armate pentru 

misiunile în anul de instruire 2021/2022 numai în interiorul granițelor Republicii Belarus și nu participă la 

operațiunea militară specială pe teritoriul Ucrainei" - au anunțat, luni, surse din cadrul ministerului. De asemenea, 

acestea au mai declarat că militarii din Republica Belarus lucrează la întărirea graniței sudice. "Forțele armate ale 

Republicii Belarus sunt angajate în conformitate cu planul de pregătire pentru misiunea lor, iar deplasarea 

echipamentelor și a personalului este un proces obișnuit. Am afirmat, în repetate rânduri, că o parte a forțelor și 

mijloacelor departamentului militar îndeplinesc sarcini de întărire a apărării frontierei de stat a Republicii Belarus, 

inclusiv în direcția de sud" - au informat surse din cadrul Ministerului belarus al Apărării. (www.tass.ru - 28 

februarie) /ssirbu/gpodea 

EVROPEISKA PRAVDA: Polonia promite că va oferi Ucrainei toată asistența necesară pentru 

aderarea la UE 

RADOR (28 februarie) - Ministrul polonez de externe, Zbigniew Raum, a declarat că țara sa va oferi toată 

asistența necesară în procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. "Polonia a susținut întotdeauna 

aderarea Ucrainei la UE. Astăzi, când ucrainenii se apără eroic împotriva agresiunii ruse, este timpul să salutăm 

Ucraina în comunitatea UE. Polonia va oferi toată asistența necesară în procesul de aderare a Ucrainei" - a subliniat 

Rau, pe contul său de Twitter, într-o postare în limba ucraineană. Șeful diplomației poloneze a transmis acest mesaj 

după ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat, luni, cererea de aderare a Ucrainei la UE. După 

invazia rusă, mai multe țări membre ale blocului comunitar au cerut ca Ucrainei să i se ofere perspectiva aderării, 

iar Slovacia a propus crearea unei proceduri speciale pentru aderarea acestei țări la UE. Duminică, șefa Comisiei 

Europene, Ursula von der Leyen, a firmat că "Ucraina este una dintre noi și o vrem în UE". Cu toate acestea, 

Ursula von der Leyen nu a precizat care sunt șansele Ucrainei de a adera la UE, mai ales în baza unei proceduri 

accelerate. Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, de asemenea, 

a afirmat că Ucraina are o perspectivă clar europeană, dar acum "trebuie să luptăm împotriva agresiunii". 

(www.eurointegration.com.ua - 28 februarie) /sdan/schelaru 

 

INTERFAX: UE a promis să analizeze în mod operativ cererea Ucrainei de aderare imediată la 

uniune 

RADOR (28 februarie) - UE se așteaptă ca cererea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de a acorda 

de urgență țării sale statutul de membră a Uniunii va ajunge în cel mai scurt timp și astfel va începe imediat 

procedura de examinare a acesteia, a declarat, luni, un înalt oficial european, care a dorit să își păstreze anonimatul. 

Răspunzând la o întrebare a jurnaliștilor despre acțiunile UE în ceea ce privește analizarea cererii lui Zelenski, 

acesta a declarat: "Suntem la curent cu acest lucru. Ieri am vorbit de vreo șapte-nouă ori direct cu ministrul de 

externe al țării. Înțeleg că cererea se află în stadiul final de pregătire. Mă aștept ca, în cel mai scurt timp, să o 

primim, apoi, și acest lucru este evident, va începe procedura în conformitate cu acordul: consiliul va analiza 

cererea foarte rapid pentru a decide dacă va solicita un aviz urgent din partea Comisiei Europene. Deci este destul 

de clar care este procedura și așteptăm să primim cererea cât mai curând". (www.interfax.ru - 28 februarie) 

/ssirbu/schelaru 

KORRESPONDENT: Ministerul Apărării din Belarus neagă participarea militarilor belaruși la 

"operațiunea specială" din Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Ministerul Apărării din Belarus neagă participarea militarilor belaruși la 

operațiunile speciale din Ucraina. Deplasarea forțelor armate din Belarus nu înseamnă că acestea sunt trimise în 

Ucraina, a spus Ministerul Apărării. Militarii belaruși îndeplinesc sarcini în conformitate cu planul de pregătire a 
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forțelor armate, a menționat Minsk-ul. Armata belarusă nu participă la ostilitățile din afara țării, a precizat 

Ministerul Apărării din Belarus marți, 28 februarie. ''Personalul militar din Belarus îndeplinește sarcini în 

conformitate cu planul de pregătire a forțelor armate, conform obiectivelor stabilite pentru perioada 2021-2022 

numai în granițele Republicii Belarus și nu participă la o operațiune militară specială pe teritoriul Ucrainei, se 

specifică în comunicatul remis de minister. ''Forțele armate ale Republicii Belarus sunt angajate în planul de 

pregătire, iar deplasarea echipamentelor și a personalului este un proces obișnuit. Am afirmat, în repetate rânduri, 

că o parte din forțele și mijloacele ministerului efectuează sarcini de întărire a pazei secțiunilor frontierei de stat a 

Republicii Belarus, inclusiv pe direcția de sud a acesteia'', a menționat ministerul. Reamintim, pe 27 februarie, 

rachete Iskander au fost lansate din Belarus spre Ucraina. Acestea au explodat pe teritoriul aeroportului din Jitomir. 

(www.korrespondent.net - 28 februarie) /vdraguta/csimion 

UNIAN: Mai mulți șefi de stat din UE susțin inițiativa de a acorda Ucrainei statut de țară candidată 

la aderarea la blocul comunitar 

RADOR (28 februarie) - Președinții Bulgariei, Cehiei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Slovaciei și 

Sloveniei au semnat o scrisoare deschisă în sprijinul intrării rapide a Ucrainei în Uniunea Europeană. Potrivit 

UNIAN, scrisoarea a fost publicată pe site-ul președinției letone. "Noi, președinți ai statelor membre UE, suntem 

ferm convinși că Ucraina merită perspectiva aderării imediate la Uniunea Europeană" - se arată în mesajul celor 

opt președinți. Aceștia au făcut apel la statele membre ale UE să consolideze sprijinul politic pentru Kiev la cel 

mai înalt nivel și să permită instituțiilor europene să ia măsuri pentru a acorda imediat Ucrainei statutul de țară 

candidată la UE și a deschide procesul de negociere. "În acest moment critic, reiterăm deplina noastră solidaritate 

cu Ucraina și poporul acesteia" - au mai menționat semnatarii. Amintim că președintele ucrainean, Volodimir 

Zelenski, a semnat, luni, cererea oficială de aderare a Ucrainei la UE. (www.unian.net - 28 februarie) /sdan/csimion 

INTERFAX: Convorbire telefonică Aleksandr Lukașenko - Recep Tayyip Erdoğan 

RADOR (28 februarie) - Luni, a avut loc o convorbire telefonică între președintele Republicii Belarus, 

Aleksandr Lukașenko, și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. "Convorbirea telefonică dintre președinții 

Republicii Belarus și Turciei tocmai s-a încheiat" - a anunțat luni seară canalul Telegram "Pul Pervogo", apropiat 

serviciului de presă al președintelui belarus. (www.interfax.ru - 28 februarie) /ssirbu/cpodea 

CNN: Președinta Comisiei Europene a declarat că UE dorește ca Ucraina să se alăture imediat 

blocului comunitar 

RADOR (28 februarie) - Locul Ucrainei este în Uniunea Europeană (UE), iar blocul comunitar dorește 

aderarea ei, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timpul unui interviu televizat 

acordat duminică pentru Euronews. "Avem un proces cu Ucraina, care, de exemplu, integrează piața ucraineană 

în piața unică. Avem o cooperare foarte strânsă în rețeaua energetică, de exemplu. Sunt foarte multe puncte asupra 

cărora cooperăm și, practic, le este locul alături de noi. Sunt unii de-ai noștri și vrem să ni se alăture", a afirmat 

von der Leyen. Într-o postare de duminică, pe Twitter, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat că a 

discutat cu von der Leyen despre întărirea capacităților de apărare ale Ucrainei și despre statutul de membru UE. 

Aderarea la UE presupune o procedură complexă, iar Ucraina nu este momentan un candidat oficial pentru aderare. 

Răspunzând la o întrebare legată de posibilitatea discuțiilor de pace dintre Rusia și Ucraina, von der Leyen a 

declarat pentru Euronews că este "important" ca Ucraina să "fie de acord cu discuțiile de pace și condițiile să fie 

bune", dar "încrederea în președintele Putin este complet distrusă și degradată". Interviul a urmat anunțului făcut 

de UE duminică, potrivit căruia aceasta va furniza arme Ucrainei, în timp ce armata încearcă să oprească trupele 

ruse. "Pentru prima dată în istorie, Uniunea Europeană va finanța achiziția și livrarea de arme sau alt fel de 

echipament către o țară care este atacată", potrivit declarației Comisiei Europene. (CNN INTERNATIONAL - 28 

februarie, ora 3:00) /aionita/denisse 

BETA: Vom anula influența Rusiei în Balcani, declară șeful diplomației europene 

RADOR (28 februarie) - "Din cauza pericolului de extindere a crizei din Ucraina asupra altor state din 

vecinătatea Rusiei, Uniunea Europeană trebuie să ajute Moldova și Georgia și să-și concentreze atenția pe Balcanii 
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de Vest, deoarece acolo vom vedea provocări, în special în Bosnia și Herțegovina (BiH)" - a declarat șeful 

diplomației europene, Josep Borrell. La Bruxelles, surse diplomatice au declarat că se intenționează mărirea 

efectivelor misiunii EUFOR-Althea din BiH, iar un angajament mai puternic al UE în Balcanii de Vest "va fi un 

răspuns la deteriorarea situației de securitate la scară largă, nu numai din cauza Ucrainei, dar și a influenței Rusiei 

asupra entității sârbe din BiH, a Muntenegrului și Serbiei". (www.beta.rs - 28 februarie) /rmihaj/avladucu 

RTS: O eventuală cădere a Ucrainei va avea un efect de domino, avertizează premierul Sloveniei 

RADOR (28 februarie) - Premierul Sloveniei, Janez Janša, a avertizat asupra unui efect de domino în cazul 

căderii Ucrainei, adăugând că destinul acestui stat este esențial nu numai pentru Europa, ci pentru întreaga lume. 

Potrivit lui Janša, este momentul ca Europa să se elibereze de dependența energetică de Rusia. "Dacă Ucraina 

cade, următoarea este Moldova și apoi probabil Georgia. Lucrurile ar putea să degenereze în Balcanii de Vest - 

oriunde de la periferia Uniunii Europene și NATO. Atunci, următoarele vor fi statele baltice și apoi vom fi aproape 

de un conflict grav, care ar putea provoca un al treilea război mondial" - a declarat Janša. "Dacă Ucraina se apără, 

este important pentru Slovenia, Europa și întreaga lume. Dacă Ucraina rezistă, putem conta că nu va exista 

escaladare, ci negocieri" - a declarat Janša, adăugând că după eșecul din Afganistan, Moscova și Beijingul își 

coordonează unele decizii. Janša este convins că Vladimir Putin nu ar fi atacat Ucraina fără un sprijin tacit al 

Chinei, care s-a abținut să condamne în Consiliul de Securitate al ONU agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. "Cred 

că este pentru prima dată când un stat membru al CS al ONU a fost de partea Rusiei, condamnând sancțiunile 

împotriva Rusiei și nu invazia. Nu este o politică de neutralitate" - a subliniat Janša. În ce privește sancțiunile, 

Janša a declarat că dependența Sloveniei și Europei de energia din Rusia este o problemă strategică, dar a observat 

că atacul lui Putin asupra Ucrainei a stimulat Europa să se elibereze de dependența energetică de Rusia. "Atacarea 

Ucrainei a fost o mare greșeală a lui Putin" - a declarat Janša, adăugând că în următorii ani Slovenia și Europa vor 

avea probleme pentru a renunța la energia din Rusia, dar și Rusia va pierde o mare piață de desfacere. (www.rts.rs 

- 28 februarie) /rmihaj/atataru 

TPORTAL: Conferința de presă a premierului Croației pe tema crizei din Ucraina 

RADOR (28 februarie) - După o serie de întâlniri cu membrii guvernului și serviciilor de informații, 

premierul Croației, Andrej Plenković, a organizat o conferință de presă privind situația din Ucraina, acceptarea 

refugiaților ucraineni, aderarea Croației la sancțiunile impuse Rusiei și adoptarea unor măsuri pentru sprijinirea 

Ucrainei. "Am pregătit un pachet de măsuri. Am discutat cu ambasadorul nostru din Ucraina și, potrivit datelor 

oficiale, în Ucraina mai sunt încă 50 de cetățeni croați" - a declarat Plenković, adăugând că s-a format un grup de 

lucru, la care participă reprezentanții mai multor departamente care se vor implica în primirea refugiaților din 

Ucraina. "În acest moment alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici nu este în pericol" - a declarat 

Plenković, adăugând că s-a adoptat decizia politică de a se interzice traficul avioanelor rusești în spațiul aerian al 

Croației. "Vom lua decizii corecte la nivelul Uniunii Europene. Vom implementa măsurile restrictive și, având în 

vedere situația dinamică din Ucraina, vom analiza zilnic situația" - a declarat Plenković, adăugând că s-a hotărât 

ca Zagrebul să ajute Ucraina cu echipamente de protecție și armament. Întrebat de ce din sistemul SWIFT nu sunt 

excluse toate băncile din Rusia, Plenković a răspuns că pe această temă se mai discută. Comentând decizia 

președintelui Rusiei, Vladimir Putin, de a ordona starea de alertă a forțelor de descurajare nucleară, Plenković a 

declarat că "escaladarea agresiunii asupra Ucrainei este inacceptabilă". "Nu a existat niciun indiciu că Ucraina ar 

putea amenința Rusia, nici chiar regiunile separatiste din Donbas. Nu au prezentat niciun argument pentru a 

justifica agresiunea. Vedem doar o agresiune asupra teritoriul ucrainean. Monitorizăm situația și ne consultăm cu 

partenerii noștri" - a declarat Plenković. Întrebat dacă voluntari din Croația s-ar putea alătura Armatei ucrainene, 

Plenković a răspuns că aceasta "ar fi o decizie individuală, pe propriul risc". (www.tportal.hr - 28 februarie) 

/rmihaj/atataru 

MAGYAR HIRLAP: În Ungaria s-a reunit din nou Comandamentul operativ de securitate 

națională 

RADOR (28 februarie) - Comandamentul operativ de securitate națională s-a reunit din nou luni dimineață 

la ora 8:00 (ora locală - n.red.), în fosta mănăstire carmelită din Budapesta, sub conducerea premierului Viktor 

Orbán, a informat șeful Biroului de Presă al Cancelariei premierului ungar, Bertalan Havasi. După interviul special 
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acordat duminică televiziunii publice ungare M1 de premierul Viktor Orbán, Comandamentul operativ va analiza 

evenimentele din ultimele zile și vor fi adoptate alte măsuri necesare menite să asigure securitatea Ungariei și a 

cetățenilor săi, a precizat Bertalan Havasi. Comandamentul operativ de securitate națională este un așa-numit 

forum special decizional pentru pregătirea deciziilor guvernamentale, iar sarcina sa este monitorizarea îndeaproape 

a situației de război din Ucraina și analizarea informațiilor aflate la dispoziție. Potrivit Guvernului, securitatea 

Ungariei este primordială, iar Ungaria trebuie să rămână în afara războiului ruso-ucrainean. Ungaria, ca țară 

membră a UE și NATO, susține eforturile UE depuse în direcția restabilirii păcii. Guvernul ungar este pregătit și 

pentru îndeplinirea sarcinilor în domeniul umanitar și al apărării granițelor țării. Comandamentul operativ a fost 

înființat pentru îndeplinirea acestor scopuri și este condus de Viktor Orbán, a mai informat Bertalan Havasi. 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20220228-ismet-osszeult-a-nemzetbiztonsagi-operativ-

torzs/rganciu/atataru 

 

PRAVDA.RU: Germania este îngrijorată în ceea ce privește transferul forțelor de descurajare ale 

Forțelor Armate ale Federației Ruse în regim special  

RADOR (28 februarie) - Autoritățile germane sunt îngrijorate din cauza transferului forțelor de descurajare 

ale Armatei Rusiei în regim special de luptă, a arătat ministrul german al apărării. "Am văzut cât de imprevizibil 

este Putin și de aceea trebuie acum să fim foarte circumspecți", a remarcat oficialul german pentru postul de radio 

Deutschlandfunk. Președintele Vladimir Putin și colegii săi își dau seama că o astfel de decizie va afecta negativ 

țara noastră, a arătat politicianul german. De aceea nu trebuie crescută tensiunea, a spus ministrul. De asemenea, 

politicanul german a aprobat negocierile dintre Moscova și Kiev. În același timp, ministrul german al apărării a 

reamintit faptul că în orele următoare din Germania vor ajunge în Ucraina arme. (www.pravda.ru - 28 februarie) 

/snicolau/atataru 

 

REUTERS: Slovenia revocă acreditările consulilor onorifici ruși 

RADOR (28 februarie) - Ministerul de Externe al Sloveniei a revocat acreditările pentru cinci consuli 

onorifici ruși din cauza invaziei ruse a Ucrainei. „Fără consuli onorifici ruși în Republica Slovenia”, a scris 

ministrul de externe, Anze Logar, pe Twitter, spunând că a semnat decrete prin care retrage acordul țării pentru 

numirea consulilor. „Toleranță #zero pentru rea-credință”. (REUTERS - 28 februarie) /aboboc/asalar 

REUTERS: Premierul ceh sprijină eforturile Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană 

RADOR (28 februarie) - Republica Cehă sprijină eforturile Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană, a 

declarat luni premierul Petr Fiala, citat de agenția de presă CTK. Dl Fiala a spus că este necesar să se dea un semnal 

clar că Ucraina este binevenită în comunitatea europeană a țărilor democratice, a transmis CTK. (REUTERS - 28 

februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Uniunea Europeană consideră aderarea Ucrainei drept monedă de schimb în discuțiile 

cu Rusia 

RADOR (28 februarie) - Liderii Uniunii Europene ar putea discuta despre posibilitatea aderării Ucrainei la 

un summit informal din martie, a declarat luni un înalt oficial al UE, adăugând că problema este importantă pentru 

Ucraina în discuțiile cu Rusia privind încheierea conflictului. "Cred că unul dintre motivele pentru care acest lucru 

este important pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, este, de asemenea, important în unele dintre 

discuțiile cu Rusia pentru o ieșire", a spus oficialul referindu-se la discuțiile pentru a pune capăt conflictului din 

Ucraina. Dar el a avertizat că niciun proces în acest sens nu a fost încă demarat. "Cu privire la cererea Ucrainei de 

aderare la UE, cred că este important să nu ne grăbim", a spus oficialul, care a cerut ca identitatea să nu îi fie 

dezvăluită. "Evident că nu a fost încă primită, dar toată această problemă a situației Ucrainei este ceva care îi 

preocupă de mult timp pe lideri". Președintele Consiliului European, Charles Michel și șefa Comisiei Europene, 

Ursula von der Leyen, se vor întâlni luni seară la Paris cu președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul 

german Olaf Scholz, pentru discuții. "Deci sunt sigur că acest subiect va fi abordat în cursul acelor discuții. Și, 
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desigur, avem destul de iminentă, pe 10 și 11 martie, o reuniune informală a Consiliului European și mi-aș imagina 

că subiectul Ucrainei, care preocupă mulți lideri, va apărea la un moment dat în acele discuții", a spus oficialul. 

Ucraina are un acord de asociere cu blocul de 27 de națiuni, dar vrea să devină membră cu drepturi depline - lucru 

căruia Rusia i se opune. Aderarea Ucrainei nu a fost discutată până acum, pentru a nu antagoniza Moscova, dar 

invadarea rusă a Ucrainei a schimbat lucrurile, a spus oficialul. "Această agresiune rusă fără precedent pe care o 

vedem împotriva Ucrainei, condamnarea fermă a sa de către UE, indignarea din Uniunea Europeană, statele 

membre, opinia publică - cred că vor reprezenta, de asemenea, factori care vor determina modul în care răspundem 

la o cerere de aderare", a spus oficialul. "Dacă mergem la originile acestei crize, a existat un număr mare de oameni 

care erau pregătiți să-și dea viața pentru o perspectivă europeană, subiect central al demonstrațiilor de pe Maidan, 

de la Kiev în 2013-2014", a adăugat el. "Cred că în orice înțelegere la care președintele Zelenski ar putea ajunge 

cu președintele Putin, căutând asigurări sau obținând o garanție, dacă doriți, că există un sprijin, înțelegerea pentru 

ca Ucraina să aparțină într-o zi la Uniunea Europeană, este probabil foarte importantă pentru poporul ucrainean", 

a spus el. Premierul sloven Janez Jansa și-a exprimat luni "sprijinul deplin" pentru o procedură mai rapidă de 

aderare a Ucrainei la UE, în timp ce prim-ministrul ceh Petr Fiala a spus că este necesar să se dea un semnal clar 

că Ucraina este binevenită, a transmis luni agenția de presă CTK. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Emmanuel Macron a cerut Rusiei să oprească ofensiva din Ucraina 

RADOR (28 februarie) - În cursul unei discuții telefonice de luni cu omologul său rus, președintele francez, 

Emmanuel Macron, a reiterat cererile comunității internaționale de oprire a ofensivei ruse din Ucraina, a anunțat 

Președinția Franceză. Dl Macron l-a îndemnat, totodată, pe Vladimir Putin să oprească toate atacurile împotriva 

civililor din Ucraina, să protejeze infrastructura civilă și să ofere acces sigur la drumurile principale, în special la 

sud de Kiev, se afirmă în comunicat. "Președintele Putin și-a confirmat disponibilitatea de a garanta aceste trei 

cerințe", se menționează în același comunicat, în care se adaugă că președinții Macron și Putin au convenit să 

rămână în contact în zilele următoare. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/lbadiu 

REUTERS: Bulgaria își evacuează personalul ambasadei de la Kiev 

RADOR (28 februarie) - Bulgaria a anunțat că își evacuează personalul ambasadei din capitala Ucrainei, 

Kiev, după ce a evacuat personalul din biroul său consular din Odesa, a declarat luni ministrul de externe Teodora 

Ganchovska. Dna Genchovska a spus că patru autobuze și mașinile ambasadei Bulgariei la Kiev se îndreaptă spre 

granița cu România. "În autobuze și mașini se află în total 200 de persoane, inclusiv cetățeni din Bulgaria, Ucraina, 

Statele Unite, Macedonia de Nord și Georgia, precum și tot personalul misiunii noastre diplomatice", a spus ea. 

(REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Polonia va sprijini procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană 

RADOR (28 februarie) - Polonia va sprijini procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană, a 

declarat, luni, ministrul polonez de externe, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a 

semnat o cerere oficială pentru ca Ucraina să adere la blocul comunitar. "Polonia va sprijini Ucraina în procesul 

de aderare la UE", a scris Zbigniew Rau pe Twitter. (REUTERS - 28 februarie ora 20:12) 

/mbrotacel/csimion/gpodea 

REUTERS: Franța își mută ambasada de la Kiev la Lviv 

RADOR (28 februarie) - Franța își va muta ambasada din capitala ucraineană Kiev în orașul vestic Lviv, a 

declarat, luni, ministrul de externe Jean-Yves Le Drian pentru BFM TV. Parisul este ultima țară occidentală care 

și-a mutat ambasada din capitala ucraineană, însă a optat pentru acest demers având în vedere înrăutățirea situației 

din teren. (REUTERS - 28 februarie ora 20:24) /mbrotacel/gpodea 

REUTERS: Aproape 330.000 de persoane au intrat din Ucraina în Polonia, după debutul invaziei 

Rusiei 

RADOR (28 februarie) - Aproape 327.000 de persoane au intrat în Polonia din Ucraina, de la debutul 

invaziei Rusiei, pe 24 februarie, a anunțat, luni, Poliția de Frontieră poloneză. Într-un mesaj publicat pe contul de 
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Twitter al Poliției de Frontieră, se precizează că doar luni, până la ora 17:00 GMT, aceasta a procesat aproximativ 

73.300 de persoane refugiate din Ucraina. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 28 februarie, ora 20:42) 

/mbrotacel/csimion 

TASS: Ministerul de Externe al Poloniei consideră că Ucraina își merită deja statutul de candidat 

la aderarea la UE 

RADOR (28 februarie) - Ucraina merită deja de astăzi să primească statutul de candidat la aderarea la 

Uniunea Europeană, a declarat, luni, pe Twitter, adjunctul ministrului de externe al Poloniei, Marcin Przydacz. 

"Ucraina merită chiar astăzi statutul de candidat la UE. Fie ca liderii noștri europeni să aibă curaj. Ucraina luptă 

pentru valorile noastre comune" - a scris acesta. Anterior s-a anunțat că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, 

a semnat o cerere de aderare a țării la Uniunea Europeană. (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/cpodea 

INTERFAX: UE a promis să analizeze în mod operativ cererea Ucrainei de aderare imediată la 

uniune 

RADOR (28 februarie) - UE se așteaptă ca cererea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de a acorda 

de urgență țării sale statutul de membră a Uniunii va ajunge în în cel mai scurt timp și astfel va începe imediat 

procedura de examinare a acesteia, a declarat, luni, un înalt oficial european, care a dorit să își păstreze anonimatul. 

Răspunzând la o întrebare a jurnaliștilor despre acțiunile UE în ceea ce privește analizarea cererii lui Zelenski, 

acesta a declarat: "Suntem la curent cu acest lucru. Ieri am vorbit de vreo șapte-nouă ori direct cu ministrul de 

externe al țării. Înțeleg că cererea se află în stadiul final de pregătire. Mă aștept ca, în cel mai scurt timp, să o 

primim, apoi, și acest lucru este destul de evident, va începe procedura în conformitate cu acordul: consiliul va 

analiza cererea foarte rapid pentru a decide dacă va solicita un aviz urgent din partea Comisiei Europene. Deci este 

destul de clar care este procedura, deci așteptăm să primim cererea cât mai curând". (www.interfax.ru - 28 

februarie) /ssirbu/gpodea 

REUTERS: Italia afirmă că solicitarea Ucrainei de a adera la UE este "legitimă" 

RADOR (28 februarie) - Ministrul italian de externe, Luigi Di Maio, a declarat, luni, că dorința Ucrainei de 

a adera la Uniunea Europeană este legitimă, întrucât țara se luptă cu trupele invadatoare ruse, în a cincea zi de 

conflict. "Cred că solicitarea Ucrainei de a adera la UE este o cerere legitimă", a spus Di Maio, într-un interviu 

acordat televiziunii de stat RAI. "Sunt convins (...) că, în Ucraina, cetățeni europeni mor și suferă din cauza 

bombelor rusești. Trebuie să fim de partea lor". (REUTERS - 28 februarie ora 21:36) /mbrotacel/csimion 

REUTERS: Președinții din opt state membre ale UE cer deschiderea imediată a negocierilor de 

aderare cu Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Președinții din opt state din Europa Centrală și de Est au cerut țărilor membre ale 

Uniunii Europene să acorde imediat Ucrainei statutul de stat candidat la UE și să deschidă negocierile în vederea 

aderării, potrivit unei scrisori deschise publicate luni. "Noi, președinții statelor membre UE: Republica Bulgaria, 

Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Polonia, Republica 

Slovacia și Republica Slovenia credem cu tărie că Ucraina merită să primească o perspectivă imediată de aderare 

la UE", se precizează în scrisoare. (REUTERS - 28 februarie ora 21:42) /mbrotacel/csimion 

RRA: Plenul reunit al Parlamentului României condamnă agresiunea Rusiei asupra Ucrainei 

RADOR (28 februarie) - Plenul reunit al Parlamentului României a adoptat, în această după-amiază, o 

declarație prin care condamnă cu fermitate agresiunea armată masivă a Federației Ruse asupra Ucrainei, precedată 

de recunoașterea de către Rusia a independenței autoproclamatelor entități separatiste din Donețk și Luhansk, părți 

componente ale Ucrainei. Legislativul de la București arată în document că respinge cu hotărâre un astfel de 

comportament iresponsabil și cere oprirea imediată și necondiționată a agresiunii militare, precum și retragerea 

tuturor forțelor ruse din Ucraina. Parlamentul României își reafirmă sprijinul ferm pentru aspirațiile europene și 

euroatlantice ale Ucrainei. În semn de solidaritate cu poporul ucrainean, Parlamentul României va fi iluminat în 
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culorile steagului Ucrainei - albastru și galben. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 28 februarie, ora 17:00) 

/dpop/dsirbu 

RRA: Ministrul român al afacerilor externe a condamnat ferm anunțul Rusiei privind punerea în 

alertă a capacităților sale nucleare 

RADOR (28 februarie) -  Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a condamnat ferm, ieri, la reuniunea 

extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, anunțul Rusiei privind punerea în alertă a capacităților sale nucleare, 

care poate fi echivalat cu amenințarea cu folosirea acestor arme. Potrivit unui comunicat al MAE, Bogdan Aurescu 

a exprimat sprijinul politic ferm pentru noul pachet de sancțiuni extinse la adresa Rusiei, prezentat de Comisia 

Europeană și de Serviciul European de Acțiune Externă. Este vorba despre deconectare anumitor bănci rusești de 

la sistemul SWIFT, restricții suplimentare pentru Banca Centrală a Rusiei, listări individuale la adresa unor 

oligarhi, închiderea spațiului aerian comunitar pentru aeronavele rusești, precum și interzicerea unor mass media 

de propagandă rusești. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 28 februarie, ora 1:02) /denisse 

RRA: Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, va face o vizită la Suceava și la 

București 

RADOR (28 februarie) - Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, va face astăzi o vizită 

la Suceava și la București, pentru a observa situația de la granița cu Ucraina. Potrivit unui comunicat de presă de 

la Bruxelles, se va întâlni cu președintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciucă și cu ministrul afacerilor 

interne, Lucian Bode. Comisarul va efectua și o vizită la centrul operațional de coordonare al Inspectoratului 

General al Poliției de Frontieră și va vizita tabăra mobilă de asistență umanitară de la punctul de trecere a frontierei 

Siret. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 28 februarie, ora 3:00) /denisse 

RRA: Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, face o vizită la Suceava și la 

București, pentru a observa situația de la graniță 

RADOR (28 februarie) - Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, face astăzi o vizită la 

Suceava și la București, pentru a observa situația de la granița cu Ucraina. Potrivit unui comunicat de presă al 

executivului Uniunii Europene, Johansson se va întâlni cu președintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciucă 

și cu ministrul afacerilor interne, Lucian Bode. Comisarul va efectua și o vizită la Centrul Operațional de 

Coordonare al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și va vizita tabăra mobilă de asistență umanitară de 

la Punctul de trecere a frontierei Siret. Ieri, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a 

declarat că la Vama Siret sunt 400 de locuri în tabăra instalată pentru refugiații din Ucraina, iar în zona Rădăuți va 

fi instalată încă o tabără. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 28 februarie, ora 7:08) /asalar 

RADOR: Zelenski mulțumește României pentru sprijinul acordat Ucrainei 

RADOR (28 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a mulțumit României pentru sprijinul 

acordat Ucrainei. "Sunt recunoscător României pentru contribuția sa semnificativă la capacitățile de apărare ale 

țării noastre. Mulțumesc, @KlausIohannis, pentru susținerea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Simțim 

sprijinul politic și de apărare al partenerilor noștri" - a scris Zelenski pe Twitter, într-un mesaj postat luni. 

/sdan/avladucu 

RRA: Autoritățile de la Kiev au transmis mulțumiri României 

RADOR (28 februarie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, mulțumește României pentru 

contribuția semnificativă la capacitatea de apărare a țării sale, într-o postare pe Twitter. El a mai scris că este 

recunoscător președintelui Iohannis pentru susținerea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Autoritățile de la 

Kiev au transmis mulțumiri României după ce executivul de la București a decis să trimită muniții și echipamente 

militare în Ucraina și și-a exprimat disponibilitatea de a accepta răniții din țara vecină. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 28 februarie, ora 13:02) /avladucu 
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REUTERS: Vaticanul se oferă să faciliteze dialogul dintre Rusia și Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Vaticanul este pregătit să "faciliteze dialogul" între Rusia și Ucraina pentru a pune 

capăt războiului, a declarat un înalt oficial al său. Secretarul de stat, cardinalul Pietro Parolin, al doilea după Papă 

în ierarhia Vaticanului, a declarat ziarelor italiene că "în ciuda războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei" 

este "convins că este întotdeauna loc de negocieri". (REUTERS - 28 februarie) /aboboc/atataru 

BBC: Rusia, forțată să recunoască victimele suferite - Ministerul Apărării britanic 

RADOR (28 februarie) - Ministerul Apărării al Regatului Unit a postat pe Twitter o actualizare despre 

situația din Ucraina. În informare se precizează: "Majoritatea forțelor terestre ale lui Putin rămân la mai mult de 

30 km nord de Kiev, avansul lor a fost încetinit de forțele ucrainene care apără aerodromul Hostomel, un obiectiv 

cheie pentru Rusia încă din prima zi a conflictului. Lupte grele continuă în jurul Cernihivului și Harkovului, însă 

ambele orașe rămân sub control ucrainean. Eșecurile logistice și rezistența fermă a Ucrainei continuă să frustreze 

avansul rusesc. În ciuda încercărilor continue de a suprima detaliile conflictului pentru partea populației ruse, 

Forțele Armate Ruse au fost forțate pentru prima dată să recunoască victimele suferite". (bbc.com - 28 februarie, 

ora 9:30) /aboboc/atataru 

BBC: Regatul Unit nu vede niciun semn care să indice o schimbare în poziția nucleară a Rusiei - 

secretarul apărării britanic, Ben Wallace 

RADOR (28 februarie) - Președintele Rusiei a anunțat că forțele sale nucleare sunt în alertă maximă pentru 

a reaminti lumii că deține un factor de descurajare și pentru a distrage atenția de la ceea ce nu merge bine în 

Ucraina, a spus secretarul apărării al Regatului Unit. Ben Wallace a declarat pentru BBC Breakfast că acțiunile lui 

Putin au fost condamnate de comunitatea internațională. „Nu poate rata faptul că singurul său prieten bun în acest 

moment pare să fie președintele Belarusului... trebuie să realizeze că este cu siguranță pe partea greșită a istoriei”, 

spune el. El susține că Regatul Unit nu vede niciun semn care să indice o schimbare în poziția nucleară a Rusiei. 

Wallace a adăugat că Marea Britanie este, de asemenea, o putere nucleară și Putin va ști că orice implică o armă 

nucleară are un răspuns egal sau mai mare din partea Occidentului. Regatul Unit nu va face nimic pentru a escalada 

situația nucleară, dar „aceasta este o bătălie de retorică și trebuie doar să ne asigurăm că o gestionăm în mod 

corespunzător”, a mai declarat el. (bbc.com - 28 februarie, ora 10:24) /aboboc/asalar 

MTI: Războiul din Ucraina - Secretar de stat al Sfântului Scaun: Vaticanul se oferă să faciliteze 

negocierile dintre părți 

RADOR (28 februarie) - Sfântul Scaun manifestă disponibilitate pentru a facilita dialogul dintre părți, a 

declarat cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat al Sfântului Scaun, care a pledat luni pentru încheierea imediată 

a războiului, într-un interviu acordat presei italiene. Pietro Parolin, cunoscut drept prim-ministru al Vaticanului, a 

subliniat că "trebuie evitată escaladarea situației, trebuie oprit războiul și trebuie purtate negocieri". Cardinalul  

Pietro Parolin a numit drept deprimantă "posibila reîntoarcerea a unui nou Război Rece între două blocuri opuse", 

ceea ce este absolut contrară cu cultura frăției propagată de Papa Francisc, care este singura cale pentru construirea 

unei lumi a dreptății, solidarității și păcii. În interviul acordat în același timp ziarelor italiene Corriere della Sera, 

La Repubblica și altor ziare din Italia, cardinalul și-a exprimat convingerea sa că "întotdeauna și chiar și acum 

există un spațiu pentru negocieri. Niciodată nu este târziu". "Sfântul Scaun, care în ultimii ani a monitorizat 

continuu, discret și îndeaproape evoluția situației din Ucraina, a manifestat disponibilitate pentru a facilita dialogul 

cu Rusia, a fost întotdeauna gata să ajute părțile ca să revină pe această cale", a afirmat cardinalul Pietro Parolin, 

menționând: "Mai presus de toate, atacul militar trebuie oprit imediat, deoarece cu toții asistăm la consecințele lui 

dramatice. Încetarea luptelor și revenirea la masa negocierilor a cerut și Papa Francisc atunci când a vizitat 

Ambasada Rusiei de lângă Vatican, pe 25 februarie. Cardinalul în vârstă de 67 de ani, care conduce Secretariatul 

Sfântului Scaun din 2013, crede că un posibil război la scară europeană sau un nou Război Rece ar fi "o catastrofă 

de mari proporții, însă, din păcate, această posibilitate nu poate fi exclusă complet". Cardinalul a citat cuvintele 

rostite pe 24 august 1939, de Papa Pius al XII-lea, care, înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, 

a îndemnat la negocieri. (MTI - 28 februarie) /rganciu/avladucu 
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INTERFAX: Premierul Republicii Moldova a anunțat neutralitatea țării în situația cu Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Republica Moldova va acționa mereu "prin prisma neutralității" - a declarat, luni, 

într-o conferință de presă, premierul moldovean, Natalia Gavrilița. Răspunzând la o întrebare despre posibilitatea 

ca cetățenii moldoveni să se alăture "legiunii internaționale" ucrainene, aceasta a declarat că Guvernul nu se ocupă 

de acest lucru. "Noi suntem o țară neutră. Și vom acționa întotdeauna prin prisma neutralității. Guvernul nu 

participă la astfel de acțiuni" - a subliniat Gavrilița. Ea a mai precizat că "situația din țară este stabilă și se află sub 

control, nu există riscuri pentru cetățeni". "Spațiul de informare este plin de fake-uri. De asemenea, anunțăm că 

stocurile de medicamente sunt mai mult decât suficiente și, în zilele următoare, vom primi medicamente și 

echipamente suplimentare pentru refugiați. Guvernul nu intenționează să interzică plecarea bărbaților din țară. Nu 

există o astfel de interdicție și nu sunt luate în considerare astfel de măsuri de către guvern. Toate acestea sunt 

zvonuri și o provocare deliberată. Solicităm cetățenilor să verifice cu atenție informațiile și să aibă încredere doar 

în surse de încredere" - a declarat Gavrilița. La rândul său, ministrul moldovean de externe și al integrării europene, 

Nicu Popescu, a declarat că în problema situației din Ucraina Chișinăul va porni de la principiul neutralității 

constituționale. "Republica Moldova este un stat neutru. De aici pornim în acest caz. Nu ne vom amesteca în 

conflict de partea nimănui. De asemenea, Republica Moldova nu se va alătura niciunor sancțiuni" - a declarat 

Popescu luni seară la postul de televiziune TV8. Răspunzând la întrebarea unui jurnalist despre motivele unei 

astfel de decizii, acesta a subliniat că "economia moldovenească este prea integrată și dependentă de Rusia". 

"Deciziile de a impune sancțiuni împotriva Rusiei nu sunt decizii ușoare, sunt decizii foarte dificile pentru țările 

mai puternice și mai prospere decât Republica Moldova" - a spus ministrul moldovean. El a declarat că, în situația 

actuală, "Chișinăul menține cu Moscova un dialog la nivel tehnic". "Este vorba de asistență pentru cetățenii 

moldoveni care nu se pot întoarce în țară din cauza situației din Ucraina. De asemenea, discuțiile se referă la 

transportul mărfurilor, întoarcerea transportatorilor moldoveni în țară etc." - a declarat ministrul. Popescu a mai 

subliniat că "Republica Moldova acordă și va continua să acorde ajutor tuturor refugiaților aflați în nevoie". 

"Oferim sprijin total refugiaților care au nevoie de ajutorul nostru. Nu putem proceda altfel, întrucât acești oameni 

din statul vecin au nevoie de ajutor. În ceea ce privește amestecul în conflict, noi pornim de la principiul 

neutralității constituționale" - a declarat ministrul. Amintim că, din 24 februarie, în Republica Moldova a fost 

instituită starea de urgență pentru o perioadă de 60 de zile. https://www.interfax.ru/world/825289 (www.interfax.ru 

- 28 februarie) /ssirbu/schelaru 

RTS: Serbia își va apăra interesele, declară premierul Serbiei 

RADOR (28 februarie) - Premierul Serbiei, Ana Brnabić, a declarat că Serbia va continua să promoveze o 

politică externă în conformitate cu dreptul internațional, care îi va apăra propriile interese, indiferent de presiuni. 

Brnabić a subliniat că Serbiei nu i se poate reproșa nimic în ce privește poziția față de criza din Ucraina. "Pentru 

noi nu este ușor, dar ne vom apăra poziția principială" - a declarat Brnabić, adăugând că nimeni nu poate cere 

Serbiei să nu își respecte propria integritate teritorială. Brnabić a reiterat că Serbia respectă integritatea teritorială 

a Ucrainei, așa cum dorește să se respecte și integritatea teritorială a Serbiei, dar a subliniat că în conformitate cu 

interesele sale vitale nu va impune sancțiuni Rusiei. Brnabić a declarat că în Consiliul de Securitate al ONU, Serbia 

va avea aceeași poziție. "Ne așteaptă vremuri grele, dar pentru noi este important să apărăm pacea, stabilitatea și 

securitatea pentru a putea progresa" - a declarat Brnabić, adăugând că Serbia va continua să colaboreze cu toți. "În 

fiecare zi, președintele Serbiei discută cu partenerii din străinătate. Ne menținem poziția și nimeni nu ne poate 

reproșa nimic" - a declarat Brnabić. (www.rts.rs - 28 februarie) /rmihaj/avladucu 

RTS: Guvernul Serbiei a adoptat concluziile Consiliului de securitate națională a Serbiei 

RADOR (28 februarie) - La ședința de duminică 27 februarie, Guvernul Serbiei a adoptat concluziile 

Consiliului de securitate națională a Serbiei. Amintim că la ședința din 25 februarie a Consiliului de securitate 

națională a Serbiei s-a adoptat un document în 15 puncte în care se spune că pentru Serbia, Rusia și Ucraina sunt 

state prietene și Serbia oferă sprijin deplin și principial integrității teritoriale a Ucrainei. Se adaugă că atunci când 

este vorba de eventuale restricții sau sancțiuni împotriva unui stat, inclusiv când este vorba de Federația Rusă, 

Serbia va avea în vedere exclusiv protejarea intereselor sale vitale în plan economic și politic. (www.rts.rs - 28 

februarie) /rmihaj/avladucu 
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REUTERS: Reprezentanți ai Turciei și SUA au convenit să-și intensifice eforturile pentru a obține 

încetarea focului între Ucraina și Rusia 

RADOR (28 februarie) - Consilieri de prim rang ai președinților turc, Tayyip Erdoğan , și american, Joe 

Biden, au convenit luni să-și intensifice eforturile pentru ca negocierile dintre Ucraina și Rusia să conducă la o 

încetare a focului, a informat presa turcă. Discuțiile de încetare a focului dintre oficialii ruși și ucraineni au început 

luni la granița cu Belarus, în vreme ce Rusia se confruntă cu o izolare economică profundă la patru zile după 

invadarea Ucrainei. În cursul unei discuții telefonice, Ibrahim Kalin, consilierul șef al dlui Erdoğan , și consilierul 

american pentru securitate națională, Jake Sullivan, au discutat despre invazie și despre alte probleme regionale, 

au anunțat agenția privată de știri Demiroren (DHA) și alte surse. "S-a convenit să se intensifice eforturile comune 

pentru ca negocierile de pace care au loc între Ucraina și Federația Rusă să dea rezultate și să se ajungă la încetarea 

focului", se menționează într-un comunicat preluat de DHA. Turcia, membră a NATO, a descris duminică invazia 

rusească drept "război", fapt care îi va permite să pună în aplicare clauze dintr-un pact din 1936 care va limita 

trecerea unor nave rusești prin strâmtorile turcești spre Marea Neagră, în timp ce puterile occidentale au instituit 

sancțiuni împotriva Moscovei. Turcia are o frontieră maritimă atât cu Ucraina, cât și cu Rusia în Marea Neagră și 

are relații bune cu ambele state. Autoritățile de la Ankara s-au oferit să găzduiască discuții de pace, în timp ce au 

cerut și încetarea imediată a războiului. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Turcia avertizează statele să nu treacă cu nave de război prin strâmtorile Bosfor și 

Dardanele 

RADOR (28 februarie) - Turcia avertizează atât țările de la Marea Neagră, cât și țările ce nu au ieșire la 

Marea Neagră să nu treacă navele de război prin strâmtorile Bosfor și Dardanele, a declarat, luni, ministrul de 

externe Mevlüt Çavușoğlu. Convenția de la Montreux din 1936 permite Turciei să limiteze tranzitul naval prin 

strâmtorilor sale în timpul războiului, dar are o clauză prin care sunt scutite de această limitare navele care se întorc 

la baza unde sunt înregistrate. "Am implementat ceea ce prevede (Convenția de la) Montreux și vom face acest 

lucru și de acum înainte. Nu a existat nicio cerere de trecere prin strâmtori până astăzi", a declarat Çavușoğlu, citat 

de agenția națională presă de stat Anadolu. Cel puțin patru nave rusești așteaptă, în prezent, decizia Turciei de a 

traversa dinspre Marea Mediterană. (REUTERS - 28 februarie ora 21:24) /mbrotacel/csimion 

REUTERS: Biden va discuta, luni, cu aliații despre atacarea Ucrainei de către Rusia 

RADOR (28 februarie) - Președintele american, Joe Biden, va găzdui o discuție telefonică cu aliații, luni 

dimineața, la ora 11:15 a.m. ET, despre ultimele evenimente legate de atacul Rusiei asupra Ucrainei și pentru a 

coordona o reacție unitară, potrivit Casei Albe. (REUTERS - 28 februarie) /aionita/denisse 

CNN: Canada urmează să investigheze încălcarea interdicției de intrare în spațiul aerian de către 

Rusia 

RADOR (28 februarie) - Canada a comunicat că intenționează să inițieze o investigație asupra unui zbor 

Aeroflot între Miami și Moscova, care a intrat în spațiul aerian canadian duminică, încălcând o interdicție impusă 

zborurilor rusești, din cauza conflictului care continuă în Ucraina. "Ne-a fost adus la cunoștință că zborul Aeroflot 

111 a încălcat interdicția impusă anterior, în cursul zilei de astăzi, zborurilor rusești de a folosi spațiul aerian 

canadian. Vom iniția o evaluare a conduitei Aeroflot și a furnizorului independent de servicii aeriene NAVCAN, 

care a dus la această încălcare. Nu vom ezita să impunem măsurile necesare și alte acțiuni pentru a preveni noi 

încălcări", a scris duminică, pe Twitter, Transport Canada. Duminică, ministrul canadian al transporturilor Omar 

Alghabra declarase că spațiul aerian canadian s-a închis pentru toți operatorii aerieni ruși. "Vom trage Rusia la 

răspundere pentru atacul său neprovocat împotriva Ucrainei", a scris el pe Twitter. (CNN INTERNATIONAL - 

28 februarie) /aionita/denisse 
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REUTERS: SUA și-a închis ambasada din Belarus și a acceptat evacuarea parțială a personalului 

din ambasada de la Moscova 

RADOR (28 februarie) - SUA și-a închis luni ambasada de la Minsk și a permis personalului neesențial și 

membrilor familiilor să plece de la ambasada de la Moscova, în condițiile în care continuă invazia rusă din Ucraina. 

"Am luat aceste măsuri din cauza problemelor de securitate și siguranță care decurg din atacul neprovocat și 

nejustificat al forțelor militare ruse în Ucraina", a declarat secretarul de stat Antony Blinken. O fotografie postată 

luni pe Twitter de ambasadorul SUA în Belarus, Julie Fisher, arată personalul misiunii coborând drapelul 

american. Tot personalul american a plecat din Belarus, a scris dna Fisher pe Twitter. SUA și-a mutat operațiunile 

ambasadei din Ucraina de la Kiev în Lviv în urmă cu două săptămâni, în timp ce forțele ruse se adunau la granițele 

Ucrainei. Cele mai recente evacuări de personal au loc după ce președintele rus Vladimir Putin a plasat duminică 

sistemul nuclear de descurajare al Rusiei în alertă maximă, ca răspuns la un val de represalii occidentale pentru 

războiul său împotriva Ucrainei. Între timp, Rusia a interzis luni companiilor aeriene din 36 de țări să-i folosească 

spațiul aerian, după ce națiunile europene și Canada au decis duminică să-și închidă spațiile aeriene pentru 

aeronavele rusești. SUA iau în considerare acțiuni similare, dar încă nu s-a luat o decizie finală, potrivit oficialilor 

americani. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: SUA va trage Rusia la răspundere pentru războiul neprovocat pe care l-a declanșat 

RADOR (28 februarie) - Un înalt oficial american a declarat luni că Rusia va fi trasă la răspundere pentru 

invadarea Ucrainei, în condițiile în care autoritățile de la Kiev și aliații lor fac eforturi pentru declanșarea unei 

anchete cu privire la posibile crime de război. "Trebuie să existe consecințe pentru războiul neprovocat declanșat 

de Rusia", a declarat subsecretarul american pentru controlul armelor și securitate internațională, Bonnie Jenkins, 

în cadrul Conferinței pentru Dezarmare de la Geneva. "Lumea ne urmărește și vom trage Rusia la răspundere". 

(REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Relațiile Chinei cu Rusia o pun pe prima într-o poziție incomodă pe fondul crizei din 

Ucraina, a afirmat un oficial american 

RADOR (28 februarie) - Coordonatorul politicii SUA în regiunea Indo-Pacific, Kurt Campbell, a declarat 

luni că China se află în poziția "incomodă" de a încerca să mențină legăturile cu Rusia în timpul invadării Ucrainei 

de către Moscova, dar că Washingtonul este hotărât să mențină deschise liniile de comunicare cu Beijingul. Dl 

Campbell a spus că el crede că actuala criză din Ucraina va contribui la consolidarea legăturilor instituționale 

dintre Europa și regiunea Indo-Pacific. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

TASS: SUA și țările aliate au purtat consultări telefonice cu privire la Rusia și Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Liderii SUA și ai țărilor aliate au încheiat, luni, consultările telefonice cu privire 

la Ucraina și Rusia. După cum a anunțat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, această convorbire a durat aproape o 

oră și jumătate - a început la 11:32 EST (19:32, ora Moscovei) și s-a încheiat la 12:54 (20:54, ora Moscovei). La 

consultări au participat lideri din Marea Britanie, Germania, Italia, Canada, Polonia, România, Franța, Japonia, 

precum și liderii UE și secretarul general NATO. (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/gpodea 

REUTERS: SUA somează 12 diplomați ruși din cadrul ONU să părăsească țara în termen de o 

săptămână 

RADOR (28 februarie) - Statele Unite au somat 12 diplomați ruși de la Organizația Națiunilor Unite să 

părăsească țara, până pe 7 martie, a declarat, luni, ambasadorul Moscovei la ONU. (REUTERS - 28 februarie ora 

21:54) /mbrotacel/gpodea 

REUTERS: Americanii nu trebuie să fie îngrijorați în legătură cu un război nuclear (Joe Biden) 

RADOR (28 februarie) - Americanii nu trebuie să fie îngrijorați în legătură cu un război nuclear, a declarat, 

luni, președintele Statelor Unite, Joe Biden, după ce, cu o zi înainte, președintele rus, Vladimir Putin, a plasat în 
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alertă maximă forțele de descurajare nucleară ale Rusiei, pe fondul invaziei Moscovei în Ucrainei. (REUTERS - 

28 februarie ora 22:12) /mbrotacel/csimion 

REUTERS: Rusia nu și-a manifestat interesul în crearea "unui mecanism de dezamorsare" cu 

Statele Unite, transmite Pentagonul 

RADOR (28 februarie) - Rusia nu și-a manifestat interesul în crearea "unui mecanism de dezamorsare" cu 

Statele Unite în privința conflictului ucrainean, a transmis luni Pentagonul. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, 

John Kirby, a anunțat că Statele Unite caută posibile opțiuni pentru un fel de mecanism între cele două țări cu 

scopul evitării unor accidente militare, dar nu este sigur că Rusia ar fi interesată de un astfel de mecanism. Cele 

două țări au un mecanism similar în alte zone, spre exemplu în Siria, unde ambele își desfășoară activitatea în 

imediata apropiere. (REUTERS - 28 februarie) /cstoica/gpodea 

REUTERS: SUA pot părăsi convorbirile pe tema Acordului nuclear convenit cu Iranul în 2015, 

dacă Iranul dă dovadă de intransigență (Ned Price) 

RADOR (28 februarie) - Washingtonul este pregătit să renunțe la efortul de a revigora Acordul nuclear 

convenit cu Iranul în 2015 dacă Iranul dă dovadă de intransigență, a declarat luni purtătorul de cuvânt al 

Departamentului de Stat, Ned Price. "Suntem pregătiți să plecăm, dacă Iranul dă dovadă de intransigență în privința 

înregistrării de progrese", a declarat Ned Price în timpul unui briefing de presă pe tema discuțiilor indirecte ce se 

desfășoară la Viena. Statele Unite și aliații și partenerii săi vor căuta "alternative" dacă Iranul "nu dorește să se 

angajeze cu bună-credință", a precizat Price, fără a furniza detalii legate de acele alternative. (REUTERS - 28 

februarie) /cstoica/csimion 

CNN: Anunțul lui Putin privind forțele nucleare este "pe cât de inutil, pe atât de agravant", 

consideră Pentagonul 

RADOR (28 februarie) - Pentagonul a calificat, luni, anunțul de duminică al lui Vladimir Putin privind 

plasarea în alertă maximă a forțelor de descurajare - inclusiv armele nucleare - drept un demers "pe cât de inutil, 

pe atât de agravant". Răspunsul Pentagonului a venit în cadrul unui briefing susținut de purtătorul de cuvânt John 

Kirby. Acesta a subliniat că Pentagonul "evaluează și analizează" anunțul lui Putin. Secretarul apărării, Lloyd 

Austin, este "mulțumit de postura de descurajare strategică a Statelor Unite și de capacitatea noastră de a ne apăra 

teritoriul și partenerii", a mai spus Kirby. (edition.cnn.com - 28 februarie) /mbrotacel/csimion 

CNN: Dalai Lama face apel la pace în Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Dalai Lama s-a declarat „profund întristat” de conflictul din Ucraina. Liderul 

spiritual tibetan exilat a făcut apel la pace și „înțelegere reciprocă”. „Războiul este depășit - non-violența este 

singura cale”, a spus el într-o declarație. „Problemele și dezacordurile se rezolvă cel mai bine prin dialog. Pacea 

autentică se realizează prin înțelegerea reciprocă și respectul pentru bunăstarea celuilalt. Nu trebuie să ne pierdem 

speranța. Secolul al XX-lea a fost un secol de război și vărsare de sânge. Secolul XXI trebuie să fie un secol de 

dialog. Mă rog ca pacea să fie restabilită rapid în Ucraina", a mai adăugat el. (CNN INTERNATIONAL - 28 

februarie) /aboboc/avladucu 

 

BBC: Președintele brazilian a declarat că nu va lua partea nimănui în conflictul din Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Președintele de extremă dreaptă al Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat că a discutat 

telefonic duminică, timp de două ore, cu președintele Putin. Domnul Bolsonaro, care a vizitat Moscova în cursul 

lunii februarie, a reiterat faptul că Brazilia nu va lua partea nimănui în conflict. El a refuzat să condamne invazia 

și a susținut dreptul zonelor aflate sub conducerea separatiștilor susținuți de ruși de a se separa de Ucraina. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 28 februarie, ora 3:00) /aionita/denisse 
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CNN: Președintele brazilian Bolsonaro refuză să sancționeze Rusia 

RADOR (28 februarie) - Președintele brazilian, Jair Bolsonaro, l-a criticat duminică pe președintele 

ucrainean, Volodimir Zelenski, adăugând că Brazilia "va adopta o poziție neutră în privința Ucrainei" și nu va 

impune sancțiuni împotriva Rusiei. Vorbind în cadrul unei conferințe de presă, în timp ce se afla în vacanță, 

Bolsonaro a afirmat că ucrainenii "au lăsat soarta unei națiuni în mâinile unui actor" - referindu-se la fosta carieră 

a lui Zelenski. De asemenea, el a indicat că Brazilia este dependentă de Rusia pentru îngrășăminte, iar acțiunea 

împotriva Moscovei "ar putea avea efecte foarte grave asupra agriculturii din Brazilia". El a adăugat că susține 

pacea - "dar nu vrem să aducem mai multe probleme Braziliei". (CNN INTERNATIONAL - 28 februarie) 

/aionita/denisse 

ROSBALT: Ucraina a cerut UNESCO să excludă Rusia din organizație 

RADOR (28 februarie) - Ministrul culturii și politicii informaționale al Ucrainei, Aleksandr Tkacenko, a 

trimis la UNESCO un apel cu rugămintea de a exclude Rusia din organizație. După cum transmite serviciul de 

presă al departamentului de resort din Ucraina, Tkacenko a propus, de asemenea, "schimbarea țării organizatoare 

a celei de-a 45-a sesiuni a Comitetului Internațional pentru Patrimoniu", care va avea loc la Kazan. 

(www.rosbalt.ru - 28 februarie) /snicolau/denisse 

 

RIA NOVOSTI: UNESCO și-a rechemat reprezentantul sosit în Rusia să inspecteze Baikalul 

RADOR (28 februarie) - UNESCO și-a rechemat reprezentantul sosit în Rusia să inspecteze Baikalul, a 

comunicat Ministerul Mediului din Federația Rusă, citat de RIA - Novosti. (www.ria.ru - 28 februarie) 

/snicolau/atataru 

RIA NOVOSTI: UNESCO a anulat inspecția planificată a Baikalului 

RADOR (28 februarie) - Reprezentantul UNESCO, Susanna Kari, care sosise deja în Rusia pentru a evalua 

calitatea protejării lacului Baikal, a fost rechemată, inspecția planificată nu va avea loc, a declarat, pentru RIA 

Novosti, Ministerul Resurselor Naturale și Ecologiei al Federației Ruse. Este vorba de misiunea comună a 

UNESCO și a Uniunii Internaționale pentru Protecția Mediului, planificată pentru intervalul 28 februarie - 5 

martie. Potrivit ministrului rus pentru mediu, doamna Kari va avea totuși, înainte de a pleca, în afara misiunii, 

consultări cu o delegație rusească în legătură cu principalele probleme. (www.ria.ru - 28 februarie) 

/snicolau/atataru 

REUTERS: Liderii G7 vor discuta luni cu șefii NATO și UE 

RADOR (28 februarie) - Liderii Grupului celor Șapte mari națiuni industrializate vor discuta luni, la ora 

16:15 GMT, cu secretarul general al NATO, liderii Uniunii Europene și președinții României și Poloniei, au 

anunțat surse italiene. Cabinetul premierului Mario Draghi a emis un comunicat conform căruia liderii Italiei, 

Franței și Germaniei, împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, vor discuta ulterior între 

ei, la 19:30 GMT. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Ministrul francez de externe a avertizat cu privire la "posibile atrocități" în Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a avertizat luni că există "pericol 

de atrocități" legate de invadarea Ucrainei de către Rusia. Într-un discurs pre-înregistrat pentru Consiliul ONU 

pentru Drepturile Omului de la Geneva, dl Le Drian a spus că "are în vedere la atacul militar pe care Vladimir 

Putin a ales să-l declanșeze împotriva Ucrainei". Referindu-se la Mali, el a spus că acolo civilii se confruntă cu o 

triplă amenințare, invocând terorismul jihadist, ceea ce el a numit evoluția juntei către dictatură și grupul militar 

privat rusesc Wagner, despre care a spus că a fost "contractat de juntă". (REUTERS - 28 februarie) 

/opopescu/dsirbu 
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BBC: Peste puțin timp va începe o sesiune de urgență a Adunării Generale a ONU 

RADOR (28 februarie) - Peste puțin timp va începe o rară sesiune de urgență a Adunării Generale a ONU, 

în cursul căreia se va discuta despre criza din Ucraina. Corespondenții afirmă că tot mai mulți ambasadori vor 

condamna invazia din Ucraina ordonată de președintele Putin. Evenimentul este considerat unul de o importanță 

simbolică uriașă. Sesiuni speciale ale Adunării Generale au avut loc de numai zece ori în șapte decenii. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 28 februarie, ora 16:04) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Secretarul general al ONU a spus, referindu-se la criza din Ucraina, că un conflict 

nuclear este de neconceput 

RADOR (28 februarie) - Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat luni, într-o 

sesiune de urgență a Adunării Generale, de 193 de membri, privind criza din Ucraina, că ideea unui conflict nuclear 

este "pur și simplu de neconceput". Președintele rus Vladimir Putin a plasat duminică forțele de descurajare 

nucleară ale Rusiei în stare de alertă, o evoluție descrisă de Guterres drept o "evoluție înfricoșătoare". (REUTERS 

- 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

BBC: A început sesiunea de urgență a Adunării Generale a ONU în cursul căreia se discută despre 

criza din Ucraina 

RADOR (28 februarie) - O sesiune de urgență a Adunării Generale a ONU în cursul căreia se discută despre 

criza din Ucraina a început cu o cerere de instituire imediată a unui armistițiu. Secretarul general al ONU, Antonio 

Guterres, a declarat că există relatări credibile conform cărora obiective civile au fost grav afectate. El a descris 

escaladarea violențelor care a provocat victime în rândul populației civile drept "total inacceptabilă": "Aceste 

violențe în creștere care au ca rezultat decese în rândul civililor, între care copii, sunt total inacceptabile. Este 

destul. Soldații trebuie să se întoarcă în cazărmile lor, iar liderii trebuie să evolueze în direcția păcii. Civilii trebuie 

protejați". Corespondenții se așteaptă ca ambasadorii prezenți la reuniune să condamne invazia din Ucraina 

ordonată de președintele Putin. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 28 februarie, ora 18:02) /opopescu/dsirbu 

BBC: Sesiunea de urgență a Adunării Generale a ONU a început cu un apel la un armistițiu imediat 

RADOR (28 februarie) - Sesiunea de urgență a Adunării Generale a ONU, pe marginea crizei din Ucraina, 

a început cu un apel la un armistițiu imediat. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a calificat drept "total 

inacceptabilă" escaladarea violențelor, ce cauzează victime în rândul civililor: "Destul este destul. Soldații trebuie 

să revină în cazărmi, iar liderii trebuie să revină la pace. Civilii trebuie să fie protejați. Normele umanitare 

internaționale și cele privind drepturile omului trebuie să fie susținute. Suveranitatea, independența și integritatea 

teritorială a Ucrainei trebuie respectate." Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a spus că însăși Ucraina 

este de vină pentru situația actuală. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 28 februarie, ora 22:00) /mbrotacel/csimion 

REUTERS: Procurorul Curții Penale Internaționale continuă procedurile în vederea anchetei 

privind crime de război comise în Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Biroul procurorului Curții Penale Internaționale a anunțat, luni, că va solicita 

aprobarea instanței pentru a deschide o anchetă privind presupuse crime de război comise în Ucraina. Procurorul 

Karim Khan și-a exprimat, vineri, îngrijorarea cu privire la invazia rusă și a afirmat că instanța poate investiga 

presupusele crime asociate situației actuale. "Următorul pas este continuarea procesului de a solicita și de a obține 

autorizația din partea Camerei Preliminară a Curții, pentru deschiderea unei anchete", a comunicat, luni, 

procurorul. (REUTERS - 28 februarie ora 22:06) /mbrotacel/csimion 

INTERFAX: 12 persoane din cadrul misiunii Rusiei la ONU au fost declarate persona non-grata 

și trebuie să părăsească țara până pe 7 martie 

RADOR (28 februarie) - Statele Unite ale Americii au ordonat ca 12 angajați ai misiunii Rusiei pe lângă 

ONU să părăsească țara până pe 7 martie, a anunțat, luni, reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă această 

organizație mondială, Vasili Nebenzia. "Tocmai ce am primit informația, potrivit căreia autoritățile americane au 
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întreprins o nouă acțiune ostilă împotriva misiunii ruse pe lângă a ONU, încălcându-și în mod grav obligațiile ca 

țară în care se află sediul ONU. Ni s-a transmis că 12 persoane din rândul personalului misiunea diplomatice au 

fost declarate persona non-grata și trebuie să părăsească Statele Unite ale Americii până pe 7 martie" - a declarat 

Nebenzia, la o conferință de presă la New York. Acesta a menționat că este vorba de diplomați care lucrează la 

sediul ONU. "SUA tocmai ce au vizitat misiunea rusă și ne-au înmânat o notă, prin care ne ordonă să îndeplinim 

această cerință" - a declarat Nebenzia. El a amintit că partea rusă a discutat cu secretarul general al ONU problema 

arbitrajului de către țara gazdă, "care încalcă grav obligațiile sale ca țară gazdă". "Până acum nu s-a făcut nimic în 

această chestiune, dar mi se pare că a sosit deja momentul" - a subliniat Nebenzia. El a adăugat că "va exista 

obligatoriu un răspuns, pentru că este o practică diplomatică standard". Vasili Nebenzia a declarat că, prin acest 

pas, "SUA își încalcă grav obligațiile de țară, care găzduiește sediul ONU". (www.interfax.ru - 28 februarie) 

/ssirbu/gpodea 

CNN: Teleconferință a președintelui SUA cu mai mulți lideri mondiali, inclusiv președintele 

României, pe tema Ucrainei 

RADOR (28 februarie) - Casa Albă a comunicat că Joe Biden și alți lideri mondiali "au recunoscut curajul 

poporului ucrainean, în fața agresiunii ruse și au discutat despre continuarea sprijinului pentru Ucraina, inclusiv 

prin asistență de securitate, economică și umanitară", în cadrul unei teleconferințe securizate, avute luni. Potrivit 

Casei Albe, alături de Biden au luat parte la teleconferință următorii lideri: premierul canadian, Justin Trudeau, 

președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Charles Michel, 

președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german, Olaf Scholz, premierul italian, Mario Draghi, 

premierul Japoniei, Fumio Kishida, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, președintele Poloniei, Andrzej 

Duda, președintele României, Klaus Iohannis, și premierul britanic, Boris Johnson. Casa Albă a comunicat că 

liderii au "discutat și despre eforturile lor coordonate de a impune costuri și consecințe severe pentru a trage la 

răspundere Rusia, lucrând, totodată, pentru menținerea stabilității economice globale, inclusiv în privința prețurilor 

energiei." (edition.cnn.com - 28 februarie) /mbrotacel/cpodea 

 

VIII.2. Perspectiva militară 

RIA NOVOSTI: Aviația rusă a câștigat supremația în aer deasupra întregii Ucraine 

RADOR (28 februarie) - Aviația rusă de luptă a câștigat supremația în aer deasupra întregului teritoriu al 

Ucrainei, a comunicat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, general-maior Igor Konașenkov. Potrivit 

afirmațiilor acestuia, forțele aerospațiale ale Rusiei au distrus în ultimele 24 de ore opt mașini de luptă Buk-M1, 

stații de ghidare a complexelor sol-aer S-300 și Buk M-1, trei poziții de inginerie radio cu stații P-14, patru avioane 

de luptă la sol și un avion de luptă în aer. (www.ria.ru - 28 februarie) /snicolau/avladucu 

PRAVDA.RU: Luptătorii din regiunile Donețk și Luhansk au luat controlul asupra unor noi 

localități (Ministerul rus al Apărării) 

RADOR (28 februarie) - O serie de localități din regiunile Donețk și Luhansk au trecut sub controlul așa-

numitelor republici populare Donețk și Lugansk, a comunicat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării al 

Rusiei, general-maior Igor Konașenkov. "Gruparea trupelor așa-numitei republici populare Luhansk, cu sprijinul 

de foc al forțelor armate rusești, a efectuat acțiuni ofensive de succes și a stabilit controlul asupra localităților 

Hvorostianka, Suhanovka, Artiom", a declarat Konașenkov la un briefing. Luptătorii din așa-numita republica 

populară Donețk au avansat în interiorul Ucrainei și au preluat controlul asupra localității Novîi Aidar. Oficialul a 

mai arătat că militarii ruși au luat sub control orașele Berdiansk și Energodar din regiunea Zaporojie. Forțele rusești 

controlează teritoriul din jurul centralei atomo-electrice Zaporojie. (www.pravda.ru - 28 februarie) 

/snicolau/atataru/avladucu 
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CNN: Kremlinul refuză să facă comentarii despre progresul "operațiunii militare speciale" 

RADOR (28 februarie) - Kremlinul a refuzat să comenteze progresul așa-numitei „operațiuni militare 

speciale” a Rusiei în Ucraina. „Nu cred că acesta este momentul să rezumăm rezultatele operațiunii [militare], 

trebuie să așteptăm finalizarea sa”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-o conferință 

telefonică cu jurnaliștii. Armata rusă a recunoscut că a înregistrat victime, dar nu a dat cifre exacte. Moscova a 

întâmpinat o rezistență „mai dură decât se aștepta” din partea armatei ucrainene, precum și dificultăți neașteptate 

în aprovizionarea forțelor sale, au declarat duminică pentru CNN doi înalți oficiali americani familiarizați cu 

situația. (CNN INTERNATIONAL - 28 februarie) /aboboc/avladucu 

GAZETA.RU: Kremlinul a explicat transferarea forțelor de descurajare ale Rusiei în regim special 

de luptă 

RADOR (28 februarie) - Decretul președintelui Vladimir Putin privind regimul de luptă special al forțelor 

strategice nu poate avea un dublu sens, el nu necesită interpretări duble, a declarat secretarul de presă prezidențial, 

Dmitri Peskov, în cadrul briefingului obișnuit pentru presă, comentând transferarea forțelor de descurajare ale 

Rusiei în regim special de luptă. "Aceasta este o comandă absolut exhaustivă a Comandantului Suprem", a explicat 

purtătorul de cuvânt al Kremlinului. (www.gazetaru - 28 februarie) /snicolau/avladucu 

REUTERS: Forțele ruse de rachete strategice, în stare de alertă după ordinul lui Vladimir Putin 

RADOR (28 februarie) - Ministerul rus al Apărării a transmis luni că forțele sale strategice de rachete și 

flotele din Nord și Pacific au fost plasate în stare sporită de luptă, în conformitate cu un ordin al președintelui 

Vladimir Putin, a relatat agenția de presă Interfax. Ministrul apărării, Serghei Șoigu, i-a spus lui Vladimir Putin că 

"schimbările de serviciu la posturile de comandă ale Forțelor Strategice de Rachete, Flotele Nordului și Pacificului 

și Comandamentul Aviației cu Rază Lungă au început să determine desfășurarea serviciului de luptă cu personal 

întărit". (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Cei care furnizează arme Ucrainei vor fi responsabili, dacă acestea vor fi folosite în 

timpul campaniei militare ruse, afirmă Moscova 

RADOR (28 februarie) - Ministerul de externe al Rusiei a afirmat, luni, că cei care furnizează arme letale 

Ucrainei vor fi responsabili, dacă acestea vor fi folosite în timpul campaniei militare a Rusiei în această țară. 

Ministerul rus a adăugat că demersurile adoptate de Uniunea Europeană împotriva Rusiei nu vor rămâne fără un 

răspuns aspru. (REUTERS - 28 februarie ora 21:18) /mbrotacel/gpodea 

TASS: Ministerul de Externe al Rusiei a numit decizia privind livrarea de arme letale Kievului 

drept o autodemascare a UE 

RADOR (28 februarie) - Decizia Uniunii Europene de a începe livrările de arme letale Kievului o plasează 

definitiv de partea regimului de la Kiev, care a declanșat o politică de genocid asupra unei părți a populației - se 

afirmă într-un comentariu publicat, luni, de Ministerul de Externe al Rusiei. "Decizia adoptată de UE la 27 

februarie privind începerea livrărilor de arme letale Armatei ucrainene reprezintă o autodemascare a Bruxellesului. 

Semnifică sfârșitul integrării europene ca proiect "pacifist" de reconciliere a popoarelor europene după cel de-al 

Doilea Război Mondial. Membrii UE au trecut definitiv de partea regimului de la Kiev, care a declanșat o politică 

de genocid împotriva unei părți a propriei populații" - au declarat surse din cadrul MAE rus. De asemenea, sursele 

citate au anunțat că structurile UE implicate în furnizarea de arme letale către Forțele Armate ale Ucrainei vor fi 

responsabile de consecințe. "Cetățenii UE și structurile implicate în furnizarea de arme letale, combustibil și 

lubrifianți către Forțele Armate ale Ucrainei vor purta răspunderea pentru orice consecințe ale unor astfel de acțiuni 

în contextul operațiunii militare speciale în desfășurare. Ei nu pot să nu înțeleagă gradul de pericol al consecințelor" 

- se afirmă în declarație. Decizia UE de a începe livrările de arme letale la Kiev este o autodemascare a 

Bruxellesului, a declarat Ministerul rus de Externe. (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/csimion 
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REUTERS: Duminică este "o perioadă dificilă" pentru militari, anunță Statul Major al Forțelor 

Armate ucrainene 

RADOR (28 februarie) - Statul Major al Forțelor Armate ucrainene a descris duminică drept "o perioadă 

dificilă" pentru militari, spunând că trupele ruse "continuă să bombardeze în aproape toate direcțiile". Într-o postare 

în limba engleză pe Facebook, Statul Major a transmis că membrii forțelor de apărare din baza aeriană militară 

Vasilkiv, aflată la sud-vest de Kiev, rezistă atacurilor de artilerie rusești. (REUTERS - 28 februarie) 

/cstoica/denisse 

NOVOSTI: Subunitățile miliției populare a așa-numitei republici populare Donețk își intensifică 

gruparea de ofensivă în direcția Mariupol 

RADOR (28 februarie) - Subunitățile miliției populare a așa-numitei republici populare Donețk își 

intensifică gruparea de ofensivă, pentru minimizarea numărului de victime și stricăciuni, precum și concentrarea 

de forțe în direcția Mariupol, se arată în comunicatul miliției populare. (www.ria.ru - 28 februarie) 

/snicolau/asalar/avladucu 

BBC: Belarusul ar putea trimite trupe în Ucraina - Washington Post 

RADOR (28 februarie) - Există informații că Belarusul - care a acționat ca o rampă de lansare pentru trupele 

ruse - se pregătește acum să-și trimită propriii soldați în Ucraina pentru a ajuta la invazia rusă. Washington Post, 

citând un oficial american a cărui identitate nu este dezvăluită, notează că Belarusul se pregătește pentru o 

desfășurare de trupe care ar putea începe de astăzi. BBC a trimis e-mail Casei Albe și Pentagonului pentru 

confirmare. Între timp, Kyiv Independent a citat mai multe surse care spun că ar putea fi dislocați parașutiști 

belaruși. Belarusul, un vechi aliat al Rusiei, se învecinează cu Ucraina la nord. Guvernul său autocrat a votat 

duminică să renunțe la statutul său non-nuclear. Duminică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat 

că președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, i-a promis, într-un apel telefonic, că trupele belaruse nu vor fi 

trimise în Ucraina. (bbc.com - 28 februarie, ora 7:00) /aboboc/avladucu 

REUTERS: Meta anunță că armata Ucrainei și politicienii sunt vizați de o campanie de hacking 

RADOR (28 februarie) - Meta Platforms a anunțat că un grup de hackeri a folosit Facebook pentru a viza 

câteva personalități publice din Ucraina, inclusiv oficiali militari proeminenți, politicieni și un jurnalist, pe fondul 

invaziei în curs de desfășurare a țării de către Rusia. Conform Meta, în ultimele 48 de ore a eliminat, separat, și o 

rețea de aproximativ 40 de conturi, grupuri și pagini false de pe Facebook și Instagram care operau din Rusia și 

Ucraina, vizând oameni din Ucraina, pentru încălcarea regulilor sale privind comportament coordonat neautentic. 

Un purtător de cuvânt al Twitter a declarat că a suspendat, de asemenea, zeci de conturi și a blocat partajarea mai 

multor linkuri, pentru încălcarea regulilor sale împotriva utilizării platformei și spam. Ancheta în curs a indicat că 

conturile provin din Rusia și încearcă să perturbe opinia publică privind conflictul din Ucraina. Într-o postare, 

Meta a atribuit acțiunile de hacking unui grup cunoscut sub numele de Ghostwriter, despre care a spus că a obținut 

cu succes acces la conturile de social media ale țintelor. Meta a spus că hackerii au încercat să posteze videoclipuri 

pe YouTube din conturile respective, care înfățișează trupele ucrainene ca fiind slăbite, inclusiv un videoclip în 

care ar fi apărut soldați ucraineni ieșind dintr-o pădure și arborând un steag alb de capitulare. Oficialii ucraineni 

de securitate cibernetică au declarat vineri că hackerii din Belarus vizează adresele de e-mail private ale 

personalului militar ucrainean "și ale persoanelor înrudite", dând vina pe un grup cu numele de cod "UNC1151". 

Firma americană de securitate cibernetică FireEye a conectat anterior grupul cu activitățile Ghostwriter. 

(REUTERS - 28 februarie) /aboboc/atataru 

RIA NOVOSTI: Autoritățile din Gorlovka au comunicat tir masiv din direcția forțelor militare 

ucrainene 

RADOR (28 februarie) - Trupele ucrainene trag masat încă din zorii zilei asupra localității Gorlovka din 

așa-numita republica populară Donețk. Se trage asupra clădirii Școlii nr. 15 din localitatea Zaițevo și a uzinei 
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"Kerammaș" din localitatea Golmovski din așa-numita republică populară Donețk - a scris, astăzi, liderul 

administrației localității Gorlovka, Prihodko. (www.ria.ru - 28 februarie) /snicolau/asalar/avladucu 

RIA NOVOSTI: Trupele ucrainene au supus tirului localitățile Șirokaia Balka, Gorlovka și 

Leninskoe din "republica populară" Donețk 

RADOR (28 februarie) - Trupele ucrainene au supus tirului localitățile Șirokaia Balka, Gorlovka și 

Leninskoe din "republica populară" Donețk, lansând mine de calibre 82 și 120, a comunicat reprezentanța 

"republicii populare" Donețk (DNR) la Centrul comun de control și coordonare a regimului de încetare a focului. 

"S-au înregistrat tiruri la ora 7:05 asupra localității Șirokaia Balka", transmite reprezentanța pe rețeaua Telegram. 

(www.ria.ru - 28 februarie) /snicolau/avladucu 

CNN: Forțele ruse și-au redus ritmul ofensivei - miniștrii ucraineni 

RADOR (28 februarie) - Forțele ruse și-au redus ritmul ofensivei împotriva Ucrainei, potrivit Cabinetului 

de Miniștri al Ucrainei. "Rușii au redus ritmul ofensivei, dar încă încearcă să câștige teren în unele zone în ofensiva 

împotriva Ucrainei", a postat Cabinetul de Miniștri pe pagina oficială de Twitter, fără a oferi mai multe detalii. 

(CNN INTERNATIONAL - 28 februarie) /aboboc/atataru 

RIA NOVOSTI: Biroul președintelui Ucrainei va cere retragerea trupelor rusești din Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Biroul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a arătat că încetarea imediată a 

focului și retragerea trupelor rusești din Ucraina sunt principalele probleme aflate pe agenda negocierilor, transmite 

RIA - Novosti. (www.ria.ru - 28 februarie) /snicolau/atataru 

 

REUTERS: Lupte în jurul Mariupolului pe tot parcursul nopții - guvernator regional 

RADOR (28 februarie) - Au fost lupte intense în jurul orașului-port ucrainean Mariupol în timpul nopții 

trecute, a declarat la televizor Pavlo Kirilenko, șeful administrației regionale Donețk. El nu a precizat dacă forțele 

ruse au câștigat sau au pierdut teren și nu a furnizat cifre privind victimele. (REUTERS - 28 februarie) 

/aboboc/atataru 

 

RBC: Trupele cibernetice ucrainene au făcut publice telefoanele angajaților de la Kremlin 

RADOR (28 februarie) - Trupele cibernetice ucrainene au spart baza de date cu numerele de contact ale 

administrației președintelui rus, Vladimir Putin - a anunțat, luni, Vadim Denisenko, unul dintre consilierii 

ministrului de interne de la Kiev. Potrivit acestuia, numerele de telefon ale angajaților de la Kremlin au fost postate 

deja pe Internet. "Împreună cu trupele cibernetice, am spart site-ul web al Kremlinului, iar acum avem acces gratuit 

la întreaga sa agendă telefonică - de la liderii administrației până la jurnaliștii lor, la organizații publice și, veți fi 

surprinși, la ghicitori. Agenda telefonică a Kremlinului are un grup separat de ghicitori" - a menționat Denisenko. 

Acesta i-a îndemnat pe ucraineni să se alăture campaniei de informare. "Dacă aveți cinci minute din timpul vostru 

liber, accesați chatbot-ul din Telegram intitulat 'Puterea Federației Ruse' (Власть РФ). Toate numerele de telefon 

ale Federației Ruse sunt postate acolo. Luați-vă cinci minute din timp și apelați pe cineva de acolo, spuneți ce 

doriți, dar înregistrați convorbirea și postați-o pe rețelele de socializare. Aceasta va fi o imensă bază de dovezi" - 

a adăugat Denisenko. (www.rbc.ua - 28 februarie) /sdan/avladucu 

UNIAN: Ucraina: Deținuții cu experiență militară, eliberați din arest pentru a se alătura luptei 

împotriva invadatorilor ruși 

RADOR (28 februarie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că deținuții ucrainenii cu 

experiență militară vor fi eliberați din arest și își vor putea compensa vinovăția în cele mai fierbinți locuri ale 

războiului cu Rusia. Zelenski a subliniat că toți cei care se pot alătura luptei împotriva invadatorilor ar trebui să 

facă acest lucru. "Așadar, s-a luat o decizie care nu a fost ușoară din punct de vedere moral, dar utilă din punctul 
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de vedere al apărării noastre. În condițiile legii marțiale, combatanții, ucrainenii cu experiență reală în luptă, vor 

fi eliberați din arest. Aceștia își vor putea compensa vinovăția în cele mai fierbinți puncte ale războiului. De 

asemenea, se ridică toate sancțiunile impuse unor participanți la Operațiunea Antiteroristă (din Donbas, n.r.)" - a 

declarat liderul ucrainean. (www.unian.net - 28 februarie) /sdan/avladucu 

BBC: Ministerul Apărării de la Kiev susține că peste 5.000 de soldați ruși au fost uciși în primele 

patru zile de lupte din Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Într-o declarație postată pe Facebook, oficialii ucraineni au declarat că aproximativ 

5.300 de soldați ruși au fost uciși și 191 de tancuri, 29 de avioane de luptă, 29 de elicoptere și 816 vehicule blindate 

de transport de trupe au fost distruse. BBC nu a reușit să verifice în mod independent aceste afirmații, deși 

Ministerul Apărării din Marea Britanie susține că Rusia a suferit multe pierderi în primele etape ale conflictului. 

Afirmațiile vin după ce Ministerul rus al Apărării a recunoscut că forțele sale au suferit pierderi, deși oficialii nu 

au furnizat o cifră exactă. (bbc.com - 28 februarie) /aboboc/avladucu 

TASS: Leonid Pasecinik afirmă că Ucraina începe să folosească activ tactica desfășurării un război 

de diversiune 

RADOR (28 februarie) - Forțele Armate ale Ucrainei și-au intensificat activitatea de diversiune, în timpul 

retragerii acestea minează poduri și treceri, distrugând totul în cale, a declarat, luni, șeful republicii populare 

Lugansk, Leonid Pasecinik. "Situația de pe front este constant tensionată. Trupele noastre avansează conform 

planului, dar dificultatea a apărut în faptul că inamicul a început să folosească o nouă tactică: în zonele dens 

populate este adusă tehnica militară - "Grad", "Smerch" - a declarat Pasecinik la postul de televiziune "Rossia-24". 

Șeful republicii populare Lugansk a adăugat că Forțele Armate ale Ucrainei se ascund în spatele civililor, ca după 

scut. Acest lucru, potrivit afirmațiilor lui, încetinește acțiunile armatei republicii, deoarece sarcina sa principală 

este de a salva viețile populației civile. "La retragere, inamicul minează și distruge tot ce are în cale. Până în 

prezent, pe teritoriul republicii, în retragere, inamicul a distrus toate podurile, toate trecerile. Noaptea trecută a 

arătat că inamicul începe să folosească activ tactica desfășurării unui război de diversiune" - a declarat Pasecinik. 

(www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/atataru 

UNIAN: Zeci de morți și sute de răniți în urma unui atac masiv asupra orașului Harkiv - potrivit 

unei surse din MAE ucrainean 

RADOR (28 februarie) - Armata rusă a bombardat masiv orașul Harkiv, lansând rachete Grad - a anunțat, 

luni, Anton Gherașcenko, un consilier din MAE ucrainean. Potrivit acestuia, în urma atacurilor respective, zeci de 

oameni au fost uciși, în timp ce alte câteva sute de persoane au fost rănite. "Harkivul tocmai a fost bombardat 

masiv cu Grad. Zeci de morți și sute de răniți. Această grozăvie ar trebui să fie văzută de întreaga lume" - a declarat 

consilierul. (www.unian.net - 28 februarie) /sdan/atataru 

RBC: Militarii ucraineni care apărau Insula Șerpilor sunt în viață 

RADOR (28 februarie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat, luni, că militarii ucraineni 

care apărau Insula Șerpilor în momentului atacului din partea Rusiei sunt în viață. Potrivit armatei ucrainene, 

aceștia sunt ținuți prizonieri de către trupele ruse. Anterior, au apărut informații că 13 grăniceri ucraineni au fost 

uciși în timpul atacului rusesc din Insula Șerpilor. (www.rbc.ua - 28 februarie) /sdan/dsirbu 

RBC: Câteva mii de străini au depus solicitări de înscriere în legiunea internațională creată în 

Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Ministrul adjunct al apărării de la Kiev, Hanna Maliar, a declarat că există deja mii 

de cereri de la cetățeni străini care vor să intre în Legiunea Internațională pentru apărarea Ucrainei. "Președintele 

Volodimir Zelenski a anunțat recent formarea unei noi divizii - Legiunea Internațională. Avem deja câteva mii de 

cereri de la cetățeni străini care doresc să se alăture rezistenței față de ocupanții ruși și să protejeze securitatea 

mondială de regimul lui Putin" - a menționat Maliar. (www.rbc.ua - 28 februarie) /sdan/atataru 
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BBC: Președintele ucrainean le-a cerut soldaților ruși să depună armele 

RADOR (28 februarie) - În cea de-a cincea zi de la începerea invaziei ruse în Ucraina, delegații din cele 

două țări au început discuții menite a pune capăt războiului. Înainte de începerea întâlnirii, președintele ucrainean, 

Volodimir Zelenski, le-a cerut militarilor ruși să depună armele: "Rusia nu s-a așteptat la un răspuns atât de 

puternic și solidar, dar ucrainenii au schimbat istoria. UE a decis să ne livreze armele sale și suntem recunoscători. 

Ieri am vorbit cu Ursula von der Leyen, președinta CE, despre măsuri încă și mai puternice. Europenii înțeleg că 

soldații noștri, poporul nostru, luptă pentru întreaga Europă". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 28 februarie, ora 

14:04) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Guvernul ucrainean a cerut parole rusești și informații despre deficiențele cibernetice 

rusești 

RADOR (28 februarie) - Oficialii ucraineni a solicitat public parole și detalii despre deficiențele cibernetice 

rusești, postând pe Twitter un apel pentru informații care ar putea ajuta hackerii să pătrundă în rețelele rusești. 

"Dacă dețineți informații cu privire la vulnerabilități în apărarea cibernetică a Rusiei (defecțiuni, "uși din spate", 

acreditări), vă rugăm să le raportați", a solicitat pe Twitter Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Comunicații Speciale 

și Protecție a Informației. Oficialii ucraineni nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii suplimentare cu 

privire la apel, dar au apelat din ce în ce mai mult la hackerii din întreaga lume pentru a ajuta la lupta împotriva 

invaziei rusești. La sfârșitul săptămânii trecute, vicepremierul Mihailo Fedorov a declarat că Ucraina creează o 

"armată IT" pentru a lupta împotriva intruziunilor digitale ale Rusiei - iar un canal Telegram dedicat acestei 

inițiative a susținut de atunci în repetate rânduri că site-urile web rusești sunt deconectate prin refuzuri de serviciu. 

Rusia numește acțiunea sa o "operație militară specială" de dezarmare a Ucrainei. Săptămâna trecută, autoritățile 

din Ucraina au cerut hackerilor să ajute la protejarea infrastructurii critice și să efectueze operațiuni de spionaj 

cibernetic împotriva trupelor ruse. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

UNIAN: Forțele armate ucrainene au doborât un elicopter rusesc în regiunea Harkiv 

RADOR (28 februarie) - Trupele ucrainene au doborât un elicopter rusesc în regiunea Harkiv, în cursul zilei 

de luni - potrivit deputatului ucrainean Oleksi Honcearenko. Acesta a menționat că elicopterul a fost doborât în 

Blizniuki. "Un elicopter al ocupanților a fost doborât în satul Blizniuki, regiunea Harkiv. Ucraina câștigă!" - a scris 

deputatul pe Telegram. (www.unian.net - 28 februarie) /sdan/dsirbu 

UNIAN: Putin s-ar afla într-un buncăr din Ural - potrivit unui consilier din MAI de la Kiev 

RADOR (28 februarie) - Vadim Denisenko, un consilier din Ministerul de Interne de la Kiev, susține că 

există dovezi că președintele rus, Vladimir Putin, s-ar afla în acest moment într-un buncăr din Ural. "Putin se află 

în buncărul său din Ura pentru a cincea zi consecutiv... Este o certitudine 100%. Acest lucru este confirmat atât de 

colegi de-ai noștri ruși - analiști, jurnaliști etc., cât și de anumite informații de la unele instituții" - a afirmat 

Denisenko. Potrivit acestuia, Putin se ascunde pentru că îi este frică de reacția celor din anturajul său. "Ultimii doi 

ani i-a petrecut într-un buncăr pentru că îi era frică să nu fie infectat cu mortalul coronavirus. Acum, are o nouă 

paranoia. Realizând că aventura cu războiul ucrainean nu îi mai merge, Putin, fiind un paranoic, începe să se 

ascundă și să se teamă de absolut tot" - a adăugat consilierul. (www.unian.net - 28 februarie) /sdan/dsirbu 

UNIAN: Ucraina îi va plăti pe militari cu câte 100.000 de hrivne - hotărâre a Guvernului 

RADOR (28 februarie) - Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a decis astăzi, 28 februarie, să plătească 

personalului militar cu câte 100.000 de hrivne pe lună. Asta înseamnă că în condițiile legii marțiale, militarii din 

Forțele Armate, Serviciului de Securitate, Serviciul de Informații Externe, Direcția Generală de Informații a 

Ministerului Apărării, Garda Națională, Serviciul de Frontieră de Stat, Direcția Gărzii de Stat, Serviciul de Stat 

pentru Comunicații Speciale și Protecție Informațională, Serviciul de Transport Special de Stat, trupele și 

personalul de comandă al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență și polițiștii vor primi o remunerație 

suplimentară în valoare de 30.000 de hrivne pe lună. Pentru cadrele militare care sunt direct implicate în acțiunile 

de luptă sau asigură desfășurarea acțiunilor de securitate și apărare națională, de respingere și descurajare a 

agresiunii armate, aflându-se direct în raioanele și pe parcursul desfășurării acestor activități, cuantumul 
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remunerației suplimentare crește până la 100.000 de hrivne pe lună, proporțional cu timpul de participare la astfel 

de acțiuni și activități. Familiilor militarilor ucraineni care au murit în acest război li se va plăti un ajutor financiar 

unic în valoare de 15 milioane de hrivne, care va fi distribuit în părți egale tuturor beneficiarilor. "Președintele 

Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat acest lucru ieri. Astăzi, decizia a fost pusă în aplicare de către Cabinetul 

de Miniștri. Și vreau să repet cuvintele președintelui: acest lucru nu se face pentru a ne spune "mulțumesc". Acest 

lucru se face pentru ca apărătorii noștri să știe că țara le este recunoscătoare. Statul trebuie să plătească în mod 

adecvat această activitate importantă. În plus, continuăm să facem totul pentru a ne consolida capacitățile de 

apărare la nivel internațional! Mulțumim pentru sprijinul acordat tuturor țărilor partenere! Slavă Ucrainei!" - a 

adăugat ministrul apărării al Ucrainei, Oleksi Reznikov. (www.unian.net - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

UNIAN: Rusia și-a pierdut deja inițiativa în acțiunile armate din Ucraina - consideră fostul 

ministru ucrainean al apărării 

RADOR (28 februarie) - Ministru al apărării în perioada 2019-2020, Andrii Zahorodniuk, este convins că 

Rusia și-a pierdut deja inițiativa în acțiunile armate din Ucraina. El a făcut această declarație la postul de 

televiziune "Rada". "Aceste două zile - toată lumea a înțeles că ar fi o pauză strategică, care continuă, dar continuă 

prea mult timp. Și noi credem că ei și-au pierdut deja inițiativa" - a declarat Zahorodniuk. În opinia sa, acum se 

pot aștepta noi strategii din partea inamicului, dar acest lucru nu va mai schimba situația. "Este clar că forțele lor 

armate nu sunt apropiate de ale noastre în ceea ce privește pregătirea. Este clar că și-au trimis forțele pe care le-au 

putut aloca. Și nu au funcționat. Principala veste pe care am primit-o este că le este foarte greu, că încearcă să 

mobilizeze Republica Belarus acum. Iar noi din Republica Belarus, din diverse surse, primim informații despre 

cum se întâmplă acest lucru. Într-adevăr, ne aflăm în pragul includerii Republicii Belarus în atacul general al 

Rusiei. Dar societatea opune rezistență serioasă acestui lucru, de aceea această chestiune încă nu este definitivă" - 

a declarat fostul ministru. Zahorodniuk a atras atenția asupra faptului că acum Ucraina primește constant sprijin 

din străinătate, care, cel mai probabil, va continua până când se va încheia și vom câștiga. "Transporturile vin 

continuu. Înțelegem că avem rezerve pentru a rezista în continuare. Prin urmare, timpul nu ține cu ei. Nu au refăcut 

logistica, au eșuat complet în ea... Adică acum se vor trezi în situația fără sprijin al bazei principale, iar cu produse 

locale, combustibil - nu vor supraviețui" - a declarat acesta. Zahorodniuk a subliniat că rușii pot trimite mai multe 

rezerve pentru a depăși numeric apărarea ucraineană, dar armata ucraineană este deja capabilă să facă față acestor 

rezerve. "Și nu ne puteți încălca voința cu bombardamente. Ei o pot face (cum au făcut-o la Volnovaha, Sciastia, 

Harkov - nota red. RBC), dar acest lucru nu va schimba cursul evenimentelor" - a rezumat Zahorodniuk. 

(www.unian.net - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

KORRESPONDENT: După negocierile ruso-ucrainene, Rusia a lansat atacuri cu rachete balistice 

asupra Kievului 

RADOR (28 februarie) - După negocierile ruso-ucrainene de la Pripiat, Rusia a lansat atacuri cu rachete 

asupra Kievului. Partea rusă lansează rachete balistice, se stabilesc locul unde au loc explozii și datele despre 

victime. 

După încheierea negocierilor dintre Ucraina și Rusia privind încheierea ostilităților în seara zilei de luni, 28 

februarie, rachetele balistice au lovit periferia Kievului - a anunțat consilierul în Ministerului Afacerilor Interne, 

Anton Gerașcenko. "Kiev, atât pe malul drept al Niprului, cât și pe malul stâng, rușii lansează rachete balistice, 

după negocierile de la Pripiat. Potrivit informațiilor noastre, Ucraina le-a pus condiții dure rușilor, care includ 

retragerea completă a trupelor din toată Ucraina. Înainte de următoarele negocieri, Rusia dorește să crească miza 

- să încercuiască Kievul și orașul Mariupol. Aceasta va fi ultima încercare a Rusiei, pentru care armata noastră 

este pregătită, urmează o bătălie decisivă", a scris consilierul în Ministerului Afacerilor Interne, Anton Gerașcenko, 

pe Telegram, unde a publicat un videoclip cu explozia. În același timp, primarul orașului Brovari, Ehor Sapojko, 

a declarat că rușii au lansat un raid aerian în direcția Kiev. "Acum câteva minute, au lansat un raid aerian de la 

periferia orașului Brovari, în direcția Kiev. Sunt răniți. Stați în adăposturi!", a scris primarul orașului Brovari, Ehor 

Sapojko, pe Facebook. (www.korrespondent.net - 28 februarie) /vdraguta/dsirbu 
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REUTERS: Forțele terestre ruse continuă să se apropie de capitala Ucrainei, cu un convoi care se 

întinde pe 27 km 

RADOR (28 februarie) - Imaginile din satelit realizate luni arată că forțele terestre ruse au continuat să se 

apropie de capitala Ucrainei, cu un convoi militar care se întindea pe o lungime de 27 de kilometri, potrivit unei 

companii privată din SUA. Maxar Technologies Inc a comunicat că acest convoi, de la marginea de est a 

aeroportului Antonov, conține sute de vehicule blindate, tancuri, artilerie tractată și vehicule de sprijin logistic și 

continuă să se deplaseze către sud, spre Kiev. (REUTERS - 28 februarie ora 20:18) /mbrotacel/csimion 

CNN: Forțele ruse încearcă să avanseze către centrul capitalei ucrainene (John Kirby) 

RADOR (28 februarie) - Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a declarat că forțele ruse încearcă 

să se apropie de capitala Ucrainei, Kiev, însă se află, încă, în afara centrului orașului. "În mod clar, însă, observăm 

că forțele ruse avansează - sau încearcă să se apropie, astfel încât să continue înaintarea terestră în Kiev", a spus 

Kirby, în cadrul unui briefing susținut luni la Pentagon. "Conform evaluării noastre, se află, încă, în afara centrului 

orașului, dar, ceea ce știm clar este că au intenții în legătură cu Kievul." Ucrainenii "rezistă destul de eficient în 

jurul Kievului", a adăugat Kirby. "Ei au reușit să îngreuneze serios înaintarea rușilor către sud." Kirby nu a putut 

preciza dacă un convoi rusesc, văzut pe imagini din satelit, se îndreaptă către Kiev, însă a subliniat "în mod clar 

pare, fără a putea confirma, că este doar o parte a intenției lor de a avansa către capitală". (edition.cnn.com - 28 

februarie) /mbrotacel/gpodea 

BBC: Google a dezactivat afișarea în timp real a datelor de trafic din Ucraina, în aplicația Google 

Maps 

RADOR (28 februarie) - Google a dezactivat afișarea în timp real a datelor de trafic din Ucraina, în aplicația 

Google Maps, ca urmare a invaziei ruse. Aplicația afișează cât de aglomerate sunt drumurile prin colectarea de 

date anonime de pe smartphone-urile Android, însă acum a fost oprită temporar în regiune, pentru a proteja 

utilizatorii. Google a confirmat acest demers la BBC, după ce agenția de presă Reuters a anunțat că gigantul 

tehnologic a adoptat această măsură pentru siguranța comunităților locale, după consultări cu autoritățile regionale. 

Deși au fost dezactivate datele de trafic, funcțiile obișnuite de navigare pe hărți funcționează, încă, în mod normal 

în regiunea Ucrainei. (www.bbc.com) /mbrotacel/gpodea 

TASS: Cel mai mare concern de apărare al Germaniei, Rheinmetall, a oferit autorităților 

armament în valoare de 42 de miliarde de euro 

RADOR (28 februarie) - Cel mai mare concern de apărare al Germaniei, Rheinmetall, a propus guvernului 

Germaniei livrări de arme către Bundeswehr în valoare de 42 de miliarde de euro, anunță, luni, ziarul Handelsblatt, 

citându-l pe șeful companiei, Armin Papperger. Pachetul include livrări de muniție, elicoptere, tancuri și mașini 

blindate. Reprezentanții Cabinetului de Miniștri au purtat în ultimele zile discuții cu producătorii de arme pe tema 

dotării Bundeswehr. Șeful Rheinmetall a asigurat că concernul intenționează să facă eforturi suplimentare pentru 

realizarea de arme și sisteme de luptă, de exemplu, pentru creșterea producției de muniție pentru tancuri de la 

40.000 pe an la 240.000. Duminică, cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat că autoritățile germane vor investi 

peste 2% din PIB-ul național în apărare, în lumina situației din Ucraina și vor aloca 100 de miliarde de euro din 

bugetul de stat pe 2022 unui fond special pentru Bundeswehr. Fondurile vor merge către investiții și proiecte în 

domeniul armamentului. (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Ungaria nu va permite transporturilor de arme letale pentru Ucraina să-i tranziteze 

teritoriul 

RADOR (28 februarie) - Ungaria nu va trimite trupe sau arme în Ucraina și nu va permite transporturilor de 

arme letale să tranziteze teritoriul său, pentru a menține țara în siguranță, a declarat luni ministrul de externe Peter 

Szijjarto, în timpul unei vizite în Kosovo. "Motivul pentru care luăm această decizie este că astfel de livrări ar 

putea deveni ținta unor acțiuni militare ostile și trebuie să asigurăm securitatea Ungariei... că nu ne implicăm în 
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acel război", a spus dl Szijjarto după o întâlnire cu ministrul de externe din Kosovo, Donika Gervalla. (REUTERS 

- 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Italia a promis arme pentru Ucraina și ajutor pentru refugiați 

RADOR (28 februarie) - Guvernul italian a anunțat luni că va furniza Ucrainei arme și va oferi ajutor 

refugiaților săi care fug de invazia rusă. Într-un decret adoptat de cabinet au fost promise "vehicule militare, 

materiale și echipamente pentru guvernul ucrainean". Decizia trebuie aprobată de parlament înainte de a intra în 

vigoare. Decretul prevede, de asemenea, instituirea unei stări de urgență până la sfârșitul acestui an pentru a ajuta 

refugiații ucraineni și conține măsuri menite să reducă dependența Italiei de gaz pentru a exploata centralele sale, 

dacă acest lucru s-ar dovedi necesar. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Finlanda va trimite arme și muniții în Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Finlanda va trimite arme și muniție în Ucraina, a declarat luni premierul Sanna 

Marin reporterilor. Transportul va include 2.500 de puști de asalt, 150.000 de gloanțe, 1.500 de arme antitanc și 

70.000 de pachete cu alimente, a adăugat ministrul apărării, Antti Kaikkonen. (REUTERS - 28 februarie) 

/opopescu/dsirbu 

: Primii militari din Detașamentul cu care contribuie Franța la Forța de răspuns a NATO au ajuns 

în România 

RADOR (27 februarie) - Primii militari din Detașamentul cu care contribuie Franța la Forța de răspuns a 

NATO au ajuns, în această seară, în România, la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, a anunțat ministrul 

apărării, Vasile Dîncu. Într-o postare pe Facebook, ministrul a precizat că alți militari și mijloace tehnice, parte a 

acestei forțe, vor sosi, în zilele următoare, în țara noastră. El a subliniat că este pentru prima dată când Alianța 

activează aceste forțe de reacție rapidă, cu rol de descurajare și apărare a Flancului Estic al NATO. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 28 februarie, ora 22:09) /lalexandrescu/schelaru 

 

 

RRA: Primii militari francezi din cadrul forței de răspuns a NATO au sosit în România 

RADOR (28 februarie) - Primii militari francezi din cadrul forței de răspuns a NATO au sosit în această 

seară în România și au aterizat la Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Zilele următoare sunt așteptați și alți 

militari francezi însoțiți de vehicule blindate. ''Solidaritate aliată: primii militari din detașamentul care reprezintă 

contribuția Franței la Forța de Răspuns a NATO au ajuns, în această seară, în România, în Baza aeriană 

Kogălniceanu" - a informat Ministerul Apărării. Potrivit Statului Major al Armatei franceze, Franța a decis 

trimiterea a 500 de militari în România în cadrul unei misiuni a Alianței Nord Atlantice, în contextul acțiunilor de 

consolidare a Apărării flancului estic al NATO. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 28 februarie, ora 22:41) 

/lalexandrescu/csimion/gpodea 

RRA: Ministrul apărării, Vasile Dîncu, a participat la reuniunea extraordinară a miniștrilor 

apărării din Uniunea Europeană 

RADOR (28 februarie) - Ministrul apărării, Vasile Dîncu, a participat azi la reuniunea extraordinară a 

miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene în format videoconferință. Cu acest prilej, Vasile 

Dîncu a evidențiat decizia Guvernului privind donarea de muniție, combustibil, echipament militar de protecție, 

dar și alimente, apă și materiale sanitare, care se adaugă la contribuțiile trimise anterior drept răspuns la solicitarea 

Ucrainei, prin intermediul Mecanismului European de Protecție Civilă. De asemenea, Vasile Dîncu a menționat 

decizia ce vizează asigurarea tratamentului medical pentru militarii ucraineni răniți în spitale militare și civile de 

la noi din țară, precum și campania de donare de sânge demarată în beneficiul acestora. Totodată, oficialul român 

a apreciat mobilizarea societății civile în sprijinul refugiaților ucraineni. Nu în ultimul rând, Vasile Dîncu a 

subliniat necesitatea de a se sprijini Republica Moldova și Georgia și a salutat și activarea rezervei intermediare 

EUFOR Althea în Bosnia și Herțegovina, în cadrul căreia România contribuie cu o companie de infanterie. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 28 februarie, ora 22:34). /geftene/csimion 
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REUTERS: Elvețienii consideră că este puțin probabil ca Rusia să folosească arme nucleare 

RADOR (28 februarie) - Oficialii elvețieni au concluzionat că este destul de puțin probabil ca Rusia să-și 

folosească armele nucleare împotriva Occidentului într-un conflict legat de invadarea Ucrainei de către Moscova, 

a declarat luni ministrul apărării, Viola Amherd, după ce Elveția a adoptat sancțiunile UE împotriva Rusiei. 

"Analizăm, desigur, toate scenariile, dar investigațiile noastre indică faptul că probabilitatea ca aceste arme 

nucleare să fie folosite este scăzută", a declarat ea în cursul unei conferințe de presă, la Berna. (REUTERS - 28 

februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Premierul britanic a promis mai mult sprijin militar pentru Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Premierul britanic Boris Johnson i-a spus președintelui ucrainean Volodimir 

Zelenski că va oferi mai mult sprijin militar fostei republici sovietice în zilele următoare, a declarat luni un purtător 

de cuvânt al cabinetului său. Dl Zelenski l-a informat totodată pe Boris Johnson despre rezistența ucraineană la 

invazia rusă în curs, a declarat purtătorul de cuvânt din Downing Street. "Primul ministru l-a informat pe 

președintele Zelenski cu privire la sprijinul militar al Marii Britanii care este trimis în Ucraina și s-a angajat să 

trimită mai mult în următoarele ore și zile". (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Marea Britanie face apel la continuarea furnizării de sprijin militar către Ucraina 

RADOR (28 februarie) - Premierul britanic Boris Johnson le-a spus liderilor din mai multe state, inclusiv 

Statele Unite, Franța și Germania, în cadrul unei teleconferințe, să continue furnizarea de arme către Ucraina, după 

ce fosta republică sovietică a fost invadată de Rusia, a comunicat un purtător de cuvânt al guvernului de la Londra. 

Johnson a luat parte la teleconferința cu alți lideri mondiali și reprezentanți ai Uniunii Europene și ai NATO. 

"Prim-ministrul a subliniat necesitatea ca țările să continue să sprijine guvernul ucrainean, inclusiv prin furnizarea 

de arme defensive", a spus purtătorul de cuvânt al guvernului. "Premierul a salutat unitatea din ultimele zile a 

statelor, în privința mesajelor și a măsurilor, adoptate ca răspuns la invazia Rusiei. El a subliniat necesitatea de a 

continua exercitarea presiunilor asupra regimului lui Putin, inclusiv în privința SWIFT, cu sancțiuni și cu restricții 

comerciale". (REUTERS - 28 februarie ora 21:18) /mbrotacel/csimion 

CNN: Norvegia va oferi Ucrainei asistență umanitară și echipament militar în valoare de 226 de 

milioane de dolari 

RADOR (1 martie) - Norvegia va oferi Ucrainei asistență umanitară și echipament militar în valoare de 226 

de milioane de dolari, a anunțat, luni, guvernul, precizând că această "alocare extraordinară către Ucraina are 

scopul de a consolida eforturile actorilor umanitari de a ajuta categoriile cele mai vulnerabile, inclusiv copiii." 

Prim-ministrul norvegian, Jonas Gahr Støre, a condamnat "atacurile militare ale Rusiei în Ucraina", afirmând că 

acestea "provoacă pierderi de vieți omenești și suferință la scară largă în rândul populației civile, distrug 

infrastructură vitală și forțează oamenii să-și părăsească locuințele. În ceea ce privește ajutorul militar, Norvegia 

va trimite "echipamente militare, precum căști și veste antiglonț în Ucraina". Toate aceste echipamente au fost 

solicitate de Ucraina și pot fi trimise rapid, a adăugat ministrul norvegian al apărării, Roger Enoksen. El a subliniat 

că poporul ucrainean "luptă pentru supraviețuire, împotriva unei forțe militare superioare". "Atacul Rusiei asupra 

Ucrainei amenință securitatea europeană într-un mod pe care nu l-am mai întâlnit de la al Doilea Război Mondial. 

Reprezintă o amenințare la adresa normelor, a valorilor și a principiilor pe care se întemeiază societățile noastre 

democratice", a continuat Enoksen. Norvegia se alătură Uniunii Europene prin impunerea unor "sancțiuni aspre 

împotriva Rusiei", iar noile sancțiuni anunțate luni "vor viza și Belarus", a subliniat ministrul apărării. Ministrul 

norvegian de finanțe, Trygve Slagsvold Vedum, urmează să solicite și fondului suveran al Norvegiei să își "înghețe 

imediat toate investițiile în Rusia" și să se retragă din Rusia. Totodată, Norvegia își va închide spațiul aerian pentru 

companiile aeriene ruse, după cum au procedat numeroase alte state europene. (edition.cnn.com - 1 martie) 

/mbrotacel/cpodea 
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BBC: Consiliul de Securitate al ONU a votat pentru o sesiune de urgență a Adunării Generale 

RADOR (28 februarie) - Consiliul de Securitate al ONU a votat să aibă o întrunire specială a Adunării 

Generale luni, pentru a discuta invazia Rusiei în Ucraina. Aceasta face parte din eforturile occidentale de a izola 

Moscova. Această acțiune neobișnuită a ONU are loc după ce Rusia a respins o rezoluție a Consiliului de Securitate 

al ONU, vineri, prin care acesta condamna invadarea Ucrainei. Ambasadorul american la ONU a insistat asupra 

unei proceduri din anii 1950. Aceasta permite celor 15 membri ai Consiliului de Securitate să organizeze o sesiune 

de urgență a Adunării Generale, ceea ce înseamnă că numeroși membri ai Adunării Generale își vor putea exprima 

opoziția fața de acțiunea Rusiei și, în consecință, întrunirea va deveni un sondaj de opinie global, asupra 

președintelui Putin. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 28 februarie, ora 6:00) /aionita/denisse 

TASS: Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va efectua la 1 martie o vizită în Polonia 

RADOR (28 februarie) - Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va efectua, marți, 1 martie, o vizită 

de lucru în Polonia, a anunțat, luni, șeful cancelariei liderului polonez Andrzej Duda, Paweł Szrot. Programul 

vizitei va fi anunțat în cursul zilei. (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/avladucu 

 

VIII.3. Perspectiva economică  

REUTERS: Sancțiunile Japoniei vor ajuta la instituirea unor costuri masive împotriva Rusiei, 

declară Antony Blinken 

RADOR (28 februarie) - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat că sancțiunile financiare ale 

Japoniei împotriva Rusiei, împreună cu cele ale altor aliați și parteneri, vor contribui la impunerea de costuri 

masive la adresa Rusiei și vor împiedica capacitatea acesteia de a-și duce războiul împotriva Ucrainei, se 

precizează într-un comunicat al Departamentului de Stat al SUA. "Am reafirmat că niciodată nu am fost mai pe 

deplin aliniați pe glob pentru a apăra și păstra libertatea și suveranitatea Ucrainei și a tuturor statelor", a transmis 

Departamentul, citând o declarație a lui Blinken, făcută în timpul unei convorbiri purtate cu ministrul de externe 

japonez Yoshimasa Hayashi și alți lideri ai G7. (REUTERS - 28 februarie) /cstoica/denisse 

RIA NOVOSTI: Cursul dolarului a atins un maxim istoric - 113 ruble 

RADOR (28 februarie) - După cum informează Bloomberg, preluată de RIA - Novosti, cursul dolarului pe 

piața Forex a atins 113 ruble, iar euro - 127 de ruble, atingând maximul istoric. (www.ria.ru - 28 februarie) 

/snicolau/denisse 

 

 

RIA NOVOSTI: Equinor încetează să mai investească în Rusia 

RADOR (28 februarie) - Compania norvegiană de energie Equinor încetează să mai investească în Rusia și 

începe procesul de ieșire din întreprinderile mixte rusești Equinor, se arată în comunicatul companiei. (www.ria.ru 

- 28 februarie) /snicolau/denisse 

ECHO MOSKVÎ: Sancțiunile împotriva lui Putin sunt fără viitor și absurde (Dmitri Peskov) 

RADOR (28 februarie) - După cum a afirmat secretarul de presă al liderului de la Kremlin, Dmitri Peskov, 

președintele Federației Ruse este indiferent la sancțiunile impuse de Occident împotriva sa, el nu are niciun fel de 

active în afara celor declarate. (www.ech.msk.ru - 28 februarie) /snicolau/avladucu 

TASS: Dmitri Peskov afirmă că Vladimir Putin tratează cu indiferență sancțiunile personale 

RADOR (28 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, are o atitudine indiferentă față de sancțiunile 

personale, deoarece el nu are active în străinătate, a declarat, luni, jurnaliștilor, secretarul de presă al președintelui 

rus, Dmitri Peskov. "Are o atitudine destul de indiferentă" - a declarat Peskov, răspunzând la o întrebare despre 

modul în care Putin percepe restricțiile personale. Secretarul de presă al liderului rus a subliniat că Vladimir Putin 
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își declară anual toate proprietățile. "Sancțiunile conțin prevederi destul de absurde cu privire la unele active etc. 

Toată lumea știe că, de fapt, cu excepția celor care sunt declarate în fiecare an și a unor alte depozite bancare, 

președintele nu are alte active" - a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Dmitri Peskov consideră că 

introducerea unor măsuri restrictive împotriva lui Putin personal este fără perspectivă și absurdă din punct de 

vedere politic. "Dacă luăm sancțiunile din punctul de vedere al soluționării problemelor, atunci, desigur, însuși 

faptul impunerii de sancțiuni împotriva șefului statului ruse este cel puțin absurd și fără perspectivă" - a declarat 

Peskov. (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/avladucu 

ECHO MOSKVÎ: Compania Aeroflot anulează zborurile în SUA, Mexic, Republica Dominicană 

și Cuba 

RADOR (28 februarie) - Compania Aeroflot anulează zborurile în SUA, Mexic, Republica Dominicană și 

Cuba, transmit surse din compania aeronautică rusească (www.ech.msk.ru - 28 februarie) /snicolau/avladucu 

INTERFAX: Vladimir Putin va discuta cu guvernatorul Băncii Rusiei și cu miniștrii ruși situația 

din economie 

RADOR (28 februarie) - Luni după-amiază, președintele Rusiei, Vladimir Putin, va discuta despre 

consecințele sancțiunilor asupra economiei cu oficiali guvernamentali și cu guvernatorul Băncii Rusiei, Elvira 

Nabiullina, a anunțat secretarul de presă al șefului statului rus, Dmitri Peskov. "Președintele continuă să lucreze la 

Kremlin, astăzi se va ocupa de chestiuni economice. Realitatea economică, să zicem așa, s-a schimbat semnificativ, 

așa că astăzi Mișustin, Belousov, Siluanov, Nabiullina, Gref, și alți reprezentanți ai administrației prezidențiale, 

au fost invitați de președinte la discuții privind chestiuni economice" - a declarat Peskov. Reprezentantul 

Kremlinului nu a putut preciza dacă vreo parte a acestei întâlniri va avea loc în format deschis pentru presă. Dmitri 

Peskov a fost întrebat și dacă Elvira Nabiullina îi va raporta lui Putin despre riscurile în legătură sancțiunile 

împotriva Băncii Centrale. "Președintele rus a fost deja informat de mai multe ori despre riscuri. Au fost multe 

întâlniri în acest sens. Întâlnirea asta presupune, prezentarea de rapoarte de către toți participanții acesteia. Nu cred 

că va fi totul deschis" - a declarat Peskov. Referindu-se la programul președintelui pentru luni, Peskov a mai spus 

că Vladimir Putin are programată, de asemenea, o convorbire telefonică internațională în această după-amiază. 

Alte contacte, a adăugat el, nu sunt publice. "Programul este foarte, foarte intens, președintele lucrează la Kremlin" 

- a adăugat Peskov. (www.interfax.ru - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

INTERFAX: Vladimir Putin discută cu membrii Guvernului și ai administrației sale despre 

sancțiunile impuse Rusiei 

RADOR (28 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, desfășoară, luni, o întâlnire cu membrii 

Guvernului rus și ai administrației sale pentru a discuta problemele economice legate de impunerea sancțiunilor 

împotriva Rusiei. "V-am invitat ca să vorbim despre probleme legate de economie și finanțe. Eu și Mihail 

Vladimirovici Mișustin (premierul Rusiei) am discutat anterior acest subiect, ținând cont, desigur, de acele 

sancțiuni pe care comunitatea occidentală - așa cum am numit-o eu în discursul meu ca fiind "Imperiul minciunilor" 

- încearcă să le realizeze față de țara noastră" - a declarat Vladimir Putin, în deschiderea întâlnirii. "Apropo, înșiși 

politicienii americani, politologii și jurnaliștii scriu și spun că un adevărat "imperiu al minciunilor" a fost creat în 

interiorul Statelor Unite ale Americii în ultimii ani. Este greu să nu fii de acord cu asta - pentru că așa și este. Dar 

să nu fim modești: SUA sunt totuși o țară măreață, o putere formatoare de sistem. Toți sateliții săi nu numai că 

consimt cu blândețe și supunere și îi cântă cu orice ocazie, ci în plus îi copiază și comportamentul și acceptă cu 

entuziasm regulile pe care le propune. De aceea, pe bună dreptate, putem spune cu încredere că întregul așa-numit 

bloc occidental, format de Statele Unite ale Americii după chipul și asemănare sa, chiar este acel "imperiu al 

minciunii" - a declarat Putin. (www.interfax.ru - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Vladimir Putin a numit Occidentul "Imperiul Minciunilor", după sancțiunile impuse 

țării sale 

RADOR (28 februarie) - Președintele rus Vladimir Putin a numit Occidentul un "Imperiu al minciunilor", 

în condițiile în care a discutat luni despre economie cu oficiali de rang înalt, după impunerea de sancțiuni dure 



395 

 

împotriva Moscovei. "Prim-ministrul Mihail Mișustin și cu mine am discutat acest subiect, ținând cont de 

sancțiunile pe care așa-numita comunitate occidentală - așa cum am numit-o în discursul meu, "imperiul minciunii" 

- încearcă acum să le pună în aplicare împotriva țării noastre", a fost citat afirmând dl Putin într-o transcriere a 

discuțiilor. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Rusia își închide spațiul aerian pentru Germania, Spania, Italia, Franța și alte 23 de state 

RADOR (28 februarie) - Rusia își închide spațiul aerian pentru Germania, Spania, Italia, Franța și alte 23 

de țări ca măsuri de răspuns, informează "Rosaviația". (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Serghei Lavrov și-a anulat o călătorie la Geneva 

RADOR (28 februarie) - Ministrul rus de externe Serghei Lavrov și-a anulat o călătorie la Geneva, unde 

urma să participe la discuții legate de dezarmare, deoarece avionul său nu ar putea traversa spațiul aerian pe care 

Uniunea Europeană l-a închis aviației ruse ca parte a sancțiunilor împotriva Moscovei, a transmis luni agenția de 

presă RIA, citând o sursă diplomatică. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Rusia a impus interdicții majore de zbor companiilor aeriene din 36 de țări 

RADOR (28 februarie) - Rusia a interzis luni companiilor aeriene din 36 de țări, inclusiv Marea Britanie, 

Germania, Spania, Italia și Canada, să folosească spațiul aerian rusesc, ca represalii după sancțiuni ample care 

vizează sectorul său aviatic. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Rusia și-a închis spațiul aerian pentru Germania, Spania, Italia, Franța și alte 23 de state 

RADOR (28 februarie) - Rusia și-a închis spațiul aerian pentru 36 de țări, ca măsură de răspuns la închiderea 

spațiului aerian pentru aeronavele rusești, se afirmă într-un comunicat al Agenției Federale de Transport Aerian 

"RosAviația". Pe lângă Marea Britanie, Bulgaria, Letonia, Lituania, Republica Moldova, România, Estonia, 

Slovenia, Cehia și Polonia, cu care traficul aerian a fost deja închis, în lista actualizată au fost incluse alte 27 de 

țări, printre care Germania, Spania, Italia și Franța. "În conformitate cu normele dreptului internațional, ca răspuns 

la interdicția statelor europene la efectuarea zborurilor aeronavelor civile operate de transportatori aerieni ruși 

și/sau înregistrate în Rusia, a fost introdusă o restricție privind operarea zborurilor de către transportatorii aerieni 

din 36 de state. Zborurile din aceste țări pot fi operate doar cu o autorizație specială eliberată de "Rosaviația" sau 

de Ministerul de Externe al Rusiei. Pe listă se află, de asemenea, Austria, Albania, Anguilla, Belgia, Insulele 

Virgine Britanice, Ungaria, Gibraltar, Grecia, Danemarca, Groenlanda, Insulele Feroe, Jersey, Irlanda, Islanda, 

Spania, Canada, Cipru, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia, Finlanda, Croația și Suedia. 

https://tass.ru/ekonomika/13899319 (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/lbadiu 

 

REUTERS: Interdicții aeriene rusești împotriva companiilor aeriene din 36 de țări 

RADOR (28 februarie) - Rusia și-a închis spațiul aerian pentru companiile aeriene din 36 de țări, inclusiv 

toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, ca răspuns la sancțiunile legate de Ucraina care vizează 

sectorul său aviatic. Unele dintre țările vizate de interdicție fuseseră deja identificate, în timp ce altele au fost 

numite de autoritatea aviatică Rosaviatsia pentru prima dată luni. Se așteaptă că interdicțiile de zbor să afecteze 

grav companiile aeriene care survolează cea mai mare țară din lume pentru a ajunge din Europa în Asia și să le 

oblige să găsească noi rute. Rosaviatsia a comunicat că zborurile din aceste țări ar putea fi autorizate, în 

circumstanțe excepționale, dacă obțin o autorizație specială din partea autorității aviatice ruse sau a Ministerului 

de Externe. Țările vizate de interdicție sunt Albania, Anguilla, Austria, Belgia, Bulgaria, Insulele Virgine 

Britanice, Germania, Gibraltar, Ungaria, Grecia, Danemarca, Canada, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, 

Finlanda, Franța, Jersey, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Norvegia, 

Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Regatul Unit. Președintele rus Vladimir Putin 

a numit invadarea Ucrainei o "operațiune specială" și a justificat-o spunând că "neonaziștii" conduc țara și 

amenință securitatea Rusiei - o acuzație despre care administrația de la Kiev și guvernele occidentale spun că este 

"propagandă fără temei". (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 
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TASS: Vladimir Putin a semnat un decret privind aplicarea măsurilor economice speciale 

RADOR (28 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret "cu privire la aplicarea 

unor măsuri economice speciale în legătură cu acțiunile neprietenoase ale Statelor Unite ale Americii și ale țărilor 

aliate" - a anunțat Kremlinul. (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/lbadiu 

TASS: Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal a reziliat contractul de parteneriat cu Gazprom 

RADOR (28 februarie) - Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) a luat decizia rezilierii 

contractului de sponsorizare cu compania rusă Gazprom, a anunțat serviciul de presă al UEFA. "Astăzi, UEFA a 

decis rezilierea contractului de parteneriat cu Gazprom în toate competițiile. Decizia intră în vigoare imediat și se 

aplică tuturor turneelor incluse în contract" - se afirmă în comunicatul UEFA. Gazprom a devenit sponsorul oficial 

al Ligii Campionilor - cel mai prestigios turneu de fotbal de club din Europa - în anul 2012. Anul trecut, compania 

rusă a semnat un nou acord de parteneriat cu UEFA, care a fost prevăzut până în 2024. Pe lângă Liga Campionilor, 

acordul a inclus drepturi de parteneriat pentru Campionatul European din 2024 și calificarea la turneu, finalele 

Ligii Națiunilor din 2021 și 2023, Supercupa UEFA, finala Ligii Campionilor de Futsal și finala Ligii Tineretului 

UEFA 2021-2024. (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/gpodea 

 

BBC: Vladimir Putin interzice rușilor să transfere valută în străinătate 

RADOR (28 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a interzis tuturor locuitorilor din Rusia să 

transfere valută în străinătate, în efortul de a inversa deprecierea record a monedei naționale ruse. Totodată, Putin 

îi obligă pe exportatorii din Rusia să își țină cel puțin 80% din venituri în ruble, în contextul intensificării 

sancțiunilor internaționale ce vizează instituțiile financiare ale Rusiei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 28 

februarie, ora 22:00) /mbrotacel/csimion 

GAZETA.RU: Sancțiunile Occidentului împotriva Federației Ruse influențează economia tuturor 

țărilor membre ale Comunității Economice Euro-Asiatice (autoritățile kazahe) 

RADOR (28 februarie) - Sancțiunile introduse de Occident împotriva Federației Ruse din cauza situației din 

Ucraina influențează economia tuturor țărilor membre ale Comunității Economice Euro-Asiatice (Armenia, 

Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Rusia), a declarat ministrul de externe al Kazahstanului, Muhtar Tleuberdi, citat 

de agenția RIA - Novosti, preluată de publicația rusească Gazeta.Ru. Rubla, ca și tengele kazah, după introducerea 

sancțiunilor a început să cadă în raport cu dolarul și euro, a arătat acesta. În afară de această chestiune "mai este 

vorba și de un mare pachet de probleme care vor apărea în ceea ce privește tranzitul de mărfuri, comerțul", a mai 

arătat șeful diplomației kazahe. Tleuberdi a făcut aceste declarații în cadrul sesiunii Consiliului ONU pentru 

drepturile omului, care se desfășoară la Geneva. (www.gazeta.ru - 28 februarie) /snicolau/avladucu 

REUTERS: Ucraina a solicitat conectarea la rețeaua energetică a UE 

RADOR (28 februarie) - Ministrul ucrainean al energiei a cerut luni Uniunii Europene să integreze Ucraina 

în rețeaua de distribuire a energiei electrice ENTSO-E, declarând că invazia rusă din Ucraina înseamnă că aceasta 

nu va mai cumpăra energie de la Belarus sau Rusia. "Am dovedit seriozitatea intențiilor noastre de a ne integra în 

sistemul european, chiar și în această perioadă dificilă de război", a afirmat într-un comunicat Herman Halușcenko. 

"În pofida agresiunii militare a Rusiei, a atacurilor cu rachete, a atacurilor asupra infrastructurii critice, sistemul 

energetic ucrainean, funcționând autonom, și-a dovedit fiabilitatea și securitatea în furnizarea de energie electrică 

pentru consumatori". (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

KORRESPONDENT: Ucraina cere excluderea Rusiei din Interpol 

RADOR (28 februarie) - Ministrul ucrainean de interne, Denis Monastirski, a anunțat, luni, că autoritățile 

din Ucraina solicită Comitetului Executiv al Interpol să excludă de urgență Rusia din organizație. "Rusia trebuie 

să fie exclusă din Interpol pentru încălcarea principiilor sale de bază și pentru utilizarea în mod abuziv a 

instrumentelor și serviciilor pentru a-și acoperi crimele și pentru a persecuta inamicii politici, inclusiv în Ucraina" 
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- a scris ministrul pe Facebook. Amintim că la Gomel, în Belarus, sunt în curs desfășurare negocieri între 

delegațiile ucraineană și rusă cu privire la încetarea invaziei Rusiei în Ucraina. Potrivit Biroului Președintelui de 

la Kiev, poziția Ucrainei rămâne neschimbată: încetarea focului și retragerea tuturor trupelor ruse, inclusiv din 

Crimeea și din Donbas. (www.korrespondent.net - 28 februarie) /sdan/dsirbu 

EVROPEISKA PRAVDA: Polonia promite că va oferi Ucrainei toată asistența necesară pentru 

aderarea la UE 

RADOR (28 februarie) - Ministrul polonez de externe, Zbigniew Raum, a declarat că țara sa va oferi toată 

asistența necesară în procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. "Polonia a susținut întotdeauna 

aderarea Ucrainei la UE. Astăzi, când ucrainenii se apără eroic împotriva agresiunii ruse, este timpul să salutăm 

Ucraina în comunitatea UE. Polonia va oferi toată asistența necesară în procesul de aderare a Ucrainei" - a subliniat 

Rau, pe contul său de Twitter, într-o postare în limba ucraineană. Șeful diplomației poloneze a transmis acest mesaj 

după ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat, luni, cererea de aderare a Ucrainei la UE. După 

invazia rusă, mai multe țări membre ale blocului comunitar au cerut ca Ucrainei să i se ofere perspectiva aderării, 

iar Slovacia a propus crearea unei proceduri speciale pentru aderarea acestei țări la UE. Duminică, șefa Comisiei 

Europene, Ursula von der Leyen, a firmat că "Ucraina este una dintre noi și o vrem în UE". Cu toate acestea, 

Ursula von der Leyen nu a precizat care sunt șansele Ucrainei de a adera la UE, mai ales în baza unei proceduri 

accelerate. Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, de asemenea, 

a afirmat că Ucraina are o perspectivă clar europeană, dar acum "trebuie să luptăm împotriva agresiunii". 

(www.eurointegration.com.ua - 28 februarie) /sdan/schelaru 

REUTERS: E.ON, din Germania, refuză să închidă conducta Nord Stream 1 

RADOR (28 februarie) - E.ON, cel mai mare operator european de rețele energetice, a respins cererile de a 

închide conducta de gaz Nord Stream 1, ca parte a sancțiunilor impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei, a declarat 

luni compania pentru ziarul "Rheinische Post". După ce guvernul german a suspendat proiectul Nord Stream 2, 

săptămâna trecută, premierul polonez Mateusz Morawiecki a solicitat, sâmbătă, închiderea Nord Stream 1, care 

transportă gaz rusesc către Germania din 2011. Nord Stream este un proiect comun al companiilor Gazprom (din 

Rusia), Wintershall DEA (Germania), PEG Infrastruktur E.ON, Gasunie (Țările de Jos) și Engie (Franța). E.ON, 

care deține 15% din Nord Stream 1, a declarat că proiectul este "complet diferit de discuția despre Nord Stream 

2". "Nord Stream 1 este o conductă de import de gaz aprobată și perfect funcțională", a declarat un purtător de 

cuvânt al companiei pentru ziar, adăugând că, în ultimii doi ani, capacitatea conductei a fost folosită în totalitate. 

(REUTERS - 28 februarie) /aionita/denisse 

RIA NOVOSTI: UE a închis propriul spațiu aerian pentru avioanele rusești 

RADOR (28 februarie) - UE interzice avioanelor transportatorilor ruși să aterizeze, să decoleze și să 

survoleze deasupra teritoriului Uniunii, se arată într-un document publicat în Jurnalul Oficial al UE. În document 

se stipulează că fac excepție aterizarea de urgență sau zborul efectuat în caz de urgență. Mai mult decât atât, 

autoritățile autorizate pot emite o autorizație de decolare, de aterizare sau de utilizare a spațiului aerian al UE, dacă 

consideră că acest lucru "este necesar în scopuri umanitare sau în orice alte scopuri care corespund obiectivelor 

prezentei hotărâri", se arată în document. În acest scop, țara sau țările UE trebuie să informeze celelalte state 

membre și Comisia cu privire la o asemenea autorizație cu două săptămâni înainte de emiterea acesteia. Decizia 

ar trebui să intre în vigoare în ziua publicării în jurnal, se arată în document. (www.ria.ru - 28 februarie) 

/snicolau/denisse 

RIA NOVOSTI: UE a interzis operațiunile care au legătură cu gestionarea rezervelor și activelor 

Băncii Rusiei 

RADOR (28 februarie) - UE a interzis operațiunile care au legătură cu gestionarea rezervelor și activelor 

Băncii Centrale a Rusiei, inclusiv operațiunile cu orice persoană juridică, organizație sau organ care acționează în 

numele sau din însărcinarea Băncii Centrale a Rusiei, se arată într-un document publicat în Jurnalul Oficial al UE. 

Totuși se precizează că UE poate permite tranzacții cu regulatorul rus, dacă acest lucru este strict necesar pentru 

stabilitatea financiară a Uniunii sau a respectivei țări". (www.ria.ru - 28 februarie) /snicolau/denisse 
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REUTERS: Autoritățile din Slovacia spun că au livrat Ucrainei rachete de apărare antiaeriană și 

antitanc 

RADOR (28 februarie) - Slovacia a livrat Ucrainei ajutoarele militar și medical pe care guvernul le-a aprobat 

la sfârșitul săptămânii, a afirmat luni, pe Twitter, ministrul apărării, Jaroslav Nad. Guvernul a aprobat două loturi 

de livrări în valoare de 15,4 milioane de euro, între care 486 de rachete de apărare antiaeriană și rachete antitanc, 

100 de lansatoare de apărare aeriană, muniție de artilerie de 120 mm și combustibil. (REUTERS - 28 februarie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: UE se așteaptă ca țările membre să sprijine conectarea de urgență a Ucrainei la 

sistemul energetic european 

RADOR (28 februarie) - Șefa politicii energetice a Uniunii Europene a declarat luni că se așteaptă ca 

miniștrii din țările UE să susțină o propunere ca rețeaua electrică a Ucrainei să fie sincronizată cu rețeaua europeană 

cât mai curând posibil. "Mă aștept ca miniștrii energiei să sprijine sincronizarea de urgență a rețelei electrice a 

Ucrainei cu rețeaua europeană cât mai curând posibil", a declarat comisarul UE pentru energie, Kadri Simson, la 

sosirea la o întâlnire a miniștrilor europeni ai energiei, la Bruxelles. Ucraina a început să-și testeze rețeaua electrică 

pentru a o conecta la o rețea europeană și a se decupla de la o rețea legată de Rusia. (REUTERS - 28 februarie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Reducerea dependenței energetice față de Rusia este o problemă cheie, a spus Josep 

Borrell 

RADOR (28 februarie) - Invadarea Ucrainei de către Rusia arată că sarcina existențială a Uniunii Europene 

este de a-și reduce dependența de petrol și gaze rusești și de a trece la surse regenerabile și hidrogen, a declarat 

luni șeful politicii externe a UE, Josep Borrell. "Energia nu poate fi exclusă din acest conflict, fie că vă place sau 

nu", a declarat dl Borrell într-o conferință de presă. "Avem o dependență de gazul rusesc...și este o politică 

existențială reducerea acestei dependențe", a spus el. Dar el a avertizat că pentru Europa, care importă aproximativ 

40 de gaze din Rusia, această tranziție nu va fi ușoară. "Vor fi turbulențe pe piețe și vor crește prețurile și vor fi 

plătite de consumatori", a spus el. "Poate că putem aplica subvenții pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili, dar 

ne aflăm într-o situație în care acțiunile și reacțiile noastre vor avea consecințe economice și trebuie să fim pregătiți 

pentru asta", a spus el. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

INTERFAX: UE impune sancțiuni împotriva lui Peskov, Secin și Tokarev 

RADOR (28 februarie) - Un grup mare de importanți oameni de afaceri ruși este inclus pe ''lista neagră'' a 

sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană. În plus, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, este 

vizat de aceste sancțiuni. De asemenea, pe ''lista neagră'' a sancțiunilor sunt incluși 26 de cetățeni ruși, inclusiv 

președinții Rosneft și Transneft, Igor Sechin și, respectiv Nikolai Tokarev, precum și vicepremierul rus Dmitri 

Cernîșenko. Acesta din urmă a fost inclus pe listă ca membru al Consiliului de administrație al Căilor Ferate Ruse. 

Înghețarea activelor și interdicția de intrare pe teritoriul UE îi vizează, în special, pe Mihail Fridman (Alfa 

Group, acțiuni la VEON și X5) și pe partenerul său Peotr Aven, Alișer Usmanov (Metalloinvest, Megafon), 

Aleksei Mordașov (Severstal), Lenta, (deține acțiuni la touroperatorul TUI), Ghenadi Timcenko (deține acțiuni la 

NOVATEK și SIBUR), Aleksandr Ponomarenko (coproprietar al Aeroportului Șeremetievo). Statele Unite au 

impus sancțiuni împotriva președintelui rus, Vladimir Putin, ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, ministrului 

rus al apărării, Serghei Șoigu, și Valeri Gerasimov, general rus și actualul șef al Statului Major General al Forțelor 

Armate ale Federației Ruse și prim-adjunct al ministrului apărării. De asemenea, asigurătorul SOGAZ este vizat 

de sancțiuni (deține acțiuni la VK). 

Aleksei Mordașov, președintele companiei Severstal, a comentat includerea sa pe lista de sancțiuni: ''...Țin 

să subliniez că sunt departe de politică și mereu am creat potențial economic pentru companiile în care am lucrat 

atât în Rusia, cât și în străinătate. Nu am absolut nimic de-a face cu tensiunile geopolitice actuale. Nu înțeleg de 

ce împotriva mea sunt impuse sancțiuni. De mult timp sunt implicat în dezvoltarea cooperării economice, culturale 

și umanitare cu țările europene. Nu înțeleg cum vor contribui sancțiunile aplicate împotriva mea la soluționarea 

conflictului din Ucraina''. ''Trebuie să facem tot ce este necesar pentru a găsi o cale de ieșire din acest conflict cât 
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mai curând posibil și pentru a opri vărsarea de sânge pentru a ajuta persoanele afectate să revină la viața normală'', 

a mai declarat Mordașov. (www.interfax.ru  - 28 februarie) /vdraguta/gpodea 

REUTERS: UE a inclus alte 26 de persoane din Rusia pe lista sancțiunilor, printre care se numără 

și Dmitri Peskov 

RADOR (28 februarie) - Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, se numără printre cele 26 de 

persoane marcante sancționate de Uniunea Europeană pentru invadarea Ucrainei de către Rusia, potrivit deciziei 

publicate luni în jurnalul oficial al UE. Lista cuprinde nume de oligarhi și de oameni de afaceri activi în sectoarele 

petrolier, bancar și financiar, precum și membri guvernamentali, militari de nivel înalt și "propagandiști care au 

contribuit la răspândirea propagandei antiucrainene", a transmis UE printr-un comunicat. Printre persoanele 

enumerate se numără Igor Sechin, șeful companiei petroliere de stat ruse Rosneft, și directorul executiv al 

gigantului energetic Transneft, Nikolay Tokarev. Pe lista de sancțiuni sunt incluși și oligarhii Alisher Usmanov, 

Petr Aven, Alexander Ponomarenko și bancherul Mihail Fridman. Și vicepremierul rus Dmitri Cernîșenko 

figurează pe lista de sancțiuni, alături de alți membri ai guvernului rus și jurnaliști de top. Măsurile restrictive 

includ interdicții de călătorie, înghețarea activelor și interdicția de a pune fonduri la dispoziția persoanelor 

enumerate. Această rundă de sancțiuni a lovit și compania de asigurări din industria gazelor SOGAZ. (REUTERS 

- 28 februarie) /cstoica/cpodea 

BBC: Gigantul petrolier Shell renunță la toate operațiunile din Rusia 

RADOR (28 februarie) - Gigantul petrolier Shell a anunțat că renunță la toate operațiunile sale în Rusia, ca 

răspuns la invazia acesteia în Ucraina. Printre operațiuni se numără acționariatul la o centrală de gaze naturale 

lichefiate, care este deținut, pe jumătate, de gigantul energetic rus Gazprom. Shell se alătură astfel altor companii 

occidentale majore din domeniul energiei care părăsesc Rusia. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 28 februarie, ora 

22:00) /mbrotacel/csimion 

BBC: Marea Britanie anunță că va îngheța total activele tuturor băncilor din Rusia 

RADOR (28 februarie) - Ministrul britanic de externe, Liz Truss, a anunțat că, în câteva zile, toate băncile 

din Rusia vor fi supuse unei înghețări totale a activelor. "Războiul lui Putin ar putea ajunge să dureze luni și ani. 

Așadar, le spun prietenilor noștri ucraineni - noi suntem alături de voi. În Marea Britanie și în întreaga lume, noi 

suntem pregătiți să suferim sacrificii economice pentru a vă susține. Oricât de mult ar dura, nu ne vom opri până 

când suveranitatea Ucrainei nu va fi restabilită", a spus Liz Truss. (REUTERS - 28 februarie ora 22:00) 

/mbrotacel/csimion 

INTERFAX: Shell se retrage din companiile comune cu Gazprom 

RADOR (28 februarie) - Shell plc intenționează să iasă din companiile comune cu Gazprom, inclusiv din 

proiectul GNL "Sahalin-2" (27,5%), din Salym Petroleum Development (50%), din Gydan Energy JV cu 

"Gazprom Neft" și, de asemenea, să înceteze participarea la proiectul gazoductului "Nord Stream-2", a anunțat 

compania. "La sfârșitul anului 2021, activele fixe ale Shell în aceste companii din Rusia se ridicau la circa 3 

miliarde de dolari. Ne așteptăm ca decizia de începere a procesului de retragere din companiile comune cu 

Gazprom și organizațiile afiliate să afecteze valoarea contabilă a activelor Shell în Rusia și să ducă la deprecierea 

lor" - comentează compania. "În discuțiile cu guvernele din întreaga lume, vom analiza problema potențialelor 

consecințe pentru afaceri, inclusiv importanța aprovizionării fiabile cu energie pentru Europa și alte piețe, cu 

respectarea sancțiunilor corespunzătoare" - a mai scris Shell. (www.interfax.ru - 28 februarie) /ssirbu/csimion 

RRA: Reuniune extraordinară a Consiliului Energie, la Bruxelles 

RADOR (28 februarie) - O reuniune extraordinară a Consiliului Energie va fi organizată, astăzi, la 

Bruxelles, în cadrul căreia vor avea loc discuții politice cu privire la teme de actualitate, cu accent pe securitatea 

aprovizionării și creșterea prețurilor la energie, anunță pe Facebook ministrul energiei Virgil Popescu. Întâlnirea 

are loc la inițiativa acestuia, alături de omologii săi din Bulgaria și din Grecia. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 28 februarie, ora 5:02) /denisse 
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CNN: Marea Britanie impune "cele mai puternice" sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (28 februarie) - Regatul Unit va impune imediat mai multe sancțiuni împotriva Rusiei, interzicând 

entităților britanice să efectueze tranzacții financiare care implică Banca Centrală Rusă, Fondul Național de Avere 

al Rusiei și Ministerul său de Finanțe, a anunțat guvernul într-un comunicat. Măsurile - adoptate de comun acord 

cu Statele Unite și Uniunea Europeană - vor împiedica Banca Centrală Rusă "să-și desfășoare rezervele valutare 

în moduri care subminează impactul sancțiunilor impuse" de Regatul Unit și de aliații săi și îi vor "submina 

capacitatea de a se angaja în tranzacții valutare pentru a susține rubla", se arată în comunicat. "Pachetul nostru de 

sancțiuni, cele mai puternice măsuri economice pe care Regatul Unit le-a adoptat vreodată împotriva Rusiei, vor 

provoca consecințe devastatoare asupra președintelui Vladimir Putin și Rusiei". (CNN INTERNATIONAL - 28 

februarie) /aboboc/atataru 

REUTERS: Elveția va adopta sancțiunile europene împotriva Rusiei 

RADOR (28 februarie) - Elveția neutră va adopta sancțiunile Uniunii Europene împotriva rușilor implicați 

în invadarea Ucrainei și le va îngheța activele, a anunțat luni guvernul, în cadrul unei modificări importante de la 

tradițiile țării alpine. Președintele elvețian Ignazio Cassis a declarat, duminică, că este "foarte probabil" ca Elveția 

să urmeze linia UE. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Compania aeriană Swiss International Air Lines va evita spațiul aerian rusesc și 

anulează o cursă spre Moscova 

RADOR (28 februarie) - Compania Swiss International Air Lines, membră a Lufthansa, și-a anulat cursa de 

luni de la Zurich la Moscova, invocând "o situație de reglementare neclară" și nu va mai traversa spațiul aerian 

rusesc. "În prezent, Swiss nu folosește spațiul aerian rusesc pentru survolări", se arată în comunicat. "Continuăm 

să monitorizăm îndeaproape evoluția situației și cooperăm îndeaproape cu autoritățile elvețiene și internaționale, 

precum și cu Grupul Lufthansa pentru deciziile noastre operaționale". (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Marea Britanie va conduce eforturile de suspendare a Rusiei din cadrul Interpol 

RADOR (28 februarie) - Marea Britanie va conduce eforturile internaționale pentru a vedea Rusia 

suspendată din agenția globală de poliție Interpol, a declarat luni ministrul britanic de interne, Priti Patel, după 

invadarea Ucrainei. "Guvernul ucrainean a cerut astăzi ca guvernul rus să fie suspendat din calitatea de membru 

al Interpolului și vom conduce toate eforturile internaționale în acest sens", a declarat ministrul Patel în plenul 

parlamentului. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

 

UNIAN: Elveția renunță la neutralitate și impune sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (28 februarie) - Din cauza acțiunilor militare ale Federației Ruse în Ucraina, Elveția își anulează 

neutralitatea și impune sancțiuni împotriva Rusiei. De asemenea, această țară își închide spațiul aerian pentru 

aeronavele rusești, anunță purtătorul de cuvânt al Consiliului Federal Elvețian, André Simonazzi. La 28 februarie, 

Consiliul Federal Elvețian a desfășurat o ședință de urgență ca urmare a situației din Ucraina. În cadrul întâlnirii 

s-a decis aplicarea sancțiunilor împotriva Federației Ruse. "Atacul militar al Rusiei asupra unei țări europene 

suverane este o încălcare foarte gravă a dreptului internațional. Prin urmare, Consiliul Federal își modifică practica 

anterioară a sancțiunilor elvețiene. Aceste decizii au ținut cont de aspecte ale politicii de neutralitate și pace. Elveția 

va analiza fiecare pachet ulterior de sancțiuni ale UE pe bază individuală" - scrie Simonazzi. În plus, Elveția va 

închide spațiul aerian pentru aeronavele rusești și, totodată, va acorda ajutor umanitar refugiaților ucraineni. 

Amintim că țările UE impun sancțiuni financiare dure împotriva Rusiei: opresc sistemul SWIFT și îngheață 

activele Băncii Centrale. (www.unian.net - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Marea Britanie a înghețat activele băncii rusești de dezvoltare VEB 

RADOR (28 februarie) - Marea Britanie a impus luni blocarea activelor băncii rusești de dezvoltare VEB, 

a declarat ministrul de externe Liz Truss. "Voi impune, de asemenea, o înghețare totală a activelor altor trei bănci: 
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VEB, banca națională de dezvoltare a Rusiei, Sovcombank, a treia cea mai mare instituție financiară privată din 

Rusia și Otkritiye, una dintre cele mai mari bănci comerciale din Rusia", a declarat dna Truss în fața parlamentului. 

(REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Republica Moldova nu se va alătura sancțiunilor Occidentului împotriva Rusiei 

RADOR (28 februarie) - Republica Moldova nu va adera la sancțiunile UE și SUA împotriva Rusiei, a 

anunțat vicepremierul și ministrul moldovean de externe, Nicolae Popescu, într-un interviu acordat postului de 

televiziune "TV-8". "Deciziile privind sancțiunile împotriva Rusiei sunt decizii dificile pentru statele cu economii 

mai puternice. /... / În Republica Moldova, încă din 2014, am decis să nu aderăm la sancțiunile UE și SUA 

împotriva Rusiei. Vom continua să ne menținem această poziție" - a declarat Popescu. 

https://tass.ru/ekonomika/13905595 (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/csimion 

REUTERS: China, deschisă să lucreze cu SUA în proiectul Build Back Better World 

RADOR (28 februarie) - China este deschisă să lucreze cu Statele Unite asupra proiectului Build Back 

Better World, propus pentru prima dată de G7, în 2021, pentru a oferi lumii bunuri de consum public de înaltă 

calitate, a declarat, luni, ministrul chinez de externe Wang Yi. În declarațiile sale la un eveniment care a avut loc 

la Shanghai, pentru a 50-a aniversare a Shanghai Communique, un acord între China și Statele Unite, care a marcat 

normalizarea relațiilor, Wang a afirmat că statul chinez este deschis participării SUA la cele două planuri globale 

propuse de către China, inițiativa Belt and Road și inițiativa Global Development. (REUTERS - 28 februarie) 

/aionita/denisse 

BBC: Rubla s-a depreciat la un minim record, după sancțiunile anunțate de SUA și UE 

RADOR (28 februarie) - Moneda Rusiei s-a prăbușit la un nivel record, după ce sancțiunile anunțate de 

SUA, Uniunea Europeană au început să intre în vigoare. În a cincea zi a invaziei ruse în Ucraina, rubla s-a depreciat 

cu 30% înainte de deschiderea piețelor. Kremlinul și-a asigurat cetățenii că țara este pregătită să facă față 

impactului sancțiunilor. La bancomate s-au format cozi uriașe în ultimele zile, rubla s-a prăbușit, iar bursele ruse 

se deschid cu trei ore întârziere față de programul normal. Vladimir Putin este tot mai izolat de comunitatea 

internațională. Televiziunea de stat rusă continuă să sărbătorească "operațiunea militară specială" din Ucraina, însă 

protestele împotriva invaziei au continuat și noaptea trecută - relatează corespondentul BBC. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 28 februarie, ora 8:00) /aboboc/atataru 

MTI: Războiul din Ucraina - Grupul rusesc Rosatom nu modifică calendarul de investiție la 

Centrala Paks II din Ungaria 

RADOR (28 februarie) - " În cadrul proiectului centralei nucleare Paks II lucrările se desfășoară conform 

calendarului", a precizat la solicitarea Agenției de Presă Paks-Press societatea Rosatom Central Europe Kft. Biroul 

societății din Budapesta a mai precizat în comunicatul său că "Rosatom și-a îndeplinit și își îndeplinește cu 

exactitate toate obligațiile sale contractuale". (MTI - 28 februarie) /rganciu/atataru 

 

TASS: Gazprom a anunțat că Europa a luat din depozit tot gazul pompat vara trecută 

RADOR (28 februarie) - Conform situației la 26 februarie, Europa a luat în totalitate din depozitele sale 

subterane (UGS - Underground Gas Storage) volumele de gaz pompate în acestea în timpul verii, a calculat 

Gazprom, pe baza datelor primite de la Gas Infrastructure Europe. Volumul de gaz activ în depozitele subterane 

europene este cu 21,5%, sau 7,9 miliarde de metri cubi mai mic decât nivelul de anul trecut, subliniază surse din 

cadrul holdingului rus. În același timp, a fost luat 100%, sau 47 de miliarde de metri cubi de gaz din volumul de 

gaz pompat în sezonul de vară. Umplerea UGS-urilor ucrainene este, de asemenea, la niveluri minime. Din 26 

februarie, volumul a scăzut la 10,3 miliarde de metri cubi. Aceasta înseamnă cu 44% (sau 8,1 miliarde de metri 

cubi) mai mic decât anul trecut și cu 5 miliarde de metri cubi. mai puțin decât la data de începere a pompării, în 

aprilie 2021, a anunțat Gazprom. Surse din cadrul Gazprom au spus că pentru a reface rezervele de gaz din 

depozitele sale subterane (UGS) până la iarna viitoare, va trebui să se pompeze Europei volume atât de mari de 
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gaz cum nu au mai fost pompate până acum într-un sezon de vară. Gazprom consideră că aceasta este o provocare 

foarte serioasă, având în vedere limitele zilnice ale volumelor de pompare, care sunt strict limitate de capacitățile 

tehnologice ale depozitelor. "În plus, volumul total de gaz disponibil pe piața europeană depinde în mare măsură 

de cererea de pe piața asiatică, care este în creștere" - a adăugat holdingul rus. (www.tass.ru - 28 februarie) 

/ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Conform oficialilor americani, sancțiunile ar putea duce la majorarea inflației și vor 

afecta puterea de cumpărare în Rusia 

RADOR (28 februarie) - Sancțiunile economice aspre impuse de SUA și aliații săi Băncii Centrale a Rusiei 

și altor instituții ar putea duce la creșterea inflației din Rusia, la paralizarea puterii de cumpărare și la reducerea 

investițiilor, au declarat luni oficiali americani, după ce noi sancțiuni au intrat în vigoare. Banca Centrală a Rusiei 

a încercat să transfere sute de miliarde de dolari în paradisuri fiscale de când cele mai recente sancțiuni au fost 

anunțate pentru prima dată sâmbătă, au spus oficialii, adăugând că acțiunile de luni vor afecta capacitatea băncii 

de a accesa fonduri internaționale. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: SUA blochează orice tranzacție din SUA cu Banca Centrală a Rusiei 

RADOR (28 februarie) - Statele Unite au interzis începând de luni ca americanii să se implice în orice 

tranzacție care implică Banca Centrală a Rusiei și au impus sancțiuni unui fond suveran rus, a anunțat 

Departamentul Trezoreriei SUA. Sancțiunile vizează și Fondul Național de Bunăstare al Rusiei, precum și 

Ministerul rus de Finanțe, se afirmă în comunicatul departamentului. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: NHL și-a suspendat legăturile comerciale în Rusia și nu va mai disputa partide de 

hochei în această țară (comunicat) 

RADOR (28 februarie) - Liga Națională de Hochei (NHL) a declarat luni că și-a suspendat legăturile 

comerciale în Rusia și că nu va mai lua în considerare această țară atunci când caută locații pentru viitoarele 

competiții NHL, pe fondul invaziei în curs de desfășurare a Ucrainei de către Rusia. NHL suspendă, de asemenea, 

paginile de pe platformele sociale și digitale în limba rusă, a transmis printr-un comunicat. Liga nord-americană 

numără printre rândurile sale mulți jucători ruși de top, inclusiv vedetele Tampa Bay Lightning, Nikita Kucherov 

și Andrei Vasilevskiy, dar și veteranul de la Washington Capitals, Alexander Ovechkin. "Rămânem îngrijorați de 

situația jucătorilor din Rusia care joacă în NHL în numele clubului lor NHL și nu în numele Rusiei", se 

menționează în comunicat. "Înțelegem că ei și familiile lor se află într-o poziție extrem de dificilă." Rusia numește 

acțiunile sale din Ucraina drept "o operațiune specială" despre care susține că nu este concepută pentru a ocupa un 

teritoriu, ci pentru a distruge capacitățile militare ale vecinului său sudic și pentru a-i captura "pe naționaliștii 

periculoși". (REUTERS - 28 februarie) /cstoica/csimion 

REUTERS: Biden și liderii mondiali au discutat despre impunerea unor noi "costuri și consecințe 

severe" împotriva Rusiei 

RADOR (28 februarie) - Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a discutat, luni, cu liderii mondiali, în cadrul 

unei teleconferințe, despre eforturile de a impune noi "costuri și consecințe severe" împotriva Rusiei, pentru 

invazia acesteia în Ucraina, a comunicat Casa Albă. Totodată, liderii au discutat și despre menținerea stabilității 

economice globale, inclusiv în privința prețurilor la energie, potrivit Casei Albe. (REUTERS - 28 februarie ora  

23:24) /mbrotacel/cpodea 

REUTERS: Japonia ia în considerare impunerea de sancțiuni împotriva unor indivizi din Belarus 

(ministrul de externe) 

RADOR (28 februarie) - Japonia ia în considerare impunerea de sancțiuni împotriva unor indivizi din 

Belarus, printre care și membri ai guvernului, a declarat, luni, ministrul de externe Yoshimasa Hayashi. Premnierul 

Fumio Kishida a declarat că guvernul speră să ajungă la o decizie cât mai curând posibil. Hayashi și Kishida au 

făcut remarcile în cadrul unei întruniri a unei comisii a Camerei Consilierilor, ca răspuns la o întrebare adresată de 
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un parlamentar al partidului aflat la guvernare, legată de reacția Japoniei în fața crizei din Ucraina. (REUTERS - 

28 februarie) /aionita/denisse 

REUTERS: Sucursala din Singapore a Băncii Chinei sistează finanțarea comerțului cu petrol 

rusesc (surse) 

RADOR (28 februarie) - Sucursala din Singapore a Băncii Chinei a sistat finanțarea comerțului care implică 

petrolul rusesc și companiile rusești, pe fondul temerilor legate de sancțiunile occidentale, în urma invaziei 

Ucrainei de către Rusia, a declarat luni o sursă care cunoaște îndeaproape situația. (REUTERS - 28 februarie) 

/aionita/denisse 

REUTERS: Secretarul șef al cabinetului nipon a declarat că Tokyo lucrează alături de aliați 

asupra măsurilor de blocare a Rusiei din SWIFT 

RADOR (28 februarie) - Secretarul șef al cabinetului nipon, Hirokazu Matsuno, a declarat, luni, că Japoniei 

i-a fost solicitat să se alăture măsurilor de blocare a Rusiei din sistemul SWIFT, de către națiunile occidentale, și 

că țara lucrează alături de ele pentru a face aceste măsuri eficinete. El a afirmat că Japonia va continua să coopereze 

cu alte națiuni, inclusiv cu Grupul Șapte, dar a refuzat să comenteze când a fost întrebat referitor la sancțiunile 

impuse Băncii Centrale a Rusiei. (REUTERS - 28 februarie) /aionita/denisse 

REUTERS: Coreea de Sud interzice exporturile de bunuri strategice către Rusia și se alătură 

sancțiunilor SWIFT 

RADOR (28 februarie) - Coreea de Sud a decis să intensifice controlul exporturilor împotriva Rusiei, 

interzicând exportul de bunuri strategice, și se alătură țărilor occidentale în măsurile lor de a bloca unele bănci 

rusești din a accesa sistemul internațional de plăți SWIFT, a declarat luni ministrul de externe de la Seul. 

(REUTERS - 28 februarie) /aionita/denisse 

REUTERS: Singapore va impune ”sancțiuni și restricții corespunzătoare” Rusiei 

RADOR (28 februarie) - Singapore intenționează să impună Rusiei „sancțiuni și restricții corespunzătoare”, 

a declarat ministrul de externe al orașului-stat Vivian Balakrishnan în fața Parlamentului, a informat ziarul Straits 

Times. „Singapore intenționează să acționeze în comun cu multe alte țări care au aceleași opinii pentru a impune 

sancțiuni și restricții adecvate împotriva Rusiei”, a spus Balakrishnan, citat de acesta. El a spus că Singapore, un 

important centru financiar și de transport maritim, va impune controale la export asupra articolelor care ar putea 

fi folosite ca arme pentru a răni sau subjuga oamenii din Ucraina. (REUTERS - 28 februarie) /aboboc/avladucu 

BBC: Coreea de Sud s-a alăturat țărilor care impun sancțiuni Moscovei 

RADOR (28 februarie) - Tot mai multe țări se alătură comunității care impune sancțiuni împotriva 

Moscovei. Coreea de Sud a anunțat că interzice exporturile de bunuri strategice către Rusia. Seul susține că țara 

se alătură eforturilor internaționale pentru excluderea unor bănci rusești din sistemul SWIFT. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 28 februarie, ora 8:00) /aboboc/asalar 

VIII.4. Perspectiva socială 

REUTERS: Sancțiunile Japoniei vor ajuta la instituirea unor costuri masive împotriva Rusiei, 

declară Antony Blinken 

RADOR (28 februarie) - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat că sancțiunile financiare ale 

Japoniei împotriva Rusiei, împreună cu cele ale altor aliați și parteneri, vor contribui la impunerea de costuri 

masive la adresa Rusiei și vor împiedica capacitatea acesteia de a-și duce războiul împotriva Ucrainei, se 

precizează într-un comunicat al Departamentului de Stat al SUA. "Am reafirmat că niciodată nu am fost mai pe 

deplin aliniați pe glob pentru a apăra și păstra libertatea și suveranitatea Ucrainei și a tuturor statelor", a transmis 
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Departamentul, citând o declarație a lui Blinken, făcută în timpul unei convorbiri purtate cu ministrul de externe 

japonez Yoshimasa Hayashi și alți lideri ai G7. (REUTERS - 28 februarie) /cstoica/denisse 

RIA NOVOSTI: Cursul dolarului a atins un maxim istoric - 113 ruble 

RADOR (28 februarie) - După cum informează Bloomberg, preluată de RIA - Novosti, cursul dolarului pe 

piața Forex a atins 113 ruble, iar euro - 127 de ruble, atingând maximul istoric. (www.ria.ru - 28 februarie) 

/snicolau/denisse 

RIA NOVOSTI: Equinor încetează să mai investească în Rusia 

RADOR (28 februarie) - Compania norvegiană de energie Equinor încetează să mai investească în Rusia și 

începe procesul de ieșire din întreprinderile mixte rusești Equinor, se arată în comunicatul companiei. (www.ria.ru 

- 28 februarie) /snicolau/denisse 

 

ECHO MOSKVÎ: Sancțiunile împotriva lui Putin sunt fără viitor și absurde (Dmitri Peskov) 

RADOR (28 februarie) - După cum a afirmat secretarul de presă al liderului de la Kremlin, Dmitri Peskov, 

președintele Federației Ruse este indiferent la sancțiunile impuse de Occident împotriva sa, el nu are niciun fel de 

active în afara celor declarate. (www.ech.msk.ru - 28 februarie) /snicolau/avladucu 

TASS: Dmitri Peskov afirmă că Vladimir Putin tratează cu indiferență sancțiunile personale 

RADOR (28 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, are o atitudine indiferentă față de sancțiunile 

personale, deoarece el nu are active în străinătate, a declarat, luni, jurnaliștilor, secretarul de presă al președintelui 

rus, Dmitri Peskov. "Are o atitudine destul de indiferentă" - a declarat Peskov, răspunzând la o întrebare despre 

modul în care Putin percepe restricțiile personale. Secretarul de presă al liderului rus a subliniat că Vladimir Putin 

își declară anual toate proprietățile. "Sancțiunile conțin prevederi destul de absurde cu privire la unele active etc. 

Toată lumea știe că, de fapt, cu excepția celor care sunt declarate în fiecare an și a unor alte depozite bancare, 

președintele nu are alte active" - a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Dmitri Peskov consideră că 

introducerea unor măsuri restrictive împotriva lui Putin personal este fără perspectivă și absurdă din punct de 

vedere politic. "Dacă luăm sancțiunile din punctul de vedere al soluționării problemelor, atunci, desigur, însuși 

faptul impunerii de sancțiuni împotriva șefului statului ruse este cel puțin absurd și fără perspectivă" - a declarat 

Peskov. (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/avladucu 

ECHO MOSKVÎ: Compania Aeroflot anulează zborurile în SUA, Mexic, Republica Dominicană 

și Cuba 

RADOR (28 februarie) - Compania Aeroflot anulează zborurile în SUA, Mexic, Republica Dominicană și 

Cuba, transmit surse din compania aeronautică rusească (www.ech.msk.ru - 28 februarie) /snicolau/avladucu 

INTERFAX: Vladimir Putin va discuta cu guvernatorul Băncii Rusiei și cu miniștrii ruși situația 

din economie 

RADOR (28 februarie) - Luni după-amiază, președintele Rusiei, Vladimir Putin, va discuta despre 

consecințele sancțiunilor asupra economiei cu oficiali guvernamentali și cu guvernatorul Băncii Rusiei, Elvira 

Nabiullina, a anunțat secretarul de presă al șefului statului rus, Dmitri Peskov. "Președintele continuă să lucreze la 

Kremlin, astăzi se va ocupa de chestiuni economice. Realitatea economică, să zicem așa, s-a schimbat semnificativ, 

așa că astăzi Mișustin, Belousov, Siluanov, Nabiullina, Gref, și alți reprezentanți ai administrației prezidențiale, 

au fost invitați de președinte la discuții privind chestiuni economice" - a declarat Peskov. Reprezentantul 

Kremlinului nu a putut preciza dacă vreo parte a acestei întâlniri va avea loc în format deschis pentru presă. Dmitri 

Peskov a fost întrebat și dacă Elvira Nabiullina îi va raporta lui Putin despre riscurile în legătură sancțiunile 

împotriva Băncii Centrale. "Președintele rus a fost deja informat de mai multe ori despre riscuri. Au fost multe 

întâlniri în acest sens. Întâlnirea asta presupune, prezentarea de rapoarte de către toți participanții acesteia. Nu cred 
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că va fi totul deschis" - a declarat Peskov. Referindu-se la programul președintelui pentru luni, Peskov a mai spus 

că Vladimir Putin are programată, de asemenea, o convorbire telefonică internațională în această după-amiază. 

Alte contacte, a adăugat el, nu sunt publice. "Programul este foarte, foarte intens, președintele lucrează la Kremlin" 

- a adăugat Peskov. (www.interfax.ru - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

INTERFAX: Vladimir Putin discută cu membrii Guvernului și ai administrației sale despre 

sancțiunile impuse Rusiei 

RADOR (28 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, desfășoară, luni, o întâlnire cu membrii 

Guvernului rus și ai administrației sale pentru a discuta problemele economice legate de impunerea sancțiunilor 

împotriva Rusiei. "V-am invitat ca să vorbim despre probleme legate de economie și finanțe. Eu și Mihail 

Vladimirovici Mișustin (premierul Rusiei) am discutat anterior acest subiect, ținând cont, desigur, de acele 

sancțiuni pe care comunitatea occidentală - așa cum am numit-o eu în discursul meu ca fiind "Imperiul minciunilor" 

- încearcă să le realizeze față de țara noastră" - a declarat Vladimir Putin, în deschiderea întâlnirii. "Apropo, înșiși 

politicienii americani, politologii și jurnaliștii scriu și spun că un adevărat "imperiu al minciunilor" a fost creat în 

interiorul Statelor Unite ale Americii în ultimii ani. Este greu să nu fii de acord cu asta - pentru că așa și este. Dar 

să nu fim modești: SUA sunt totuși o țară măreață, o putere formatoare de sistem. Toți sateliții săi nu numai că 

consimt cu blândețe și supunere și îi cântă cu orice ocazie, ci în plus îi copiază și comportamentul și acceptă cu 

entuziasm regulile pe care le propune. De aceea, pe bună dreptate, putem spune cu încredere că întregul așa-numit 

bloc occidental, format de Statele Unite ale Americii după chipul și asemănare sa, chiar este acel "imperiu al 

minciunii" - a declarat Putin. (www.interfax.ru - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Vladimir Putin a numit Occidentul "Imperiul Minciunilor", după sancțiunile impuse 

țării sale 

RADOR (28 februarie) - Președintele rus Vladimir Putin a numit Occidentul un "Imperiu al minciunilor", 

în condițiile în care a discutat luni despre economie cu oficiali de rang înalt, după impunerea de sancțiuni dure 

împotriva Moscovei. "Prim-ministrul Mihail Mișustin și cu mine am discutat acest subiect, ținând cont de 

sancțiunile pe care așa-numita comunitate occidentală - așa cum am numit-o în discursul meu, "imperiul minciunii" 

- încearcă acum să le pună în aplicare împotriva țării noastre", a fost citat afirmând dl Putin într-o transcriere a 

discuțiilor. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

 

 

 

 

TASS: Rusia își închide spațiul aerian pentru Germania, Spania, Italia, Franța și alte 23 de state 

RADOR (28 februarie) - Rusia își închide spațiul aerian pentru Germania, Spania, Italia, Franța și alte 23 

de țări ca măsuri de răspuns, informează "Rosaviația". (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Serghei Lavrov și-a anulat o călătorie la Geneva 

RADOR (28 februarie) - Ministrul rus de externe Serghei Lavrov și-a anulat o călătorie la Geneva, unde 

urma să participe la discuții legate de dezarmare, deoarece avionul său nu ar putea traversa spațiul aerian pe care 

Uniunea Europeană l-a închis aviației ruse ca parte a sancțiunilor împotriva Moscovei, a transmis luni agenția de 

presă RIA, citând o sursă diplomatică. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Rusia a impus interdicții majore de zbor companiilor aeriene din 36 de țări 

RADOR (28 februarie) - Rusia a interzis luni companiilor aeriene din 36 de țări, inclusiv Marea Britanie, 

Germania, Spania, Italia și Canada, să folosească spațiul aerian rusesc, ca represalii după sancțiuni ample care 

vizează sectorul său aviatic. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 
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TASS: Rusia și-a închis spațiul aerian pentru Germania, Spania, Italia, Franța și alte 23 de state 

RADOR (28 februarie) - Rusia și-a închis spațiul aerian pentru 36 de țări, ca măsură de răspuns la închiderea 

spațiului aerian pentru aeronavele rusești, se afirmă într-un comunicat al Agenției Federale de Transport Aerian 

"RosAviația". Pe lângă Marea Britanie, Bulgaria, Letonia, Lituania, Republica Moldova, România, Estonia, 

Slovenia, Cehia și Polonia, cu care traficul aerian a fost deja închis, în lista actualizată au fost incluse alte 27 de 

țări, printre care Germania, Spania, Italia și Franța. "În conformitate cu normele dreptului internațional, ca răspuns 

la interdicția statelor europene la efectuarea zborurilor aeronavelor civile operate de transportatori aerieni ruși 

și/sau înregistrate în Rusia, a fost introdusă o restricție privind operarea zborurilor de către transportatorii aerieni 

din 36 de state. Zborurile din aceste țări pot fi operate doar cu o autorizație specială eliberată de "Rosaviația" sau 

de Ministerul de Externe al Rusiei. Pe listă se află, de asemenea, Austria, Albania, Anguilla, Belgia, Insulele 

Virgine Britanice, Ungaria, Gibraltar, Grecia, Danemarca, Groenlanda, Insulele Feroe, Jersey, Irlanda, Islanda, 

Spania, Canada, Cipru, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia, Finlanda, Croația și Suedia. 

https://tass.ru/ekonomika/13899319 (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/lbadiu 

 

REUTERS: Interdicții aeriene rusești împotriva companiilor aeriene din 36 de țări 

RADOR (28 februarie) - Rusia și-a închis spațiul aerian pentru companiile aeriene din 36 de țări, inclusiv 

toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, ca răspuns la sancțiunile legate de Ucraina care vizează 

sectorul său aviatic. Unele dintre țările vizate de interdicție fuseseră deja identificate, în timp ce altele au fost 

numite de autoritatea aviatică Rosaviatsia pentru prima dată luni. Se așteaptă că interdicțiile de zbor să afecteze 

grav companiile aeriene care survolează cea mai mare țară din lume pentru a ajunge din Europa în Asia și să le 

oblige să găsească noi rute. Rosaviatsia a comunicat că zborurile din aceste țări ar putea fi autorizate, în 

circumstanțe excepționale, dacă obțin o autorizație specială din partea autorității aviatice ruse sau a Ministerului 

de Externe. Țările vizate de interdicție sunt Albania, Anguilla, Austria, Belgia, Bulgaria, Insulele Virgine 

Britanice, Germania, Gibraltar, Ungaria, Grecia, Danemarca, Canada, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, 

Finlanda, Franța, Jersey, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Norvegia, 

Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Regatul Unit. Președintele rus Vladimir Putin 

a numit invadarea Ucrainei o "operațiune specială" și a justificat-o spunând că "neonaziștii" conduc țara și 

amenință securitatea Rusiei - o acuzație despre care administrația de la Kiev și guvernele occidentale spun că este 

"propagandă fără temei". (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Vladimir Putin a semnat un decret privind aplicarea măsurilor economice speciale 

RADOR (28 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret "cu privire la aplicarea 

unor măsuri economice speciale în legătură cu acțiunile neprietenoase ale Statelor Unite ale Americii și ale țărilor 

aliate" - a anunțat Kremlinul. (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/lbadiu 

TASS: Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal a reziliat contractul de parteneriat cu Gazprom 

RADOR (28 februarie) - Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) a luat decizia rezilierii 

contractului de sponsorizare cu compania rusă Gazprom, a anunțat serviciul de presă al UEFA. "Astăzi, UEFA a 

decis rezilierea contractului de parteneriat cu Gazprom în toate competițiile. Decizia intră în vigoare imediat și se 

aplică tuturor turneelor incluse în contract" - se afirmă în comunicatul UEFA. Gazprom a devenit sponsorul oficial 

al Ligii Campionilor - cel mai prestigios turneu de fotbal de club din Europa - în anul 2012. Anul trecut, compania 

rusă a semnat un nou acord de parteneriat cu UEFA, care a fost prevăzut până în 2024. Pe lângă Liga Campionilor, 

acordul a inclus drepturi de parteneriat pentru Campionatul European din 2024 și calificarea la turneu, finalele 

Ligii Națiunilor din 2021 și 2023, Supercupa UEFA, finala Ligii Campionilor de Futsal și finala Ligii Tineretului 

UEFA 2021-2024. (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/gpodea 
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BBC: Vladimir Putin interzice rușilor să transfere valută în străinătate 

RADOR (28 februarie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a interzis tuturor locuitorilor din Rusia să 

transfere valută în străinătate, în efortul de a inversa deprecierea record a monedei naționale ruse. Totodată, Putin 

îi obligă pe exportatorii din Rusia să își țină cel puțin 80% din venituri în ruble, în contextul intensificării 

sancțiunilor internaționale ce vizează instituțiile financiare ale Rusiei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 28 

februarie, ora 22:00) /mbrotacel/csimion 

GAZETA.RU: Sancțiunile Occidentului împotriva Federației Ruse influențează economia tuturor 

țărilor membre ale Comunității Economice Euro-Asiatice (autoritățile kazahe) 

RADOR (28 februarie) - Sancțiunile introduse de Occident împotriva Federației Ruse din cauza situației din 

Ucraina influențează economia tuturor țărilor membre ale Comunității Economice Euro-Asiatice (Armenia, 

Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Rusia), a declarat ministrul de externe al Kazahstanului, Muhtar Tleuberdi, citat 

de agenția RIA - Novosti, preluată de publicația rusească Gazeta.Ru. Rubla, ca și tengele kazah, după introducerea 

sancțiunilor a început să cadă în raport cu dolarul și euro, a arătat acesta. În afară de această chestiune "mai este 

vorba și de un mare pachet de probleme care vor apărea în ceea ce privește tranzitul de mărfuri, comerțul", a mai 

arătat șeful diplomației kazahe. Tleuberdi a făcut aceste declarații în cadrul sesiunii Consiliului ONU pentru 

drepturile omului, care se desfășoară la Geneva. (www.gazeta.ru - 28 februarie) /snicolau/avladucu 

REUTERS: Ucraina a solicitat conectarea la rețeaua energetică a UE 

RADOR (28 februarie) - Ministrul ucrainean al energiei a cerut luni Uniunii Europene să integreze Ucraina 

în rețeaua de distribuire a energiei electrice ENTSO-E, declarând că invazia rusă din Ucraina înseamnă că aceasta 

nu va mai cumpăra energie de la Belarus sau Rusia. "Am dovedit seriozitatea intențiilor noastre de a ne integra în 

sistemul european, chiar și în această perioadă dificilă de război", a afirmat într-un comunicat Herman Halușcenko. 

"În pofida agresiunii militare a Rusiei, a atacurilor cu rachete, a atacurilor asupra infrastructurii critice, sistemul 

energetic ucrainean, funcționând autonom, și-a dovedit fiabilitatea și securitatea în furnizarea de energie electrică 

pentru consumatori". (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

KORRESPONDENT: Ucraina cere excluderea Rusiei din Interpol 

RADOR (28 februarie) - Ministrul ucrainean de interne, Denis Monastirski, a anunțat, luni, că autoritățile 

din Ucraina solicită Comitetului Executiv al Interpol să excludă de urgență Rusia din organizație. "Rusia trebuie 

să fie exclusă din Interpol pentru încălcarea principiilor sale de bază și pentru utilizarea în mod abuziv a 

instrumentelor și serviciilor pentru a-și acoperi crimele și pentru a persecuta inamicii politici, inclusiv în Ucraina" 

- a scris ministrul pe Facebook. Amintim că la Gomel, în Belarus, sunt în curs desfășurare negocieri între 

delegațiile ucraineană și rusă cu privire la încetarea invaziei Rusiei în Ucraina. Potrivit Biroului Președintelui de 

la Kiev, poziția Ucrainei rămâne neschimbată: încetarea focului și retragerea tuturor trupelor ruse, inclusiv din 

Crimeea și din Donbas. (www.korrespondent.net - 28 februarie) /sdan/dsirbu 

EVROPEISKA PRAVDA: Polonia promite că va oferi Ucrainei toată asistența necesară pentru 

aderarea la UE 

RADOR (28 februarie) - Ministrul polonez de externe, Zbigniew Raum, a declarat că țara sa va oferi toată 

asistența necesară în procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. "Polonia a susținut întotdeauna 

aderarea Ucrainei la UE. Astăzi, când ucrainenii se apără eroic împotriva agresiunii ruse, este timpul să salutăm 

Ucraina în comunitatea UE. Polonia va oferi toată asistența necesară în procesul de aderare a Ucrainei" - a subliniat 

Rau, pe contul său de Twitter, într-o postare în limba ucraineană. Șeful diplomației poloneze a transmis acest mesaj 

după ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat, luni, cererea de aderare a Ucrainei la UE. După 

invazia rusă, mai multe țări membre ale blocului comunitar au cerut ca Ucrainei să i se ofere perspectiva aderării, 

iar Slovacia a propus crearea unei proceduri speciale pentru aderarea acestei țări la UE. Duminică, șefa Comisiei 

Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că "Ucraina este una dintre noi și o vrem în UE". Cu toate acestea, 

Ursula von der Leyen nu a precizat care sunt șansele Ucrainei de a adera la UE, mai ales în baza unei proceduri 

accelerate. Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, de asemenea, 
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a afirmat că Ucraina are o perspectivă clar europeană, dar acum "trebuie să luptăm împotriva agresiunii". 

(www.eurointegration.com.ua - 28 februarie) /sdan/schelaru 

REUTERS: E.ON, din Germania, refuză să închidă conducta Nord Stream 1 

RADOR (28 februarie) - E.ON, cel mai mare operator european de rețele energetice, a respins cererile de a 

închide conducta de gaz Nord Stream 1, ca parte a sancțiunilor impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei, a declarat 

luni compania pentru ziarul "Rheinische Post". După ce guvernul german a suspendat proiectul Nord Stream 2, 

săptămâna trecută, premierul polonez Mateusz Morawiecki a solicitat, sâmbătă, închiderea Nord Stream 1, care 

transportă gaz rusesc către Germania din 2011. Nord Stream este un proiect comun al companiilor Gazprom (din 

Rusia), Wintershall DEA (Germania), PEG Infrastruktur E.ON, Gasunie (Țările de Jos) și Engie (Franța). E.ON, 

care deține 15% din Nord Stream 1, a declarat că proiectul este "complet diferit de discuția despre Nord Stream 

2". "Nord Stream 1 este o conductă de import de gaz aprobată și perfect funcțională", a declarat un purtător de 

cuvânt al companiei pentru ziar, adăugând că, în ultimii doi ani, capacitatea conductei a fost folosită în totalitate. 

(REUTERS - 28 februarie) /aionita/denisse 

RIA NOVOSTI: UE a închis propriul spațiu aerian pentru avioanele rusești 

RADOR (28 februarie) - UE interzice avioanelor transportatorilor ruși să aterizeze, să decoleze și să 

survoleze deasupra teritoriului Uniunii, se arată într-un document publicat în Jurnalul Oficial al UE. În document 

se stipulează că fac excepție aterizarea de urgență sau zborul efectuat în caz de urgență. Mai mult decât atât, 

autoritățile autorizate pot emite o autorizație de decolare, de aterizare sau de utilizare a spațiului aerian al UE, dacă 

consideră că acest lucru "este necesar în scopuri umanitare sau în orice alte scopuri care corespund obiectivelor 

prezentei hotărâri", se arată în document. În acest scop, țara sau țările UE trebuie să informeze celelalte state 

membre și Comisia cu privire la o asemenea autorizație cu două săptămâni înainte de emiterea acesteia. Decizia 

ar trebui să intre în vigoare în ziua publicării în jurnal, se arată în document. (www.ria.ru - 28 februarie) 

/snicolau/denisse 

RIA NOVOSTI: UE a interzis operațiunile care au legătură cu gestionarea rezervelor și activelor 

Băncii Rusiei 

RADOR (28 februarie) - UE a interzis operațiunile care au legătură cu gestionarea rezervelor și activelor 

Băncii Centrale a Rusiei, inclusiv operațiunile cu orice persoană juridică, organizație sau organ care acționează în 

numele sau din însărcinarea Băncii Centrale a Rusiei, se arată într-un document publicat în Jurnalul Oficial al UE. 

Totuși se precizează că UE poate permite tranzacții cu regulatorul rus, dacă acest lucru este strict necesar pentru 

stabilitatea financiară a Uniunii sau a respectivei țări". (www.ria.ru - 28 februarie) /snicolau/denisse 

REUTERS: Autoritățile din Slovacia spun că au livrat Ucrainei rachete de apărare antiaeriană și 

antitanc 

RADOR (28 februarie) - Slovacia a livrat Ucrainei ajutoarele militar și medical pe care guvernul le-a aprobat 

la sfârșitul săptămânii, a afirmat luni, pe Twitter, ministrul apărării, Jaroslav Nad. Guvernul a aprobat două loturi 

de livrări în valoare de 15,4 milioane de euro, între care 486 de rachete de apărare antiaeriană și rachete antitanc, 

100 de lansatoare de apărare aeriană, muniție de artilerie de 120 mm și combustibil. (REUTERS - 28 februarie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: UE se așteaptă ca țările membre să sprijine conectarea de urgență a Ucrainei la 

sistemul energetic european 

RADOR (28 februarie) - Șefa politicii energetice a Uniunii Europene a declarat luni că se așteaptă ca 

miniștrii din țările UE să susțină o propunere ca rețeaua electrică a Ucrainei să fie sincronizată cu rețeaua europeană 

cât mai curând posibil. "Mă aștept ca miniștrii energiei să sprijine sincronizarea de urgență a rețelei electrice a 

Ucrainei cu rețeaua europeană cât mai curând posibil", a declarat comisarul UE pentru energie, Kadri Simson, la 

sosirea la o întâlnire a miniștrilor europeni ai energiei, la Bruxelles. Ucraina a început să-și testeze rețeaua electrică 

pentru a o conecta la o rețea europeană și a se decupla de la o rețea legată de Rusia. (REUTERS - 28 februarie) 

/opopescu/dsirbu 
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REUTERS: Reducerea dependenței energetice față de Rusia este o problemă cheie, a spus Josep 

Borrell 

RADOR (28 februarie) - Invadarea Ucrainei de către Rusia arată că sarcina existențială a Uniunii Europene 

este de a-și reduce dependența de petrol și gaze rusești și de a trece la surse regenerabile și hidrogen, a declarat 

luni șeful politicii externe a UE, Josep Borrell. "Energia nu poate fi exclusă din acest conflict, fie că vă place sau 

nu", a declarat dl Borrell într-o conferință de presă. "Avem o dependență de gazul rusesc...și este o politică 

existențială reducerea acestei dependențe", a spus el. Dar el a avertizat că pentru Europa, care importă aproximativ 

40 de gaze din Rusia, această tranziție nu va fi ușoară. "Vor fi turbulențe pe piețe și vor crește prețurile și vor fi 

plătite de consumatori", a spus el. "Poate că putem aplica subvenții pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili, dar 

ne aflăm într-o situație în care acțiunile și reacțiile noastre vor avea consecințe economice și trebuie să fim pregătiți 

pentru asta", a spus el. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

INTERFAX: UE impune sancțiuni împotriva lui Peskov, Secin și Tokarev 

RADOR (28 februarie) - Un grup mare de importanți oameni de afaceri ruși este inclus pe ''lista neagră'' a 

sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană. În plus, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, este 

vizat de aceste sancțiuni. De asemenea, pe ''lista neagră'' a sancțiunilor sunt incluși 26 de cetățeni ruși, inclusiv 

președinții Rosneft și Transneft, Igor Sechin și, respectiv Nikolai Tokarev, precum și vicepremierul rus Dmitri 

Cernîșenko. Acesta din urmă a fost inclus pe listă ca membru al Consiliului de administrație al Căilor Ferate Ruse. 

Înghețarea activelor și interdicția de intrare pe teritoriul UE îi vizează, în special, pe Mihail Fridman (Alfa 

Group, acțiuni la VEON și X5) și pe partenerul său Peotr Aven, Alișer Usmanov (Metalloinvest, Megafon), 

Aleksei Mordașov (Severstal), Lenta, (deține acțiuni la touroperatorul TUI), Ghenadi Timcenko (deține acțiuni la 

NOVATEK și SIBUR), Aleksandr Ponomarenko (coproprietar al Aeroportului Șeremetievo). Statele Unite au 

impus sancțiuni împotriva președintelui rus, Vladimir Putin, ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, ministrului 

rus al apărării, Serghei Șoigu, și Valeri Gerasimov, general rus și actualul șef al Statului Major General al Forțelor 

Armate ale Federației Ruse și prim-adjunct al ministrului apărării. De asemenea, asigurătorul SOGAZ este vizat 

de sancțiuni (deține acțiuni la VK). 

Aleksei Mordașov, președintele companiei Severstal, a comentat includerea sa pe lista de sancțiuni: ''...Țin 

să subliniez că sunt departe de politică și mereu am creat potențial economic pentru companiile în care am lucrat 

atât în Rusia, cât și în străinătate. Nu am absolut nimic de-a face cu tensiunile geopolitice actuale. Nu înțeleg de 

ce împotriva mea sunt impuse sancțiuni. De mult timp sunt implicat în dezvoltarea cooperării economice, culturale 

și umanitare cu țările europene. Nu înțeleg cum vor contribui sancțiunile aplicate împotriva mea la soluționarea 

conflictului din Ucraina''. ''Trebuie să facem tot ce este necesar pentru a găsi o cale de ieșire din acest conflict cât 

mai curând posibil și pentru a opri vărsarea de sânge pentru a ajuta persoanele afectate să revină la viața normală'', 

a mai declarat Mordașov. (www.interfax.ru  - 28 februarie) /vdraguta/gpodea 

REUTERS: UE a inclus alte 26 de persoane din Rusia pe lista sancțiunilor, printre care se numără 

și Dmitri Peskov 

RADOR (28 februarie) - Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, se numără printre cele 26 de 

persoane marcante sancționate de Uniunea Europeană pentru invadarea Ucrainei de către Rusia, potrivit deciziei 

publicate luni în jurnalul oficial al UE. Lista cuprinde nume de oligarhi și de oameni de afaceri activi în sectoarele 

petrolier, bancar și financiar, precum și membri guvernamentali, militari de nivel înalt și "propagandiști care au 

contribuit la răspândirea propagandei antiucrainene", a transmis UE printr-un comunicat. Printre persoanele 

enumerate se numără Igor Sechin, șeful companiei petroliere de stat ruse Rosneft, și directorul executiv al 

gigantului energetic Transneft, Nikolay Tokarev. Pe lista de sancțiuni sunt incluși și oligarhii Alisher Usmanov, 

Petr Aven, Alexander Ponomarenko și bancherul Mihail Fridman. Și vicepremierul rus Dmitri Cernîșenko 

figurează pe lista de sancțiuni, alături de alți membri ai guvernului rus și jurnaliști de top. Măsurile restrictive 

includ interdicții de călătorie, înghețarea activelor și interdicția de a pune fonduri la dispoziția persoanelor 

enumerate. Această rundă de sancțiuni a lovit și compania de asigurări din industria gazelor SOGAZ. (REUTERS 

- 28 februarie) /cstoica/cpodea 



410 

 

BBC: Gigantul petrolier Shell renunță la toate operațiunile din Rusia 

RADOR (28 februarie) - Gigantul petrolier Shell a anunțat că renunță la toate operațiunile sale în Rusia, ca 

răspuns la invazia acesteia în Ucraina. Printre operațiuni se numără acționariatul la o centrală de gaze naturale 

lichefiate, care este deținut, pe jumătate, de gigantul energetic rus Gazprom. Shell se alătură astfel altor companii 

occidentale majore din domeniul energiei care părăsesc Rusia. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 28 februarie, ora 

22:00) /mbrotacel/csimion 

BBC: Marea Britanie anunță că va îngheța total activele tuturor băncilor din Rusia 

RADOR (28 februarie) - Ministrul britanic de externe, Liz Truss, a anunțat că, în câteva zile, toate băncile 

din Rusia vor fi supuse unei înghețări totale a activelor. "Războiul lui Putin ar putea ajunge să dureze luni și ani. 

Așadar, le spun prietenilor noștri ucraineni - noi suntem alături de voi. În Marea Britanie și în întreaga lume, noi 

suntem pregătiți să suferim sacrificii economice pentru a vă susține. Oricât de mult ar dura, nu ne vom opri până 

când suveranitatea Ucrainei nu va fi restabilită", a spus Liz Truss. (REUTERS - 28 februarie ora 22:00) 

/mbrotacel/csimion 

INTERFAX: Shell se retrage din companiile comune cu Gazprom 

RADOR (28 februarie) - Shell plc intenționează să iasă din companiile comune cu Gazprom, inclusiv din 

proiectul GNL "Sahalin-2" (27,5%), din Salym Petroleum Development (50%), din Gydan Energy JV cu 

"Gazprom Neft" și, de asemenea, să înceteze participarea la proiectul gazoductului "Nord Stream-2", a anunțat 

compania. "La sfârșitul anului 2021, activele fixe ale Shell în aceste companii din Rusia se ridicau la circa 3 

miliarde de dolari. Ne așteptăm ca decizia de începere a procesului de retragere din companiile comune cu 

Gazprom și organizațiile afiliate să afecteze valoarea contabilă a activelor Shell în Rusia și să ducă la deprecierea 

lor" - comentează compania. "În discuțiile cu guvernele din întreaga lume, vom analiza problema potențialelor 

consecințe pentru afaceri, inclusiv importanța aprovizionării fiabile cu energie pentru Europa și alte piețe, cu 

respectarea sancțiunilor corespunzătoare" - a mai scris Shell. (www.interfax.ru - 28 februarie) /ssirbu/csimion 

 

RRA: Reuniune extraordinară a Consiliului Energie, la Bruxelles 

RADOR (28 februarie) - O reuniune extraordinară a Consiliului Energie va fi organizată, astăzi, la 

Bruxelles, în cadrul căreia vor avea loc discuții politice cu privire la teme de actualitate, cu accent pe securitatea 

aprovizionării și creșterea prețurilor la energie, anunță pe Facebook ministrul energiei Virgil Popescu. Întâlnirea 

are loc la inițiativa acestuia, alături de omologii săi din Bulgaria și din Grecia. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 28 februarie, ora 5:02) /denisse 

 

CNN: Marea Britanie impune "cele mai puternice" sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (28 februarie) - Regatul Unit va impune imediat mai multe sancțiuni împotriva Rusiei, interzicând 

entităților britanice să efectueze tranzacții financiare care implică Banca Centrală Rusă, Fondul Național de Avere 

al Rusiei și Ministerul său de Finanțe, a anunțat guvernul într-un comunicat. Măsurile - adoptate de comun acord 

cu Statele Unite și Uniunea Europeană - vor împiedica Banca Centrală Rusă "să-și desfășoare rezervele valutare 

în moduri care subminează impactul sancțiunilor impuse" de Regatul Unit și de aliații săi și îi vor "submina 

capacitatea de a se angaja în tranzacții valutare pentru a susține rubla", se arată în comunicat. "Pachetul nostru de 

sancțiuni, cele mai puternice măsuri economice pe care Regatul Unit le-a adoptat vreodată împotriva Rusiei, vor 

provoca consecințe devastatoare asupra președintelui Vladimir Putin și Rusiei". (CNN INTERNATIONAL - 28 

februarie) /aboboc/atataru 

REUTERS: Elveția va adopta sancțiunile europene împotriva Rusiei 

RADOR (28 februarie) - Elveția neutră va adopta sancțiunile Uniunii Europene împotriva rușilor implicați 

în invadarea Ucrainei și le va îngheța activele, a anunțat luni guvernul, în cadrul unei modificări importante de la 
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tradițiile țării alpine. Președintele elvețian Ignazio Cassis a declarat, duminică, că este "foarte probabil" ca Elveția 

să urmeze linia UE. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Compania aeriană Swiss International Air Lines va evita spațiul aerian rusesc și 

anulează o cursă spre Moscova 

RADOR (28 februarie) - Compania Swiss International Air Lines, membră a Lufthansa, și-a anulat cursa de 

luni de la Zurich la Moscova, invocând "o situație de reglementare neclară" și nu va mai traversa spațiul aerian 

rusesc. "În prezent, Swiss nu folosește spațiul aerian rusesc pentru survolări", se arată în comunicat. "Continuăm 

să monitorizăm îndeaproape evoluția situației și cooperăm îndeaproape cu autoritățile elvețiene și internaționale, 

precum și cu Grupul Lufthansa pentru deciziile noastre operaționale". (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Marea Britanie va conduce eforturile de suspendare a Rusiei din cadrul Interpol 

RADOR (28 februarie) - Marea Britanie va conduce eforturile internaționale pentru a vedea Rusia 

suspendată din agenția globală de poliție Interpol, a declarat luni ministrul britanic de interne, Priti Patel, după 

invadarea Ucrainei. "Guvernul ucrainean a cerut astăzi ca guvernul rus să fie suspendat din calitatea de membru 

al Interpolului și vom conduce toate eforturile internaționale în acest sens", a declarat ministrul Patel în plenul 

parlamentului. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

 

UNIAN: Elveția renunță la neutralitate și impune sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (28 februarie) - Din cauza acțiunilor militare ale Federației Ruse în Ucraina, Elveția își anulează 

neutralitatea și impune sancțiuni împotriva Rusiei. De asemenea, această țară își închide spațiul aerian pentru 

aeronavele rusești, anunță purtătorul de cuvânt al Consiliului Federal Elvețian, André Simonazzi. La 28 februarie, 

Consiliul Federal Elvețian a desfășurat o ședință de urgență ca urmare a situației din Ucraina. În cadrul întâlnirii 

s-a decis aplicarea sancțiunilor împotriva Federației Ruse. "Atacul militar al Rusiei asupra unei țări europene 

suverane este o încălcare foarte gravă a dreptului internațional. Prin urmare, Consiliul Federal își modifică practica 

anterioară a sancțiunilor elvețiene. Aceste decizii au ținut cont de aspecte ale politicii de neutralitate și pace. Elveția 

va analiza fiecare pachet ulterior de sancțiuni ale UE pe bază individuală" - scrie Simonazzi. În plus, Elveția va 

închide spațiul aerian pentru aeronavele rusești și, totodată, va acorda ajutor umanitar refugiaților ucraineni. 

Amintim că țările UE impun sancțiuni financiare dure împotriva Rusiei: opresc sistemul SWIFT și îngheață 

activele Băncii Centrale. (www.unian.net - 28 februarie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Marea Britanie a înghețat activele băncii rusești de dezvoltare VEB 

RADOR (28 februarie) - Marea Britanie a impus luni blocarea activelor băncii rusești de dezvoltare VEB, 

a declarat ministrul de externe Liz Truss. "Voi impune, de asemenea, o înghețare totală a activelor altor trei bănci: 

VEB, banca națională de dezvoltare a Rusiei, Sovcombank, a treia cea mai mare instituție financiară privată din 

Rusia și Otkritiye, una dintre cele mai mari bănci comerciale din Rusia", a declarat dna Truss în fața parlamentului. 

(REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Republica Moldova nu se va alătura sancțiunilor Occidentului împotriva Rusiei 

RADOR (28 februarie) - Republica Moldova nu va adera la sancțiunile UE și SUA împotriva Rusiei, a 

anunțat vicepremierul și ministrul moldovean de externe, Nicolae Popescu, într-un interviu acordat postului de 

televiziune "TV-8". "Deciziile privind sancțiunile împotriva Rusiei sunt decizii dificile pentru statele cu economii 

mai puternice. /... / În Republica Moldova, încă din 2014, am decis să nu aderăm la sancțiunile UE și SUA 

împotriva Rusiei. Vom continua să ne menținem această poziție" - a declarat Popescu. 

https://tass.ru/ekonomika/13905595 (www.tass.ru - 28 februarie) /ssirbu/csimion 
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REUTERS: China, deschisă să lucreze cu SUA în proiectul Build Back Better World 

RADOR (28 februarie) - China este deschisă să lucreze cu Statele Unite asupra proiectului Build Back 

Better World, propus pentru prima dată de G7, în 2021, pentru a oferi lumii bunuri de consum public de înaltă 

calitate, a declarat, luni, ministrul chinez de externe Wang Yi. În declarațiile sale la un eveniment care a avut loc 

la Shanghai, pentru a 50-a aniversare a Shanghai Communique, un acord între China și Statele Unite, care a marcat 

normalizarea relațiilor, Wang a afirmat că statul chinez este deschis participării SUA la cele două planuri globale 

propuse de către China, inițiativa Belt and Road și inițiativa Global Development. (REUTERS - 28 februarie) 

/aionita/denisse 

BBC: Rubla s-a depreciat la un minim record, după sancțiunile anunțate de SUA și UE 

RADOR (28 februarie) - Moneda Rusiei s-a prăbușit la un nivel record, după ce sancțiunile anunțate de 

SUA, Uniunea Europeană au început să intre în vigoare. În a cincea zi a invaziei ruse în Ucraina, rubla s-a depreciat 

cu 30% înainte de deschiderea piețelor. Kremlinul și-a asigurat cetățenii că țara este pregătită să facă față 

impactului sancțiunilor. La bancomate s-au format cozi uriașe în ultimele zile, rubla s-a prăbușit, iar bursele ruse 

se deschid cu trei ore întârziere față de programul normal. Vladimir Putin este tot mai izolat de comunitatea 

internațională. Televiziunea de stat rusă continuă să sărbătorească "operațiunea militară specială" din Ucraina, însă 

protestele împotriva invaziei au continuat și noaptea trecută - relatează corespondentul BBC. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 28 februarie, ora 8:00) /aboboc/atataru 

MTI: Războiul din Ucraina - Grupul rusesc Rosatom nu modifică calendarul de investiție la 

Centrala Paks II din Ungaria 

RADOR (28 februarie) - " În cadrul proiectului centralei nucleare Paks II lucrările se desfășoară conform 

calendarului", a precizat la solicitarea Agenției de Presă Paks-Press societatea Rosatom Central Europe Kft. Biroul 

societății din Budapesta a mai precizat în comunicatul său că "Rosatom și-a îndeplinit și iși îndeplinește cu 

exactitate toate obligațiile sale contractuale". (MTI - 28 februarie) /rganciu/atataru 

 

TASS: Gazprom a anunțat că Europa a luat din depozit tot gazul pompat vara trecută 

RADOR (28 februarie) - Conform situației la 26 februarie, Europa a luat în totalitate din depozitele sale 

subterane (UGS - Underground Gas Storage) volumele de gaz pompate în acestea în timpul verii, a calculat 

Gazprom, pe baza datelor primite de la Gas Infrastructure Europe. Volumul de gaz activ în depozitele subterane 

europene este cu 21,5%, sau 7,9 miliarde de metri cubi mai mic decât nivelul de anul trecut, subliniază surse din 

cadrul holdingului rus. În același timp, a fost luat 100%, sau 47 de miliarde de metri cubi de gaz din volumul de 

gaz pompat în sezonul de vară. Umplerea UGS-urilor ucrainene este, de asemenea, la niveluri minime. Din 26 

februarie, volumul a scăzut la 10,3 miliarde de metri cubi. Aceasta înseamnă cu 44% (sau 8,1 miliarde de metri 

cubi) mai mic decât anul trecut și cu 5 miliarde de metri cubi. mai puțin decât la data de începere a pompării, în 

aprilie 2021, a anunțat Gazprom. Surse din cadrul Gazprom au spus că pentru a reface rezervele de gaz din 

depozitele sale subterane (UGS) până la iarna viitoare, va trebui să se pompeze Europei volume atât de mari de 

gaz cum nu au mai fost pompate până acum într-un sezon de vară. Gazprom consideră că aceasta este o provocare 

foarte serioasă, având în vedere limitele zilnice ale volumelor de pompare, care sunt strict limitate de capacitățile 

tehnologice ale depozitelor. "În plus, volumul total de gaz disponibil pe piața europeană depinde în mare măsură 

de cererea de pe piața asiatică, care este în creștere" - a adăugat holdingul rus. (www.tass.ru - 28 februarie) 

/ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Conform oficialilor americani, sancțiunile ar putea duce la majorarea inflației și vor 

afecta puterea de cumpărare în Rusia 

RADOR (28 februarie) - Sancțiunile economice aspre impuse de SUA și aliații săi Băncii Centrale a Rusiei 

și altor instituții ar putea duce la creșterea inflației din Rusia, la paralizarea puterii de cumpărare și la reducerea 

investițiilor, au declarat luni oficiali americani, după ce noi sancțiuni au intrat în vigoare. Banca Centrală a Rusiei 

a încercat să transfere sute de miliarde de dolari în paradisuri fiscale de când cele mai recente sancțiuni au fost 
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anunțate pentru prima dată sâmbătă, au spus oficialii, adăugând că acțiunile de luni vor afecta capacitatea băncii 

de a accesa fonduri internaționale. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: SUA blochează orice tranzacție din SUA cu Banca Centrală a Rusiei 

RADOR (28 februarie) - Statele Unite au interzis începând de luni ca americanii să se implice în orice 

tranzacție care implică Banca Centrală a Rusiei și au impus sancțiuni unui fond suveran rus, a anunțat 

Departamentul Trezoreriei SUA. Sancțiunile vizează și Fondul Național de Bunăstare al Rusiei, precum și 

Ministerul rus de Finanțe, se afirmă în comunicatul departamentului. (REUTERS - 28 februarie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: NHL și-a suspendat legăturile comerciale în Rusia și nu va mai disputa partide de 

hochei în această țară (comunicat) 

RADOR (28 februarie) - Liga Națională de Hochei (NHL) a declarat luni că și-a suspendat legăturile 

comerciale în Rusia și că nu va mai lua în considerare această țară atunci când caută locații pentru viitoarele 

competiții NHL, pe fondul invaziei în curs de desfășurare a Ucrainei de către Rusia. NHL suspendă, de asemenea, 

paginile de pe platformele sociale și digitale în limba rusă, a transmis printr-un comunicat. Liga nord-americană 

numără printre rândurile sale mulți jucători ruși de top, inclusiv vedetele Tampa Bay Lightning, Nikita Kucherov 

și Andrei Vasilevskiy, dar și veteranul de la Washington Capitals, Alexander Ovechkin. "Rămânem îngrijorați de 

situația jucătorilor din Rusia care joacă în NHL în numele clubului lor NHL și nu în numele Rusiei", se 

menționează în comunicat. "Înțelegem că ei și familiile lor se află într-o poziție extrem de dificilă." Rusia numește 

acțiunile sale din Ucraina drept "o operațiune specială" despre care susține că nu este concepută pentru a ocupa un 

teritoriu, ci pentru a distruge capacitățile militare ale vecinului său sudic și pentru a-i captura "pe naționaliștii 

periculoși". (REUTERS - 28 februarie) /cstoica/csimion 

REUTERS: Biden și liderii mondiali au discutat despre impunerea unor noi "costuri și consecințe 

severe" împotriva Rusiei 

RADOR (28 februarie) - Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a discutat, luni, cu liderii mondiali, în cadrul 

unei teleconferințe, despre eforturile de a impune noi "costuri și consecințe severe" împotriva Rusiei, pentru 

invazia acesteia în Ucraina, a comunicat Casa Albă. Totodată, liderii au discutat și despre menținerea stabilității 

economice globale, inclusiv în privința prețurilor la energie, potrivit Casei Albe. (REUTERS - 28 februarie ora  

23:24) /mbrotacel/cpodea 

REUTERS: Japonia ia în considerare impunerea de sancțiuni împotriva unor indivizi din Belarus 

(ministrul de externe) 

RADOR (28 februarie) - Japonia ia în considerare impunerea de sancțiuni împotriva unor indivizi din 

Belarus, printre care și membri ai guvernului, a declarat, luni, ministrul de externe Yoshimasa Hayashi. Premnierul 

Fumio Kishida a declarat că guvernul speră să ajungă la o decizie cât mai curând posibil. Hayashi și Kishida au 

făcut remarcile în cadrul unei întruniri a unei comisii a Camerei Consilierilor, ca răspuns la o întrebare adresată de 

un parlamentar al partidului aflat la guvernare, legată de reacția Japoniei în fața crizei din Ucraina. (REUTERS - 

28 februarie) /aionita/denisse 

REUTERS: Sucursala din Singapore a Băncii Chinei sistează finanțarea comerțului cu petrol 

rusesc (surse) 

RADOR (28 februarie) - Sucursala din Singapore a Băncii Chinei a sistat finanțarea comerțului care implică 

petrolul rusesc și companiile rusești, pe fondul temerilor legate de sancțiunile occidentale, în urma invaziei 

Ucrainei de către Rusia, a declarat luni o sursă care cunoaște îndeaproape situația. (REUTERS - 28 februarie) 

/aionita/denisse 
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REUTERS: Secretarul șef al cabinetului nipon a declarat că Tokyo lucrează alături de aliați 

asupra măsurilor de blocare a Rusiei din SWIFT 

RADOR (28 februarie) - Secretarul șef al cabinetului nipon, Hirokazu Matsuno, a declarat, luni, că Japoniei 

i-a fost solicitat să se alăture măsurilor de blocare a Rusiei din sistemul SWIFT, de către națiunile occidentale, și 

că țara lucrează alături de ele pentru a face aceste măsuri eficinete. El a afirmat că Japonia va continua să coopereze 

cu alte națiuni, inclusiv cu Grupul Șapte, dar a refuzat să comenteze când a fost întrebat referitor la sancțiunile 

impuse Băncii Centrale a Rusiei. (REUTERS - 28 februarie) /aionita/denisse 

REUTERS: Coreea de Sud interzice exporturile de bunuri strategice către Rusia și se alătură 

sancțiunilor SWIFT 

RADOR (28 februarie) - Coreea de Sud a decis să intensifice controlul exporturilor împotriva Rusiei, 

interzicând exportul de bunuri strategice, și se alătură țărilor occidentale în măsurile lor de a bloca unele bănci 

rusești din a accesa sistemul internațional de plăți SWIFT, a declarat luni ministrul de externe de la Seul. 

(REUTERS - 28 februarie) /aionita/denisse 

REUTERS: Singapore va impune ”sancțiuni și restricții corespunzătoare” Rusiei 

RADOR (28 februarie) - Singapore intenționează să impună Rusiei „sancțiuni și restricții corespunzătoare”, 

a declarat ministrul de externe al orașului-stat Vivian Balakrishnan în fața Parlamentului, a informat ziarul Straits 

Times. „Singapore intenționează să acționeze în comun cu multe alte țări care au aceleași opinii pentru a impune 

sancțiuni și restricții adecvate împotriva Rusiei”, a spus Balakrishnan, citat de acesta. El a spus că Singapore, un 

important centru financiar și de transport maritim, va impune controale la export asupra articolelor care ar putea 

fi folosite ca arme pentru a răni sau subjuga oamenii din Ucraina. (REUTERS - 28 februarie) /aboboc/avladucu 

BBC: Coreea de Sud s-a alăturat țărilor care impun sancțiuni Moscovei 

RADOR (28 februarie) - Tot mai multe țări se alătură comunității care impune sancțiuni împotriva 

Moscovei. Coreea de Sud a anunțat că interzice exporturile de bunuri strategice către Rusia. Seul susține că țara 

se alătură eforturilor internaționale pentru excluderea unor bănci rusești din sistemul SWIFT. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 28 februarie, ora 8:00) /aboboc/asalar 

 

1 Martie (Marți) 

IX.1 Perspectiva politică  

RRA: Autoritățile de la Moscova au raportat că triada nucleară rusă a fost trecută în regim de 

serviciu cu efective întărite  

RADOR (1 martie) - Luni, autoritățile de la Moscova au raportat că triada nucleară rusă a fost trecută în 

regim de serviciu cu efective întărite, după ce Kremlinul a cerut acest lucru, invocând declarațiile agresive ale unor 

oficialități occidentale de rang înalt. Pe de altă parte, Statele Unite și Uniunea Europeană au anunțat că sunt 

pregătite să adopte sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei. O nouă rundă de consultări a președintelui american 

Joe Biden cu țările aliate a avut loc aseară. Președintele Klaus Iohannis a subliniat, în intervenția sa, importanța 

accelerării procesului de creare a grupului de luptă al NATO în România ca măsură de a consolida postura de 

descurajare în regiune. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 1 martie, ora 7:03). /rpatulea/ilapadat 

RTS: SUA dezinformează, Ucraina nu este invadată - transmite Ambasada Rusiei în Bosnia și 

Herțegovina  

RADOR (1 martie) – Ambasada Federației Ruse în Bosnia și Herțegovina (BiH) a reiterat că Rusia 

desfășoară o operațiune militară specială pentru demilitarizarea și denazificarea Ucrainei, și nu o "invazie, așa cum 
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dezinformează americanii". Ambasada Rusiei la Sarajevo subliniază că obiectivul operațiunii Rusiei este 

demilitarizarea Ucrainei, deoarece "SUA stau în spatele înarmării acestei țări care atacă în mod barbar populația 

civilă din regiunea Donbas". "SUA au încurajat tactica și strategia neo-nazistă a bandei de la Kiev, care a 

împiedicat Ucraina, ca semnatară a acordurilor de la Minsk, să-și îndeplinească obligațiile" – se arată în 

comunicatul Ambasadei Rusiei la Sarajevo și se adaugă că SUA sunt fidele politicii de obstrucționare a dialogului 

în interiorul BiH. "De fapt, Washingtonul obstrucționează dialogul în interiorul BiH și incită popoarele constitutive 

unul împotriva celuilalt și se împotrivește închiderii protectoratului extern, reprezentat de Biroul Înaltului 

Reprezentant al comunității internaționale în BiH. În același timp, Washingtonul împinge BiH spre oponentul său 

geopolitic, adică spre UE" – se menționează în comunicatul Ambasadei Rusiei la Sarajevo. (www.rts.rs – 1 martie) 

/rmihaj/ilapadat 

REUTERS: Occidentul continuă să împingă Ucraina în război, a declarat ministrul de externe al 

Rusiei  

RADOR (1 martie) - Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat marți că statele occidentale 

continuă să împingă Ucraina în război, informează agenția rusă de știri RIA. De asemenea, Serghei Lavrov a mai 

spus că este "inacceptabil" comportamentul companiilor Google și Meta, care "promovează o propagandă 

antirusească". (REUTERS - 1 martie, ora 14:24) /mbaciu/avladucu 

KORRESPONDENT: Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a negat integritatea teritorială a 

Ucrainei  

RADOR (1 martie) - Într-o declarație făcută marți, 1 martie, în cadrul unei sesiune a Consiliului ONU pentru 

drepturile omului, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a negat integritatea teritorială a Ucrainei. Totodată, 

ministrul rus a fost cinic atunci când s-a referit la drepturile omului, ''ca fiind o constantă universală''. Serghei 

Lavrov a spus că principiul respectării integrității teritoriale este aplicabil doar în cazul statelor ale căror guverne 

îi reprezintă pe toți cetățenii care locuiesc pe teritoriul acestor state, ceea ce nu i se poate atribui ''Guvernului de la 

Kiev'', relatează Agenția de presă INTERFAX. ''În ceea ce privește campania lansată cu privire la presupusa 

încălcare a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, ai cărei inițiatori manifestă o deplină indiferență și 

dispreț față de încălcarea drepturilor omului, aș dori să atrag atenția asupra Declarației din 1970 privind principiile 

dreptului internațional cu privire la relațiile de prietenie și cooperarea dintre state în conformitate cu Carta ONU'', 

a spus Lavrov, vorbind prin intermediul unei intervenții video la sesiunea Consiliului ONU pentru drepturile 

omului. Lavrov a numit Guvernul de la Kiev ''neo-nazist''. Potrivit lui, acest document prevede că principiul 

respectării integrității teritoriale este aplicabil ''statelor care respectă în acțiunile lor principiul egalității în drepturi 

și al autodeterminării popoarelor (...) și care au guverne reprezentative, fără nicio deosebire bazată, în special, pe 

rasă, culoare, limbă, a întregului popor care trăiește pe acest teritoriu. Guvernul neo-nazist de la Kiev evident că 

nu a fost și nu este așa fața de popoarele Ucrainei", a declarat el. În același timp, Lavrov a numit drept cinică 

''constanta universală'' privind drepturile omului. ''Ea nu poate să depindă de ambițiile egoiste ale unui ''cerc 

restrâns de aleși'' care încearcă să rescrie întreaga Declarație Universală din 1948, să distorsioneze în felul lor și 

să înlocuiască cu propriile ''reguli'' consensul la care s-a ajuns atunci, care se află la baza întregii noastre activități 

colective. Rolul Consiliului ONU pentru drepturile omului este de a asigura adeziunea la valorile noastre comune 

și nu la unele valori limitate ale unora, de a promova discuții bazate pe respect reciproc, fără niciun fel de politizare 

și standarde duble, de a admite utilizarea tematicii legate de drepturile omului pentru amestecul în afacerile 

interne", a spus ministrul rus de externe. Potrivit acestuia, o astfel de abordare este contrazisă de politica de 

sancțiuni unilaterale ilegale dusă de Occident, ''care sunt îndreptate împotriva oamenilor de rând, fapt care nu mai 

încearcă nimeni să-l ascundă''. ''Aceste restricții ilegale nu se limitează doar la interdicții financiare și economice. 

Ele se aplică și în sfera culturală, sportivă, turistică, educațională, informațională și, în general, în toate contactele 

dintre oameni. Occidentul și-a pierdut în mod clar controlul asupra sa într-un efort de a descărca furia asupra 

Rusiei, a mers către distrugerea tuturor instituțiilor și normelor pe care le-a creat, inclusiv asupra inviolabilității 

proprietății'', a mai spus Lavrov. Potrivit acestuia, ''trebuie să se pună capăt filozofiei arogante a Occidentului, 

bazată pe sentimentul propriei superiorități, exclusivității și permisivității". (www.korrespondent.net - 1 martie) 

/vdraguta/atataru 
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TASS: Viaceslav Volodin a cerut personalităților culturale din Rusia să își stabilească poziția față 

de situația din Ucraina  

RADOR (1 martie) - Președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, a recomandat  personalităților culturale 

ale Federației Ruse să se hotărască asupra poziției lor în legătură cu desfășurarea operațiunii speciale de către 

Forțele Armate Ruse în Ucraina. "Astăzi a venit momentul adevărului. Toată lumea trebuie să înțeleagă: ori ne 

vom uni în jurul țării, pentru a înlătura provocările, ori ne vom pierde pe noi înșine" - a declarat, marți, Viaceslav 

Volodin pe canalul său Telegram, comentând demiterea lui Valeri Gherghiev, din funcția de dirijor-șef al 

Orchestrei Filarmonicii din München. Volodin a subliniat că primarul din München a decis să-l îndepărteze pe 

Gherghiev "pentru faptul că el nu și-a stabilit până luni poziția cu privire la situația din Ucraina". "În acest sens, 

toți susținătorii abordărilor și standardelor străine - regizori artistici, regizori, actori și actrițe, reprezentanți ai 

show-businessului, care lucrează în Rusia - ar fi corect să se decidă asupra unei poziții clare înainte de luni, la fel 

cum a spus și primarul orașului München cu privire la situația din Ucraina" - a subliniat Volodin. Referindu-se la 

Gherghiev, Volodin a subliniat că "un mare maestru, un om de renume mondial este concediat" doar pentru că nu 

și-a exprimat poziția. "Ce trebuia să spună? Au vrut ca el să-și trădeze țara, să sprijine NATO și neonaziștii?" - a 

notat întrebat Volodin. El a amintit, de asemenea, că Gherghiev a susținut un concert dedicat "celor care au ridicat 

Țhinvali (capitala sud-osetină) din ruine", precum și în amintirea celor uciși în Osetia de Sud. (www.tass.ru - 1 

martie) /ssirbu/avladucu 

KORRESPONDENT: Mass-media a aflat care sunt revendicările pe care Rusia le-a formulat în 

cadrul negocierilor  

RADOR (1 martie) - În cadrul primei întâlniri, primei runde de negocieri ruso-ucrainene de la Gomel, care 

s-a desfășurat pentru prima dată după începerea războiului din Ucraina, partea rusă, în mod special, a solicitat 

statutul de neaderare a Ucrainei la blocul NATO și recunoașterea celor două republici Lugansk și Donețk. 

Publicația ''Glavkom'', citând surse din cadrul diplomației ucrainene, a prezentat câteva dintre revendicările 

formulate de partea rusă în prima rundă de negocieri cu Ucraina. În mod special, Moscova cere: statutul de 

neaderare a Ucrainei la blocul NATO, (și alte blocuri) stabilit la nivel parlamentar printr-un referendum; 

recunoașterea de către Ucraina a teritoriilor Ucrainei ocupate temporar, pe care Rusia le numește ''LDNR'', în 

cadrul administrativ al regiunilor Donețk și Lugansk; denazificarea; Crimeea, a cărei revenire în componența sa o 

solicită Ucraina, să fie cuprinsă între paranteze în viitorul acord. Kievul, potrivit informațiilor, a solicitat un ''regim 

de tăcere'' până la următoarea întâlnire, dar partea rusă nu a promis același lucru. Reamintim că pe 28 februarie au 

avut loc primele discuții diplomatice între părți de la începutul atacului trupelor ruse asupra Ucrainei. Potrivit unui 

acord între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cel belarus Aleksandr Lukașenko, întâlnirea a avut loc la 

granița dintre Belarus și Ucraina, lângă Pripiat. Negocierile au avut loc fără condiții prealabile și a durat trei ore. 

În urma discuțiilor, Mihailo Podoliak, consilier al șefului Biroului Președintelui Ucrainei, a declarat că ''părțile au 

conturat anumite decizii și au revenit în capitalele țărilor lor pentru consultări''. După cum a relatat 

''Korrespondent.net'', pe 24 februarie, Federația Rusă a invadat Ucraina sub pretextul ''oferirii de asistență 

Donbasului'', atacând țara din patru direcții simultan și lansând lovituri cu rachete asupra mai multor orașe. A șasea 

zi, Forțele Armate ale Ucrainei opun o rezistență acerbă în fața agresorului. Următoarea rundă de negocieri între 

Ucraina și Rusia ar putea avea loc miercuri. Potrivit presei ruse, negociatorii vor începe să sosească la locul de 

întâlnire în seara de marți. Korrespondent amintește că prima rundă de negocieri a avut loc luni, la Gomel, în 

Belarus. Negociatorii au anunțat că au identificat o serie de aspecte prioritare care pot ajuta la încetarea ostilităților. 

După discuții, delegațiile s-au întors în capitalele țărilor lor pentru consultări. Cu toate acestea, imediat după 

încheierea negocierilor, Rusia a intensificat bombardarea orașelor ucrainene, ucigând zeci de civili. 

(www.korrespondent.net - 1 martie) /vdraguta/atataru 

 

TASS: Serghei Lavrov a declarat că UE încearcă să scape de un dialog sincer față în față  

RADOR (1 martie) - Țările membre ale Uniunii Europene încearcă să scape de un dialog sincer, față în față, 

alegând calea sancțiunilor unilaterale ilegitime, a declarat, marți, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, luând 

cuvântul la o sesiune a Conferinței pentru dezarmare în formatul unui mesaj video. "Sunt bucuros să vorbesc la 

Conferința pentru dezarmare. Speram să o fac direct, aflându-mă la Geneva, cu toate acestea, acest lucru s-a 
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dovedit a fi imposibil din cauza refuzului UE de a respecta unul dintre drepturile fundamentale ale omului - dreptul 

la libertatea de circulație" - a declarat Lavrov. "Alegând calea sancțiunilor ilegitime unilaterale, țările UE încearcă 

să scape de dialogul sincer, față în față, de contacte directe, menite să ajute la găsirea de soluții politice la probleme 

internaționale acute" - a adăugat ministrul rus. După anunțarea mesajului online al lui Lavrov, cea mai mare parte 

a audienței, inclusiv diplomați din Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, care se află 

la sediul ONU de la Geneva, au părăsit sfidător sala și nu au ascultat discursul ministrului rus. (www.tass.ru - 1 

martie) /ssirbu/avladucu 

TASS: Maria Zaharova a acuzat Occidentul de distrugerea fundamentelor juridice ale ordinii 

mondiale  

RADOR (1 martie) - Țările occidentale, prin acțiunile lor împotriva Rusiei, distrug fundamentele juridice 

internaționale ale ordinii mondiale stabilite, a declarat, marți, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al 

Rusiei, Maria Zaharova, la postul de televiziune "Rossia-24". "Ceea ce se întâmplă acum în relațiile internaționale 

o voi numi distrugerea de către Occidentul colectiv a tuturor fundamentelor juridice internaționale existente 

anterior ale ordinii mondiale stabilite" - a declarat aceasta. Maria Zaharova a subliniat că sancțiunile occidentale 

nu sunt măsuri economice, ci "o modalitate de a bloca infrastructura Rusiei". "Aceste măsuri de influență nu au 

niciun temei legal" - a adăugat diplomatul rus. Potrivit afirmațiilor reprezentantului MAE rus, oamenii din 

Occident văd procesele care au loc în economiile țărilor lor ca urmare a sancțiunilor împotriva Federației Ruse, 

deși Rusia nu a introdus încă propriile măsuri de răspuns. În același timp, a subliniat diplomatul, oamenii obișnuiți 

din Occident își pun întrebări despre ceea ce se întâmplă. "Singurul lucru pe care îl aud este minciuna, care se 

transmite de la briefing-urile Casei Albe și ale Departamentului de Stat și de la tribunele de la Bruxelles și Londra. 

Dar toate acestea nu mai sunt percepute" - a rezumat ea. (www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/atataru 

TASS: Convorbire telefonică Vladimir Putin - Nicolás Maduro privind evoluția evenimentelor în 

jurul Ucrainei  

RADOR (1 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut marți o convorbire telefonică cu omologul 

său din Venezuela, Nicolás Maduro, în timpul căreia i-a expus evoluția situației în jurul Ucrainei, a anunțat 

serviciul de presă al Kremlinului. "Vladimir Putin i-a expus evoluția evenimentelor în jurul Ucrainei, subliniind 

că obiectivele operațiunii militare speciale sunt protejarea populației civile din Donbas, recunoașterea de către 

Kiev a republicilor populare Donețk și Lugansk, precum și suveranitatea Rusiei asupra Crimeii, demilitarizarea și 

denazificarea statului ucrainean și asigurarea statutului neutru și de stat nealiniat" - se afirmă în comunicat. Surse 

de la Kremlin au precizat că Maduro "și-a exprimat sprijinul ferm față de acțiunile decisive ale Rusiei, a condamnat 

activitatea destabilizatoare a Statelor Unite ale Americii și a NATO și a subliniat importanța combaterii campaniei 

de minciuni și dezinformare lansată de țările occidentale". Convorbirea telefonică a avut loc la inițiativa părții 

venezuelene. (www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/avladucu 

TASS: Maria Zaharova a declarat că serviciile de informații NATO se află în spatele fake-urilor 

despre acțiunile Forțelor Armate Ruse în Ucraina  

RADOR (1 martie) - Fake-urile despre operațiunea militară specială a Rusiei în Ucraina sunt generate de 

serviciile de informații NATO, a declarat, marți, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria 

Zaharova, la postul de televiziune "Rossia-24". "Acum fake-urile ne umplu și ne inundă spațiul informațional. În 

plus, vreau să spun că în spatele tuturor acestor lucruri se află adevărate servicii de informații, și nu niște hackeri 

individuali inventați, izolați de infrastructură. Aceasta este o confruntare colosală, care, desigur, este ghidată și 

dirijată de la Bruxelles" - a declarat Zaharova. "Aceasta este, desigur, infrastructura NATO care este implicată" - 

a continuat ea. Maria Zaharova a subliniat că cele mai multe informații false sunt răspândite cu referire la cetățenii 

Ucrainei. "Înțelegeți ce se întâmplă acum acolo și înțelegeți că ultimul lucru pe care oamenii obișnuiți, cetățenii 

Ucrainei, îl vor face acum este să filmeze, să redacteze, să monteze videoclipuri speciale, să le aplice efecte 

speciale și să le distribuie pretutindeni și peste tot" - a continuat diplomatul "Aceste lucruri sunt făcute profesionist, 

realizate cu înțelegerea percepției populației. Se fac într-un mod coordonat, se distribuie în întreaga lume la scară 

amplă. Principalul este NATO, dar și țările aliate - membre ale NATO fac asta în mod activ". Diplomatul rus a 

atras atenția asupra faptului că există un val de terorism telefonic, mailing-uri, reclamă ascunsă pe rețelele de 
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socializare. "Știm foarte bine acest lucru. Am trecut prin asta de mai multe ori" - a subliniat purtătorul de cuvânt 

al MAE rus. https://tass.ru/politika/13920361 (www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/avladucu 

TASS: Dmitri Peskov afirmă că este prematur să se vorbească despre posibilitatea unei întâlniri 

între Putin și Zelenski  

RADOR (1 martie) - Este prematur pentru tragerea unor concluzii cu privire la posibilitatea unei întâlniri 

între președinții Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, a declarat secretarul de presă al șefului 

statului rus, Dmitri Peskov. Menționăm că, anterior, președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, a 

declarat că nu exclude posibilitatea unei întâlniri între președinții Federației Ruse și Ucrainei în cazul unui progres 

în negocierile de pace. "Este prea devreme pentru a face astfel de concluzii" - a declarat Peskov, ca răspuns la o 

întrebare despre dacă Kremlinul admite o astfel de posibilitate. (www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/avladucu 

KORRESPONDENT: Rusia pregătește o provocare pentru a justifica intrarea trupelor belaruse 

în Ucraina - GUR  

RADOR (1 martie) - În momentul de față sunt aproximativ 300 de tancuri belaruse lângă granița dintre 

Belarus și Ucraina, potrivit unor informații. Rusia pregătește o provocare pentru a justifica introducerea trupelor 

belaruse în Ucraina, care se află acum în apropierea granițelor cu Ucraina, a anunțat Direcția Principală de 

Informații (GUR) a Ministerului Apărării al Ucrainei marți, 1 martie. ''Convoiul format din cele 300 de tancuri 

belaruse aflat în apropierea graniței belaruso-ucrainene, nu a trecut, deocamdată, granița și așteaptă să se deplaseze 

pe ruta Pinsk-Ivanava-Drahicin (Drahicin, oraș din regiunea Brest din Belarus) (la aproximativ 30 km de granița 

de stat a Ucrainei). După cum se preconizează, Rusia va efectua o provocare deliberată pentru a justifica atacul 

planificat al trupelor din Belarus, a anunțat Direcția Principală de Informații (GUR) a Ministerului Apărării al 

Ucrainei. Marți, trupe belaruse au intrat pe teritoriul regiunii Cernihiv, a anunțat Vitali Kirillov, președintele 

Direcției Regionale a Forțelor Teritoriale de Apărare Sever. Reamintim, Ministerul Apărării din Belarus neagă 

participarea armatei sale la ''operațiunea specială'' din Ucraina. (www.korrespondent.net - 1 martie) 

/vdraguta/dsirbu 

BBC: Serghei Lavrov a acuzat Europa de "nebunie rusofobă"  

RADOR (1 martie) - Ambasadorii occidentali au părăsit sala în care era transmis un discurs al ministrului 

rus de externe, Serghei Lavrov, care încerca să justifice declanșarea de către Rusia a războiului din Ucraina. Dl 

Lavrov i-a acuzat pe europeni de "nebunie rusofobă". Secretarul american de stat, Antony Blinken, a sugerat ca 

Rusiei să i se retragă statutul de membră a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului: "Trebuie să transmitem un 

mesaj ferm și unic ca președintele Putin să pună capăt imediat acestui atac neprovocat - așa cum au făcut secretarul 

general și Înaltul Comisar - și să retragă imediat forțele ruse din Ucraina. Trebuie să condamnăm cu fermitate și 

fără echivoc tentativa Rusiei de răsturnare a unui guvern ales în mod democratic, încălcările drepturilor omului și 

a legislației umanitare internaționale. Și trebuie să luăm măsuri pentru ca responsabilii să fie trași la răspundere". 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 1 martie, ora 20:03) /opopescu/dsirbu 

TASS: Expulzarea a 12 diplomați ruși de la New York nu va rămâne fără un răspuns adecvat, 

afirmă Maria Zaharova  

RADOR (1 martie) - Expulzarea a 12 diplomați din cadrul misiunii permanente a Federației Ruse la ONU 

de la New York nu va rămâne fără o reacție și un răspuns adecvat, nu neapărat simetric, se afirmă într-un 

comentariu al purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, publicat marți. "În ceea 

ce privește expulzarea diplomaților ruși, aceasta nu va rămâne fără o reacție și un răspuns adecvat - nu neapărat 

simetric. Sfătuim persoanele responsabile de la Washington să se gândească la consecințele liniei lor distructive" 

- se subliniază în comentariu. (www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/dsirbu 
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REUTERS: Discuțiile ruso-ucrainene de miercuri, puțin probabile, pe fondul cererilor nerealiste 

ale Rusiei, afirmă un diplomat turc  

RADOR (1 martie) - Purtătorul de cuvânt al președintelui turc, Ibrahim Kalin, a declarat marți că este puțin 

probabil ca delegațiile ucrainene și ruse să se întâlnească pentru discuțiile planificate miercuri, adăugând că cererile 

Moscovei pentru a pune capăt invaziei sunt "nerealiste". "Cel mai probabil nu se vor întâlni miercuri", a declarat 

dl Kalin pentru postul CNN Turk. "Cel mai probabil , întâlnirea va fi amânată cu câteva zile, suntem în legătură 

cu echipele de negociere", a spus el, adăugând că speră că președintele rus Vladimir Putin va pune capăt asaltului 

după conștientizarea prejudiciului economic pe care îl provoacă Rusiei. (REUTERS - 1 martie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Duma de Stat va analiza la 4 martie problema tragerii la răspundere penală pentru 

informațiile false despre acțiunile Forțelor Armate Ruse  

RADOR (1 martie) - Duma de Stat, într-o ședință extraordinară pe care o va avea vineri, 4 martie, va analiza 

problema tragerii la răspundere penală pentru diseminarea dezinformării cu privire la acțiunile Forțelor Armate 

Ruse în timpul operațiunilor militare, a anunțat marți jurnaliștilor, deputatul Dumei de Stat, Serghei Boiarski. 

"Acum împotriva noastră se poartă o amplă campanie de discreditare digitală. Vineri va avea loc o ședință de 

urgență - să-i spunem extraordinară - a Dumei de Stat, în timpul căreia vom analiza problema aducerii în fața 

justiției a celor care răspândesc dezinformarea cu privire la acțiunile forțelor noastre armate în operațiunile 

militare, pentru că acum /... / este foarte important" - a declarat Boiarski. "Știm perfect cât de capabil este actualul, 

ca să spunem așa, principalul nostru inamic să lucreze cu informațiile false. Și acesta nu este în niciun caz cineva 

din Ucraina, aceștia sunt oameni de peste ocean, care au o experiență colosală în asta" - a adăugat deputatul. 

Potrivit afirmațiilor acestuia, este necesar "să facem un pas spre curățarea internetului de fake-uri, de care toată 

lumea s-a săturat chiar și înainte de operațiune". "Mii de informații false induc în eroare nu numai locuitorii țării 

noastre, ci și locuitorii Ucrainei, ceea ce, desigur, este foarte trist" - a declarat Boiarski. Menționăm că la 28 

februarie, șeful Comitetului Dumei de Stat pentru securitate și combaterea corupției, Vasili Piskariov, a anunțat 

planurile parlamentarilor de a impune răspunderea pentru dezinformarea despre acțiunile Forțelor Armate Ruse în 

timpul operațiunii militare speciale din Ucraina. Acesta a precizat ulterior că răspunderea penală pentru 

dezinformare ar putea ajunge la 15 ani de închisoare. Președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, a anunțat 

anterior că la 4 martie va avea loc o ședință suplimentară a camerei inferioare a Parlamentului, în timpul căreia 

vor fi examinate propunerile guvernului rus de sprijinire a cetățenilor. (www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Rusia vede nicio dorință din partea Ucrainei de a găsi o modalitate de soluționare a 

crizei  

RADOR (1 martie) - Rusia nu vede "nicio dorință din partea Ucrainei" de a încerca să găsească o soluție 

legitimă și echilibrată la problemele dintre cele două țări, a declarat pentru televiziunea libaneză Ghenadi Gatilov, 

ambasadorul Rusiei la sediul ONU de la Geneva, într-un interviu difuzat marți. Dl Gatilov a spus că Rusia "sprijină 

diplomația bazată pe respectul pentru pozițiile tuturor țărilor și pe egalitate, dar deocamdată nu vedem asta", a 

transmis agenția rusă de presă RIA, citându-l pe acesta. Negociatorii ruși și ucraineni au purtat luni o primă rundă 

de discuții după invazia rusă începută pe 24 februarie, dar nu au făcut progrese substanțiale, doar că au acceptat să 

se reîntâlnească. Nu a fost stabilită o dată pentru a doua rundă de negocieri. (REUTERS - 1 martie) 

/opopescu/dsirbu 

CNN: Ucraina analizează rezultatele discuțiilor de luni cu delegația rusă (Volodimir Zelenski)  

RADOR (1 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că analizează rezultatele 

discuțiilor de luni cu delegația rusă, care au durat cinci ore. "Pot exista negocieri corecte dacă o parte nu lovește 

cealaltă parte cu rachete de artilerie, în momentul negocierilor. Până acum, nu avem rezultatul pe care am dori să-

l obținem. Rusia și-a prezentat poziția și noi am expus interacțiuni pentru a pune capăt războiului. Am primit unele 

semnale. Când delegația va reveni la Kiev, vom analiza ceea ce am auzit și apoi vom decide cum să trecem la a 

doua rundă de discuții", a comunicat Zelenski, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. (edition.cnn.com 

- 1 martie) /mbrotacel/cpodea 
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REUTERS: SUA a promis Ucrainei mai mult ajutor pentru a rezista Rusiei, afirmă ministrul de 

externe  

RADOR (1 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a afirmat că secretarul de stat al SUA, 

Antony Blinken, a oferit Ucrainei, care este atacată de statul vecin, Rusia, mai mult sprijin sub formă de sancțiuni 

și arme. "În convorbirea noastră, secretarul Blinken a afirmat că sprijinul SUA pentru Ucraina rămâne neclintit", 

a scris Kuleba pe Twitter, marți dimineață. "Am subliniat că Ucraina tânjește după pace, dar atâta timp cât suntem 

sub asaltul Rusiei, avem nevoie de mai multe sancțiuni și arme. Secretarul m-a asigurat de ambele. Am coordonat 

pașii următori", a precizat ministrul ucrainean. (REUTERS - 1 martie, ora 2:24) /mbrotacel/cpodea 

CNN: Ucraina salută decizia Curții Penale Internaționale de a deschide o anchetă privind invazia 

Rusiei  

RADOR (1 martie) - Ucraina salută decizia Curții Penale Internaționale (CPI) de a deschide o anchetă cu 

privire la invadarea țării de către Rusia, a declarat ambasadorul ucrainean la ONU, Serghei Kisliția. "Salutăm 

declarația de azi a procurorului CPI, Karim Khan, cu privire la situația din Ucraina - declarația sa despre decizia 

de a continua procedurile vizând deschiderea unei investigații", a declarat Kisliția în Consiliul de Securitate al 

ONU. "Având în vedere extinderea conflictului, din ultimele zile, intenția [procurorului CPI] este ca această 

anchetă să cuprindă și orice noi presupuse infracțiuni, care intră în jurisdicția biroului său, ce sunt comise de orice 

parte din conflict în orice zonă de pe teritoriul Ucrainei". Kisliția adăugat că procurorul CPI "va cere, totodată, 

sprijinul tuturor părților și al comunității internaționale în ansamblu, după ce biroul său va demara investigația" și 

va solicita contribuții bugetare suplimentare pentru susținerea anchetei. (edition.cnn.com - 1 martie) 

/mbrotacel/cpodea 

BBC: Ambasada Chinei va evacua cetățenii din Ucraina  

RADOR (1 martie) - Ambasada Chinei în Ucraina a început să-și evacueze cetățenii din Ucraina. Ambasada 

a declarat că primul grup organizat a plecat ieri, iar presa de stat notează că aceștia sunt studenți chinezi de la Kiev. 

Potrivit editorului BBC, faptul că autoritățile chineze își evacuează abia acum cetățenii acum ar putea însemna 

mai multe lucruri. Or, Beijingul a considerat inițial că este important să nu supere Rusia, ori a crezut că Rusia va 

lua Ucraina atât de repede încât nu ar fi nevoie ca oamenii să plece. (bbc.com - 1 martie, ora 6:17) /aboboc 

 

UNIAN: În Ohtirka, din regiunea Sumî, invadatorii au distrus o unitate militară: 70 de militari 

ucraineni sunt considerați morți  

RADOR (1 martie) - În Ohtirka, regiunea Sumî din Ucraina, în urma incendiilor masive declanșate de 

invadatorii ruși, 70 de militari ucraineni, dintr-o unitate militară, și-au pierdut viața, a anunțat pe Telegram 

președintele Administrației Regionale Sumi, Dmitro Jivițki. "Ieri, artileria inamică a atacat o unitate militară. 

Continuă scoaterea cadavrelor de sub dărâmături. Serviciul de Stat de Urgență, voluntarii continuă activitatea în 

zonă, sunt mulți morți. Acum sunt pregătite gropile în cimitir pentru a-i înmormânta pe cei 70 de militari ucraineni 

decedați'', a precizat președintele Administrației Regionale Sumî, Dmitro Jivițki. În același timp, Jivițki a subliniat 

că au existat și pierderi grele în rândul inamicului. "Există numeroase victime în rândul militarilor ruși care au 

invadat orașul, le adunăm, iar angajații Crucii Roșii le vor transporta acasă", a adăugat președintele Administrației 

Regionale de Stat Sumî. De asemenea, el a publicat fotografii cu unitatea militară distrusă de invadatori, de sub 

dărâmăturile căreia sunt scoase cadavrele militarilor. Primarul din Ohtirka, Pavlo Kuzmenko, a declarat că ''bombe 

cu vid'', interzise de Convenția de la Geneva, au fost aruncate asupra orașului Ohtirka din regiunea Sumî. 

(www.unian.net - 1 martie) /vdraguta/ilapadat 

BBC: Ucraina salută încheierea președinției Rusiei la Consiliul de Securitate al ONU  

RADOR (1 martie) - Ambasadorul ucrainean la ONU, Serghei Kisliția, a salutat încheierea mandatului lunar 

al Rusiei la președinția Consiliului de Securitate al ONU. Președinția consiliului este deținută prin rotație de 

membri, iar în februarie a fost deținută de ambasadorul rus Vasili Nebenzia. „Aștept cu nerăbdare miezul nopții, 
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când această abominație, ocuparea scaunului de președinte al consiliului se va termina”, a scris Kisliția pe Twitter. 

Puterile Consiliului de Securitate al ONU includ stabilirea de operațiuni de menținere a păcii, adoptarea de 

sancțiuni internaționale și autorizarea acțiunilor militare. (bbc.com - 1 martie, ora 7:24) /aboboc/ilapadat 

REUTERS: Membrii misiunii de monitorizare OSCE părăsesc Donețkul - sursă  

RADOR (1 martie) - Toți membrii misiunii speciale de monitorizare a Organizației pentru Securitate și 

Cooperare în Europa vor părăsi marți orașul ucrainean Donețk, controlat de separatiști, a declarat pentru Reuters 

o sursă diplomatică. Ei aveau sarcina de a monitoriza și raporta încălcările acordului de încetare a focului dintre 

Kiev și separatiștii susținuți de ruși din estul Ucrainei. (REUTERS - 1 martie) /aboboc/ilapadat 

REUTERS: Președintele Lukașenko susține că discuțiile dintre Rusia și Ucraina din Belarus sunt 

speranța că ostilitățile se pot termina - RIA  

RADOR (1 martie) - Liderul belarus Aleksandr Lukașenko a declarat că începerea discuțiilor dintre Ucraina 

și Rusia sunt o speranță că ostilitățile se pot încheia, a transmis agenția de presă RIA. Prima rundă de discuții 

desfășurată luni în Belarus s-a încheiat fără rezultate concrete, iar luptele din Ucraina continuă. (REUTERS - 1 

martie) /aboboc/ilapadat 

KORRESPONDENT: Scopul Federației Ruse este să provoace panică și victime în rândul 

populației (Mihailo Podoleak)  

RADOR (1 martie) - Mihailo Podoleak, consilier al șefului cancelariei prezidențiale ucrainene, susține că 

scopurile Rusiei în cadrul invaziei Ucrainei sunt panica, victimele civile și distrugerea infrastructurii. "Federația 

Rusă bombardează în mod activ centrele orașelor, lansând lovituri directe cu rachete și artilerie asupra zonelor 

rezidențiale și a clădirilor guvernamentale. Scopul Federației Ruse este clar - panică în masă, victime civile, 

distrugerea infrastructurii" - a scris consilierul pe Twitter. Podoliak a adăugat că Ucraina "luptă cu demnitate". 

Luni, consilierul Mihailo Podoleak a participat la negocierile cu Federația Rusă privind încheierea războiului din 

Ucraina. Potrivit acestuia, la întâlnirea respectivă a fost identificată o serie de aspecte prioritare care pot ajuta la 

oprirea ostilităților. Urmează o a doua rundă de negocieri. (www.korrespondent.net - 1 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Zelenski cere ca Rusia să fie declarată stat terorist  

RADOR (1 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că atacul cu rachete lansate de 

trupele ruse asupra orașului Harkov este o crimă de război și a cerut ca Federația Rusă să fie recunoscută drept stat 

terorist. "Racheta din piața centrală - o teroare nedisimulată. Nimeni nu va ierta. Nimeni nu va uita. Acest atac 

asupra Harkovului este o crimă de război. Acesta este terorism de stat din partea Federației Ruse. După toate 

acestea, Rusia este un stat terorist. Este evident și ar trebui să fie oficial. Solicităm tuturor statelor lumii să răspundă 

imediat și eficient la aceste tactici criminale ale agresorului și să declare că Rusia desfășoară un terorism de stat. 

Cerem răspundere deplină pentru teroriști în instanțele internaționale" - a afirmat Zelenski, într-un briefing de 

presă susținut, marți, la Kiev. (www.rbc.ua - 1 martie) /sdan/ilapadat 

RRA: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va interveni prin video-conferință la sesiunea 

Parlamentului European  

RADOR (1 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va interveni marți prin video-conferință la 

sesiunea plenară extraordinară pe care Parlamentul European o organizează la Bruxelles pentru a condamna 

agresiunea militară a Rusiei împotriva țării sale. Zelenski va avea ocazia să se adreseze direct plenului 

legislativului european în a șasea zi a invaziei trupelor rusești în țara sa, la fel cum a făcut-o și joia trecută la 

summitul de urgență al liderilor comunitari. Șeful statului ucrainean a semnat luni cerere oficială de aderare a 

Ucrainei la Uniunea Europeană. Este de așteptat ca eurodeputații să le ceară instituțiilor comunitare să îi acorde 

Ucrainei statutul de țară candidată la aderare, într-o rezoluție prin care condamnă invazia Rusiei. Din Ucraina 

continuă să vină oameni speriați de războiul care are loc în țara lor. Numai în cursul zilei de ieri au intrat pe la 

Siret aproximativ 9.000 de persoane, din care mai bine de jumătate sunt cetățeni ucraineni. Tabăra mobilă pentru 

cazare temporară de la Siret este aproape plină, cele 400 de locuri fiind în mare parte ocupate. Corespondenta 
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RRA, Mihaela Buculei a fost din nou la Vama Siret și a stat de vorbă cu refugiații. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI -1 martie, ora 13:05). /rpatulea/ilapadat 

KORRESPONDENT: Volodimir Zelenski l-a desemnat pe Mikola Jirnov în funcția de șef al 

Administrației Militare de la Kiev  

RADOR (1 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a numit pe Mikola Jirnov în funcția de 

șef al Administrației Militare de la Kiev. Mikola Jirnov trebuie să garanteze apărarea Kievului și blocarea accesului 

inamicului spre capitala Ucrainei. Președintele Volodimir Zelenski l-a numit pe generalul Mikola Jirnov în fruntea 

Administrației Militare de la Kiev. Șeful statului a făcut acest anunț în mesajul său video adresat marți, 1 martie. 

''Apărarea capitalei este primordială. Prin urmare, am decis să numim un militar profesionist în fruntea 

Administrației Militare de la Kiev în timpul războiului pentru a garanta apărarea orașului, pentru a bloca apropierea 

inamicului spre capitala noastră, pentru ca oamenii din Kiev să aibă tot ce le trebuie. Șeful Administrației Militare 

va fi generalul Jirnov Mikola Mikolaevici Jirnov", a spus șeful statului. Zelenski a remarcat faptul că Jirnov a fost 

comandant al Forțelor de Sprijin din Ucraina. El a oferit sprijin ingineresc la nivel înalt Forțelor Armate ale 

Ucrainei în perioada 2014-2015. În momentul de față, acesta își desfășoară activitatea în Consiliul de Securitate și 

Apărare Națională ca expert de stat al Serviciului de Securitate Militară. Președintele a subliniat că primarul 

Kievului, Vitali Kliciko, rămâne la post și va lucra împreună cu Jirnov. ''După război, vom reface totul cum a fost 

și le vom pune la locul lor, în capitală'', a dat asigurări Zelenski. Decretul privind numirea lui Mikola Jirnov a 

apărut deja pe site-ul șefului statului. Reamintim, pe 25 februarie, Volodimir Zelenski l-a numit pe Iuri Lebed 

comandant al Gărzii Naționale a Ucrainei. (www.korrespondent.net - 1 martie) /vdraguta/ilapadat 

CNN: Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că protejarea capitalei țării, Kiev, este 

„prioritatea cheie” pentru Ucraina  

RADOR (1 martie) - „Harkov și Kiev sunt în prezent cele mai importante ținte pentru Rusia. Teroarea este 

menită să ne distrugă. Să ne distrugă rezistența. Ei se îndreaptă spre capitala noastră, precum și spre Harkov”, a 

spus el într-un mesaj pe Facebook. „Prin urmare, astăzi apărarea capitalei este prioritatea cheie pentru stat”, a spus 

Zelenski. "Kievul este special. Dacă protejăm Kievul, vom proteja statul. Aceasta este inima țării noastre. Și trebuie 

să bată în continuare. Și va continua să bată, astfel încât viața să triumfe”, a mai spus președintele. În mesajul său 

către ucraineni, Zelenski a descris atacul de marți asupra pieței centrale din Harkov drept un act de teroare: „Este 

teroarea împotriva orașului, este teroare împotriva Harkovului, teroare împotriva Ucrainei. Nu era nicio țintă 

militară în piață. Racheta către piața centrală este un act terorist de-a dreptul, nedisimulat. Nimeni nu va ierta. 

Nimeni nu va uita. Această lovitură de la Harkov este o crimă de război. Facem apel la toate țările lumii să răspundă 

imediat și eficient la această tactică criminală a agresorului și să declare că Rusia comite terorism de stat”. 

(edition.cnn.com - 1 martie) /aboboc/ilapadat 

KORRESPONDENT: Ucraina și-a rechemat ambasadorii din Georgia și din Kîrgîzstan  

RADOR (1 martie) - Ucraina și-a rechemat ambasadorii din Georgia și din Kîrgîzstan, anunță Serviciul de 

presă al președintelui Ucrainei. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Volodimir Zelenski. Diplomații ucraineni 

pun în aplicare decizii corecte în legătură cu acele țări care nu și-au respectat promisiunile date și nu respectă legea 

internațională, a explicat președintele Zelenski. Ucraina i-a rechemat pe ambasadorii din Georgia și Kîrgîzstan 

pentru consultări, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, în mesajul său adresat marți, 1 martie. "Îl rechemăm 

de urgență pe ambasadorul din Kîrgîzstan pentru consultări pentru a justifica agresiunea Kîrgîzstanului împotriva 

Ucrainei. Îl rechemăm imediat pe ambasadorul ucrainean din Georgia, a cărei conduceri a împiedicat voluntarii 

care doresc să ne ajute și pentru poziție imorală față de sancțiuni", a spus Zelenski. Premierul georgian, Irakli 

Garibașvili, a declarat că Georgia nu va impune sancțiuni împotriva Rusiei. El a explicat că Tbilisi nu o va face 

din considerente pragmatice. (www.korrespondent.net - 1 martie) /vdraguta/ilapadat 
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TASS: Biroul președintelui Zelenski a anunțat că cererea de aderare a Ucrainei la UE a fost 

primită  

RADOR (1 martie) - Cererea de aderare a Ucrainei la UE în cadrul procedurii accelerate a fost primită, 

înregistrată și este în curs de examinare, a declarat, marți, șeful biroului președintelui Ucrainei, Andri Ermak. "Ieri, 

Volodimir Zelenski a semnat cererea Ucrainei de aderare la UE conform procedurii accelerate. Cererea a fost 

primită și înregistrată" - a scris acesta pe Twitter. Ermak a adăugat că președintele Ucrainei intenționează, marți, 

să transmită un mesaj video deputaților europeni. Amintim că, luni, Volodimir Zelenski a semnat cererea pentru 

ca țara să devină membră a Uniunii Europene și a trimis o scrisoare de intenție președintelui Franței, Emmanuel 

Macron, a cărui țară prezidează Consiliul UE, precum și președintelui Consiliului European, Charles Michel, și 

președintelui Parlamentului European, Ursula von der Leyen. (www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/avladucu 

RBC: Zelenski, într-un mesaj către Putin: "Ai ucis 16 copii ucraineni"  

RADOR (1 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a rostit, marți, un discurs în Parlamentul 

European, în format online, acuzându-l pe liderul rus, Vladimir Putin, că a ucis copii ucraineni. "Ieri (luni, n.r.), 

au fost uciși 16 copii. Iar președintele Putin va spune, din nou, că aceasta este un fel de operațiune și că lovesc 

infrastructura militară. Unde sunt copiii noștri? În ce fabrici militare lucrează? Ce tancuri conduc? Ai ucis 16 

copii!" - a declarat, emoționat, președintele Zelenski, adresându-se lui Vladimir Putin. Liderul de la Kiev a mai 

amintit că, în dimineața de 1 martie, două rachete de croazieră au lovit cea mai mare piață din Ucraina și din 

Europa - Piața Libertății din Harkiv, zece ucraineni fiind uciși în atacul respectiv. Membrii Parlamentului European 

au ascultat în picioare discursul lui Zelenski, acesta fiind aplaudat timp de câteva minute. Președintele ucrainean 

i-a îndemnat pe deputații europeni să sprijine poporul Ucrainei în lupta pentru supraviețuire și a cerut Europei să 

susțină aderarea țării la UE. "Fără voi, Ucraina va fi singură. Ne-am dovedit puterea, am dovedit că suntem la fel 

ca voi. Dovediți că sunteți alături de noi. Dovediți că sunteți europeni. Atunci, viața va învinge moartea, iar lumina 

va învinge întunericul. Glorie Ucrainei!" - și-a încheiat discursul președintele Volodimir Zelenski. RBC amintește 

că, potrivit ministrului ucrainean al sănătății, Viktor Liașko, 16 copii au murit în Ucraina de la începutul invaziei 

ruse, în urma atacurilor lansate de trupele Moscovei. (www.rbc.ua - 1 martie) /sdan/avladucu 

 

TASS: A doua rundă de negocieri între Rusia și Ucraina va avea loc pe 2 martie, anunță mass-

media  

RADOR (1 martie) - Noi negocieri între părțile ucrainene și ruse sunt programate pentru 2 martie. Informația 

privind data următoarei runde de negocieri a fost anunțată marți de publicația ucraineană "Zerkalo Nedeli". La 

rândul său, publicația ucraineană "Glavkom", citând surse din delegația ucraineană, a anunțat condițiile înaintate 

de părți în cadrul primei întâlniri. Se subliniază că Rusia ar fi cerut Ucrainei să-și consolideze statutul de stat 

nealiniat la nivel parlamentar cu desfășurarea unui referendum privind recunoașterea republicilor Donețk și 

Lugansk în limitele administrative ale regiunilor respective și eliminarea cererii Kievului privind întoarcerea 

Crimeii. Ucraina, scrie publicația citată, ar fi cerut asigurarea unui regim de liniște și să retragerea trupele ruse de 

pe teritoriul său. Primele negocieri ruso-ucrainene au avut loc luni, iar întâlnirea a durat cinci ore. Delegația rusă 

a fost condusă de consilierul președintelui rus, Vladimir Medinski. Anterior, acesta a spus că delegația rusă este 

pregătită să negocieze cu partea ucraineană atât timp cât este nevoie pentru a ajunge la acorduri. Medinski a mai 

spus că delegațiile Rusiei și Ucrainei au convenit să organizeze o nouă rundă de negocieri în Republica Belarus. 

(www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/atataru 

TASS: Kievul a cerut Beijingului să facă uz de legăturile sale cu Moscova pentru stabilizarea 

situației în Ucraina  

RADOR (1 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a cerut Chinei "să facă uz de nivelul 

relațiilor dintre Beijing și Moscova" pentru stabilizarea situației în Ucraina. Șeful diplomației ucrainene susține că 

ministrul chinez de externe a anunțat disponibilitatea Beijingului de a ajuta la rezolvarea situației din Ucraina prin 

mijloace diplomatice. (www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/asalar 
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TASS: Georgia consideră inacceptabilă decizia președintelui Zelenski de a rechema ambasadorul 

Ucrainei de la Tbilisi  

RADOR (1 martie) - Decizia președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de a rechema ambasadorul din 

Georgia este un pas inacceptabil și neîntemeiat, a declarat, marți, jurnaliștilor, șeful partidului de guvernământ 

"Visul Georgian - Georgia Democrată", Irakli Kobahidze. "Această decizie (privind rechemarea ambasadorului 

ucrainean - nota TASS) este inacceptabilă și nejustificată, inclusiv luând în considerare tot ceea ce a făcut Georgia 

pentru Ucraina în ultimele zile" - a declarat Kobahidze. (www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/lbadiu 

KORRESPONDENT: Următoarea rundă de negocieri între Ucraina și Rusia ar putea avea loc 

miercuri  

RADOR (1 martie) - A doua rundă de discuții dintre Rusia și Ucraina privind încheierea ostilităților ar putea 

avea loc pe 2 martie - transmite UNIAN. Potrivit presei ruse, negociatorii vor începe să sosească la locul de 

întâlnire în seara de marți. Korrespondent amintește că prima rundă de negocieri a avut loc luni, la Gomel, în 

Belarus. Negociatorii au anunțat că au identificat o serie de aspecte prioritare care pot ajuta la încetarea ostilităților. 

După discuții, delegațiile s-au întors în capitalele țărilor lor pentru consultări. Cu toate acestea, imediat după 

încheierea negocierilor, Rusia a intensificat bombardarea orașelor ucrainene, ucigând zeci de civili. 

(www.korrespondent.net - 1 martie) /sdan/lbadiu 

KORRESPONDENT: Biroul Președintelui a anunțat care sunt zonele fierbinți din Ucraina  

RADOR (1 martie) - Situația rămâne pe deplin controlată de conducerea țării, a dat asigurări Oleksi 

Arestovici, consilier al șefului Biroului Președintelui Ucrainei. ''Orașele Herson, Harkov și Mariupol rămân cele 

mai fierbinți puncte din Ucraina. Aceste orașe sunt supuse celor mai mari atacuri armate din partea agresorului 

rus'', a precizat Oleksi Arestovici, consilier al șefului Biroului Președintelui Ucrainei, în cadrul unui briefing 

susținut marți, 1 martie. El a dat asigurări că situația este pe deplin controlată de conducerea țării. Lupte intense 

continuă acum în sudul și estul Ucrainei.  

''Cele mai fierbinți zone sunt orașul Herson, unde grupări de infanterie inamică au încercat să pătrundă în 

oraș. Acum, Forțele Armate ale Ucrainei și alte formațiuni militare resping atacul inamicului. Marți dimineață, 

inamicul a lansat un atac de artilerie asupra Administrației Regionale de Stat Harkov. Se stabilește dimensiunea 

pagubelor și pierderilor umane. În orașul Mariupol au loc confruntări separate, lansându-se atacuri cu arme de foc, 

mitraliere și atacuri de artilerie", a precizat Arestovici. El a adăugat că rușii încearcă să încercuiască și să izoleze 

Kievul și Harkovul. "Inamicul își concentrează forțele pentru asediul Kievului. El încearcă să ocupe orașul Harkov, 

dar în general situația este sub control. Conducerea noastră militară știe foarte bine ce are de făcut", a spus 

Arestovici. El a mai adăugat că acum și condițiile meteo ajută Kievul, deoarece este ceață și ninge în capitală, de 

marți dimineața. ''Marți dimineață și ieri, periferia Kievului a fost un punct fierbinte, fiind acoperită de ceață, 

zăpadă, fum, ceea ce împiedică invadatorii ruși să înceapă un asalt puternic asupra Kievului'', a spus Arestovich. 

Amintim că în această dimineață a fost efectuat un atac cu rachetă asupra centrului orașului Harkov. Ulterior, au 

apărut fotografii cu Piața Libertății care a fost complet distrusă. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că 

racheta a fost lansată din Belgorod, din Rusia. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a devenit un 

stat terorist, un stat agresor. (www.korrespondent.net - 1 martie) /vdraguta/atataru 

REUTERS: Ministrul de externe al Ucrainei susține că Kievul este pregătit să discute soluții de 

pace cu Rusia  

RADOR (1 martie) - Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a declarat marți că Kievul este pregătit 

să discute din nou cu Rusia pentru a găsi soluții, dar nu va urma întocmai ultimatumurile formulate de partea rusă, 

informează Reuters. (REUTERS - 1 martie, ora 15:42) /mbaciu/atataru 
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TASS: Kievul nu va merge la noi negocieri cu Moscova dacă Federația Rusă va anunța 

ultimatumuri, afirma Dmitro Kuleba  

RADOR (1 martie) - Ucraina nu va participa la noi negocieri cu Rusia, dacă Moscova "va continua să anunțe 

ultimatumuri" - a declarat ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba. Kuleba nu a menționat o dată de 

desfășurare a noii runde de negocieri cu Federația Rusă, totuși a anunțat că este pregătit pentru aceasta, în caz de 

necesitate. Șeful diplomației ucrainene a mai declarat că Ucraina nu solicită NATO să se angajeze în acțiunile 

armate, ci cere sprijin. (www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/avladucu 

RBC: Dmitro Kuleba a discutat cu Wang Yi medierea Chinei în negocierile cu Rusia  

RADOR (1 martie) - Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a anunțat detaliile convorbirii sale cu 

omologul său chinez, Wang Yi, informează RBC-Ucraina citând canalul oficial Telegram al Ministerului de 

Externe al Ucrainei. Beijingul a fost de acord să depună eforturi pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina și 

Rusia pe cale diplomatică. Acesta este rezultatul discuției lui Kuleba cu șeful diplomației chineze. Diplomatul 

ucrainean i-a cerut omologului său din China să se folosească de nivelul relațiilor dintre Beijing și Moscova pentru 

a forța Rusia să oprească agresiunea armată. În schimb, Wang Yi a promis că va depune toate eforturile diplomatice 

pentru a pune capăt războiului. (www.rbc.ua - 1 martie) /ssirbu/atataru 

CNN: Italia și-a mutat ambasada de la Kiev la Lvov, în Ucraina  

RADOR (1 martie) - Italia și-a mutat ambasada de la Kiev în orașul Lvov din vestul Ucrainei, pe fondul 

deteriorării "situației securității" din capitala ucraineană. Ministerul de Externe al Italei a anunțat că a decis mutarea 

ambasadei pentru "a continua să își îndeplinească îndatoririle" Luni, Franța a anunțat că își va muta ambasada de 

la Kiev la Lvov. (CNN INTERNATIONAL - 1 martie, ora 16:00) /mbaciu/asalar 

KORRESPONDENT: Volodimir Zelenski cere ca pentru a relua negocierile Rusia să înceteze focul  

RADOR (1 martie) - Partea ucraineană cere Rusiei ca mai întâi să înceteze focul și abia apoi să se așeze la 

masa negocierilor. Pentru a negocia cu Rusia, este nevoie ca mai întâi să înceteze focul, a declarat marți, 1 martie, 

președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. ''În primul rând este nevoie de o încetare totală a focului pentru a ne 

așeza la masa negocierilor'', a specificat el într-un mesaj video. El a mai spus că, dacă partenerii nu vor ca Ucraina 

să fie în NATO, atunci Kievul are nevoie de garanții de securitate. ''Dacă Ucraina va ceda, atunci trupele ruse vor 

fi la granițele NATO'', a adăugat el în mesaj. Potrivit lui Zelenski, Statele Unite nu sunt, deocamdată, pregătite să 

introducă o zonă de excludere a zborului deasupra Ucrainei. ''Biden mi-a spus că nu a sosit, deocamdată, momentul 

pentru introducerea unei zone de excludere a zborului'', a mai spus președintele ucrainean. Amintim că prima rundă 

de negocieri dintre Rusia și Ucraina a avut loc luni. Întâlnirea a identificat o serie de probleme prioritare care pot 

ajuta la oprirea ostilităților. Delegațiile s-au întors în capitale pentru consultări. În același timp, imediat după 

încheierea negocierilor, Rusia a intensificat bombardarea orașelor ucrainene, ucigând zeci de civili. Potrivit presei, 

a doua rundă de negocieri va avea loc mâine. (www.korrespondent.net - 1 martie) /vdraguta/atataru 

TASS: Lukașenko nu a exclus posibilitatea unei întâlniri Putin-Zelenski în cazul înregistrării unui 

progres în negocieri  

RADOR (1 martie) - Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, nu exclude posibilitatea unei 

întâlniri între președinții Rusiei și Ucrainei în cazul înregistrării unui progres în negocierile de pace. "Atunci când 

asupra acestor probleme (demilitarizarea și denazificarea – nota TASS) se vor înregistra progrese, sunt convins că 

cei doi președinți se vor așeza, vor lua o cădelniță și vor semna aceste acorduri – vă spun așa, într-un mod popular" 

- a declarat Lukașenko, la o reuniune extinsă a Consiliului de Securitate al republicii, citat de agenția de presă 

BelTA. (www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/lbadiu 
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KORRESPONDENT: Gruparea care intenționa să-l elimine pe Zelenski a fost distrusă - anunță 

Oleksi Danilov  

RADOR (1 martie) - Gruparea care intenționa să-l elimine pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a 

fost anihilată - a anunțat Oleksi Danilov, șeful Consiliului de Securitate și Apărare Națională. Zelenski era ținta 

unui atentat, acesta urma să fie lichidat, a mai spus Danilov. O grupare teroristă cecenă de elită, care aparține 

liderului cecen, Ramzan Kadîrov, urma să-l lichideze pe președinte, o parte a grupării a fost deja distrusă, iar cea 

de-a doua stă să cadă. Ei au venit în Ucraina pentru a-l elimina pe președintele Volodimir Zelenski, o parte dintre 

ei fiind sub ținta armei forțelor armate ucrainene, a declarat marți, 1 martie, șeful Consiliului de Securitate și 

Apărare Națională, Oleksi Danilov, la postul de televiziune Ukraine 24. ''Operațiunea specială de lichidare a 

președintelui nostru Zelenski urma să fie efectuată direct de mercenarii lui Kadîrov, dar am deconspirat-o în 

totalitate astăzi. Pot spune că am primit informații de la reprezentanți ai FSB, care nu doresc să ia parte la acest 

război sângeros. Mulțumită lor a fost distrus, inclusiv, acel grup de elită al lui Kadîrov care a venit aici pentru a-l 

lichida pe președintele nostru'', a mai specificat Danilov. Potrivit acestuia, după ce au ajuns în Ucraina, s-au 

împărțit în două grupări. "I-am urmărit. Un grup a ajuns la Hostomel, iar al doilea este acum sub amenințarea 

armei noastre. Nu-l vom da nimănui pe președintele nostru sau țara noastră. Acesta este pământul nostru", a spus 

Danilov. Autoritățile au precizat că scopul Rusiei este de a captura Kievul și de a elimina conducerea țării. 

(www.korrespondent.net - 1 martie) /vdraguta/avladucu 

TASS: Volodimir Zelenski a anunțat că a discutat cu Joe Biden despre sancțiunile împotriva Rusiei 

și ajutorul pentru Ucraina  

RADOR (1 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat cu președintele SUA, Joe Biden, 

despre sancțiunile împotriva Federației Ruse, precum și măsurile de sprijinire a Ucrainei, a scris liderul ucrainean, 

marți, pe contul său de Twitter. "Tocmai ce am vorbit cu președintele Statelor Unite ale Americii. Am discutat 

despre poziția americană privind sancțiunile împotriva Rusiei și ajutorul militar pentru Ucraina. /... / Vă mulțumim 

pentru sprijinul dvs." - a scris președintele Ucrainei. (www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/asalar 

 

KORRESPONDENT: Reacția președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la atacul lansat de 

Rusia asupra Babi Iar  

RADOR (1 martie) - Turnul de televiziune care a fost ținta unui atac al rușilor este situat chiar pe teritoriul 

Complexului Memorial Babi Iar din Kiev. ''După 80 de ani, oamenii au murit din nou în Babi Iar. Lumea păstrează 

tăcerea'', a remarcat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, reacționând astfel la atacul militarilor ruși asupra 

Babi Iar din Kiev, criticând această tăcere. Volodimir Zelenski a făcut aceste comentarii pe Twitter marți, 1 martie. 

''De ce să repeți ''Niciodată din nou...'' timp de 80 de ani, dacă atunci când cad bombele asupra Babi Iar, lumea 

rămâne mută ? Alte cinci vieți au fost pierdute. Istoria se repetă...'', a mai scris Zelenski, pe Twitter. La rândul său, 

ministrul de externe, Dmitro Kuleba, a amintit pe Twitter că în perioada 29-30 septembrie 1941, naziștii au ucis 

peste 33.000 de evrei pe teritoriul Babi Iar. "80 de ani mai târziu, naziștii ruși lovesc asupra aceluiași pământ 

pentru a-i distruge pe ucraineni. Răutate și barbarie", a scris ministrul. Amintim că la 1 martie, trupele ruse au 

atacat turnul de televiziune de la Kiev, care se află pe teritoriul Complexului Memorial Babi Iar. Cinci persoane 

au murit, alte cinci au fost rănite. În afară de turn, au fost avariate și stația de transformare care furnizează energie 

electrică turnului TV și camera de control al turnului de televiziune. (www.korrespondent.net - 1 martie) 

/vdraguta/dsirbu 

KORRESPONDENT: Convorbire telefonică Zelenski-Biden  

RADOR (1 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avut, marți seară, o discuție la telefon 

cu omologul său american, Joe Biden, pe marginea rolului SUA în eforturile de sancționare a Federației Ruse și 

asistența de apărare acordată Ucrainei. "Trebuie să-l oprim pe agresor cât mai repede posibil. Mulțumim pentru 

sprijin!" - a scris Zelenski pe Twitter. (www.korrespondent.net - 1 martie) /sdan/dsirbu 
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REUTERS: Rusia trebuie să oprească bombardamentele asupra orașelor ucrainene înainte de 

începerea negocierilor cu Kievul (V. Zelenski)  

RADOR (1 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că Rusia trebuie să înceteze 

bombardarea orașelor ucrainene înainte de începerea unor discuții semnificative privind încetarea focului, după ce 

prima rundă de negocieri nu a produs decât un slab progres. Vorbind într-un interviu acordat Reuters și CNN dintr-

o clădire guvernamentală din Kiev bine păzită, Volodimir Zelenski a îndemnat membrii NATO să impună un 

spațiu aerian închis pentru a bloca forțele aeriene rusești, ca măsură preventivă și nu pentru a târî Alianța Nord-

Atlantică într-un război cu Rusia. Volodimir Zelenski, care a refuzat oferta de a părăsi capitala ucraineană pe 

măsură ce înaintau trupele ruse, a declarat că va cere garanții legale de securitate dacă NATO va închide ușa în 

nas perspectivelor de aderare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. Prezentând condițiile sale pentru o nouă rundă 

de negocieri cu Rusia, președintele Zelenski a declarat pentru Reuters și CNN: "Este necesar ca cel puțin să stopăm 

bombardamentul asupra populației, doar să oprim bombardamentele și apoi ne așezăm la masa negocierilor". 

(REUTERS - 1 martie, ora 19:30) /mbaciu/dsirbu 

REUTERS: Președinții Biden și Zelenski au discutat despre atacurile rusești împotriva unor 

obiective civile din Ucraina  

RADOR (1 martie) - Președintele american Joe Biden și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au 

discutat marți la telefon despre intensificarea atacurilor rusești împotriva unor obiective civile din Ucraina, inclusiv 

despre un bombardament din apropierea memorialului Holocaustului de la Babin Iar, a anunțat purtătoarea de 

cuvânt a Casei Albe. Președintele Biden a subliniat, de asemenea, ajutorul susținut al Statelor Unite pentru Ucraina, 

inclusiv prin asistență de securitate, sprijin economic și ajutor umanitar, se afirmă în comunicatul Casei Albe. 

(REUTERS - 1 martie) /opopescu/dsirbu 

KORRESPONDENT: Kliciko s-a adresat eurodeputaților cu privire la aderarea Ucrainei la UE  

RADOR (1 martie) - Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a participat, marți, la o videoconferință la reuniunea 

grupului PPE din Parlamentul European și a cerut admiterea Ucrainei în Uniunea Europeană. "Am vorbit online 

la o reuniune a grupului PPE din Parlamentul European și am cerut deputaților europeni să susțină cererea Ucrainei 

de aderare la UE" - a scris Kliciko pe contul său de Facebook. De asemenea, primarul a menționat că discutat la 

telefon cu șeful grupului PPE, Manfred Weber. Primarul Kievului i-a informat pe eurodeputați în legătură cu 

situația din Ucraina, în special din capitală. "Am subliniat că armata rusă bombardează și distruge orașe și sate 

ucrainene, ucide civili. Lumea democratică trebuie să oprească sălbăticia și crimele împotriva umanității care au 

loc astăzi în centrul Europei" - a scris Vitali Kliciko. Politicianul a subliniat necesitatea de a oferi asistență 

umanitară Ucrainei și Kievului, pentru a preveni o catastrofă umanitară. (www.korrespondent.net - 1 martie) 

/sdan/dsirbu 

BBC: China s-a oferit să medieze un acord de încetare a focului cu Moscova, afirmă ministrul 

ucrainean de externe  

RADOR (1 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat că autoritățile din China - 

aliată importantă a Rusiei - s-au oferit să medieze un acord de încetare a focului cu Moscova. Dl Kuleba a spus că 

a avut "o discuție telefonică constructivă" cu omologul său chinez, Wang Yi. Televiziunea chineză de stat, care a 

relatat despre discuție, nu s-a referit la nicio ofertă concretă de mediere, însă l-a citat pe dl Wang afirmând că 

principala prioritate a Chinei este să amelioreze situația civililor și să prevină escaladarea conflictului. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 1 martie, ora 21:03) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Nedumerire a oficialilor și experților americani cu privire la modul de acțiune al 

forțelor aeriene ruse în Ucraina  

RADOR (1 martie) - Înainte de invadarea Ucrainei de către Rusia, serviciile de informații americane 

prevăzuseră un posibil atac puternic al Moscovei, care și-ar fi mobilizat rapid vasta putere aeriană menită a domina 

cerul Ucrainei. Dar primele șase zile au contrazis aceste așteptări și, în schimb, rușii au acționat mult mai delicat 
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cu puterea lor aeriană, atât de mult încât oficialii americani nu pot explica exact ce anume determină 

comportamentul aparent precaut al Rusiei. "Nu sunt neapărat dispuși să-și asume riscuri mari cu propriile lor 

aeronave și cu proprii piloți", a spus un oficial înalt al apărării din SUA, vorbind sub rezerva anonimatului. Cu 

mult depășită de armata Rusiei în ceea ce privește numerele și puterea de foc, forța aeriană a Ucrainei încă zboară 

și apărarea sa antiaeriană este încă considerată a fi viabilă - fapte care derutează experții militari. După salvele de 

început ale războiului din 24 februarie, analiștii se așteptau ca armata rusă să încerce să distrugă imediat forțele 

aeriene și apărarea aeriană a Ucrainei. Acesta ar fi fost "următorul pas logic și anticipat pe scară largă, așa cum s-

a văzut în aproape fiecare conflict militar după 1938", conform concluziilor grupului de reflecție RUSI din Londra 

dintr-un articol intitulat "Cazul misterios al forțelor aeriene ruse dispărute". În schimb, avioanele de luptă ale 

forțelor aeriene ucrainene încă efectuează misiuni defensive aeriene și atac la sol. Avioanele rusești zboară încă 

printr-un spațiu aerian contestat. Trupele ucrainene cu rachete sol-aer sunt capabile să amenințe aeronavele rusești 

și să creeze riscuri pentru piloții ruși care încearcă să sprijine forțele terestre. "Există o mulțime de lucruri pe care 

le fac care creează perplexitate", a spus Rob Lee, un specialist de la Institutul de Cercetare în Politică Externă. El 

a crezut că începutul războiului va fi marcat de "folosirea maximă a forței". "Pentru că pentru fiecare zi care trece 

există un preț și riscul crește. Și ei nu fac asta și, realist, este foarte greu de explicat de ce". Confuzia cu privire la 

modul în care Rusia și-a folosit forțele aeriene vine în momentul în care administrația președintelui Joe Biden 

respinge cererile de la Kiev pentru instituirea unei zone de interdicție a traficului aerian, care ar putea antrena 

Statele Unite direct într-un conflict cu Rusia, ale cărei planuri de viitor pentru forțele sale aeriene sunt neclare. 

Experții militari au observat dovezi ale lipsei de coordonare a forțelor aeriene ruse cu formațiunile de trupe terestre, 

cu mai multe coloane de trupe rusești trimise dincolo de acoperirea propriei lor apărări aeriene. Asta îi face pe 

soldații ruși vulnerabili la atacurile forțelor ucrainene, inclusiv a celor echipate cu drone turcești și rachete antitanc 

americane și britanice. David Deptula, un general cu trei stele retras în retragere al Forțelor Aeriene ale SUA, care 

a comandat cândva zona de excludere aeriană din nordul Irakului, a spus că este surprins că Rusia nu a muncit mai 

mult pentru a-și stabili dominația aeriană încă de la început. "Rușii descoperă că coordonarea operațiunilor multi-

domeniu nu este ușoară", a declarat dl Deptula pentru Reuters. "Și că nu sunt atât de buni pe cât au presupus că 

sunt". În timp ce rușii au avut performanțe slabe, armata Ucrainei a depășit așteptările până acum. Experiența 

Ucrainei din ultimii opt ani de luptă cu forțele separatiste susținute de ruși în est a fost dominată de războiul static 

în tranșee, în stilul Primului Război Mondial. În schimb, forțele Rusiei au dobândit experiență de luptă în Siria, 

unde au intervenit de partea președintelui Bashar al-Assad și au demonstrat o anumită capacitate de a-și sincroniza 

manevrele terestre cu atacurile aeriene și cu drone. Capacitatea forțelor ucrainene de a continua să zboare cu 

avioane de luptă este o demonstrație vizibilă a rezistenței țării în fața atacurilor și a întărit moralul atât pentru 

propria armată, cât și pentru poporul Ucrainei, spun experții. De asemenea, a dus la mitologizarea forțelor aeriene 

ucrainene, inclusiv printr-o legendă despre un pilot de luptă ucrainean supranumit "fantoma de la Kiev" care se 

presupune că a doborât de unul singur șase avioane rusești. SUA estimează că Rusia folosește puțin peste 75 de 

avioane în cadrul invaziei din Ucraina, a declarat oficialul american. Înainte de invazie, oficialii estimaseră că 

Rusia a pregătit sute din miile de avioane ale forțelor sale aeriene pentru misiuni în Ucraina. Cu toate acestea, 

oficialul american a refuzat marți să estimeze câte aeronave de luptă rusești, inclusiv elicoptere de atac, ar putea 

fi încă disponibile și în afara Ucrainei. Ambele părți au înregistrat pierderi. "Avem indicii că au pierdut unele 

avioane, dar la fel și ucrainenii", a spus oficialul. "Spațiul aerian este contestat activ în fiecare zi". (REUTERS - 1 

martie) /opopescu/dsirbu 

 

BBC: Președintele Ucrainei a cerut din nou Occidentului să se implice în războiul cu Rusia  

RADOR (1 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat că nu poate câștiga de unul 

singur războiul cu Rusia și că, inevitabil, Occidentul va trebui să se implice. El a spus că NATO ar trebui să revină 

asupra refuzului de a impune o zonă de interdicție a traficului aerian, despre care a afirmat că ar fi vitală pentru a 

opri bombardamentele ruse asupra Ucrainei: "Este important de știu că dacă Ucraina va cădea, toate acele trupe 

vor fi la frontierele țărilor voastre, la frontierele statelor membre NATO: Lituania, Polonia și așa mai departe. 

Acolo vor exista aceleași probleme și va avea loc a două rundă de încercări, pentru că vor avea loc provocări". Dl 

Zelenski a vorbit la telefon cu președintele Biden și a spus că au convenit asupra nevoii de pune capăt agresiunii 

ruse cât mai curând posibil. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 1 martie, ora 23:01) /opopescu/dsirbu 
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MTI: Guvernul de la Budapesta nu permite tranzitarea teritoriului Ungariei cu transporturi de 

arme letale  

RADOR (1 martie) - Ungaria a fost de acord ca Uniunea Europeană să livreze arme în Ucraina, însă guvernul 

ungar nu participă la această livrare la nivel bilateral și nu permite tranzitarea Ungariei cu arme letale, a declarat 

ministrul ungar de externe și al comerțului exterior, Péter Szijjártó, luni, la Pristina. La o conferință de presă 

comună cu omologul său kosovar, Donika Gervalla-Schwarz, șeful diplomației ungare a subliniat că Guvernul 

Ungariei a convenit duminică să activeze așa-numita Facilitatea Europeană pentru Pace (EPF), care permite UE 

să livreze arme Ucrainei, însă a precizat clar faptul că, la nivel național și bilateral, Ungaria nu participă la acest 

lucru. "Astăzi am luat o nouă decizie, în baza căreia nu permitem transportul prin Ungaria al acestor arme letale - 

având în vedere că aceste transporturi ar putea fi cu ușurință ținta unor atacuri militare", a spus ministrul ungar, 

care a menționat că este important ca Ungaria să nu fie implicată în războiul din vecinătatea sa. "Această decizie 

este justificată de securitatea Ungariei și a comunității maghiare din Transcarpatia", a spus șeful diplomației 

ungare. Péter Szijjártó a informat că, între timp, este în curs de pregătire una dintre cele mai mari operațiuni de 

ajutor umanitar din istoria Ungariei, în cadrul căreia în Transcarpatia va fi trimis un ajutor în valoare de 600 de 

milioane de forinți (1,6 milioane euro), care va include apă, alimente, produse de igienă și produse destinate 

copiilor. Potrivit oficialului ungar, acest lucru este necesar în vederea prevenirii unei catastrofe umanitare. 

"Poporul maghiar nu vrea acest război. Vrem pace atât în vecinătate, cât și în regiune" - a subliniat Péter Szijjártó. 

(MTI - 28 februarie) /ademeny/ilapadat 

MAGYAR NEMZET: Ungaria nu trimite nici arme, nici soldați în zonele de război (Viktor Orbán)  

RADOR (1 martie) - Trăim zile intense. Azi s-a întrunit Grupul Operativ pentru Securitate Națională" - a 

anunțat Viktor Orbán pe pagina sa de Facebook. Premierul ungar a subliniat că au fost evaluată evoluția războiului 

din Ucraina. "Suntem într-o situație de război, iar acum avem nevoie de calm. Interesul maghiarilor este ca Ungaria 

să nu se implice în acest război, astfel încât Ungaria nu trimite nici arme, nici soldați în regiunile de război" - a 

accentuat Viktor Orbán. Premierul ungar a mai spus că a trebuit adoptată o decizie cu privire la permiterea trecerii 

frontierei ungaro-ucrainene a transporturilor cu armament. "Am decis să nu permitem trecerea unor astfel de 

transporturi, deoarece în Transcarpatia trăiesc maghiari și nu susținem nicio acțiune care ar putea periclita siguranța 

acestora" - afirmat premierul ungar, care a accentuat că, în mod firesc, Ungaria va asigura ajutor umanitar. "Ieri și 

azi, în Ucraina au sosit ajutoare umanitare din Ungaria și îi ajutăm pe refugiații din Ucraina - a mai declarat Viktor 

Orbán. (https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/02/orban-viktor-magyarorszag-nem-kuld-sem-fegyvert-sem-

katonakat-a-haborus-ovezetbe) /ademeny/ilapadat 

RBC: UE a înregistrat cererea de aderare a Ucrainei  

RADOR (1 martie) - Ambasadorul ucrainean Vsevolod Cențov a înmânat reprezentantului permanent al 

Franței Philippe Leglise-Costa, care prezidează Consiliul UE, cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. 

Potrivit diplomatului, procesul de examinare a documentului a început. "Am predat cererea de aderare la Uniunea 

Europeană, semnată de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski" - a scris Cențov pe Twitter în noaptea de luni 

spre marți. Potrivit acestuia, cererea Ucrainei a fost înregistrată, astfel că a început procedura de examinare. 

(www.rbc.ua - 1 martie) /sdan/ilapadat 

BNR: Până în prezent, nu am trimis arme în Ucraina (premierul Bulgariei)  

RADOR (1 martie) - Premierul Bulgariei, Kiril Petkov, a făcut declarații de presă după ce a participat la 

ședința Consiliului de Miniștri, în cadrul căreia guvernul a decis să solicite desfășurarea unei ședințe extraordinare 

a Adunării Naționale și să propună deputaților candidatura lui Todor Tagarev la funcția de ministru al apărării. 

"Nimeni nu poate spune ce trebuie făcut în privința Bulgariei, nimeni nu ne poate vorbi despre sfera de influență, 

suntem o țară independentă și putem decide ce și cum pentru a stabili soarta Bulgariei. Avem libertatea de a vorbi 

într-un glas cu UE. Nu ne-am asumat angajamentul pentru niciun fel de avioane bulgărești. În primul rând, nu 

credem că ar fi rezonabil. Și așa numărul de avioane este insuficient chiar și pentru noi, nu putem da nimănui astfel 

de avioane. Cealaltă știre falsă pe care am auzit-o astăzi a fost că urma să trimitem trupe în Ucraina. Acestea sunt 

prostii, nimeni din Uniunea Europeană, nici la nivel NATO, nici măcar nu a sugerat cuiva să meargă în Ucraina. 
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În privința sprijinului militar și logistic, dacă se face ceva, va fi la nivelul UE și NATO și nu va fi trimis din 

Bulgaria în Ucraina, ci doar dacă se face ceva în comun cu UE", a declarat premierul bulgar. "Până în prezent nu 

am trimis arme în Ucraina. Ceea ce se organizează în prezent sunt câteva camioane pline cu haine, corturi, pături, 

încălțăminte", a explicat Kiril Petkov. (www.bnr.bg - 1 martie) /ddaniela/ilapadat 

RTS: Uniunea Europeană trebuie să monitorizeze armonizarea politicii externe a statelor 

candidate la UE cu politica externă europeană  

RADOR (1 martie) – Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a declarat că la ședința Consiliului Uniunii 

Europene s-a aprobat trimiterea unui pachet de ajutoare pentru Armata Ucrainei și s-au adoptat noi sancțiuni 

împotriva Rusiei. Borrell a făcut apel ca Uniunea Europeană să fie atentă și să monitorizeze posibila influență a 

Rusiei în afara Ucrainei, în special în Moldova și Georgia, dar și în Balcanii de Vest. "Trebuie să fim atenți când 

este vorba de Balcanii de Vest și să acordăm atenție modului în care statele din Balcanii de Vest, care sunt 

candidate la UE, își armonizează politica externă cu politica noastră" – a declarat Borrell. (www.rts.rs – 1 martie) 

/rmihaj/ilapadat 

RRA: Eurodeputații se reunesc în sesiune plenară extraordinară pentru a discuta răspunsul la 

invazia Rusiei în Ucraina  

RADOR (1 martie) - Eurodeputații se reunesc marți la Bruxelles, în sesiune plenară extraordinară pentru a 

discuta răspunsul la invazia Rusiei în Ucraina. Sesiunea a fost stabilită joia trecută de președinta Roberta Metsola 

și de liderii grupurilor politice din parlament, care au condamnat ferm atacul Rusiei asupra Ucrainei, catalogându-

l drept nejustificat și ilegal. La dezbateri vor participa președintele Consiliului European, Charles Michel, și 

președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar eurodeputații vor vota o rezoluție propusă de grupurile 

politice. Dezbaterile vor începe în jurul orei 13:30 de minute, ora României, iar rezultatele votului final asupra 

rezoluției sunt așteptate după ora 17:00, a informat Parlamentul European. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI 

- 1 martie, ora 9:00) /rpatulea/ilapadat 

BNR: Guvernul Bulgariei a decis să înlocuiască stocurile de tablete de iodură de potasiu expirate 

din Rezerva de Stat  

RADOR (1 martie) - Guvernul de la Sofia a decis să înlocuiască stocurile de tablete de iodură de potasiu 

expirate din Rezerva de Stat și stocurile de război. Prim-ministrul Kiril Petkov a confirmat că acest lucru se face 

din cauza ordinului lui Vladimir Putin ca forțele nucleare rusești să fie în stare de alertă maximă. "Să ridice gradul 

de alertă pentru forțele sale nucleare este o nebunie în sine. Nu pot să cred că în 2022 putem vorbi despre acest 

lucru în Europa. Noi, ca guvern bulgar, sperăm că nu există un astfel de risc, că în acest moment, acestea sunt un 

fel de intimidări strategice, dar nu putem rămâne indiferenți. Am verificat posibilitatea de a avea aceste tablete în 

rezerva noastră. Părți și module ale Sistemului național de alertă timpurie vor fi, de asemenea, înlocuite", a precizat 

premierul Petkov. (www.bnr.bg - 1 martie) /ddaniela/ilapadat 

RRA: Eurodeputații se reunesc în sesiune plenară extraordinară pentru a discuta răspunsul la 

invazia Rusiei în Ucraina  

RADOR (1 martie) - Eurodeputații se reunesc la Bruxelles în sesiune plenară extraordinară pentru a discuta 

răspunsul la invazia Rusiei în Ucraina. Sesiunea a fost stabilită joia trecută de președinta Roberta Metsola și de 

liderii grupurilor politice din parlament, care au condamnat ferm atacul Rusiei asupra Ucrainei, catalogându-l drept 

nejustificat și ilegal. La dezbateri vor participa președintele Consiliului European, Charles Michel, și președinta 

Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar eurodeputații vor vota o rezoluție propusă de grupurile politice. 

Dezbaterile vor începe în jurul orei 13:30, ora României, iar rezultatele votului final asupra rezoluției sunt așteptate 

după ora 17:00, a informat Parlamentul European. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 1 martie, ora 10:02) 

/ilixandru/ilapadat 
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MTI: Viktor Orbán, la întâlnirea cu ambasadorii Ungariei - Securitatea țării este pe primul loc  

RADOR (1 martie) - Cu ocazia consfătuirii cu șefii misiunilor diplomatice ale Ministerului Afacerilor 

Externe și Comerțului Exterior, premierul Viktor Orbán a ținut marți dimineața o prezentare pentru ambasadorii 

Ungariei privind sarcinile lor în perioada următoare  - a comunicat șeful Biroului de Presă al Prim-ministrului, 

Bertalan Havasi. Viktor Orbán s-a consultat mai întâi cu ministrul de externe Péter Szijjártó și cu secretarii de stat 

din minister, apoi a vorbit în fața ambasadorilor despre situația de criză creată de războiul ruso-ucrainean. 

Premierul ungar a subliniat: în momentul actual, cea mai importantă sarcină a tuturor, inclusiv a corpului 

diplomatic, este să împiedice implicarea Ungariei în război. Securitatea Ungariei este pe primul loc - a spus Viktor 

Orbán, care a adăugat: țara noastră participă la eforturile europene comune pentru a instaura pacea, dar nu vom 

trimite arme sau soldați în Ucraina, pentru că astfel am pune în pericol viața maghiarilor. (MTI - 1 martie) 

/ademeny/ilapadat 

RBC: Președintele Ucrainei va susține un discurs în Parlamentul European  

RADOR (1 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va susține, marți, un discurs în fața 

deputaților din Parlamentul European, mesajul urmând să fie în format online - a anunțat șeful Biroului 

Președintelui de la Kiev, Andri Ermak. Deocamdată, nu este cunoscută ora exactă a discursului lui Zelenski, însă 

cel mai probabil va avea loc după ora 13:00. RBC amintește că Volodimir Zelenski a declarat, luni, că a solicitat 

Uniunii Europene să accepte Ucraina în blocul comunitar în baza unei proceduri extraordinare. Ulterior, Zelenski 

a semnat cererea de aderare a Ucrainei la UE. Documentul a fost deja înregistrat oficial, iar procedura de examinare 

a acesteia de către UE a început. Marți, Parlamentul European ar urma să adopte o rezoluție privind acordarea 

statutului de țară candidată la UE. (www.rbc.ua - 1 martie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: Grecia sprijină sancțiunile UE împotriva Rusiei - premierul Kyriakos Mitsotakis  

RADOR (1 martie) - Grecia sprijină sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei după invazia ilegală a 

Ucrainei și este pregătită să găzduiască refugiați ucraineni, a declarat marți prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis 

Parlamentului. „Grecia a fost întotdeauna de partea corectă a istoriei și facem la fel și astăzi, aparținem 

Occidentului, libertății și democrației”, a spus el, adăugând că „pentru Grecia nu există dileme, suntem de partea 

Ucrainei, a libertății și a democrației”. Grecia este în alertă pentru orice atac cibernetic, a mai precizat premierul. 

(REUTERS - 1 martie) /aboboc/ilapadat 

KORRESPONDENT: UE va furniza Ucrainei date și informații de la Centrul pentru Sateliți al 

Uniunii Europene  

RADOR (1 martie) - Uniunea Europeană va furniza Ucrainei date și informații de la Centrul pentru Sateliți 

al Uniunii Europene. Kievul va primi informații de la Centrul pentru Sateliți al Uniunii Europene (SatCen), cu 

sediul la Madrid. Centrul de Sateliți al UE (SatCen) este o agenție a UE găzduită de Baza Aeriană Torrejón de 

lângă Madrid. În plus, țările europene vor spori sprijinul militar acordat pentru această țară. Uniunea Europeană 

va transfera date de informații cu privire la detaliile despre mișcările de trupe ruse pe teritoriul Ucrainei, a anunțat 

în cadrul unei conferințe de presă din 28 februarie, șeful diplomației europene, Josep Borrell, potrivit postului 

Euronews TV, care menționează că Kievul va primi date de la Centrul pentru Sateliți de la Madrid. În plus, Borrell 

a subliniat că țările UE sunt decise să sporească sprijinul militar acordat pentru Ucraina. Potrivit acestuia, 

sancțiunile impuse Rusiei vor costa scump Europa. ''Dar trebuie să fim pregătiți pentru asta, altfel va trebui să 

plătim un preț mult mai mare în viitor'', a mai spus șeful diplomației UE. El a mai adăugat că pe viitor relațiile 

dintre UE și Rusia nu vor mai fi determinate de comerț. UE a anunțat că a început oficial procedura de examinare 

a cererii Ucrainei de aderare la UE. (www.korrespondent.net - 1 martie) /vdraguta/ilapadat 

CNN: „Nicio țară din Europa nu se poate simți în siguranță” când vine vorba de Putin, a declarat 

președintele Lituaniei  

RADOR (1 martie) - Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a avertizat că nicio țară din Europa „nu se 

poate simți în siguranță” când vine vorba de președintele Putin, în timp ce invazia rusă în Ucraina a intrat în a 

șasea zi. „Nici o țară din Uniunea Europeană [UE], din Europa nu se poate simți în siguranță acum. Da, Ucraina 
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este ținta numărul unu, dar dacă nu putem sprijini Ucraina, dacă Ucraina va cădea - fiți sigur că vom fi următorii, 

că Rusia va rămâne la ușile noastre”, a spus Nausėda pentru CNN, când a fost întrebat dacă Putin își poate îndrepta 

atenția către statele baltice Lituania, Estonia și Letonia la un moment dat. (edition.cnn.com - 1 martie) 

/aboboc/ilapadat 

KORRESPONDENT: Președintele Zelenski cere UE să demonstreze că este alături de Ucraina  

RADOR (1 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți, într-un discurs online 

rostit în fața parlamentarilor europeni, că își dorește ca UE să demonstreze că susține Ucraina. "Cred că noi astăzi 

arătăm tuturor că aceștia suntem. Cu noi, UE va fi cu siguranță mai solidă. Fără UE, Ucraina va fi singură. Ne-am 

arătat forța. Am demonstrat că suntem cel puțin la fel ca voi. Demonstrați că sunteți alături de noi, demonstrați că 

nu ne abandonați, demonstrați că sunteți cu adevărați europeni. Atunci, viața va învinge moartea, iar lumina - 

întunericul. Glorie Ucrainei!" - a subliniat Zelenski, în aplauzele deputaților prezenți în Parlamentul European. 

(www.korrespondent.net - 1 martie) /sdan/avladucu 

RBC: Parlamentul European a demarat procedura specială de aderare a Ucrainei la UE  

RADOR (1 martie) - Parlamentul European a acceptat cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană - 

transmite, marți, Serviciul de Comunicații Speciale de la Kiev. Potrivit instituției, astfel, este lansată procedura 

extraordinară de admitere a Ucrainei în blocul comunitar. Amintim că președintele Volodimir Zelenski a semnat, 

luni, cererea de aderare a Ucrainei la UE. Kievul cere ca Ucraina să fie acceptată în UE în baza unei proceduri 

extraordinare. (www.rbc.ua - 1 martie) /sdan/avladucu 

BBC: Vladimir Putin va eșua utilizând tactici barbare împotriva civililor din Ucraina (Marea 

Britanie)  

RADOR (1 martie) - Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, l-a acuzat pe Vladimir Putin că utilizează 

ceea ce a numit "tactici barbare și nediscriminatorii" împotriva civililor nevinovați în războiul său împotriva 

Ucrainei. Vorbind după convorbirile avute la Varșovia, în Polonia, cu premierul polon, Mateusz Morawiecki, 

premierul Johnson a subliniat că liderul de la Kremlin nu va ieși învingător. "Vom continua să îi sprijinim pe 

prietenii noștri ucraineni și vom continua să facem acest lucru atâta timp cât este necesar. Într-un fel sau altul, sunt 

absolut convins - de fapt, sunt mai convins ca niciodată, pe măsură ce acest conflict hidos înaintează, că Putin va 

eșua", a declarat Boris Johnson. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 1 martie, ora 14:00) /mbaciu/avladucu 

TASS: Parlamentul European va solicita o anchetă internațională privind evenimentele din 

Ucraina  

RADOR (1 martie) - Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în deschiderea de marți a 

Sesiunii plenare extraordinare a PE privind Ucraina, a condamnat ferm operațiunea militară specială a Federației 

Ruse. "În numele Parlamentului European, condamn în cei mai fermi termeni posibili agresiunea militară a Rusiei 

împotriva Ucrainei și exprim solidaritatea cu toate victimele, precum și compasiunea în privința morților" - a 

declarat Metsola. "Vom sprijini jurisdicția Curții Penale Internaționale și investigarea crimelor de război din 

Ucraina" - a adăugat președinta Parlamentului European. Totodată, Parlamentul European salută cererea Ucrainei 

de aderare la UE. (www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/avladucu 

KORRESPONDENT: Roberta Metsola interzice accesul delegației ruse în PE: Agresorii nu au loc 

în Casa Democrației  

RADOR (1 martie) - Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că reprezentanții 

ruși nu vor avea voie să intre în clădirea PE. Metsola a făcut acest anunț, pe 1 martie, în cadrul unei reuniuni 

extraordinare a deputaților europeni, dedicată situației din Ucraina. "Parlamentul European are o istorie lungă și 

demnă, în timpul căreia, întotdeauna, s-a opus autocraților. Și voi cere interzicerea intrării în Parlamentul European 

pentru orice reprezentant al Kremlinului. Agresorii nu au loc în Casa Democrației" - a subliniat Metsola. Amintim 

că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a adresat un mesaj prin videoconferință deputaților prezenți în sala 

de plen a Parlamentului European. Zelenski a subliniat că țara sa luptă acum și pentru a fi un membru egal al 
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Europei și a cerut deputaților să dovedească prin alegerea pe care o fac că sunt cu adevărat europeni. Între timp, 

Parlamentul European a acceptat cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană. Documentul respectiv a fost 

semnat, luni, de președintele Volodimir Zelenski. Acesta a cerut ca Ucraina să fie acceptată în UE în baza unei 

proceduri extraordinare. (www.korrespondent.net - 1 martie) /sdan/lbadiu 

 

TASS: Olaf Scholz a cerut Moscovei să revină pe calea diplomatică în problema Ucrainei  

RADOR (1 martie) - Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a cerut conducerii Rusiei să oprească operațiunea 

din Ucraina și să revină pe calea diplomatică de soluționare a conflictului. Olaf Scholz a făcut această declarație, 

marți, în timpul conferinței de presă comună cu premierul luxemburghez, Xavier Bettel. "Nu pot rata ocazia ca 

împreună cu colegul meu să-i cerem președintelui rus să oprească imediat toate ostilitățile, să retragă trupele ruse 

și să revină pe calea dialogului" - a declarat Scholz. (www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/avladucu 

REUTERS: "Dovediți că sunteți alături de noi", le-a spus Zelenski europarlamentarilor, într-un 

discurs prin videoconferință  

RADOR (1 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut, marți, Uniunii Europene să 

demonstreze că sunt "alături de noi" în războiul Ucrainei cu Rusia, la o zi după ce Kievul a cerut oficial aderarea 

la blocul comunitar. Membrii Parlamentului European - mulți purtând tricouri cu mesajul "#standwithUkraine" și 

drapelul ucrainean, alții eșarfe sau panglici albastru-galbene, s-au ridicat și l-au aplaudat pe Zelenski, în timpul 

discursului rostit de acesta prin videoconferință, în plenul PE. "Luptăm pentru a fi membri egali ai Europei", a 

spus Zelenski în ucraineană, într-un discurs tradus în engleză de un translator care vorbea printre lacrimi. 

"Demonstrați că sunteți alături de noi. Dovediți că nu ne veți lăsa să plecăm. Dovediți că sunteți cu adevărat 

europeni, iar atunci viața va învinge în fața morții, iar lumina va învinge în fața întunericului", a spus liderul 

ucrainean, adăugând: "UE va fi mult mai puternică avându-ne pe noi". Zelenski a rămas la Kiev pentru a-și 

mobiliza poporul împotriva invaziei, iar în timp ce el se adresa europarlamentarilor o coloană de vehicule blindate 

ruse se îndreaptă către capitala Ucrainei. Președinții din opt state membre UE, din Europa Centrală și de Est, au 

publicat, luni, o scrisoare deschisă prin care cer ca Ucraina să primească imediat statutul de candidat la UE și 

începerea negocierilor oficiale în vederea aderării. Ucraina cunoaște faptul că orice proces de aderare va fi lung și 

dificil, chiar dacă după război va reuși să evite o recădere sub dominația Moscovei. Charles Michel, președintele 

Consiliului European, a declarat în PE, după discursul lui Zelenski, că blocul comunitar ar trebui să analizeze în 

mod serios cererea "legitimă" de aderare a Ucrainei, însă a adăugat: "Va fi dificil, știm că există opinii diferite în 

Europa (despre extinderea ulterioară)". UE a adoptat măsuri fără precedent, inclusiv finanțarea livrărilor de arme 

către Ucraina, după ce președintele Vladimir Putin a lansat război împotriva acesteia, săptămâna trecută. Potrivit 

proiectului de rezoluție și amendamentelor susținute de principalele partide din PE, europarlamentarii vor cere 

sancțiuni mai dure "care vizează slăbirea strategică a economiei și a industriei ruse, în special a sectorului militar-

industrial. Invazia în Ucraina transformă "efectiv, Rusia, într-un stat nealiniat", urmează să afirme 

europarlamentarii. Parlamentul European va îndemna, de asemenea, liderii UE să fie mai duri cu oligarhii și cu 

oficialii apropiați conducerii ruse, să restricționeze importurile de petrol și gaze din Rusia, să interzică în totalitate 

accesul Rusiei și al Belarusului la sistemul de comunicații bancare SWIFT și să închidă toate porturile UE pentru 

nave rusești sau nave care se îndreaptă către sau vin din Rusia. Cu toate acestea, într-un vot preliminar asupra 

amendamentelor, europarlamentarii au respins etichetarea Rusiei drept "stat nealiniat". Rusia afirmă că acțiunile 

sale în Ucraina constituie o "operațiune militară specială", menită să scape țara de liderii pe care îi caracterizează 

drept "neonaziști și dependenți de droguri". Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că 

decizia lui Putin de a invada Ucraina a avut ca efect unirea țărilor împotriva Rusiei. "Dacă Putin a încercat să 

dezbine Uniunea Europeană, să slăbească NATO și să rupă comunitatea internațională, a reușit exact opusul", a 

declarat von der Leyen în Parlamentul European, având prinsă de sacou o panglică în culorile albastru și galben. 

(REUTERS - 1 martie, ora 16:36) /mbrotacel/atataru 

BBC: Atacul rusesc cu rachete de la Harkov a fost "grețos", a afirmat Boris Johnson  

RADOR (1 martie) - Premierul britanic a descris atacul rusesc cu rachete care a vizat orașul ucrainean 

Harkov drept "grețos". În cursul unei vizite în Estonia, Boris Johnson a declarat că este necesar să fie luată atitudine 
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împotriva agresiunii ruse și să fie sprijinită Ucraina. Cel puțin 10 civili au murit după atacul de la Harkov. Mai 

devreme, în cursul unor întâlniri avute în Polonia, dl Johnson l-a acuzat pe Vladimir Putin că folosește "tactici 

barbare și nediscriminatorii" împotriva civililor nevinovați. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 1 martie, ora 21:04) 

/opopescu/dsirbu 

RRA: România sprijină total integrarea Ucrainei, a Republicii Moldova și a Georgiei în Uniunea 

Europeană (Klaus Iohannis)  

RADOR (1 martie) - România sprijină total integrarea Ucrainei, la fel a Republicii Moldova și a Georgiei 

în Uniunea Europeană, afirmă într-o postare pe o rețea de socializare președintele Klaus Iohannis. Locul acestor 

parteneri ai uniunii este în familia europeană, iar România va face tot ceea ce este posibil pentru ca acest obiectiv 

să devină realitate, mai spune șeful statului. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 1 martie, ora 9:00) 

/ilixandru/ilapadat 

RRA: Premierul Nicolae Ciucă a  discutat cu vicepreședintele SUA Kamala Harris despre situația 

de securitate din regiune  

RADOR (1 martie) - Premierul Nicolae Ciucă a discutat la telefon cu vicepreședintele Statelor Unite, 

Kamala Harris, despre situația de securitate din regiune, ca urmare a agresiunii militare ruse asupra Ucrainei. 

Vicepreședinta statelor Unite a transmis mulțumiri României pentru sprijinul acordat refugiaților ucraineni, iar 

șeful executivului român a mulțumit pentru suplimentarea numărului de militari americani sosiți în țara noastră. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 1 martie, ora 21:00) /mcimpoaca/dsirbu 

REUTERS: Erdoğan a discutat cu Lukașenko despre invazia Ucrainei de către Rusia  

RADOR (1 martie) - Biroul președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan a anunțat marți dimineața că acesta a 

discutat telefonic cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukașenko. Tema discuției a fost evoluția invaziei 

Ucrainei de către Rusia. Cei doi președinți au vorbit despre negocierile de încetare a focului dintre Rusia și Ucraina, 

potrivit biroului lui Erdoğan. Discuțiile nu au reușit să ajungă luni la un progres, iar negociatorii nu au spus când 

va avea loc o nouă întâlnire. Erdoğan i-a spus lui Lukașenko că Turcia va continua să depună eforturi pentru a opri 

războiul și a restabili pacea. Rusia numește acțiunile sale în Ucraina o „operațiune specială”. (REUTERS - 1 

martie) /aboboc/ilapadat 

RTS: Solicitarea Kosovo de a deveni membru NATO este o idee a SUA și UE, declară președintele 

Serbiei  

RADOR (1 martie) – Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că solicitarea Kosovo de a deveni 

membru NATO nu este ideea albanezilor kosovari, ci a aliaților lor din SUA și Uniunea Europeană, care doresc 

să determine patru state UE și NATO (Grecia, România, Slovacia, Spania) să recunoască independența Kosovo. 

"Nu este ideea albanezilor kosovari, ci a aliaților lor și a unor politicieni din SUA și UE. De ce este important 

pentru ei? În primul rând, doresc să determine patru state UE și NATO să recunoască independența Kosovo. Nu 

se poate să devii membru NATO dacă nu ești recunoscut ca stat. Este un mod, dar și o justificare, ca acele state să 

accepte și să spună că nu au avut de ales" – a explicat Vučić, adăugând că un al doilea motiv ar fi ca Serbia să fie 

pusă în fața unui fapt împlinit și să se spună că "doar Serbia nu a recunoscut Kosovo și nu are altă alegere". "În 

acest moment nu pot evalua cât e mare este pericolul, dar pentru noi nu este simplu. Mesajul meu pentru cetățeni 

este că indiferent de ce vor face unii și de cine va recunoaște Kosovo, Serbia, spre deosebire de ei, va respecta 

dreptul internațional, Carta ONU și integritatea teritorială a statelor recunoscute internațional, cum este Serbia, nu 

Kosovo, ceea ce înseamnă că indiferent de presiuni și șantaje, Serbia își va apăra integritatea teritorială" – a 

transmis Vučić. 

Referindu-se la criza din Ucraina, Vučić a declarat că din cauza presiunilor la care a fost expus, ultimele 

zile au fost pentru el un coșmar și cel mai dificil moment din cariera sa politică. Întrebat dacă așteaptă presiuni 

mai mari asupra Serbiei, așa cum solicită oficiali occidentali, care comentând concluziile adoptate de conducerea 

Serbiei privind situația din Ucraina, au transmis că Serbia s-a exclus singură din procesul de aderare la UE, Vučić 
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a răspuns că a luat asupra sa toată greutatea și se bucură că cetățenii Serbiei nu simt aceste presiuni. (www.rts.rs – 

1 martie) /rmihaj/ilapadat 

RTS: Comisarul european pentru extindere s-a întâlnit cu premierul Kosovo  

RADOR (1 martie) – Comisarul european pentru extindere, Olivér Várhelyi, s-a întâlnit la Bruxelles cu 

premierul Kosovo, Albin Kurti, cu care a discutat despre asigurarea stabilității regionale prin consolidarea 

colaborării în interiorul regiunii Balcanilor de Vest și despre dialogul cu Belgradul. Pe contul său de Twitter, 

Várhelyi a anunțat că s-a discutat și despre implementarea accelerată a Planului economic și de investiții al Uniunii 

Europene pentru Balcanii de Vest. Várhelyi a apreciat că pentru Pristina este importantă conectivitatea și tranziția 

energetică, precum și piața regională comună. (www.rts.rs – 1 martie) /rmihaj/ilapadat 

RTS: Statele care doresc relații strânse cu UE trebuie să-și armonizeze politica externă cu cea 

europeană, transmite Comisia Europeană  

RADOR (1 martie) – La întrebarea jurnaliștilor din Bosnia și Herțegovina (BiH) privind poziția Comisiei 

Europene față de Serbia și BiH, singurele state din Balcanii de Vest care nu au aderat la sancțiunile UE împotriva 

Rusiei, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Ana Pisonero, a amintit declarația șefului diplomației europene, 

Josep Borrell, care a transmis că UE "va monitoriza pozițiile statelor candidate când este vorba de armonizarea 

politicii lor externe cu cea europeană". Pisonero a accentuat că acum este un "moment decisiv" în care sunt puse 

sub semnul întrebării stabilitatea Europei, ordinea internațională și pacea. "Unitatea este puterea noastră. UE 

împreună cu partenerii au adoptat măsuri puternice ca răspuns la acțiunile Rusiei, cu obiectivul de a sprijini 

Ucraina. Se așteaptă ca și statale candidate la UE, așa cum este Serbia, să-și armonizeze cu UE politica externă și 

de securitate" – a declarat Pisonero.  

Amintim că șeful Delegației UE la Sarajevo, Johann Sattler, a făcut apel la autoritățile bosniace să adere la 

politica UE față de criza din Ucraina și să sprijine sancțiunile impuse Rusiei. "Solicităm BiH să se alăture politicii 

UE" – a declarat Sattler, adăugând că armonizarea cu politicile UE decurg din aspirațiile BiH de a deveni stat 

membru al UE. De asemenea, Sattler, a declarat că deocamdată nu există semnale că evenimentele din Ucraina s-

ar extinde în BiH, dar a subliniat că trebuie "monitorizată atent" evoluția situației. "Acesta este motivul creșterii 

numărului militarilor EUFOR de la 600 la 1.000. Este o măsură luată la momentul potrivit, este o măsură 

preventivă, deoarece deocamdată nu vedem nicio amenințare" – a declarat Sattler.  

Până acum BiH nu a impus sancțiuni Rusiei, deoarece cei trei membri ai Președinției colective a BiH au 

puncte de vedere diferite față de criza din Ucraina. Membrii bosniac și croat al Președinției BiH, Želiko Komšić 

și Šefik Džaferović, au condamnat ferm agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, în timp ce membrul sârb al Președinției 

BiH, Milorad Dodik, a declarat că în această criză BiH trebuie să fie neutră. "Vom rămâne neutri și nu ne vom 

alătura sancțiunilor UE împotriva Rusiei" – a declarat Dodik. (www.rts.rs – 1 martie) /rmihaj/ilapadat 

REUTERS: Turcia transmite Rusiei că este necesară încetarea imediată a focului în Ucraina  

RADOR (1 martie) - Ministrul apărării din Turcia, Hulusi Akar, i-a spus marți omologului său rus, Serghei 

Șoigu, că este necesară încetarea imediată a focului în Ucraina, din motive umanitare, a comunicat Ministerul turc 

al Apărării. Turcia - stat membru NATO - se învecinează cu Ucraina și cu Rusia la Marea Neagră și are relații 

bune cu ambele state. Luni, Turcia a anunțat că a cerut tuturor statelor să nu traverseze cu nave de război prin 

strâmtorile sale, către Marea Neagră, conform unui pact din 1936, care limitează trecerea unor nave militare ale 

Rusiei. În cadrul unei conversații telefonice cu Șoigu, Akar i-a spus acestuia că Turcia va continua eforturile pentru 

pacea regională și livrările de ajutoare umanitare, se precizează pe pagina de Twitter a ministerului. (REUTERS - 

1 martie, ora 16:48) /mbrotacel/asalar 

TASS: Recep Tayyip Erdoğan consideră inițiativa UE de a analiza problema aderării Ucrainei la 

UE ca fiind pozitivă  

RADOR (1 martie) - Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, consideră ca fiind pozitivă 

disponibilitatea UE de a analiza perspectiva aderării Ucrainei la Uniune, dar a subliniat că în ceea ce privește 

Ankara, UE nu a prezentat astfel de inițiative. Liderul turc a făcut această declarație marți, în timpul unei conferințe 
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de presă la Ankara, care a fost transmisă de postul de televiziune NTV. "Apreciem eforturile UE în contextul 

aderării Ucrainei la ea. Acesta este un eveniment minunat. Dar arătați aceeași sensibilitate față de Turcia. De ce 

vă mai îndoiți de noi? Sau trebuie să fim atacați pentru ca această (aderare la UE) să fie pe agenda voastră?" - a 

declarat Erdoğan. Președintele Turciei a amintit că timp de mulți ani UE a încetinit și a tergiversat procesul de 

aderare a republicii. Liderul turc a subliniat că multe țări din UE sunt și aliați ai Turciei la NATO, însă în domeniul 

cooperării cu Turcia pe linia complexul militar-industrial, "acestea se comportă nesincer". "Există țări din UE cu 

care trebuie să cooperăm. Dar poziția lor este departe de spiritul de solidaritate. De ce nu ne dați muniția necesară, 

alte mijloace? Aceasta este o cerință a parteneriatului nostru. Dar ei nu ne dau. Ce așteaptă, să izbucnească un 

război? NATO și UE vorbesc degeaba" - a spus el. Recep Tayyip Erdoğan a atras atenția asupra faptului că "atunci 

când Ucraina a fost lovită de probleme, (președintele ucrainean, Volodimir) Zelenski a vorbit în Parlamentul 

European și a primit aplauze în picioare". În ceea ce privește problema extinderii NATO, Erdoğan a subliniat că 

Turcia "nu s-a opus acestui lucru și rămâne un susținător al acestui proces". În opinia sa, extinderea NATO este o 

modalitate de a asigura pacea. Referindu-se la situația legată de operațiunea specială rusă în Ucraina, Erdoğan a 

cerut din nou ambelor părți "să înceteze imediat focul și să aducă o contribuție la pacea mondială". (www.tass.ru 

- 1 martie) /ssirbu/dsirbu 

TASS: Turcia nu intenționează să impună sancțiuni împotriva Rusiei  

RADOR (1 martie) - Turcia nu intenționează să impună sancțiuni împotriva Rusiei, pentru ca astfel să 

rămână un canal de dialog - a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui turc, Recep Tayyip Erdoğan. Potrivit 

afirmațiilor sale, Occidentul trebuie să stabilească cu Rusia relații reciproc avantajoase, așa cum a reușit să facă 

Turcia. (www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/dsirbu 

TASS: Ministrul de Interne al Turciei i-a numit "retardați mintal" pe cei care cer returnarea 

sistemelor S-400 în Rusia  

RADOR (1 martie) - Ministrul de interne al Turciei, Süleyman Soylu, a comentat, marți, apelurile de a 

returna Rusiei sistemele de rachete antiaeriene S-400 achiziționate de Ankara, din cauza evenimentelor din 

Ucraina. "Când a început războiul dintre Rusia și Ucraina, au început să folosească sloganuri miraculoase: "Hai să 

returnăm S-400". Iertați-mă, vă rog, dar sunt retardați mintal. Văzând situația din Ucraina, că ea nu poate face 

nimic împotriva aeronavelor și rachetelor, să înaintezi propuneri de returnare a sistemelor de apărare, aceasta este 

o idioțenie completă" - a declarat Süleyman Soylu, citat de portalul de știri Haberler. (www.tass.ru - 1 martie) 

/ssirbu/dsirbu 

CNN: Biden își menține angajamentul de a ține forțele americane în afara conflictului din Ucraina 

(Casa Albă)  

RADOR (1 martie) - Deși președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, continuă să solicite o zonă de 

interdicție a zborului în Ucraina, Casa Albă a afirmat, luni, că președintele american, Joe Biden, își menține ferm 

angajamentul de a păstra trupele americane în afara conflictului. "Președintele a afirmat foarte clar că nu 

intenționează să trimită trupe americane pentru a duce un război cu Rusia. Și cred că ceea ce este important de 

remarcat aici acesta ar fi, practic, un pas înainte, pentru o zonă de interdicție a zborului ar necesita implementare", 

a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki. "Ar fi nevoie de desfășurarea armatei americane pentru 

implementare, ceea ce ar fi un conflict direct, un posibil conflict direct și, posibil, un război cu Rusia, ceea ce este 

ceva din care nu intenționăm să facem parte", a subliniat Psaki. Și alți oficiali americani au afirmat că 

implementarea, de către SUA, a unei zone de interdicție a zborului în Ucraina este, în prezent, exclusă. 

Ambasadoarea SUA la Națiunile Unite, Linda Thomas-Greenfield, a spus că administrația Biden "a precizat clar" 

că SUA nu vor "avea o prezență fizică în teren", a declarat ambasadoarea, în cadrul emisiunii CNN "State of the 

Union". 

"Nu vom pune trupele americane în pericol. Asta înseamnă și că nu vor exista trupe americane în aer, dar 

vom lucra cu ucrainenii pentru a le oferi capacitatea de a se apăra."(edition.cnn.com - 1 martie) /mbrotacel/cpodea 
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BBC: Joe Biden a trimis o delegație de foști oficial ai apărării în Taiwan, pentru a oferi garanții 

privind sprijinul SUA  

RADOR (1 martie) - Președintele american, Joe Biden, a trimis o delegație de foști oficiali de rang înalt ai 

apărării în Taiwan, pentru a oferi garanții cu privire la sprijinul continuu al SUA pentru această insulă. Vizita are 

loc în contextul în care Taiwanul și-a ridicat nivelul de alertă, temându-se de faptul că China ar putea profita de 

neatenția Occidentului, pentru a adopta demersuri împotriva Taiwanului. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 1 

martie, ora 2:00) /mbrotacel/cpodea 

CNN: Blinken condamnă atacurile Rusiei asupra orașelor ucrainene și numărul tot mai mare de 

morți de civili  

RADOR (1 martie) - Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a condamnat rapoartele despre „atacuri ale 

Rusiei asupra orașelor ucrainene și din ce în ce mai mulți morți civili”, potrivit Departamentului de Stat. Blinken 

a făcut aceste comentarii în timpul unei convorbiri cu ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba. „Secretarul 

de stat a reiterat o solidaritate fermă față de poporul ucrainean, care rezistă cu curaj și respinge o invazie rusă 

brutală, premeditată și neprovocată”, potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price. 

(edition.cnn.com - 1 martie) /aboboc 

BBC: "Rușii sunt în urmă cu planul de invazie" - senator american  

RADOR (1 martie) - Parlamentarii americani au participat la un briefing clasificat, la Washington, pentru a 

primi informații actualizate despre situația din Ucraina. Senatorul din Connecticut, Chris Murphy, a postat pe 

Twitter că informarea a confirmat că "rușii au rămas în urmă cu planul de invazie". Senatorul din Virginia, Mark 

Warner, a adăugat că armata ucraineană a opus până acum o rezistență puternică. (bbc.com - 1 martie, ora 7:04) 

/aboboc/ilapadat 

REUTERS: Delictele comise de Rusia în Ucraina se amplifică de la oră la oră, a declarat secretarul 

de stat al SUA  

RADOR (1 martie) - Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat marți la Consiliul ONU 

pentru Drepturile Omului că "se amplifică de la oră la oră delictele" comise de Rusia în Ucraina, unde forțele ruse 

lovesc spitale, școli și clădiri rezidențiale. Antony Blinken, a mai spus că dezbaterea urgentă a forului internațional, 

programată pentru joi și la care rezoluția propusă de Kiev și aliații ar putea constitui o dovadă a încălcărilor, 

reprezintă "un important pas către asigurarea documentației și căilor de tragere la răspundere". "Trebuie să 

transmitem un mesaj hotărât și unitar președintelui Putin, să înceteze necondiționat toată această situație", a mai 

spus Antony Blinken. (REUTERS - 1 martie, ora 17:00) /mbaciu/atataru 

REUTERS: SUA analizează atent pentru depistarea unor posibile crime de război comise în 

Ucraina (Casa Albă)  

RADOR (1 martie) - Statele Unite analizează îndeaproape posibilele crime de război comise în timpul 

invaziei ruse în Ucraina și se angajează cu partenerii din lumea întreagă în dialog pe această temă, informează 

marți secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki. Au fost "o serie de rapoarte cu privire la tacticile îngrozitoare 

și barbare, fie legat de bombe cu fragmentație, fie legat de alte tactici pe care le-am văzut și care ar putea fi 

calificate drept crime de război", a declarat Jen Psaki într-un interviu acordat televiziunii americane Fox News. 

"Vom urmări situația îndeaproape și vom analiza exact acest aspect", a mai spus Jen Psaki. (REUTERS - 1 martie, 

ora 17:24) /mbaciu/asalar 

CNN: Coreea de Nord dă vina pe „politica de hegemonie” a SUA pentru războiul din Ucraina  

RADOR (1 martie) - Coreea de Nord a dat vina pe „politica de hegemonie a SUA și a Occidentului” pentru 

criza ucraineană, într-o declarație emisă de un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe. „Cauza principală a 

crizei ucrainene constă în totalitate în politica hegemonică a SUA și a Occidentului”, a spus purtătorul de cuvânt. 

Purtătorul de cuvânt al Coreei de Nord a adăugat că SUA și Occidentul „au subminat sistematic mediul de 
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securitate al Europei, devenind mai flagrante în încercările lor de a desfășura sisteme de arme de atac, în timp ce 

urmăresc sfidător expansiunea NATO către est”. (edition.cnn.com - 1 martie) /aboboc/ilapadat 

CNN: China regretă pierderile de vieți omenești în Ucraina, dar refuză să considere acțiunea 

Rusiei o invazie  

RADOR (1 martie) - China a declarat marți că "regretă" pierderile de vieți omenești din Ucraina și a calificat 

situația actuală ca fiind una "nedorită", dar a continuat să refuze să recunoască acțiunea militară a Rusiei în Ucraina 

ca fiind "o invazie". "Securitatea vieții și a proprietății civililor ar trebui efectiv garantată și, în special, crizele 

umanitare la scară largă ar trebui prevenite. Situația actuală este, din punctul nostru de vedere, de nedorit", a 

declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, Wang Wenbin. Oficialul chinez a adăugat că 

este "imperativ" ca toată părțile să manifeste "reținerea necesară" pentru a preveni o exacerbare a situației din 

Ucraina. (CNN INTERNATIONAL, 1 martie, ora 15:00) /mbaciu/atataru 

RRA: O nouă rundă de consultări în format restrâns a avut loc între președintele Statelor Unite, 

Joe Biden, și lideri globali  

RADOR ( 1 martie) - O nouă rundă de consultări în format restrâns a avut loc, aseară, între președintele 

Statelor Unite, Joe Biden, și lideri globali, în contextul agresiunii militare a Federației Ruse împotriva Ucrainei. 

Pentru prima dată în acest format a participat și premierul Japoniei, alături de liderii Uniunii Europene și NATO, 

premierii Marii Britanii și Canadei, cancelarul Germaniei și președinții Franței, Poloniei și României. Președintele 

Klaus Iohannis a subliniat în intervenția sa importanța accelerării procesului de creare a grupului de luptă al NATO 

în România, ca măsură de a consolida postura de descurajare și apărare a Alianței în regiune. Totodată, el a vorbit 

și despre nevoia de sprijin a eforturilor Republicii Moldova, atât în ceea ce privește gestionarea refugiaților 

ucraineni, cât și în cazul unei eventuale noi crize energetice. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 1 martie, ora 

1:00) /cpodea 

BBC: O delegație de foști oficiali de rang înalt ai SUA a sosit în Taiwan, iar Beijingul a reacționat 

indignat  

RADOR (1 martie) - O delegație de foști oficiali americani de rang înalt, trimisă de președintele Joe Biden, 

a sosit marți în Taiwan, subliniind angajamentul constant al Statelor Unite față de insulă. Momentul vizitei este 

unul semnificativ, pentru că are loc după ce Rusia a invadat Ucraina, iar delegația include foști oficiali din apărate 

și securitate. Potrivit unor speculații, China, care consideră Taiwanul teritoriu chinez, ar putea profita de acțiunile 

militare ale Rusiei în Ucraina pentru a-și impune propriile pretenții asupra Taiwanului. Beijingul a reacționat furios 

la vizita delegației americane, dar SUA pare hotărâtă să îi arate Chinei că, deși în Europa se derulează un conflict, 

Washingtonul nu își ignoră angajamentele față de estul Asiei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 1 martie, ora 

15:00) /mbaciu/asalar 

CNN: Reprezentanți UE și alți aliați au ieșit din sală la Conferința ONU privind dezarmarea în 

momentul în care a vorbit Serghei Lavrov  

RADOR (1 martie) - Reprezentanți europeni și alți aliați au ieșit din sală în timpul unui discurs la Geneva, 

susținut marți prin videoconferință, de ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la Conferința ONU privind 

Dezarmarea. Imagini publicate de delegația Franței arată cum zeci de oficiali părăsesc sala de conferințe, în timp 

ce Serghei Lavrov tocmai își începea discursul prin videoconferință. "Am ieșit, UE și partenerii ei, în această 

dimineață din sală în timpul declarațiilor ministrului Lavrov la Conferința privind dezarmarea, pentru a ne 

demonstra susținerea pentru Ucraina", se arată în mesajul postat pe Twitter de delegația franceză. În timpul 

discursului său la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, Serghei Lavrov a declarat că nu a participat personal 

din cauza a ceea ce a numit măsuri "scandaloase" luate de Uniunea Europeană, care a aplicat sancțiuni împotriva 

Rusiei pentru invazia neprovocată lansată în Ucraina. (CNN INTERNATIONAL - 1 martie, ora 14:00) 

/mbaciu/asalar 
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RBC: În Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, diplomații au arătat un boicot Rusiei și au 

sprijinit Ucraina  

RADOR (1 martie) - Membrii Consiliului ONU pentru Drepturile Omului au părăsit sala imediat ce 

videoclipul cu discursul lui Lavrov a început să fie difuzat în ședința consiliului, boicotând astfel Rusia. De 

asemenea, prin acest gest diplomații și-au exprimat sprijinul față de Ucraina, a anunțat Reprezentantul Permanent 

al Ucrainei la ONU, Serhi Kislița, pe contul său de Twitter. Astfel, reprezentanții mai multor țări au părăsit sala 

Consiliului ONU pentru Drepturile Omului înaintea începerii discursului ministrului rus de externe, Serghei 

Lavrov. "Membrii Consiliului ONU pentru Drepturile Omului au plecat de îndată ce a început videoclipul cu 

discursul lui Lavrov în ședința Consiliului. Ajunge cu încurajarea nebuniei criminalilor de război. Vom asculta 

Rusia la Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război ale regimului Putin" - a scris Kislița. Se subliniază că 

sala a fost părăsită de 140 de diplomați. (www.rbc.ua - 1 martie) /ssirbu/avladucu 

IX.2. Perspectiva militară  

KORRESPONDENT: Ministerul rus al Apărării va plăti câte 50 de dolari pentru fiecare militar 

din Armata Rusă decedat în războiul din Ucraina   

RADOR (1 martie) - Ministerul Apărării al Federației Ruse a estimat la 50 de dolari viața unui militar din 

Armata Rusă decedat în războiul din Ucraina. Familiile militarilor ruși care sunt uciși în Ucraina vor fi plătite 

fiecare câte 11.000 de ruble, echivalentul a 50 de dolari. Ministerul rus al Apărării va plăti câte 11.000 de ruble 

fiecărei familii a militarilor ruși uciși în războiul dus împotriva Ucrainei, a anunțat Rada Supremă pe canalul 

Telegram. La cursul valutar de marți, suma de 11.000 de ruble este echivalentă cu 50 USD, se specificată în anunțul 

Radei Supreme pe canalul Telegram. Abia în a patra zi a invaziei militare asupra Ucrainei, Ministerul rus al 

Apărării a recunoscut pierderile înregistrate în rândul militarilor săi și a anunțat că există morți și răniți, fără a 

menționa însă numărul exact al acestora. 

Potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, începând de luni dimineața, 28 februarie, și până 

marți, în jur de 5.300 de militari ruși au fost uciși în Ucraina. (www.korrespondent.net - 1 martie) 

/vdraguta/ilapadat 

INTERFAX: Ramzan Kadîrov a anunțat că s-au înregistrat morți și răniți în rândul cecenilor care 

luptă în Ucraina  

RADOR (1 martie) - Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a anunțat că s-au înregistrat morți și răniți în rândul 

conaționalilor săi care luptă pe teritoriul Ucrainei, în timpul operațiunii militare ruse. "Apropo, despre victime. 

Din păcate, există deja morți printre cetățenii Republicii Cecene. Doi au murit, alți șase s-au ales cu diferite răni", 

a scris Kadîrov pe canalul său Telegram. În acest sens, el a remarcat că: ''Da, la război sunt uciși oameni, iar aceasta 

a fost opțiunea lor, ca profesie''. "Și acești tineri au ales să devină eroi, dându-și viața pentru securitatea celor două 

țări. Au primit un ordin de a minimiza pierderile în rândul populației civile a Ucrainei pe care l-au și îndeplinit", a 

spus Kadîrov. 

În dimineața zilei de 24 februarie, președintele Vladimir Putin a anunțat începerea unei ''operațiuni militare 

speciale'' în Ucraina. Țările occidentale au răspuns prin impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei. (www.interfax.ru 

- 1 martie) /vdraguta/ilapadat 

KORRESPONDENT: Atacuri sunt lansate doar asupra obiectivelor militare - susține ministrul 

rus al apărării, Serghei Șoigu  

RADOR (1 martie) - Ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, una declară la Moscova, dar cu totul altceva 

face în Ucraina.  

Țările occidentale încearcă să folosească poporul ucrainean în lupta împotriva Rusiei, a declarat ministrul 

rus al apărării, Serghei Șoigu. ''Armata rusă va continua ''operațiunea militară specială'' împotriva Ucrainei până 

la atingerea obiectivelor sale'', a adăugat ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, în cadrul unei reuniuni de urgență 

convocată marți, 1 martie. În deschiderea reuniunii, Serghei Șoigu a amintit că ''în conformitate cu decizia 
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comandantului-șef suprem al Forțelor Armate Ruse, din 24 februarie, Forțele Armate Ruse desfășoară o operațiune 

militară specială în vederea protejării populației din Donbas, demilitarizării și denazificării Ucrainei". ''Principalul 

obiectiv pentru noi este să protejăm Federația Rusă de amenințarea militară reprezentată de țările occidentale, care 

încearcă să folosească poporul ucrainean în lupta împotriva țării noastre'', a spus Șoigu. El a subliniat că ''armata 

rusă nu ocupă teritoriul ucrainean, ci întreprinde toate măsurile pentru a păstra viețile și siguranța civililor''. 

''Atacuri sunt efectuate doar asupra țintelor militare și exclusiv cu arme de înaltă precizie'', a mai spus Șoigu. 

Totodată, ministrul rus a acuzat partea ucraineană, care ''nu ezită să folosească civilii drept scuturi umane''. Șoigu 

a mulțumit militarilor ruși ”pentru curajul și eroismul lor, pentru îndeplinirea în mod conștiincios și profesional a 

sarcinilor atribuite''. Forțele agresoare ruse au lansat atacuri asupra orașului Harkov cu rachete Grad MLRS. Nouă 

persoane au fost ucise și 37 au fost rănite. Și astăzi a fost efectuat un atac cu rachetă asupra centrului Harkovului, 

fiind distrusă clădirea administrativă. Patru oameni au murit în urma bombardamentelor în regiunea Kiev. Mihailo 

Podoleak, consilier al șefului cancelariei prezidențiale ucrainene a declarat că scopul Federației Ruse este de a 

induce panică și de înregistra victime în rândul populației. (www.korrespondent.net - 1 martie) /vdraguta/ilapadat 

TASS: Ministerul rus al Apărării a anunțat blocarea completă a accesului Armatei ucrainene în 

Marea Azov  

RADOR (1 martie) - Forțele Armate ale Federației Ruse au distrus un total de 1.325 de obiective ale 

infrastructurii militare în Ucraina, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, general-maior Igor 

Konașenkov. "În total, Forțele Armate ale Rusiei au distrus 1.325 de obiective ale infrastructurii militare a 

Ucrainei. Dintre acestea, 43 de puncte de control și centre de comunicații ale forțelor armate ucrainene" - a declarat 

Konașenkov. De asemenea, accesul armatei ucrainene în Marea Azov este complet blocat, a anunțat Ministerul 

rus al Apărării. (www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/lbadiu 

UNIAN: Rușii pregătesc un atac aerian asupra Catedralei Sfânta Sofia din Kiev  

RADOR (1 martie) - Trupele ruse de ocupație pregătesc un atac aerian asupra Catedralei Sfânta Sofia din 

Kiev, a anunțat serviciul de presă al Bisericii Greco-Catolice Ucrainene. "Am primit informații că trupele rusești 

pregătesc un atac aerian asupra celui mai important altar al poporului ucrainean din vremea Rusiei Kievene - 

Catedrala Sfânta Sofia din Kiev. Preafericitul Sviatoslav, capul și părintele Bisericii Greco-Catolice Ucrainene, 

face apel la toți creștinii să se roage pentru altarul spiritual al popoarelor slave și cere agresorului să se abțină de 

la acest act teribil de vandalism. "Fie ca Sfânta Sofia - Înțelepciunea lui Dumnezeu, să-i lumineze pe cei care au 

plănuit să comită această crimă" - se afirmă în comunicat. (www.unian.net - 1 martie) /ssirbu/avladucu 

CNN: Peste 400 de rachete a lansat până acum Rusia în Ucraina (SUA)  

RADOR (1 martie) - Statele Unite au declarat că au numărat peste 400 de rachete care au fost lansate de 

Rusia în invazia în Ucraina de la început până în această dimineață, a declarat marți un oficial american din apărare, 

care a adăugat că ucrainenii au încă sistemul de apărare antirachetă "viabil, intact și activat". Oficialul american a 

mai spus că, în timp ce Rusia nu a obținut încă o superioritate aeriană, "sunt zone unde ei dețin un mai mare control 

decât ceilalți". (CNN INTERNATIONAL, 1 martie, ora 18:00) /mbaciu/lbadiu 

REUTERS: Volodimir Zelenski face apel la instituirea unei zone de interdicție aeriană pentru 

rachete, avioane și elicoptere rusești  

RADOR (1 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, luni, că este timpul să se ia în 

considerare impunerea unei zone de interdicție aeriană pentru rachete, avioane și elicoptere rusești, în răspuns la 

bombardamentele Rusiei asupra orașului ucrainean Harkov. Zelenski nu a specificat cum și de către cine ar fi 

aplicată o zonă de interdicție aeriană. În cadrul unei declarații video, liderul ucrainean a precizat că Rusia a lansat 

56 de atacuri cu rachete și a tras 113 rachete de croazieră împotriva Ucrainei, în ultimele cinci zile. Zelenski a mai 

spus că un stat care comite crime de război nu trebuie să mai fie membru al Consiliului de Securitate ONU. 

Negocierile de luni s-au ținut pe fundalul bombardării teritoriului și a orașelor ucrainene, a punctat Zelenski, 

referindu-se la discuțiile cu delegația rusă, de la granița dintre Ucraina și Belarus. (REUTERS - 1 martie, ora 0:06) 

/mbrotacel/cpodea 
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REUTERS: Rusia a folosit luni o bombă cu vid în Ucraina (ambasadoarea Ucrainei în SUA)  

RADOR (1 martie) - Rusia a folosit, luni, o bombă cu vid, în timpul invaziei sale în Ucraina, a declarat 

ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Oksana Markarova. "Au folosit o bombă cu vid astăzi, care este, practic, 

interzisă de Convenția de la Geneva", a spus Markarova, după ce i-a informat pe membrii Congresului Statelor 

Unite. "Devastarea pe care Rusia încearcă să provoace Ucrainei este de amploare", a adăugat ambasadoarea 

ucraineană. (REUTERS - 1 martie, ora 0:18) /mbrotacel/cpodea 

CNN: SUA avertizează că Rusia și-ar putea intensifica în curând atacul asupra Kievului  

RADOR (1 martie) - Statele Unite au avertizat, luni seară, că Rusia și-ar putea intensifica în curând atacul 

asupra Kievului, chiar dacă invazia forțelor lui Vladimir Putin este încetinită, în mod remarcabil, de ucraineni. 

Oficialii ucraineni afirmă că "ce este mai greu abia urmează" pentru Kiev ."Ceea ce am văzut este că ucrainenii 

rezistă destul de eficient în jurul Kievului și au îngreunat înaintarea rușilor către sud. Dar să nu înțelegeți greșit. 

Domnul Putin are, încă, la dispoziție, puteri ofensive semnificative. Nu le-a dislocat pe toate în Ucraina, 

majoritatea sunt acolo", a spus purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby. (CNN INTERNATIONAL - 1 

martie, ora 2:13) /mbrotacel/cpodea 

RADOR: Forțele terestre ruse se apropie de capitala Ucrainei, cu un convoi care se întinde pe 64 

km  

RADOR (1 martie) - Imaginile din satelit realizate luni arată că forțele terestre ruse continuată să se apropie 

de capitala Ucrainei, cu un convoi militar care se întinde pe o lungime de 64 de kilometri, potrivit unei companii 

private din SUA. Maxar Technologies Inc a actualizat lungimea convoiului în baza unor imagini din satelit 

suplimentare, pe care le-a colectat și analizat. Maxar a comunicat că acest convoi, care conține sute de vehicule 

blindate, tancuri, artilerie tractată și vehicule de sprijin logistic, se întinde de la marginea de est a bazei aeriene 

Antonov (aflată la aproximativ 17 kilometri de centrul Kievului), până la nord de localitatea ucraineană Pribîrs'k 

și continuă să se deplaseze către sud, spre Kiev. Totodată, Maxar afirmă că au fost observate desfășurări de trupe 

terestre suplimentare și unități de elicoptere de atac, în sudul Belarusului, la mai puțin de 32 de kilometri de granița 

Ucrainei. (REUTERS, edition.cnn.com - 1 martie) ) /mbrotacel/cpodea 

BBC: Trupele ruse au început un asalt asupra orașului Herson, din sudul Ucrainei  

RADOR (1 martie) - Oficialii ucraineni afirmă că trupele ruse au început un asalt asupra orașului Herson, 

din sudul țării, situat între Mikolaiv și Noua Kahovka. "Potrivit martorilor oculari, inamicul avansează de la 

aeroport către autostrada Nikolaev", a anunțat, în ultima oră, Serviciul de Stat pentru Comunicații Speciale și 

Protecție a Informațiilor din Ucraina în ultima oră pe canalul său de Telegram. Anterior, BBC Ucraina a transmis 

că în apropierea aeroportului Herson s-au auzit explozii puternice. Administrația regională de stat din Herson a 

comunicat pe Facebook că orașul este înconjurat de trupe ruse, dar nu a fost capturat. Primarul orașului a precizat 

că armata rusă a instalat puncte de control la intrările în oraș. "Este greu de spus cum va evolua situația în 

continuare", a scris primarul Igor Kolikaye pe Facebook, adăugând: "Herson a fost și rămâne ucrainean!"  

"Vă rog pe fiecare dintre voi să rămână calm și prudent. Nu ieșiți afară în timpul staționării. Nu intrați în 

negocieri agresive cu nimeni și nu provocați inamicul la conflict", a spus primarul. (www.bbc.com - 1 martie) 

/mbrotacel/cpodea 

BBC: O coloană de tancuri rusești rulează prin Berdiansk  

RADOR (1 martie) - ”Doamne, încă unul!”, spune un rezident uluit care urmărește o coloană de tancuri 

rusești care rulează prin orașul-port Berdiansk, din sudul Ucrainei. "Cred că au fost vreo 15 până acum. Sunt 

nenumărate.... s-au oprit să vorbească". Mariupol, la aproximativ 85 km la est de Berdiansk, este încă sub asediu 

rusesc, dar nu a căzut încă, potrivit informațiilor. (bbc.com - 1 martie, ora 5:00) /aboboc 
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BBC: Australia acordă Ucrainei sprijin militar în valoare de 70 de milioane de dolari australieni  

RADOR (1 martie) - Australia va contribui cu 70 milioane de dolari australieni la sprijinirea militară a 

Ucrainei. Prim-ministrul Scott Morrison a declarat că banii vor fi direcționați atât pentru ajutoare letale, cât și 

neletale. „Vorbim de rachete, de muniție, vorbim de sprijinirea lor în apărarea propriei patrii, Ucraina”, a spus el. 

El a refuzat să detalieze, spunând că nu dorește „să dea Rusiei indicii”. Morrison adaugă că guvernul său va aloca, 

de asemenea, 35 de milioane de dolari australian pentru ajutor umanitar. (bbc.com - 1 martie, ora 5:00) /aboboc 

BBC: Parlamentarii americani au primit informări secrete despre războiul din Ucraina  

RADOR (1 martie) - Parlamentarii americani au primit informări clasificate despre situația din Ucraina de 

la înalți oficiali din apărare și informații. Informațiile includ posibile date pentru căderea Kievului și a altor orașe 

ucrainene. „Ce e mai rău urmează să vină din punct de vedere militar”, a spus senatorul republican Lindsey 

Graham, când a părăsit sala de informare. Un alt parlamentar a declarat pentru CNN că planul pentru zilele 

următoare este „alarmant”. Senatorul Chris Murphy, democrat din Connecticut, a scris pe Twitter: „Lupta pentru 

Kiev va fi lungă și sângeroasă”. Murphy a spus că națiunile occidentale nu numai că vor îngheța, ci vor și confisca 

bunurile președintelui rus și ale oligarhilor de top, o măsură care, spune el, este „probabil un pas mai departe decât 

a anticipat cercul interior al lui Putin”.  (bbc.com - 1 martie, ora 5:13) /aboboc 

BBC: 70 de soldați ucraineni au murit duminică, după bombardarea unei unități militare din Sumî  

RADOR (1 martie) - Până la 70 de soldați ucraineni au fost uciși duminică într-un raid de artilerie rusă 

asupra orașului Ohtîrka, din nord-est, potrivit unui oficial local. Șeful administrației de stat a regiunii Sumî spune 

că raidul a distrus o unitate militară ucraineană, iar salvatorii și voluntarii s-au străduit să recupereze cadavrele din 

moloz. "Au murit mulți oameni. În prezent, în cimitir se pregătesc locuri pentru aproximativ 70 de soldați ucraineni 

morți", a postat acesta pe Telegram. „Dar și inamicul primește ceea ce merită”, a adăugat el, spunând că în oraș 

sunt „o mulțime de cadavre rusești”, care acum sunt date Crucii Roșii. Afirmațiile sale nu au fost verificate 

independent. (bbc.com - 1 martie, ora 6:11) /aboboc 

UNIAN: În Ohtirka, din regiunea Sumî, invadatorii au distrus o unitate militară: 70 de militari 

ucraineni sunt considerați morți  

RADOR (1 martie) - În Ohtirka, regiunea Sumî din Ucraina, în urma incendiilor masive declanșate de 

invadatorii ruși, 70 de militari ucraineni, dintr-o unitate militară, și-au pierdut viața, a anunțat pe Telegram 

președintele Administrației Regionale Sumi, Dmitro Jivițki. "Ieri, artileria inamică a atacat o unitate militară. 

Continuă scoaterea cadavrelor de sub dărâmături. Serviciul de Stat de Urgență, voluntarii continuă activitatea în 

zonă, sunt mulți morți. Acum sunt pregătite gropile în cimitir pentru a-i înmormânta pe cei 70 de militari ucraineni 

decedați'', a precizat președintele Administrației Regionale Sumî, Dmitro Jivițki. În același timp, Jivițki a subliniat 

că au existat și pierderi grele în rândul inamicului. "Există numeroase victime în rândul militarilor ruși care au 

invadat orașul, le adunăm, iar angajații Crucii Roșii le vor transporta acasă", a adăugat președintele Administrației 

Regionale de Stat Sumî. De asemenea, el a publicat fotografii cu unitatea militară distrusă de invadatori, de sub 

dărâmăturile căreia sunt scoase cadavrele militarilor. Primarul din Ohtirka, Pavlo Kuzmenko, a declarat că ''bombe 

cu vid'', interzise de Convenția de la Geneva, au fost aruncate asupra orașului Ohtirka din regiunea Sumî. 

(www.unian.net - 1 martie) /vdraguta/ilapadat 

UNIAN: Sateliții au înregistrat imagini cu o coloană uriașă de echipamente militare rusești în 

apropiere de Kiev  

RADOR (1 martie) - Coloana de vehicule rusești este formată din vehicule blindate, tancuri, artilerie 

remorcată și alte vehicule militare. Noile imagini din satelit de la Maxar Technologies arată că, practic, convoiul 

militar rusesc, care a ajuns la periferia Kievului este mult mai lung decât se estima anterior. Convoiul are o lungime 

de peste 40 de mile (64 km), a precizat Maxar Technologies. Luni, Maxar Technologies a anunțat că convoiul se 

întindea pe aproximativ 17 mile de drum. Maxar a oferit date actualizate despre lungimea convoiului, potrivit unor 

noi imagini de satelit pe care le-a colectat și analizat. Imaginile de luni seara târziu arată că, de fapt, convoiul, a 

plecat de la Baza Aeriană Antonov - la aproximativ 17 mile de centrul orașului Kiev - la nord de Priborsk. Precizăm 
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cât de departe este Priborsk de capitala Ucrainei - este mai aproape de granița ucraineană-belarusă și de reactorul 

nuclear ieșit din funcție de la centrala Cernobîl. Compania a remarcat că a înregistrat coloane de fum, ridicându-

se deasupra caselor la nord și nord-vest de Ivankiv, aproape de drumurile pe care se deplasează convoiul. 

Momentan nu se știe ce a cauzat apariția fumului. (www.unian.net - 1 martie) /vdraguta/ilapadat 

UNIAN: Forțele aeriene ucrainene au distrus luni cinci avioane inamice, coloane de vehicule 

blindate și sisteme de apărare aeriană  

RADOR (1 martie) - Trupele ruse au suferit pierderi uriașe din cauza atacurilor aeriene ale forțelor de 

rachete antiaeriene și dronelor de atac ale Forțelor Aeriene din Ucraina. În ultimele 24 de ore, forțele aeriene ale 

Forțelor Armate ale Ucrainei au distrus cinci luptători inamici, mai multe coloane de vehicule blindate, o coloană 

cu combustibil, un sistem de apărare aeriană, un elicopter și au doborât o rachetă de croazieră. Comandamentul 

Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei a făcut acest anunț pe Facebook. Se menționează că trupele ruse 

au suferit pierderi uriașe din cauza loviturilor aeriene, a forțelor de rachete antiaeriene și a dronelor de atac ale 

Forțelor Aeriene din Ucraina. În timpul unui raid aerian puternic al invadatorilor asupra Vasilkov și Brovari, piloții 

de vânătoare ucraineni au interceptat și doborât două avioane rusești. Eforturile luptătorilor ucraineni au fost 

finalizate de diviziile de rachete antiaeriene S-300, care au distrus trei avioane ale invadatorilor. Forțele aeriene 

ucrainene au doborât cinci avioane de luptă rusești. Conform datelor preliminare, acestea sunt Su-30 și Su-35. În 

apropiere de Kiev, sistemul de rachete antiaeriene Buk M-1 a doborât o rachetă de croazieră și un elicopter inamic. 

În plus, aeronave de atac ucrainene Su-25 au lucrat în echipă și în pereche și au lansat mai multe atacuri cu rachete 

și bombe asupra coloanelor blindate și a militarilor inamici în regiunile Kiev și Jitomîr. "Aviația a funcționat și ea 

cu succes. Avioanele Su-24M ale Forțelor Aeriene au lansat cel puțin patru bombardamente devastatoare asupra 

coloanelor de tancuri, coloanelor de echipamente mecanizate, a unui convoi cu combustibil și lubrifianți în 

regiunea Cernihiv și lângă Berdiansk", se precizează într-un comunicat. Luni, echipajele dronelor Bayraktar TB2 

au lovit trei ținte: un tanc inamic și două sisteme de rachete antiaeriene Buk ale invadatorilor. (www.unian.net - 1 

martie) /vdraguta/ilapadat 

RBC: Forțele aeriene ucrainene au doborât cinci avioane de vânătoare rusești în ultimele 24 de ore 

(raport al armatei)  

RADOR (1 martie) - Ministerul Apărării de la Kiev a publicat un bilanț al activității Forțelor Aeriene în 

cursul zilei de 28 februarie, menționând că acestea au doborât cinci avioane de vânătoare și un elicopter aparținând 

Federației Ruse. "Forțele Aeriene au doborât cinci avioane de vânătoare. Conform datelor preliminare erau avioane 

Su-30 și Su-35. În apropiere de Kiev, sistemul ucrainean de rachete antiaeriene Buk M-1 a doborât o rachetă de 

croazieră și un elicopter al inamicului. De asemenea, avioane ucrainene Su-25 au efectuat mai multe atacuri cu 

rachete și bombe asupra coloanelor de vehicule blindate și militarilor Rusiei în regiunile Kiev și Jitomîr. Su-24 a 

lansat patru bombardamente devastatoare asupra coloanelor de tancuri, de echipamente mecanizate și de 

combustibil în regiunea Cernihiv și lângă Berdiansk. Dronele Bayraktar TB2 au distrus trei ținte: un tanc inamic 

și două sisteme de rachete antiaeriene Buk ale invadatorilor ruși" - transmite armata ucraineană. (www.rbc.ua - 1 

martie) /sdan/ilapadat 

RRA: Armata rusă a continuat atacurile asupra capitalei Kiev și orașului Harkov  

RADOR (1 martie) - Armata rusă a continuat noaptea trecută atacurile asupra capitalei Kiev și orașului 

Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina. În acest oraș, situat în est, aproape de frontiera cu Rusia, militarii 

ruși au aruncat în aer stații de alimentare cu energie electrică și au distrus cu rachete etajele superioare a două 

clădiri înalte. În același timp, convoiul militar rusesc, care înaintează dinspre nord spre Kiev, se întinde pe 64 de 

km, potrivit unor imagini din satelit. Acestea arată și desfășurări de forțe și unități de elicoptere de atacuri la sol 

în sudul Belarusului, la mai puțin de 32 km nord de frontiera cu Ucraina. Situația rămâne tensionată pe tot teritoriul 

țării potrivit Statului Major al Armatei Ucrainene, care a confirmat și un atac asupra orașului Herson din sud. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 1 martie, ora 7:01) /rpatulea/ilapadat 
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UNIAN: Forțele aeriene ucrainene au distrus luni cinci avioane inamice, coloane de vehicule 

blindate și sisteme de apărare aeriană  

RADOR (1 martie) - Trupele ruse au suferit pierderi uriașe, din cauza atacurilor aeriene ale forțelor de 

rachete antiaeriene și dronelor de atac ale Forțelor Aeriene din Ucraina. În ultimele 24 de ore, forțele aeriene ale 

Forțelor Armate ale Ucrainei au distrus cinci luptători inamici, mai multe coloane de vehicule blindate, o coloană 

cu combustibil, un sistem de apărare aeriană, un elicopter și au doborât o rachetă de croazieră. Comandamentul 

Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei a făcut acest anunț pe Facebook. Se menționează că trupele ruse 

au suferit pierderi uriașe din cauza loviturilor aeriene a forțelor de rachete antiaeriene și a dronelor de atac ale 

Forțelor Aeriene. În timpul unui raid aerian puternic al invadatorilor asupra Vasilkov și Brovari, piloții de 

vânătoare ucraineni au interceptat și doborât două avioane rusești. Eforturile luptătorilor ucraineni au fost finalizate 

de diviziile de rachete antiaeriene S-300, lovind trei avioane ale invadatorilor. Forțele aeriene ucrainene au doborât 

cinci avioane de luptă rusești. Conform datelor preliminare, acestea sunt Su-30 și Su-35. În apropiere de Kiev, 

sistemul de rachete antiaeriene Buk M-1 a doborât o rachetă de croazieră și un elicopter inamic. În plus, aeronave 

de atac ucrainene Su-25 au lucrat în echipă și în pereche și au lansat mai multe atacuri cu rachete și bombe asupra 

coloanelor blindate și a militarilor inamici în regiunile Kiev și Jitomîr. "Aviația a funcționat și ea cu succes. 

Avioanele Su-24M ale Forțelor Aeriene au lansat cel puțin patru bombardamente devastatoare asupra coloanelor 

de tancuri, coloanelor de echipamente mecanizate, a unui convoi cu combustibil și lubrifianți în regiunea Cernihiv 

și lângă Berdiansk", se precizează într-un comunicat. Luni, echipajele dronelor Bayraktar TB2 au lovit trei ținte: 

un tanc inamic și două sisteme de rachete antiaeriene Buk ale invadatorilor. (www.unian.net - 1 martie) 

/vdraguta/ilapadat 

 

BBC: Cel puțin 70 de soldați ucraineni au fost uciși în Ohtirka  

RADOR (1 martie) - Oficialii ucraineni au confirmat că cel puțin 70 de soldați au fost uciși duminică într-

un atac aerian rusesc asupra unei baze militare. Atacul a avut loc la Ohtirka, în regiunea Sumî, care este în prezent 

asediată de forțele ruse. Lucrătorii de urgență încă încearcă să găsească supraviețuitori printre ruine. Parlamentul 

Ucrainei tocmai a postat pe Twitter un omagiu adus militarilor, spunând „Glorie eternă eroilor Ucrainei”. (bbc.com 

- 1 martie, ora 8:00) /aboboc/ilapadat 

UKRAINSKA PRAVDA: Regiunea Kiev: Centru de reabilitare al Ministerului Veteranilor, atacat 

de trupele ruse  

RADOR (1 martie) - Trupele ruse a tras asupra unui centru de reabilitare al Ministerului Veteranilor din 

Ucraina, localizat în Borodianka, regiunea Kiev. "Este un act de încălcare a dreptului internațional umanitar, un 

act de violență, care va fi pedepsit" - a transmis ministrul ucrainean pentru problemele veteranilor, Iulia Laputina. 

Potrivit acesteia, în timp ce traversau localitatea Borodianka, tancurile trupelor de ocupație ruse, la ordinul 

comandanților lor, au început să distrugă în mod deliberat infrastructura și locuințele, iar un grup separat de tancuri 

a deschis focul în mod haotic asupra blocurilor rezidențiale. Ukrainska Pravda amintește că, nu departe de Kiev, 

un obuz a lovit, marți, o maternitate privată. Toată lumea a fost evacuată din clădirea avariată. 

(www.pravda.com.ua - 1 martie) /sdan/ilapadat 

KORRESPONDENT: Oleksandr Oksancenko, unul dintre cei mai buni piloți de luptă din lume, a 

fost ucis  

RADOR (1 martie) - Colonelul ucrainean Oleksandr Oksancenko, unul dintre cei mai buni piloți de luptă 

din lume, a fost ucis într-o confruntare aeriană - transmite ziarul Korrespondent. Președintele Volodimir Zelenski 

i-a acordat, post mortem, titlul de Erou al Ucrainei. Potrivit comandamentului Forțelor Aeriene Ucrainene, 

Oksancenko a murit în luptă, deturnând aeronavele inamice ale Rusiei. Oleksandr Oksancenko avea peste 2.000 

de ore de zbor și o performanță greu de egalat în privința executării celor mai complexe elemente de acrobație. 

Acesta a devenit celebru după zboruri triumfale la spectacolele aeriene SIAF, The Royal International Air Tattoo, 

International Airshow-2017 și Czech International Air Fest. "Stilul său de a efectua acrobații este cunoscut lumii 

întregi. Colonelul Oleksandr Oksancenko este considerat, pe bună dreptate, unul dintre cei mai buni piloți de 
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acrobație aeriană ai aeronavelor de luptă" - a transmis comandamentul Forțelor Aeriene Ucrainene. 

(www.korrespondent.net - 1 martie) /sdan/ilapadat 

KORRESPONDENT: Cel puțin 70 de militari ucraineni au fost uciși într-un atac rusesc lansat în 

regiunea Sumî  

RADOR (1 martie) - Cel puțin 70 de militari ucraineni au murit într-un atac al trupelor ruse asupra unei 

unități a armatei din orașul Ohtirka, regiunea Sumî - transmite, marți, ziarul Korrespondent. Informațiile în acest 

sens au fost transmise de către guvernatorul regiunii Sumî, Dmitro Jivițki, citat de Serviciul de Stat pentru 

Comunicații Speciale și Protecția Informației. Există posibilitatea ca armata rusă să fi început să atace Ucraina cu 

bombe termobarice. Potrivit informațiilor preliminare, asupra unității militare din Ohtorka au fost aruncate, în 

total, trei astfel de bombe. Experții au găsit la fața locului fragmente de bombe termobarice, numite uneori și 

"bombe cu vid". (www.korrespondent.net - 1 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Orașul ucrainean Harkov, atacat cu rachete rusești  

RADOR (1 martie) - Invadatorii ruși au lansat un atac cu rachete asupra orașului Harkov, în dimineața de 1 

martie - au transmis autoritățile ucrainene. Departamentul de Protecție Civilă al Administrației Regionale de Stat 

Harkov menționează că, potrivit datelor preliminare, una dintre rachete a lovit Piața Libertății (Maidan Svobodi) 

din oraș. (www.rbc.ua - 1 martie) /sdan/ilapadat 

KORRESPONDENT: Operatorii de telefonie mobilă din Ucraina au întrerupt comunicațiile 

militarilor ruși  

RADOR (1 martie) - Operatorii de telefonie mobilă din Ucraina au întrerupt comunicațiile militarilor ruși 

aflați pe teritoriul ucrainean. Militarii ruși au început să confiște telefoane mobile de la civili. Ucrainenii care sunt 

în astfel de situații sunt rugați să ia legătura de urgență și să comunice de urgentă acest lucru operatorului. 

''Operatorii de telefonie mobilă ucraineni au întrerupt comunicațiile trupelor invadatoare ruse, blocându-le accesul 

la rețelele de telefonie mobilă cu numere rusești'', a relatat Biroul de presă al Serviciului de Stat pentru Comunicații 

Speciale și Protecția Informațiilor din Ucraina. "Comunicațiile sunt elementele cheie ale desfășurării unor 

operațiuni militare eficiente. După ce sunt lipsiți de posibilitatea de a suna de pe numerele lor, forțele de ocupație 

ruse confiscă din ce în ce mai multe telefoane ale cetățenilor ucraineni", se precizează în comunicat. Pe rețelele de 

socializare a apărut un videoclip în care ocupanții ruși îi împușcă pe civili. Adăugăm că Mastercard a deconectat 

mai multe bănci rusești de la sistemul de plăți. Mastercard nu precizează însă care sunt aceste instituții financiare. 

(www.korrespondent.net - 1 martie) /vdraguta/ilapadat 

KORRESPONDENT: Are loc distrugerea populației pașnice, a declarat președintele Ucrainei, 

Volodimir Zelenski  

RADOR (1 martie) - Kievul rămâne ținta principală a inamicului, prin urmare bombardarea orașului 

continuă, iar grupuri de sabotori sunt trimise în mod constant în oraș, a remarcat Volodimir Zelenski. Președintele 

Ucrainei a calificat bombardarea caselor de locuit din orașul Harkov de către trupele ruse drept o crimă de război, 

care ar trebui pedepsită. El a postat aceste declarații, luni, 28 februarie, pe canalul Telegram. Volodimir Zelenski 

a menționat că relatările martorilor oculari, precum și înregistrările video făcute în acele momente, indică clar 

faptul că nu este vorba despre un atac accidental, ci despre o distrugere în masă a civililor, bine orchestrată. "Știau 

exact unde să lanseze atacuri și cu certitudine vor plăti fiind trași la răspundere de Tribunal Internațional pentru 

aceste crime, deoarece este o încălcare a tuturor convențiilor internaționale. Nimeni nu o să vă ierte faptul să ați 

ucis ucraineni pașnici", a spus Zelenski. În același timp, președintele a cerut ''distrugerea răului'', inclusiv 

distrugerea lui din punct de vedere economic. El a precizat că în cele cinci zile de război au fost efectuate 56 de 

atacuri de rachete asupra Ucrainei, fiind lansate 113 rachete de croazieră. Zelenski a subliniat că Rusia ar trebui să 

fie izolată și exclusă din Consiliul ONU. El a cerut, de asemenea, să nu mai cumpere nimeni produsele rusești. De 

asemenea, adresându-se cetățenilor ucraineni, președintele a menționat că autoritățile sunt la curent cu toate 

distrugerile și victimele războiului. 

''Memorie eternă celor căzuți la datorie și respect pentru cei care ne apără pământul'', a spus președintele. 
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Referindu-se la atacul de la Kiev, Volodimir Zelenski a subliniat că orașul Kiev este ținta numărul unu 

pentru inamic. "Vor să distrugă statul nostru național, de aceea capitala este în permanență amenințată. Astăzi au 

fost deja efectuate trei lovituri cu rachete și bombe. Ținta lor este Centrala termică nr. 6. Vor să dezactiveze centrala 

și să lase orașul fără curent electric. Nu i-am lăsat să ''spargă'' apărarea capitalei "Și ne trimit sabotori, în mod 

constant, cu sutele. Îi descoperim pe toți, pe toți", a spus șeful statului. El a mai menționat că, la inițiativa părții 

ruse, a avut loc prima rundă de negocieri între Ucraina și Rusia. "Aceste negocieri au avut loc pe fondul 

bombardamentelor și atacurilor lansate asupra teritoriului nostru, asupra orașelor noastre. Sincronizarea 

bombardamentelor cu procesul de negociere a fost vizibilă. Cred că Rusia încearcă să facă presiune într-un mod 

atât de pueril. Nu acceptăm astfel de tactici. Negocierile corecte pot avea loc doar atunci când o parte nu atacă 

cealaltă parte cu artileria, cu rachete, chiar în momentul negocierilor'', a mai spus președintele. După ce delegația 

va reveni la Kiev, autoritățile țării intenționează să analizeze ceea ce s-a discutat și vor decide cum să treacă la cea 

de-a doua rundă de negocieri. "Un alt fapt care este extrem de important și trebuie menționat. Așteptăm asta de 30 

de ani. Astăzi am semnat o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Ne-am câștigat dreptul de a fi împreună cu 

toată lumea din Europa în această luptă. Cererea mea a fost deja transmisă la Bruxelles și înregistrată oficial. A 

sosit momentul", a adăugat Zelenski. Reamintim că președinții Bulgariei, Republicii Cehe, Estoniei, Letoniei, 

Lituaniei, Poloniei, Slovaciei și Sloveniei au cerut acordarea imediată Ucrainei a statutului de țară candidată la 

UE. (www.korrespondent.net - 1 martie) /vdraguta/ilapadat 

REUTERS: Serviciile de informații din Marea Britanie arată că avansul rușilor spre Kiev este lent  

RADOR (1 martie) - Înaintarea rușilor spre Kiev a înregistrat puține progrese în ultimele 24 de ore din cauza 

dificultăților logistice, iar armata a intensificat utilizarea artileriei la nord de capitală, arată o actualizare a 

serviciilor de informații militare britanice. „Avansul Rusiei spre Kiev a înregistrat puține progrese în ultimele 24 

de ore, probabil ca urmare a dificultăților logistice”, a transmis Ministerul britanic al Apărării. „Forțele ruse au 

intensificat utilizarea artileriei la nord de Kiev și în vecinătățile Harkov și Cernihiv. Folosirea artileriei grele în 

zonele urbane dens populate crește foarte mult riscul de victime civile”. „Rusia nu a reușit să câștige controlul 

asupra spațiului aerian de deasupra Ucrainei, ceea ce a determinat trecerea la operațiuni de noapte în încercarea de 

a-și reduce pierderile”, se arată în comunicat. Reuters nu a putut verifica imediat informațiile. (REUTERS - 1 

martie) /aboboc/ilapadat 

BBC: Raid aerian în centrul orașului Harkov, la primele ore ale dimineții  

RADOR (1 martie) - Centrul Harkovului a fost ținta unui raid aerian rusesc. Raidul de dimineață a părut să 

vizeze birourile guvernamentale din Piața Libertății din centrul orașului. Un videoclip viral pe canalele de 

socializare din Ucraina arată o rachetă care lovește în fața clădirii Administrației Regionale, provocând o explozie 

uriașă, care a distrus geamurile și mașinile din apropiere. Bombardamentul a fost semnalat la ora locală 8:00. Încă 

nu se știu informații despre eventuale victime. Orașul nord-estic Harkov a avut parte de lupte puternice și 

bombardamente aeriene în ultimele zile. Este al doilea oraș ca mărime din Ucraina și are o populație de 1,6 

milioane. (bbc.com - 1 martie, ora 9:30) /aboboc/ilapadat 

KORRESPONDENT: 96 de tancuri rusești au fost distruse în regiunea Sumî din Ucraina  

RADOR (1 martie) - 96 de tancuri rusești au fost distruse în regiunea Sumî din Ucraina. În apropiere de 

Lebedine, armata ucraineană a distrus o bază rusă mobilă de alimentare cu combustibili, cu ajutorul unui aparat de 

zbor fără pilot Bayraktar. De asemenea, în apropiere de orașul Lebedine din regiunea Sumî, armata ucraineană, 

folosind drone Bayraktar, a eliminat 96 de tancuri rusești, 20 de rachete Grad și opt camioane cu combustibil, a 

raportat Comandamentul Operațional Nord pe Facebook. "Au fost lichidate 96 de tancuri inamice, 20 de rachete 

Grad, opt camioane cu combustibil în apropiere de Lebedin fiind arse complet, distruse de artilerie și de țintele 

precise ale dronelor Bayraktars. Era o bază de combustibil mobilă pentru forțele ruse. Pozițiile rachetelor ruse 

Grad au fost și ele distruse!", a raportat Comandamentul Operațional Nord pe Facebook. Potrivit Statului Major 

al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 28 februarie, aproximativ 5.300 de militari ruși și-au pierdut 

viața în Ucraina și au fost distruse 191 de tancuri, 29 de avioane, 29 de elicoptere și cinci sisteme de apărare aeriană 

inamice. (www.korrespondent.net - 1 martie) /vdraguta/ilapadat 
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UKRAINSKA PRAVDA: Rusia suferă pierderi zdrobitoare pe toate fronturile - susține ministrul 

apărării din Ucraina  

RADOR (1 martie) - Ministrul ucrainean al apărării, Oleksi Reznikov, susține că "Rusia lui Putin, care a 

atacat Ucraina în noaptea de 24 februarie, suferă pierderi zdrobitoare pe toate fronturile - militar, economic, 

cibernetic". "122 de ore de rezistență. Datorită eroismului apărătorilor și apărătoarelor noastre se deschid noi 

fronturi, unde inamicul suferă pierderi. Vreau să-i menționez pe băieții noștri din est. Au devenit o barieră de 

netrecut pentru inamic, îl demoralizează teribil. Pe plan economic, Rusia a suferit deja pierderi devastatoare. 

Moneda rusă se transformă în hârtie obișnuită. Există și o primă interdicție vizând exportul de petrol rusesc. 

Comunitatea internațională IT s-a alăturat distrugerii armatei de ocupație. Chiar și elevii ucraineni au intrat în 

ofensivă pe frontul cibernetic" - a subliniat Reznikov, într-o postare pe Facebook. Ministrul a mai amintit că se 

intensifică aprovizionările cu arme și tot ce este necesar din Europa. "Iar în Rusia, sute de mii de oameni au aflat 

deja că autoritățile îi mint, că nu există niciun fel de ”operațiune specială”, ci un război obișnuit de cucerire, în 

care mii de ruși au murit deja" - a adăugat oficialul ucrainean. Potrivit lui Oleksi Reznikov, bombardamentele 

barbare rusești asupra orașelor pașnice, în care sunt utilizate rachete și lansatoare multiple de rachete, reprezintă 

dovada faptului că militarii ruși nu mai sunt capabili să lupte cu ucrainenii înarmați, ci pot lupta doar cu civilii, ca 

ultimii lași. "Aceasta este o crimă de război. Făptuitorii și organizatorii direcți sunt sortiți pentru tot restul existenței 

lor să suporte stigmatizarea ucigașilor și să se ascundă. Îi așteaptă tribunalul. Ar fi corect un tribunal internațional 

special să fie înființat la Harkov. Apropo, la Harkov, în 1943, a avut loc primul proces în urma căruia naziștii au 

fost condamnați pentru crime de război. Acum, ”Tribunalul de la Harkov” ar trebui să îi judece pe adepții lui Hitler 

de la Kremlin, care l-au ”întrecut” deja" - adăugat ministrul ucrainean al apărării. (www.pravda.com.ua - 1 martie) 

/sdan/ilapadat 

KORRESPONDENT: 5.710 militari ruși au murit în Ucraina de la începutul războiului - anunță 

armata ucraineană  

RADOR (1 martie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că, de la începutul invaziei ruse 

în Ucraina (24 februarie - 1 martie), armata ucraineană a ucis 5.710 de militari ruși, iar alți 200 au fost luați 

prizonieri. De asemenea, au fost doborâte 29 de aeronave rusești, 29 de elicoptere, au fost distruse 198 de tancuri, 

846 de echipamente blindate, 77 de sisteme de artilerie, șapte sisteme de apărare aeriană, 24 de lansatoare de 

rachete multiple, 60 de rezervoare cu combustibil, trei drone, două vase și 305 vehicule militare. "Datele sunt în 

curs de precizare. Calculul este complicat de intensitatea ridicată a ostilităților" - a comunicat armata ucraineană. 

(www.korrespondent.net - 1 martie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: Liderul Belarusului susține că trupele sale nu se vor alătura operațiunii ruse în 

Ucraina - Belta  

RADOR (1 martie) - Belarus nu are în plan să se alăture operațiunii militare a Rusiei în Ucraina, a declarat 

marți președintele Aleksandr Lukașenko. Lukașenko a negat acuzațiile Kievului conform cărora trupele ruse atacă 

Ucraina de pe teritoriul Belarusului, a informat agenția de știri Belta. (REUTERS - 1 martie) /aboboc/ilapadat 

UKRINFORM: Unitate militară din regiunea Jitomîr, atacată de trupele ruse  

RADOR (1 martie) - Trupele ruse au bombardat o unitate militară din Horodok, comună situată în regiunea 

Jitomîr - anunță, marți, autoritățile ucrainene, menționând că atacul s-a soldat cu morți și răniți. "Noaptea a trecut 

destul de calm, slavă Domnului. Totodată, seara trecută, a fost atacată comunitatea teritorială Horodok, fiind 

bombardată unitatea militară. Putem spune că există morți, din păcate. Urmează să stabilim exact câți. Condoleanțe 

familiei și prietenilor" - a transmis Vitali Buneciko, șeful administrației militare din Jitomîr. Potrivit acestuia, în 

timpul atacului, invadatorii au tras și într-o proprietate a companiei Monsanto din comunitatea Kvitneva. "Acesta 

este unul dintre cei mai mari investitori din regiunea Jitomîr. Ne distrug economia, pe care am construit-o puțin 

câte puțin. O vom restabili și suntem siguri că vom câștiga" - a subliniat Buneciko. (www.ukrinform.ua - 1 martie) 

/sdan/ilapadat 
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UKRINFORM: Rusia a început să-și scoată din Ucraina militarii morți și răniți în război  

RADOR (1 martie) - Vadim Denisenko, asistentul ministrului afacerilor interne de la Kiev, a declarat că în 

Rusia au început să sosească primii saci cu cadavre ale militarilor ruși morți în Ucraina, precum și primele trenuri 

cu soldați răniți - transmite marți agenția Ukrinform. "În Rusia, încep să sosească primii saci cu cadavre, iar în 

viitorul apropiat vor avea loc primele înmormântări în Federația Rusă, pe care autoritățile de acolo nu le vor mai 

putea ascunde" - a subliniat Denisenko. Potrivit consilierului, rușii încep deja să simtă tulburările economice, 

întrucât rubla s-a depreciat cu 40%. Ukrinform amintește că președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina 

a intentat un proces împotriva Rusiei la Curtea Internațională de Justiție a ONU de la Haga. (www.ukrinform.ua - 

1 martie) /sdan/ilapadat 

BBC: 5.710 militari ruși ar fi fost uciși în cele cinci zile de lupte - oficialii ucraineni  

RADOR (1 martie) - Oficialii militari ucraineni susțin că 5.710 de militari ruși au fost uciși în primele cinci 

zile de lupte intense din țară. Într-un mesaj video postat pe Facebook, un purtător de cuvânt al Statului Major al 

țării a adăugat că peste 200 de soldați ruși au fost luați prizonieri de forțele ucrainene. Oficialul a mai susținut că 

198 de tancuri rusești, 29 de avioane, 846 de vehicule blindate și 29 de elicoptere au fost distruse. BBC nu poate 

verifica în mod independent aceste afirmații, dar Ministerul Apărării din Marea Britanie consideră că forțele 

Moscovei au suferit pierderi mari în timpul invaziei Ucrainei. Duminică, oficialii de la Moscova au fost forțați să 

admită că forțele lor au înregistrat victime, după ce inițial au susținut că niciun soldat rus nu a fost ucis. (bbc.com 

- 1 martie, ora 11:33) /aboboc/ilapadat 

RBC: Trupele belaruse au intrat în regiunea ucraineană Cernihiv  

RADOR (1 martie) - Trupele belaruse au intrat pe teritoriul Ucrainei, acestea fiind observate în regiunea 

Cernihiv în dimineața zilei de 1 martie - transmite televiziunea publică Suspilne. Informațiile respective au fost 

confirmate de Vitali Kirilov, purtător de cuvânt al departamentului regional al forțelor teritoriale de apărare 

"Nord". (www.rbc.ua - 1 martie) /sdan/ilapadat 

UKRAINSKA PRAVDA: Vehiculele blindate rusești au intrat în Herson, civilii sunt luați 

prizonieri - anunță Administrația Regională de Stat  

RADOR (1 martie) - La Herson, tehnica militară de ocupație rusă circulă în jurul orașului, a declarat șeful 

Administrației Regionale de Stat, Hennadi Laguta. ''Nu există alte detalii, cu excepția unei imagini realizate de 

șeful Administrației Regionale de Stat și o înregistrare video cu vehicule blindate rusești care circulă pe străzile 

orașului. 

Laguta a precizat pe rețelele de socializare că, la Herson, trupele ruse care intră în oraș îi capturează pe 

localnici. Cel mai probabil doresc să-i folosească pe post de scuturi umane pentru a merge mai departe, a spus 

Laguta. Orașul Herson este supus unui raid aerian. În oraș se aud explozii puternice. Anterior s-a anunțat că armata 

rusă a instalat blocaje rutiere la intrările în orașul Herson. (www.pravda.com.ua - 1 martie) /vdraguta/ilapadat 

KORRESPONDENT: Belarus a transferat forțele belaruse de apărare aeriană în stare de alertă  

RADOR (1 martie) - Belarus a transferat forțele belaruse de apărare aeriană în stare de alertă. Sistemele de 

apărare aeriană din Belarus au fost plasate în stare de alertă pentru a preveni un posibil atac al forțelor ruse. 

''Sistemele de apărare aeriană din Belarus au fost plasate în stare de alertă pentru a nu admite ca forțele ruse să fie 

''înjunghiate pe la spate'', a declarat Lukașenko. Liderul din Belarus, Aleksandr Lukașenko, a declarat că țara sa 

nu intenționează să participe la războiul rusesc împotriva Ucrainei, dar a ordonat să pună în alertă apărarea 

antiaeriană belarusă, informează Agenția de presă BelTA marți, 1 martie. "Armata belarusă nu a luat parte și nici 

nu va lua parte la ostilități. Putem demonstra asta oricui. Ba mai mult, conducerea rusă nu a abordat niciodată 

această chestiune cu noi, cea referitoare la participarea noastră la conflictul armat. Nu intenționăm nici în 

continuare să participăm la aceste "operațiuni speciale" din Ucraina. Nu este necesar", a spus el în cadrul unei 

reuniuni cu membrii Consiliului de Securitate din Belarus și cu cei din conducerea Consiliului de miniștri. 

Lukașenko a mai spus că armata belarusă asigură paza graniței de stat de la Brest la Mazîr ''pentru a preveni 

pătrunderea forțelor radicale și a armamentului în țară''. Totodată, potrivit acestuia, în Belarus, sistemele de apărare 
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aeriană au fost puse în alertă pentru a preveni ''înjunghierea pe la spate'' a trupelor ruse. ''Ministrul apărării mi-a 

raportat că armata asigură paza graniței de vest cu alte cinci batalioane, a spus el. Lukașenko a mai afirmat că, 

dacă trupele ruse nu ar fi atacat Ucraina de pe teritoriul Belarus, rachetele ucrainene ''ar fi ajuns la Gomel și Mozîr''. 

Potrivit acestuia, la ora 5:00, pe 24 februarie, președintele rus Vladimir Putin l-a informat că un grup de trupe ruse 

din Belarus va ataca Ucraina. Se presupune că, înainte de a fi luată o astfel de decizie, serviciile de informații din 

Belarus și rușii au descoperit pe teritoriul Ucrainei, în imediata vecinătate a graniței cu Belarus, mai multe divizii 

antiaeriene și de rachete, ''pregătite să lovească trupele ruse în zonele de concentrare de pe teritoriul belarus. 

"Potrivit lui Lukașenko, odată cu anunțarea deciziei de a conduce o operațiune militară, Rusia a lansat o lovitură 

preventivă împotriva acestui armament greu. ''Dacă nu s-ar fi făcut acest lucru, aceste rachete ar fi zburat către 

Gomel și Mazîr'', susține Lukașenko. În ajun a devenit cunoscut faptul că unele unități din cele mai pregătite 

formațiuni de luptă ale Forțelor Armate ale Belarus au început să se deplaseze spre granița cu Ucraina. Coloanele 

se îndreaptă spre direcția Volîn. (www.korrespondent.net - 1 martie) /vdraguta/ilapadat 

KORRESPONDENT: Atacul fulger al Rusiei a eșuat - susține un oficial de securitate din Ucraina  

RADOR (1 martie) - Șeful Consiliului de Securitate și Apărare Națională de la Kiev, Oleksi Danilov, a 

declarat, marți, că atacul punitiv fulgerător al Rusiei asupra Ucrainei a eșuat lamentabil - transmite Korrespondent. 

"Ceea ce criminalii de război de la Moscova plănuiau să finalizeze într-o zi sau două ca o acțiune punitivă 

fulgerătoare a eșuat lamentabil. Acest lucru a devenit clar pentru întreaga lume și încep să înțeleagă încetul cu 

încetul chiar și în Rusia. De aceea, șobolanii Kremlinului, ajunși într-un punct mort, devin deosebit de periculoși, 

depășind și respingând orice fel de restricție legală, morală, juridică existentă în regulile războiului" - a scris 

Danilov pe Facebook. În opinia sa, autoritățile ruse merg la risc, realizând că îi așteaptă în față doar perspectiva 

Tribunalului de la Haga. "Numai asta poate explica bombardamentele barbare cu rachete Grad din Harkov, un oraș 

de un milion și jumătate locuitori, distrugerea perlei istorice a Europei - orașul Cernihiv, bombardarea orașelor 

Bucea, Irpin, Hostomel și a altor zeci de orașe ucrainene și sate. Orașul Volnovaha este în pragul unei catastrofe 

umanitare. Răniți, morți, oameni rămași fără propriile case. Această listă de crime ale Federației Ruse împotriva 

Ucrainei și a poporului acesteia va fi prezentată instanțelor internaționale și nimeni va putea scăpa de pedeapsă. 

Promitem" - a subliniat oficialul ucrainean. Șeful Consiliului de Securitate și Apărare Națională de la Kiev a 

adăugat că a șasea zi de rezistență în fața invadatorilor a fost dificilă și tensionată, dar inamicul este la un pas de 

epuizare, în timp ce forțele de rezistență ucrainene devin din ce în ce mai puternice. "Avem în spate întregul popor 

ucrainean și sprijinul celor mai influente țări din lume. Rusia este un stat terorist rămas în singurătate, fără aliați, 

fără onoare și demnitate! Luptăm, rezistăm! Moarte dușmanilor! Glorie Ucrainei!" - a conchis Oleksi Danilov. 

(www.korrespondent.net - 1 martie) /sdan/ilapadat 

TASS: Denis Pușilin susține că racheta "Tocika-U", lansată la 1 martie de către Forțele Armate 

Ucrainene, a vizat teritoriul Federației Ruse  

RADOR (1 martie) - Racheta "Tocika-U", lansată, marți dimineață, de către Forțele Armate ale Ucrainei, a 

vizat teritoriul Federației Ruse, susține șeful republicii populare Donețk, Denis Pușilin. "A fost lansată nu asupra 

teritoriului nostru, ci a vizat teritoriul Federației Ruse" - a declarat acesta, marți, la postul de televiziune "Rossia-

1". Comentând informația, conform căreia racheta doborâtă deasupra orașului Harțizsk, marți noaptea, a fost plină 

de fosfor, Pușilin a subliniat că acest lucru provoacă îngrijorare. "Aceste tactici, ca să spunem așa, au fost folosite 

în Iugoslavia și Irak. La noi s-au folosit încă în 2014 în regiunea Slaviansk, nu este nimic nou aici" - a declarat 

șeful Donețkului. Menționăm că, marți, reprezentanța Donețkului în cadru Centrului comun de control și 

coordonare a regimului de încetare a focului a anunțat că forțele de apărare aeriană ale republicii au distrus o 

rachetă "Tocika-U" trasă de Forțele Armate ale Ucrainei în direcția teritoriului republicii populare Donețk. 

(www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/atataru 

BBC: Forțele ruse intenționează să instaleze un asediu în jurul Kievului și al Harkovului, pentru 

a tăia lanțurile de aprovizionare  

RADOR (1 martie) - Un consilier al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că forțele ruse 

încearcă să instaleze un asediu în jurul capitalei Kiev și în jurul Harkovului, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, 

intenția fiind suprimarea lanțului de aprovizionare cu alimente, apă și alte bunuri de consum esențiale. Imaginile 
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prin satelit publicate de o firmă americană de tehnologie arată uriașul convoi militar al forțelor ruse, care se apropie 

de Kiev, are acum o lungime de peste 60 km, informează BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 1 martie, ora 

14:00) /mbaciu/avladucu 

UNIAN: Avertisment de la Kiev: Invadatorii se pregătesc să lanseze o operațiune informațională 

de amploare  

RADOR (1 martie) - Ministrul apărării de la Kiev, Oleksi Reznikov, a declarat marți că armata ucraineană 

luptă de 128 de ore împotriva agresiunii Federației Ruse, care a invadat Ucraina pe 24 februarie. Totodată, oficialul 

i-a avertizat pe ucrainenii cu privire la știrile false și a atras atenția că invadatorii se pregătesc să lanseze în viitorul 

apropiat o operațiune informațională și psihologică de amploare. "Scopul acestei operațiuni este să spargă 

rezistența poporului ucrainean și a armatei ucrainene cu ajutorul minciunilor. În primul rând, rușii plănuiesc să 

perturbe comunicațiile. După aceea, vor lansa mesaje false trimise masiv potrivit cărora conducerea militaro-

politică ucraineană ar fi acceptat să capituleze. Pentru a 'confirma' aceste informații false, vor fi prezentate 

'documente' semnate, precum și videoclipuri trucate. Aceasta este o minciună. Nu vor reuși! Nu va fi nicio 

capitulare! Doar victorie! Avertizați-i pe toți. Mulți dintre cei care se așteptau că vor lua Kievul în 2-3 zile sunt 

deja în iad. Ținem bine armele! Continuăm să rezistăm! Glorie Ucrainei" - a declarat Reznikov. (www.unian.net - 

1 martie) /sdan/avladucu 

 

REUTERS: Ucraina nu mai are acces la Marea Azov, iar forțele separatiste din Donețk și-au unit 

armele cu forțele ruse (TASS, RIA)  

RADOR (1 martie) - Ministerul Apărării din Rusia a declarat marți că armata ucraineană nu mai are acces 

la Marea Azov, informează agenția rusă de știri TASS. De asemenea, ministerul rus al apărării a mai spus că forțele 

din republica autoproclamată Donețk au ajuns la granițele regiunii și s-au unit cu forțele ruse, informează agenția 

rusă de știri RIA. (REUTERS - 1 martie, ora 14:36) /mbaciu/asalar 

RBC: Trupele ruse au lansat un nou atac aerian asupra orașului Harkiv  

RADOR (1 martie) - Un nou atac aerian a avut loc, marți, în orașul ucrainean Harkiv. Potrivit presei locale, 

în jurul orei 13:20, o clădire rezidențială cu cinci etaje a fost lovită de obuze. Autoritățile nu au anunțat, 

deocamdată, dacă există morți sau răniți. Marți dimineață a mai avut loc un atac cu rachete la Harkiv. Zece 

persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite în bombardamentele respective. (www.rbc.ua - 1 martie) 

/sdan/atataru 

UNIAN: Armata ucraineană este puternică și înțelege ce face - afirmă Oleksi Danilov  

RADOR (1 martie) - Secretarul Consiliului Securității și Apărării Naționale al Ucrainei, Oleksi Danilov, 

subliniază că armata ucraineană este puternică și înțelege ce face. După cum transmite corespondentul UNIAN, 

Danilov a făcut această declarație în timpul telefonului. "Eram clar conștienți că rușii vor face așa ceva. Am înțeles 

despre ce este vorba. Am înțeles asta de mult timp. Ne-am pregătit. Și nu pot spune că a fost o surpriză pentru noi. 

Mai mult, pot spune că, la ora 5:00, când a început acest război, la 5:15, toți reprezentanții Consiliului Securității 

și Apărării Naționale al Ucrainei se adunaseră deja la biroul președintelui, pentru că eram pregătiți pentru asta, 

aveam informații că asta s-ar putea întâmpla. Dar până în ultimul moment nu am crezut și am considerat că acest 

lucru nu se poate întâmpla din partea Republicii Belarus. Din păcate, s-a întâmplat" - a declarat Danilov. El a 

subliniat că armata ucraineană este puternică și înțelege ce face. "Trebuie să fim clari: armata noastră este 

puternică, înțelegem ce facem. Pentru că nimeni nu și-a închipuit că o astfel de armată va invada țara noastră. Dar 

vreau să spun: militarii noștri sunt conștienți, înțeleg ce trebuie să facă" - a adăugat Danilov. (www.unian.net - 1 

martie) /ssirbu/atataru 
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TASS: Ministerul rus al Apărării a avertizat cu privire la pregătirea unor atacuri asupra 

obiectivelor militare din  Kiev  

RADOR (1 martie) - Armata rusă urmează să lovească la Kiev obiective ale Serviciului de Securitate al 

Ucrainei (SBU) și cel de-al 72-lea centru general de informații și operațiuni psihologice, au anunțat, marți, surse 

din cadrul Ministerului rus al Apărării. Acestea au adăugat că loviturile cu arme ghidate de înaltă precizie vor fi 

aplicate pentru a suprima atacurile informaționale împotriva Rusiei. Ministerul rus al Apărării face apel la cetățenii 

Ucrainei, atrași de naționaliștii ucraineni în comiterea unor provocări împotriva Federației Ruse, precum și 

locuitorii care locuiesc în apropierea nodurilor de retransmisie să-și părăsească locuințele. (www.tass.ru - 1 martie) 

/ssirbu/asalar 

REUTERS: Belarusul nu a scos din baze niciun contingent militar, dar ar putea mobiliza armata 

în cazul unui pericol (Aleksander Lukașenko)  

RADOR (1 martie) - Președintele Belarusului, Aleksander Lukașenko, a declarat marți că nicio unitate 

militară a sa nu a plecat din bază, dar a precizat că țara sa ar putea mobiliza armata în numai 2-3 zile în 

eventualitatea unui pericol iminent, informează agenția rusă de știri RIA și citează agenția belarusă de știri Belta. 

Anterior, Kievul a afirmat că trupele ruse atacă Ucraina dinspre teritoriul belarus. (REUTERS - 1 martie, ora 

18:18) /mbaciu/avladucu 

KORRESPONDENT: Trupele ruse au bombardat Complexul Memorial Babi Iar de la Kiev  

RADOR (1 martie) - Șeful Biroului Prezidențial, Andri Ermak, a anunțat că un puternic atac cu rachete este 

lansat, fiind în plină desfășurare, pe teritoriul unde se află Complexul Memorial Babi Iar din capitala Ucrainei. 

Șeful Biroului Prezidențial, Andri Ermak, a confirmat informațiile potrivit cărora în timpul bombardării turnului 

de televiziune din Kiev, trupele ruse au bombardat și Babi Iar. Ermak a postat informația respectivă pe Facebook. 

"În momentul de față, președintele Ucrainei dă interviuri pentru CNN și Reuters. Este a șasea zi de război. Suntem 

la posturile noastre și ne desfășurăm activitatea. Activitatea de la Cartierul General al Comandantului Suprem este 

desfășurată non-stop. În acest moment este lansat un atac puternic de rachete pe teritoriul unde se află Complexul 

Memorial Babi Iar! Acești monștri ucid victimele Holocaustului pentru a doua oară!'', a scris Ermak pe Facebook. 

Amintim că la Kiev, trupele ruse au atacat turnul de telviziune din capitală. (www.korrespondent.net - 1 martie) 

/vdraguta/lbadiu 

BBC: Conform Pentagonului, unii dintre soldații ruși implicați în invazia din Ucraina s-au predat  

RADOR (1 martie) - Oficiali din cadrul sistemului american de apărare au declarat că operațiunile militare 

ruse din Ucraina au fost încetinite de rezistența locală și că unii dintre soldații ruși s-au predat. În cadrul celei mai 

recente evaluări a invaziei ordonate de președintele Putin, Pentagonul transmite că forțele rusești nu controlează 

spațiul aerian nici după șase zile de operațiuni și că nu au ocupat obiective importante precum cel de-al doilea oraș 

ca mărime din Ucraina, Harkov, sau portul Mariupol, din sudul țării. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 1 martie, 

ora 22:01) /opopescu/dsirbu 

RBC: Guvernatorul din Sumi cere armatei ucrainene să lanseze atacuri asupra trupelor 

invadatoare din regiune  

RADOR (1 martie) - Șeful Administrației Regionale de Stat Sumi, Dmitro Jivițki, a făcut un apel la ajutor 

în lupta împotriva trupelor ruse, semnalând că situația în regiune este dificilă. Potrivit acestuia, regiunea se bazează 

acum doar pe forțele de apărare teritorială. Jivițki a mai avertizat că în regiunea Sumi intră sute de echipamente 

militare rusești, care ar putea ajunge la Kiev chiar miercuri. "Nu vă rog, ci vă cer să furnizați regiunii Sumi drone 

Bayraktar, să putem lupta cu arme de înaltă precizie, cu rachete. Cer aviație, care să nu permită ca regiunea mea 

natală Sumi să fie ștearsă de pe față a pământului" - a menționat Jivițki, într-un apel adresat Forțelor Armate ale 

Ucrainei. (www.rbc.ua - 1 martie) /sdan/dsirbu 
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REUTERS: Consulatul Sloveniei în Ucraina a fost distrus în timpul atacului de la Harkov  

RADOR (1 martie) - Ministerul sloven de Externe a anunțat marți că consulatul țării din Ucraina a fost 

distrus în cursul unui atac militar asupra orașului Harkov. Ministerul a transmis pe contul său de Twitter că a 

condamnat actul și agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Niciun angajat nu a fost rănit în timpul atacului, a relatat 

agenția de presă STA din Slovenia, citând comunicatul ministerului. Harkov a fost ținta unora dintre cele mai 

grave atacuri aeriene de când Ucraina a fost invadată de forțele ruse, pe 24 februarie. (REUTERS - 1 martie) 

/opopescu/dsirbu 

 

UNIAN: Observator al misiunii de monitorizare OSCE, ucis în războiul cu Rusia  

RADOR (1 martie) - Un observator al misiunii speciale de monitorizare a OSCE a fost ucis în războiul cu 

Rusia, a anunțat pe Facebook șeful delegației permanente a Radei Supreme a Ucrainei la APCE, deputatul popular 

din partea fracțiunii "Slujitorul Poporului", Maria Mezențeva. "Prima moarte în misiunea OSCE. Un observator a 

fost ucis în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Este vorba despre o femeie, în vârstă 45 de ani" - a scris ea. 

Deputatul nu a precizat unde s-a întâmplat acest lucru și în ce împrejurări. (www.unian.net - 1 martie) 

/ssirbu/dsirbu 

BBC: Un uriaș convoi militar rusesc din apropierea Kievului pare să se fi oprit  

RADOR (2 martie) - Imagini din satelit arată un uriaș convoi militar rusesc în apropierea capitalei ucrainene, 

însă există rapoarte conform cărora deplasarea acestuia s-ar fi încetinit. Un important oficial american din 

domeniul apărării a declarat astăzi, la Washington, că acel convoi nu se mai deplasează deloc. Vehiculele se află 

pe principala șosea dinspre Belarus, iar oficialii americani nu cunosc motivele pentru care s-au oprit. Unele 

rapoarte sugerează că au rămas fără combustibil, că unele vehicule s-au stricat și chiar că moralul soldaților ruși 

este foarte scăzut și că unii dintre aceștia refuză să mai lupte. Oleksandr Daneliuk a fost secretar al Consiliului 

Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și a declarat pentru BBC că locuitorii din Kiev nu sunt deloc 

intimidați: "Putin nu înțelege că oamenii vor apăra orașul până la sfârșit că și că din sutele de tancuri care avansează 

acum spre Kiev multe vor fi distruse de forțele noastre de apărare, iar Rusia va plăti un preț foarte mare". (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 0:02) /opopescu/dsirbu 

DARIK: Nu am discutat posibilitatea furnizării de avioane de luptă Ucrainei (Ministerul Apărării 

din Bulgaria)  

RADOR (1 martie) - Ministerul Apărării nu a discutat problema furnizării de avioane de luptă Ucrainei, au 

declarat surse ale Ministerului Apărării de la Sofia Agenției bulgare de presă BTA. Ministerul Apărării a confirmat 

că Bulgaria va oferi asistență militară și logistică. Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de 

Securitate, Josep Borrell, a declarat, după o întâlnire online extraordinară a miniștrilor europeni de externe din 27 

februarie, că Ucraina a solicitat și va primi de la țările UE avioane de vânătoare pe care piloții militari ucraineni 

le pot folosi. Luni, în cadrul Consiliului de Miniștri, premierul Kiril Petkov a declarat că Bulgaria nu și-a luat 

angajamentul de a furniza echipamente militare Ucrainei, nici de a trimite avioane de luptă. (www.bnr.bg - 1 

martie) /ddaniela/ilapadat 

RTS: Croația trimite armament în Ucraina și a ridicat gradul de pregătire al Armatei Croației  

RADOR (1 martie) – Guvernul Croației a anunțat că trimite în Ucraina echipamente de protecție și 

armament de infanterie în valoare de 16,5 milioane de euro, că a adoptat o serie de măsuri pentru a crește nivelul 

de pregătire pentru primirea refugiaților, că a asigurat alimentarea cu gaze naturale a populației și industriei și a 

aderat la decizia UE de a interzice survolarea spațiului aerian al Croației de către avioanele companiilor aeriene 

din Rusia. Premierul Croației, Andrej Plenković, a declarat că Zagrebul știe foarte bine ce înseamnă să fii victima 

unor pretenții teritoriale și cum trebuie apărată țara de un agresor mult mai puternic. "Nu există nicio dilemă – 

putem fi doar de partea Ucrainei democrate, suverane, de partea dreptății, păcii și libertății" – a declarat Plenković, 

adăugând că Zagrebul se va alătura sancțiunilor UE impuse Rusiei, prin excluderea băncilor rusești din sistemul 

SWIFT. "Suntem conștienți că sancțiunile impuse Rusiei vor avea anumite consecințe și asupra Europei, dar între 
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interesele comerciale și apărarea dreptății, democrației și libertății, Croația și celelalte state UE au ales singura 

soluție corectă" – a declarat Plenković, adăugând că în aceste circumstanțe se demonstrează încă o dată 

corectitudinea și importanța deciziei guvernului său de a finaliza construirea pe insula Krk a unui terminal pentru 

gaze naturale lichefiate. Plenković a declarat că în actuala criză, Croația este "angajată politic și diplomatic" și în 

acest sens s-a ridicat gradul de pregătire al Armatei Croației. "Monitorizăm cu atenție evenimentele din vecinătatea 

noastră, din Europa de Sud-Est. Nu ne dorim ca într-un stat din vecinătate să se ajungă la destabilizarea situației" 

– a declarat Plenković. (www.rts.rs – 1 martie) /rmihaj/ilapadat 

NOVINI: Agresiunea Rusiei creează riscuri suplimentare pentru securitatea energetică a Europei 

(ministrul energiei din Bulgaria)  

RADOR (1 martie) - Ministrul bulgar al energiei, Aleksandăr Nikolov, participă la ședința extraordinară a 

Consiliului "Transport, Telecomunicații și Energie" al UE în format "Energie". Reuniunea este convocată la 

solicitarea mai multor state membre, printre care și Bulgaria, și are drept scop discutarea și identificarea măsurilor 

împotriva posibilelor consecințe negative ale agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei în sfera energetică. 

Potrivit ministrului Nikolov, agresiunea Rusiei creează riscuri suplimentare pentru securitatea energetică în Europa 

pe fondul prețurilor ridicate la energie. "Bulgaria este profund îngrijorată de ceea ce se întâmplă în Ucraina. 

Încălcarea gravă a dreptului internațional de către Federația Rusă și încălcarea integrității teritoriale prin intervenția 

militară împotriva Ucrainei este complet inacceptabilă și extrem de condamnabilă", a comentat Aleksandăr 

Nikolov. Ministrul energiei a subliniat funcționarea normală a sistemului energetic bulgar în acest moment, dar și 

disponibilitatea guvernului de a activa și implementa imediat măsuri adecvate în cazul unor perturbări sau 

întreruperii complete a aprovizionării cu gaze. Nikolov a menționat necesitatea unor acțiuni imediate, decisive și 

coordonate în UE, cu accent pe măsuri care să asigure sustenabilitatea sistemului energetic și accesibilitatea 

energiei pentru cetățeni și întreprinderi, inclusiv prin mobilizarea resurselor financiare la nivel european în 

sprijinul bugetelor naționale. "Este important să se continue îndeplinirea rațională a priorităților Pactului verde 

european, dar dreptul statelor de a determina cele mai adecvate soluții energetice pentru ele, inclusiv energia 

nucleară, trebuie respectat pe deplin", a declarat ministrul Nikolov. Miniștrii energiei din UE au discutat și despre 

posibilitățile de creștere a importurilor de gaze naturale lichefiate. În cadrul întâlnirii, Comisia Europeană a 

prezentat consiliului analiza sa privind situația actuală legată de securitatea aprovizionării cu petrol și gaze, precum 

și prețurile energiei. (www.novini.bg - 1 martie) /ddaniela/ilapadat 

RRA: Nouă ședință CSAT despre invazia Rusiei în Ucraina  

RADOR (1 martie) - O nouă ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării a fost convocată marți de la 

ora 12:00 de președintele Klaus Iohannis pentru a discuta despre invazia Rusiei în Ucraina și implicațiile asupra 

României, inclusiv gestionarea unui eventual flux masiv de refugiați din țara vecină. În cadrul reuniunii vor fi 

analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, precizează Administrația Prezidențială. 

O ședință a CSAT a avut loc și joia trecută, imediat după atacul Rusiei asupra Ucrainei. Președintele Iohannis a 

spus atunci că Rusia a ales calea reprobabilă a violenței armate masive împotriva unui stat suveran, a ales forța 

tancurilor în detrimentul vieților cetățenilor, iar România condamnă ferm această agresiune. Președintele a reluat 

afirmația potrivit căreia niciun român nu ar trebui să se teamă pentru siguranța sa, adăugând că România nu va fi 

atrasă în conflictul militar din Ucraina. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 1 martie, ora 7:08) 

/ilixandru/ilapadat 

RRA: MApN anunță că avionul militar Suhoi 27 aparținând Forțelor Aeriene Ucrainene a părăsit 

spațiul aerian al României  

RADOR (1 martie) - Ministerul Apărării de la București anunță că, la solicitarea autorităților ucrainene, 

avionul militar Suhoi 27 aparținând Forțelor Aeriene Ucrainene a părăsit spațiul aerian al României astăzi. Avionul 

nu avea muniție la bord și a fost escortat de două avioane de luptă tip MiG-21 Lancer ale Forțelor Aeriene Române 

până la limita spațiului aerian național, de unde a fost preluat de către aeronave ale Forțelor Aeriene Ucrainene. 

Aeronava Suhoi 27 a intrat joia trecută, în prima zi în care Rusia a atacat Ucraina, în spațiul aerian al României. 

A fost interceptat de două avioane militare românești și a fost escortat la Baza 95 Aeriană Bacău. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 1 martie, ora 18:01) /asalar 
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RRA: Nouă ședință a CSAT convocată de președintele Klaus Iohannis  

RADOR (1 martie) - O nouă ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării a fost convocată marți de ora 

12:00 de președintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre invazia Rusiei în Ucraina și implicațiile asupra 

României, inclusiv gestionarea unui eventual flux masiv de refugiați din țara vecină. În cadrul reuniunii vor fi 

analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, precizează Administrația Prezidențială. 

O ședință CSAT a avut loc și joia trecută, imediat după atacul Rusiei asupra Ucrainei. Președintele Iohannis 

a spus atunci că Rusia a ales calea reprobabilă a violenței armatei masive împotriva unui stat suveran, a ales forța 

tancurilor în detrimentul vieților a cetățenilor, iar România condamnă ferm această agresiune. Președintele a reluat 

afirmația potrivit căreia niciun român nu trebuie să se teamă pentru siguranța sa, adăugând că România nu va fi 

atrasă în conflictul militar din Ucraina. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 1 martie, ora 8:01). 

/rpatulea/ilapadat 

CNN: Sunt indicii că moralul trupelor ruse slăbește și că unii militari sunt tineri recruți și nu sunt 

complet instruiți (SUA)  

RADOR (1 martie) - Statele Unite a declarat marți că are "indicii că moralul forțelor ruse slăbește", a 

declarat un oficial american din apărare. "Am obținut independent indicii că moralul slăbește în unele unități. Că 

ei nu e așteptau la o asemenea rezistență și, drept urmare, moralul lor a avut de suferit", a declarat oficialul 

american. Un mare număr de militari ruși trimiși să ia parte la invazia în Ucraina sunt "recruți, bărbați foarte tineri 

recrutați în serviciul militar", a mai spus oficialul din apărare. "Se pare că, și vrem să înțelegem cât mai bine acest 

lucru, nu toți sunt complet instruiți și pregătiți, sau chiar avizați cu privire la faptul că au fost trimiși într-o 

operațiune de luptă", susține sursa citată de CNN. (CNN INTERNATIONAL, 1 martie, ora 19:00) 

/mbaciu/avladucu 

TASS: NATO nu își va trimite avioanele militare în spațiul aerian al Ucrainei, a declarat 

Stoltenberg  

RADOR (1 martie) - NATO nu intenționează să trimită trupe în Ucraina sau aeronavele sale militare în 

spațiul aerian ucrainean, a declarat marți secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, în timpul conferinței de 

presă, susținută după întâlnirea cu președintele Poloniei, Andrzej Duda. "NATO nu va participa la conflict. NATO 

nu va trimite trupe în Ucraina sau avioane militare în spațiul aerian ucrainean" - a declarat Stoltenberg. Acesta a 

reamintit că aliații Alianței acordă Ucrainei diferite tipuri de sprijin militar, precum și asistență financiară și 

umanitară. (www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/avladucu 

 

UNIAN: Curtea Internațională de Justiție va desfășura audieri publice în legătură cu acțiunile 

militare ale Rusiei în Ucraina  

RADOR (1 martie) - Curtea Internațională de Justiție a ONU de la Haga va desfășura audieri publice, în 

perioada 7-8 martie, în legătură cu acțiunile militare ale Federației Ruse în Ucraina, se afirmă într-un comunicat 

publicat pe site-ul instanței. "Acuzații de genocid în temeiul Convenției privind prevenirea și pedepsirea crimei de 

genocid și pedeapsă (Ucraina împotriva Rusiei) Cerere de indicare a măsurilor provizorii - Curtea va ține ședințe 

publice luni, 7 martie și marți, 8 martie 2022" - se afirmă în declarație. Anterior UNIAN a anunțat că, pe 27 

februarie, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina a intentat un proces împotriva Rusiei 

la Curtea Internațională de Justiție a Națiunilor Unite. Ucraina cere să se ordone imediat Federației Ruse să înceteze 

ostilitățile. (www.unian.net - 1 martie) /ssirbu/dsirbu 
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IX.3. Perspectiva economică  

REUTERS: Ucraina cere mai multe sancțiuni împotriva Rusiei după bombardamentele de la 

Harkov  

RADOR (1 martie) - Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a cerut mai multe sancțiuni 

internaționale împotriva Rusiei, după un atac „barbar” asupra orașului Harkov. "Rachete rusești barbare lovesc 

Piața Libertății și cartierele rezidențiale din Harkov. (Președintele rus Vladimir) Putin nu poate distruge Ucraina. 

El comite mai multe crime de război din furie, ucide civili nevinovați", a scris Kuleba pe rețelele de socializare. 

"Lumea poate și trebuie să facă mai mult. CREȘTEȚI PRESIUNEA, Izolați COMPLET RUSIA", a mai scris el. 

(REUTERS - 1 martie) /aboboc/ilapadat 

MTI: Aprovizionarea Ungariei cu gaze naturale este în parametri normali  

RADOR (1 martie) - Piața de gaze naturale din Ungaria funcționează în condiții normale, aprovizionarea 

țării cu gaze este neperturbată, iar traficul gazelor naturale pe conductele transfrontaliere se desfășoară în regim 

normal, atât pe direcția importurilor, cât și pe cea a exporturilor - a anunțat marți Autoritatea ungară pentru 

Reglementare în domeniile Energiei și Utilităților Publice (MEKH). Cu tot conflictul din Ucraina, gazoductul care 

traversează granița ungaro-ucraineană funcționează normal, în ambele sensuri. Cantitatea de gaze livrate prin acest 

punct de frontieră depinde în primul rând de nevoile Ucrainei și nu are un rol semnificativ în aprovizionarea 

Ungariei. MEKH accentuează că partea rusă livrează în continuare cantitățile stabilite prin contractele pe termen 

lung. Datorită activității operatorului rețelei de gaze de mare presiune FGSZ Zrt., toate conductele transfrontaliere 

funcționează continuu la capacitate totală, astfel încât Ungaria poate importa gaze naturale din Slovacia, Austria, 

Croația, Serbia, România și Ucraina, respectiv poate exporta în aceste țări - se mai precizează în comunicatul 

Autorității ungare de reglementare în domeniul energiei. (MTI - 1 martie) /ademeny/ilapadat 

DARIK: Bulgaria trimite ajutoare umanitare și medicamente în Ucraina  

RADOR (1 martie) - Ministerul Sănătății de la Sofia organizează trimiterea unui transport umanitar de 

medicamente și articole medicale, de care Ucraina are nevoie urgentă. Solicitarea a fost formulată prin intermediul 

Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Pentru a oferi ajutorul cât mai prompt, Ministerul bulgar 

al Sănătății a apelat la companii de top - comercianți și distribuitori de medicamente din țară, care și-au exprimat 

disponibilitatea de a ajuta la furnizarea medicamentelor și materialelor medicale specificate de Ucraina. Ministerul 

Sănătății lucrează și la furnizarea de medicamente, consumabile și materiale sanitare, indicate drept urgență de 

către Crucea Roșie Ucraineană. Cu sprijinul Crucii Roșii Bulgare se va organiza în cel mai scurt timp trimiterea 

asistenței solicitate. (www.bnr.bg - 1 martie) /ddaniela/ilapadat 

MTI: Fără extinderea Centralei Nucleare de la Paks, diminuarea tarifelor la utilități nu poate fi 

sustenabilă (oficial ungar)  

RADOR (1 martie) - Fără investiția la Paks II, diminuarea tarifelor la utilități și furnizarea în siguranță a 

curentului electric nu pot fi sustenabile - a accentuat marți ministrul fără portofoliu responsabil cu dezvoltarea 

Centralei Nucleare de la Paks, János Süli. La o conferință pe tema utilităților publice, oficialul ungar a evidențiat 

că în Europa prețurile la energie au explodat, în timp ce populația Ungariei plătește în continuare 37 de forinți 

pentru un kilowatt oră de curent electric (aprox. 0,1 euro). Populația Ungariei este protejată față de creșterea 

prețurilor de pe piața energiei, ceea ce se datorează în bună măsură curentului electric produs la un preț mai 

avantajos de Centrala Nucleară de la Paks - a adăugat ministrul Ungar. János Süli a mai afirmat că, potrivit deciziei 

Uniunii Europene, energia atomică este energie verde, astfel încât în UE se vor putea construi centrale atomice 

prin investiții susținute de stat. Ministrul ungar a mai spus că Ungaria înaintează pe calea ce bună pentru a asigura 

nevoia în creștere de curent electric, prin intermediul energiei nucleare și a energiei regenerabile. (MTI - 1 martie) 

/ademeny/ilapadat 
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CNN: Franța alocă sume suplimentare de 100 de milioane de euro, ajutor financiar și umanitar 

pentru Ucraina  

RADOR (1 martie) - Franța a alocat sume suplimentare în valoare de 100 de milioane de euro, reprezentând 

ajutor financiar și umanitar pentru Ucraina, a anunțat marți ministerul francez de externe. "Confruntată cu situația 

umanitară din Ucraina, provocată de invazia Rusiei, și ca răspuns la solicitarea autorităților ucrainene, Franța a 

decis să mobilizeze un pachet financiar în valoare de 100 de milioane de euro, pentru a gestiona situația și pentru 

a sprijini populația afectată de conflict", se arată în comunicatul emis de Ministerul francez de Externe. (CNN 

INTERNATIONAL, 1 martie, ora 16:00) /mbaciu/avladucu 

TASS: Premierul Franței a declarat că cel de-al patrulea pachet de sancțiuni al UE va viza și 

Republica Belarus  

RADOR (1 martie) - Nou pachet de sancțiuni al UE va viza și Republica Belarus, a declarat marți premierul 

Franței, Jean Castex, luând cuvântul în Adunarea Națională (camera inferioară a Parlamentului francez). "Au fost 

deja pregătite trei pachete de sancțiuni împotriva Rusiei. Al patrulea pachet va viza și Republica Belarus" - a 

declarat Castex. (www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/atataru 

REUTERS: Polonia e pregătită să introducă embargo pe importul de cărbune din Rusia (Mateusz 

Morawiecki)  

RADOR (1 martie) - Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a declarat marți că Polonia este pregătită să 

introducă un embargo pe importurile de cărbune dinspre Rusia, dar are nevoie de undă verde de la Bruxelles pentru 

a pune în aplicare embargoul. (REUTERS - 1 martie, ora 19:24) /mbaciu/atataru 

BBC: Nicio sancțiune nu este exclusă în cazul Rusiei, susține vicepremierul britanic Dominic Raab  

RADOR (1 martie) - Viceprim-ministrul Marii Britanii, Dominic Raab, a declarat că „nimic nu este exclus” 

atunci când a fost întrebat dacă ar putea fi impuse sancțiuni asupra livrărilor de petrol și gaze rusești. Întrebat dacă 

țările occidentale ar trebui să meargă mai departe în ceea ce privește furnizarea de petrol și gaze, Raab a declarat 

pentru BBC TV: „Da, cred că vom analiza asta foarte atent... Pe măsură ce luăm măsuri pentru a înfometa mașina 

de război rusească, nu este nimic exclus”. Țările occidentale au impus deja sancțiuni financiare masive ca răspuns 

la invazia Ucrainei de către Rusia. (bbc.com - 1 martie, ora 10:13) /aboboc/ilapadat 

REUTERS: Marea Britanie a impus sancțiuni unor personalități din Belarus, din cauza invadării 

Ucrainei  

RADOR (1 martie) - Autoritățile britanice au anunțat marți că au impus sancțiuni împotriva unor persoane 

și organizații din Belarus pentru rolul lor în facilitarea invaziei ruse din Ucraina. Patru oficiali din sistemul de 

apărare, între care șeful Statului Major General din Belarus și prim viceministrul apărării, generalul-maior Victor 

Gulevici, precum și două întreprinderi militare sunt vizate de sancțiuni, a anunțat Ministerul britanic de Externe. 

"Regimul președintelui belarus Aleksandr Lukașenko ajută și susține în mod activ invazia ilegală a Rusiei și va fi 

făcut să resimtă consecințele economice pentru sprijinul său pentru Putin", a afirmat într-un comunicat ministrul 

britanic de externe, Liz Truss. (REUTERS - 1 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: România trebuie să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 2,5% din PIB, afirmă 

președintele Iohannis  

RADOR (1 martie) - România trebuie să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 2,5% din Produsul Intern 

Brut, de la 2% cât este în prezent, după invadarea Ucrainei de către Rusia, a declarat, marți, președintele Klaus 

Iohannis. O decizie vizând suplimentarea cheltuielilor pentru apărare necesită aprobarea guvernului și a 

parlamentului, a spus Iohannis, însă obiectivul strategic este ridicarea acestui nivel. România, stat membru al 

Uniunii Europene și al NATO, are o frontieră de 650 de kilometri (400 de mile) cu Ucraina. Aproape 90.000 de 

ucraineni au intrat în România, în primele cinci zile ale invaziei, dintr-un număr total de aproximativ 660.000 

persoane care au ajuns în statele vecine la vest cu Ucraina, după ce au fugit din calea războiului. "Actuala criză de 
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securitate ne arată că este nevoie de creșterea capacității de apărare a statului român", a spus Iohannis, adăugând 

că Bucureștiul va înființa un centru regional pentru primirea și livrarea de ajutoare umanitare internaționale 

destinate Ucrainei. NATO solicită statelor membre să aloce cel puțin 2% din PIB pentru apărare, însă multe țări, 

inclusiv Germania și Italia, se încadrează, în prezent, sub acest prag. 

Marți, în a șasea zi de conflict, o coloană de blindate rusești a ajuns în capitala Ucrainei, Kiev, iar forțele 

invadatoare au lansat baraje de rachete în centrul celui de-al doilea oraș ca mărime al țării, Harkov. România 

găzduiește în prezent peste 3.000 de militari NATO, majoritatea americani, precum și un prim grup dintr-un total 

de 500 de militari din Franța, ce va coordona un grup tactic interarme al NATO în România. (REUTERS - 1 martie, 

ora 16:54) /mbrotacel/asalar 

TASS: Nord Stream 2 AG ar putea anunța falimentul din cauza sancțiunilor   

RADOR (1 martie) - Operatorul proiectului "Nord Stream-2", Nord Stream 2 AG, analizează posibilitatea 

declarării falimentului din cauza restricțiilor impuse împotriva sa – a anunțat marți Agenția Reuters. Potrivit 

surselor acesteia, compania lucrează cu un consultant financiar la soluționarea unor obligații și ar putea începe 

oficial procedura de insolvență într-un tribunal elvețian chiar de săptămâna aceasta. Agenția TASS a solicitat 

comentarii și companiei Gazprom, care este unicul acționar al acesteia. Anterior, ministrul elvețian al economiei, 

Guy Parmelin, a subliniat că sancțiunile SUA au dus la concedierea a peste 140 de angajați ai Nord Stream 2 AG. 

Parmelin a explicat că această demitere nu a fost cauzată de sancțiunile care au fost impuse Rusiei de către Elveția. 

(www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/avladucu 

REUTERS: Harley-Davidson și-a suspendat toate afacerile și a oprit toate livrările de motoare 

către Rusia, pe fondul crizei ucrainene  

RADOR (1 martie) - Compania americană Harley-Davidson a anunțat marți că și-a suspendat toate afacerile 

sale din Rusia și a blocat toate transporturile de motociclete către această țară, pe fondul crizei ucrainene, se arată 

într-un comunicat emis de companie. (REUTERS - 1 martie, ora 15:18) /mbaciu/avladucu 

REUTERS: Canada a somat două avioane rusești să iasă din spațiul său aerian, după ce acestea s-

au identificat drept "zboruri umanitare"  

RADOR (1 martie) - Canada a somat două zboruri rusești să părăsească spațiul său aerian, luni, după ce 

aeronavele, care s-au identificat drept curse "umanitare" au încălcat interdicția impusă avioanelor rusești în 

Canada, a comunicat serviciul de control al traficului aerian. Canada a interzis accesul avioanelor rusești în spațiul 

său aerian, începând de duminică, în cadrul sancțiunilor severe impuse Moscovei ca răspuns la invazia neprovocată 

a acesteia în Ucraina. Însă, în aceeași zi, un avion Aeroflot AFL111 a încălcat interdicția, declarându-se zbor 

umanitar. În circumstanțe normale, serviciul de control al traficului aerian al Canadei NAV CANADA nu are 

autoritatea de a nega accesul în spațiul aerian pentru un avion care se declară cursă umanitară. Celălalt avion rusesc 

care a încercat să intre în spațiul aerian canadian a decolat de pe un aeroport din Statele Unite. NAV CANADA, 

alături de organismul de reglementare Transport Canada, au emis o directivă către toate unitățile de control al 

traficului aerian să interzică intrarea în spațiul aerian a tuturor avioanelor rusești ce pot fi identificate. Singura 

excepție la această interdicție o reprezintă aprobarea anterioară din partea Transport Canada. (REUTERS - 1 

martie, ora 3:48) /mbrotacel/cpodea 

CNN: SUA și aliații lor au decis să deblocheze 60 de milioane de barili de petrol din rezervele 

strategice  

RADOR (1 martie) - Statele Unite și aliații lor au convenit să deblocheze din rezervele sale 60 de milioane 

de barili de petrol, informează două surse familiare cu decizia luată. Jumătate din cantitate, 30 de milioane de 

barili, provin din Rezervele Strategice de Petrol ale SUA, iar cealaltă jumătate provine de la aliații SUA din Europa 

și Asia. Decizia a fost luată după ce președintele american, Joe Biden, a decis să acționeze pentru a diminua efectul 

invaziei în Ucraina asupra prețurilor la pompele de benzină din SUA. (CNN INTERNATIONAL, 1 martie, ora 

18:00) /mbaciu/atataru 
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REUTERS: Canada a decis să își închidă porturile pentru navele rusești  

RADOR (1 martie) - Canada a decis să închidă porturile sale pentru navele rusești, ca răspuns la invazia 

Moscovei în Ucraina, a anunțat marți ministrul canadian al transporturilor, Omar Alghabra. Canada a luat o serie 

de măsuri, inclusiv sancțiuni impuse împotriva președintelui Rusiei, Vladimir Putin, închiderea spațiului aerian 

canadian pentru avioanele rusești și interzicerea tranzacțiilor între instituțiile financiare canadiene și Banca 

Centrală a Rusiei, ca parte a deciziei Occidentului de a izola Rusia, acuzată că a invadat Ucraina. (REUTERS - 1 

martie, ora 19:30) /mbaciu/lbadiu 

CNN: Comunitatea internațională trebuie să răspundă cu hotărâre la acțiunile Rusiei - premierul 

japonez Fumio Kishida  

RADOR (1 martie) - Prim-ministrul japonez Fumio Kishida a declarat că națiunile G7 vor îndemna 

comunitatea internațională să se unească împotriva Rusiei. „Este important ca toți membrii comunității 

internaționale să răspundă cu hotărâre la acțiunile Rusiei”, a declarat Kishida reporterilor într-o conferință de presă, 

după discuții cu liderii și aliații G7. 

Kishida a spus că națiunile G7 - Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite - 

și partenerii lor au convenit, de asemenea, să ajute refugiații ucraineni în urma invaziei ruse a Ucrainei. Kishida a 

subliniat că orice utilizare a forței nucleare este inacceptabilă. (edition.cnn.com - 1 martie) /aboboc/ilapadat 

CNN: Coreea de Sud oferă ajutor umanitar de 10 milioane de dolari Ucrainei  

RADOR (1 martie) - Coreea de Sud va oferi asistență umanitară de 10 milioane de dolari Ucrainei, în timp 

ce invazia rusă continuă, a transmis Ministerul de Externe de la Seul. Ministerul a precizat că sprijinul va fi acordat 

prin consultări cu guvernele Ucrainei, țările vecine și organizațiile internaționale. Președintele sud-coreean, Moon 

Jae-in, a ordonat luni guvernului să asigure rapid sprijin umanitar pentru Ucraina. „Sperăm că sprijinul guvernului 

nostru ajută efectiv poporul și refugiații ucraineni și vom continua contribuția activă la rezolvarea crizei umanitare 

din Ucraina”, a notat ministerul. (edition.cnn.com - 1 martie) /aboboc/ilapadat 

INTERFAX: Ministerul japonez de Externe a anunțat sancțiuni împotriva conducerii ruse și a 

unor companii  

RADOR (1 martie) - Ministerul japonez de Externe a anunțat aplicarea de sancțiuni împotriva conducerii 

de vârf a Rusiei și a unor companii din Rusia. În legătură cu situația din Ucraina, Ministerul japonez de Externe a 

anunțat, marți, impunerea de sancțiuni împotriva oficialilor ruși, inclusiv împotriva președintelui rus Vladimir 

Putin. Pe lista de sancțiuni mai sunt incluși: ministrul rus de externe Serghei Lavrov, ministrul apărării Serghei 

Șoigu, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse Valeri Gherasimov, secretarul Consiliului rus de 

Securitate Nikolai Patrușev, vicepreședintele Consiliului rus de Securitate Dmitri Medvedev. Sunt impuse 

sancțiuni împotriva a 49 de ministere, a unor bănci și companii din Rusia, în special, împotriva FSB, GRU, 

Companiei Suhoi, RSC, MiG, Rosteh, State Corporation, Banca Centrală a Federației Ruse, VEB, Promsviazbank. 

Ministerul de Externe al Japoniei a explicat că decizia privind introducerea de sancțiuni a fost luată de cabinetul 

japonez ''având în vedere situația internațională actuală din jurul Ucrainei și pentru menținerea păcii și securității 

internaționale. Japonia sprijină toate eforturile internaționale de asigurare a păcii la nivel mondial și a securității 

și toate eforturile îndreptate spre rezolvarea acestei probleme. "Măsurile includ înghețarea activelor persoanelor 

fizice și ale băncilor, interzicerea exportului de bunuri de uz general, despre care se crede că pot să contribuie la 

întărirea potențialului militar al Federației Ruse. Premierul japonez, Fumio Kishida, a declarat că Tokyo va impune 

sancțiuni împotriva Băncii Centrale a Rusiei, a unui număr de entități juridice și persoane fizice din Belarus, 

inclusiv împotriva președintelui Aleksandr Lukașenko, și că se va alătura, de asemenea, țărilor occidentale pentru 

a deconecta băncile rusești de la sistemul de plăți SWIFT. (www.interfax.ru  - 1 martie) /vdraguta/ilapadat 

BBC: Algeria este gata să suplimenteze livrările de gaze către Europa  

RADOR (1 martie) - Compania de stat pentru petrol și gaze din Algeria este gata să efectueze livrări 

suplimentare de gaze către Europa, din excedentul său, în cazul unei scăderi în aprovizionarea cu gaze a Europei, 

din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, a anunțat directorul companiei.  Toufik Hakkar, directorul executiv al 
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Sonatrach, a declarat că ar putea fi folosită capacitatea excedentară a conductei Transmed, ce face legătura dintre 

Algeria și Italia, pentru a mări livrările de gaze către Europa. Gazul algerian însumează aproximativ 11% din 

importurile Europei. Statele Unite au apelat la Algeria și la alte state, pentru alternative în furnizarea gazelor, în 

cazul în care invazia rusă ar duce la o reducere a aprovizionării cu gaze a Europei. (www.bbc.com - 1 martie) 

/mbrotacel/cpodea 

IX.4. Perspectiva socială  

BBC: Atleților ruși și belaruși li s-a interzis pe o perioadă nedefinită participarea la toate 

competițiile internaționale  

RADOR (1 martie) - Atleților ruși și belaruși li s-a interzis pe o perioadă nedefinită participarea la toate 

competițiile internaționale. Președintele Federației Internaționale de Atletism, Sebastian Coe, a declarat că există 

un sentiment de oroare față de invazia rusă din Ucraina, la care a contribuit și Belarusul. Interdicția fără precedent 

înseamnă printre altele că sportivii din cele două țări nu vor participa la competițiile indoor de luna aceasta de la 

Belgrad. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 1 martie, ora 20:04) /opopescu/dsirbu 

TASS: "Roskomnadzor" a restricționat accesul la resursele "Eho Moskvî" și "Dojdi"  

RADOR (1 martie) - "Roskomnadzor" (Serviciul Federal de Control al Comunicațiilor, Informației 

Tehnologice și Mass Media ) a restricționat accesul la resursele postului de radio "Eho Moskvî" și ale canalului 

de televiziune "Dojd" (recunoscut în Federația Rusă ca agent media străin) în legătură cu răspândirea de informații 

false despre operațiunea militară specială a Federației Ruse în Ucraina, a anunțat, marți, o sursă din cadrul 

serviciului de presă al "Roskomndazor". "La cererea Procuraturii Generale a Federației Ruse, "Roskomnadzor" a 

restricționat accesul la resursele informaționale ale postului de radio "Eho Moskvî" și ale canalului TV "Dojdi" 

pentru plasarea intenționată pe bază sistematică a unor materiale informative, care conțin informații false cu privire 

la scopul operațiunii militare speciale pe teritoriul Ucrainei" - a precizat sursa citată. (www.tass.ru - 1 martie) 

/ssirbu/dsirbu 

KORRESPONDENT: Parchetul rus restricționează accesul la site-urile Eho Moskvî și Dojd, din 

cauza publicării adevărului despre războiul din Ucraina  

RADOR (1 martie) - Procuratura Generală a Rusiei a cerut blocarea postului de televiziune Dojd și a postului 

de radio Eho Moskvî - potrivit unui mesaj postat pe contul de Telegram al parchetului rus. Accesul la site-urile 

celor două surse media este restricționat pentru publicarea unor presupuse "informații false despre acțiunile armatei 

ruse care fac parte din operațiunea specială de protejare a 'DNR' și 'LNR' (cele două republici separatiste din 

Donbas, Donețk și Lugansk, n.r.)". Procuratura Generală de la Moscova mai consideră că site-urile Dojd și Eho 

Moskvî au postat informații conținând "îndemnuri la activitate extremistă și violență". Ar fi vorba despre informații 

cu privire la "acțiunile personalului militar rus în cadrul operațiunii speciale de protejare a DNR și LNR". Aleksei 

Venediktov, redactorul-șef al Eho Moskvî, a transmis că postul de radio nu a primit notificări cu privire la 

acuzațiile Procuraturii Generale. De asemenea, jurnalistul și-a exprimat convingerea că redacția nu a încălcat legea. 

(www.korrespondent.net - 1 martie) /sdan/dsirbu 

CNN: Cel puțin nouă civili au fost uciși luni, în urma atacurilor cu rachete ale Rusiei, în Harkov  

RADOR (1 martie) - Cel puțin nouă civili au fost uciși luni, în urma atacurilor cu rachete ale Rusiei, în 

orașul ucrainean Harkov, a declarat primarul Ihor Terehov, adăugând că printre victime se numără și trei copii. 

"Astăzi am avut o zi foarte grea, care ne-a arătat că acesta nu este doar un război, acesta este un masacru al 

poporului ucrainean", a scris Terehov, pe contul său de Telegram. "Rachetele au lovit clădiri rezidențiale, omorând 

și rănind civili pașnici. În Harkovul nu au existat astfel de pagube de foarte mult timp, iar acest lucru este 

îngrozitor", a spus primarul. Terehov a adăugat că patru persoane care ieșiseră din adăpost pentru a-și lua apă au 

fost ucise. O familie formată din doi adulți și trei copii au ars de vii în mașina lor. Alte 37 de persoane au fost 

rănite, potrivit primarului. Administrația orașului Harkov a publicat aceleași date. (edition.cnn.com - 1 martie) 

/mbrotacel/cpodea 
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BBC: Explozii puternice în orașul Herson, din sudul Ucrainei  

RADOR (1 martie) - Explozii puternice au fost auzite în orașul Herson, din sudul Ucrainei. Se presupune 

că sunetul exploziilor vine dinspre aeroportul din apropiere. Oraș-port la fluviul Nipru, Herson se află chiar la nord 

de Peninsula Crimeea. Duminică, Moscova a anunțat că forțele ruse "au blocat complet" orașul Herson. 

(www.bbc.com - 1 martie) /mbrotacel/cpodea 

 

 

BBC: Numerele de telefon ruse, blocate pe teritoriul Ucrainei  

RADOR (1 martie) - Telefoanele cu numere rusești nu vor mai putea folosi infrastructura de telecomunicații 

ucraineană, potrivit unui anunț al Serviciului Special de Comunicații de Stat din Ucraina. "Din cauză că nu mai 

pot suna de pe numerele lor, forțele de ocupație le iau tot mai frecvent telefoane cetățenilor", afirmă agenția 

guvernamentală ucraineană, într-un comunicat publicat pe Telegram. Anunțul conform căruia firmele de 

telecomunicații sistează accesul numerelor rusești survine în contextul în care armata ucraineană a afirmat că rușii 

își folosesc propriile telefoane mobile și walkie-talkie-uri pentru a comunica în timpul luptelor. Ucrainenii cărora 

li s-au confiscat telefoanele de către trupele ruse trebuie să informeze operatorii de telefonie "cât mai curând 

posibil", pentru blocarea numărului. "Înțelegem că nu este ușor să faci asta, telefonul îți este luat, însă este foarte 

important - găsiți vecini care au un telefon, folosiți un telefon fix - de asta depind securitatea statului nostru și viața 

ucrainenilor", a  informat serviciul special de comunicații. (www.bbc.com - 1 martie) /mbrotacel/cpodea 

BBC: Bombardamentele Rusiei în Harkov echivalează cu o crimă de război (Zelenski)  

RADOR (1 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că bombardamentele Rusiei în 

Harkov echivalează cu o crimă de război. Într-o declarație video, publicată în cursul nopții, domnul Zelenski afirmă 

că există relatări ale martorilor oculari privind țintirea deliberată a civililor, în timpul unui atac susținut asupra 

orașului Harkov - al doilea ca mărime din Ucraina. Președintele Zelenski a făcut apel la instituirea unei zone de 

interdicție aeriană pe întreg teritoriul ucrainean, pentru aeronavele ruse. "Răul, înarmat cu bombe, rachete și 

artilerie, trebuie să fie oprit imediat. Să fie distrus economic. Pentru a demonstra că umanitatea este gata de a se 

autoapăra, este necesar să se ia în considerare o închidere completă a spațiului aerian pentru rachetele, aeronavele 

și elicopterele rusești. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 1 martie, ora 3:00) /mbrotacel/cpodea 

CNN: Primarul Kievului, Vitali Kliciko, consideră că ucrainenii „luptă pentru viitorul democratic 

al țării”  

RADOR (1 martie) - Vitali Kliciko, primarul capitalei ucrainene Kiev, a declarat la CNN că este mândru de 

cetățenii ucraineni pentru că și-au apărat țara și vede lupta care urmează ca pe o luptă pentru viitorul acesteia. 

Kliciko a spus că Kievul este supus unui atac „non-stop” din partea trupelor ruse și a ceea ce el a numit „grupuri 

de agresiune ruse”. "Am auzit explozii la fiecare oră în timpul nopții trecute, toată noaptea trecută, ultimele patru 

zile. Oamenii sunt foarte nervoși, petrec mult timp în buncăre", a spus el. Numindu-i pe soldații ucraineni „eroi”, 

Klitschko s-a declarat mândru de armata țării și de civilii care au luat armele pentru a apăra capitala. 

(edition.cnn.com - 1 martie) /aboboc 

BBC: Alarmele aeriene sună în toată Ucraina  

RADOR (1 martie) - Sirenele de raid aerian sună în prezent pe întreg teritoriul Ucrainei, după încă o noapte 

de lupte grele. Pe lângă Kiev, alarmele sună în orașele vestice Ternopil, Vinnîțea, Rivne, precum și în orașele 

centrale Cerkasî și Kirovohrad, potrivit serviciului ucrainean al BBC. (bbc.com - 1 martie, ora 6:47) 

/aboboc/ilapadat 
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BBC: Bombardamentele din Donețk au distrus clădiri și mașini  

RADOR (1 martie) - Clădiri incendiate și mașini distruse, după bombardamentele în orașul Donețk, 

controlat de separatiști. Mai multe cartiere ale orașului au rămas, parțial, fără curent după explozii, a informat 

agenția rusă RIA Novosti. (bbc.com - 1 martie, ora 7:34) /aboboc/ilapadat 

UNIAN: Forțele ruse de ocupație au înconjurat orașul Herson din Ucraina  

RADOR (1 martie) - Locuitorii orașului se luptă să respingă invazia forțelor ruse invadatoare. Trupele ruse 

au înconjurat orașul Herson din toate părțile, invadatorii au instituit blocaje rutiere la ieșirile din oraș, în mod 

special în microdistrictul Șumen din Herson, a precizat un jurnalist al postului TV ''Ucraina 24''. Locuitorii din 

suburbiile Hersonului, care locuiesc în zona podului Antonovski, în zona Kazac și Veselo, au fost evacuați, cu o 

zi înainte din cauza bombardamentelor. Militarii deschid focuri de arme asupra autovehiculelor și le iau telefoanele 

mobile civililor. "Militarii ruși sunt peste tot în suburbii. Locuitorii din Herson încearcă să reziste, blocând 

drumurile depun eforturi uriașe. Luni a fost deja dificil să se mai livreze alimente în magazine, pentru că depozitele 

sunt în afara orașului, dar avem tot ce ne trebuie'', a relatat jurnalistul postului TV ''Ucraina 24''. Ea a adăugat că 

aseară inamicul a lansat atacuri și a distrus clădirile rezidențiale din satul Cernobievka, lansând obuze. În centrul 

regional mai există energie electrică, apă și încălzire - serviciile municipale ale orașului funcționează. Luni presa 

a anunțat că trupele ruse au început asaltul asupra Hersonului. (www.unian.net - 1 martie) /vdraguta/ilapadat 

RBC: Un obuz a lovit o maternitate de lângă Kiev  

RADOR (1 martie) - Un obuz rusesc a lovit marți dimineață clădirea unei maternități din satul Buzova, 

situat în zona Autostrăzii Jitomîr, în apropierea capitalei Kiev. Potrivit autorităților, oamenii au fost evacuați la 

timp. Clădirea este grav avariată, însă nu s-a prăbușit. (www.rbc.ua - 1 martie) /sdan/ilapadat 

BBC: Subsolul unui spital din Kiev, secție improvizată de pediatrie  

RADOR (1 martie) - Au apărut imagini cu copii - dintre care unii bolnavi de cancer - care sunt tratați la 

subsolul unui spital din Kiev. Subsolul a trebuit să fie transformat în adăpost anti-bombă improvizat și în 

departament de pediatrie pentru a evita bombardamentele forțelor militare ruse. (bbc.com - 1 martie, ora 8:00) 

/aboboc/ilapadat 

UKRAINSKA PRAVDA: Peste un milion de oameni au semnat o petiție prin care cer oprirea 

războiului declanșat de Rusia în Ucraina  

RADOR (1 martie) - Peste un milion de persoane au semnat o petiție prin care cere oprirea războiului dintre 

Federația Rusă și Ucraina - transmite Ukrainska Pravda, menționând că, marți dimineață, inițiativa avea deja 

1.071.649 de semnături. Petiția, inițiată de activistul pentru drepturile omului Lev Ponomarev, a fost postată pe 

www.change.org, iar obiectivul este ca, în primă etapă, să strângă 1,5 milioane de semnături. "Este nevoie de o 

încetare imediată a focului din partea Forțelor Armate Ruse și de retragerea acestora de pe teritoriul Ucrainei. Toți 

cei care au luat decizia de a începe ostilitățile în estul Ucrainei și au aprobat propaganda agresivă de justificare a 

războiului în mass-media dependente de guvernul rus sunt considerați criminali de război" - a explicat inițiatorul. 

Petiția poate fi semnată accesând următorul link: shorturl.at/gpwyQ. (www.pravda.com.ua - 1 martie) 

/sdan/ilapadat 

 

BBC: Bombardamentul de la Harkov, în care au murit zeci de civili, este o crimă de război - 

președintele ucrainean  

RADOR (1 martie) - Președintele Ucrainei a descris bombardamentul de la Harkov, care a ucis zeci de civili, 

drept o crimă de război. Volodimir Zelenski susține că există relatări ale martorilor oculari despre civili care au 

fost vizați în mod deliberat în timpul atacului de luni din cel de-al doilea oraș ca mărime al Ucrainei. Activiștii 

pentru drepturile omului au spus, de asemenea, că este foarte probabil ca de la începutul invaziei Rusiei să se fi 
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comis crime de război. Curtea Penală Internațională va lansa propria investigație după apariția acuzațiilor. 

(bbc.com - 1 martie, ora 9:40) /aboboc/ilapadat 

 

KORRESPONDENT: Primarul din Herson a anunțat că orașul se află sub controlul Forțelor 

Armate ale Ucrainei  

RADOR (1 martie) - La ora locală 9:41, primarul din Herson a anunțat că orașul se află sub controlul Forțelor 

Armate ale Ucrainei. Șeful Administrației Regionale Herson a precizat că, în cursul dimineții de marți, a crescut 

considerabil numărul militarilor ruși în unele zone ale orașului, care, deocamdată, nu au început o ofensivă. 

Primarul din Herson, Ehor Kolihaev, a scris pe Facebook că ''Herson-ul este în continuare Ucraina!''. "Nu s-au 

schimbat multe de la ultima noapte: orașul nu a fost bombardat... Sunt pregătit să-mi îndeplinesc sarcinile directe. 

Astăzi, sarcina numărul unu rămâne controlul activității magazinelor, farmaciilor etc. În oraș activitățile 

funcționează în mod normal: facem curățenie, transportăm gunoiul, funcționează transportul'', a specificat 

primarul. Kolihaev i-a îndemnat pe orășeni să-și păstreze calmul și să nu-i provoace pe ''musafirii nepoftiți''. ''Ne 

păstrăm calmul de dragul orașului nostru și al siguranței cetățenilor'', a spus primarul pe Facebook. Trebuie 

remarcat faptul că, potrivit postărilor de pe internet ale locuitorilor orașului, în Herson se aud explozii, iar în 

rețelele de socializare au apărut imagini cu personalul militar rus care intră în oraș. Șeful Administrației Regionale 

de Stat Herson, Hennadi Laguta, a declarat pe Facebook că marți dimineață au apărut numeroși soldați ruși în 

microdistrictul Șumen din Herson, care se plimbă pe străzi, dar nu amenință populația. Se aud și împușcături în 

zona Epicentrului HBK și în apropierea centralei termice.  

"Îi rog pe toți să stea în case și să nu se expună pericolului. Nu provocați inamicul, este foarte periculos. Nu 

vă apropiați, nu comunicați cu ei. Dacă îi vedeți, evitați-l și îndreptați-vă în altă direcție, total opusă", a declarat 

șeful Administrației Regionale de Stat Herson, Hennadi Laguta, în mesajul adresat de el locuitorilor. Anterior s-a 

anunțat că, în noaptea de 28 februarie spre 1 martie, trupele ruse au lansat un asalt asupra orașului Herson. 

(www.korrespondent.net - 1 martie) /vdraguta/ilapadat 

RBC: Centrul orașului Harkov, atacat de ruși cu rachete Grad  

RADOR (1 martie) - Șeful Administrației Regionale de Stat Harkov, Oleg Sinegubov, a declarat că, în 

dimineața zilei de 1 martie, invadatorii ruși au atacat în mod cinic centrul orașului și cartierele rezidențiale, 

utilizând sisteme de lansatoare de rachete Grad și rachete de croazieră. "Dragi locuitori ai Harkovului, astăzi (marți, 

n.r.), inamicul nostru a început insidios să bombardeze centrul orașului și zonele rezidențiale cu sisteme Grad și 

cu rachete de croazieră. Au lovit piața din fața Administrației Regionale de Stat. Acum numărăm victimele civile" 

- a transmis Sinegubov. Guvernatorul a numit încă o dată atacurile asupra civililor ca fiind un genocid împotriva 

poporului ucrainean. Amintim că, marți dimineață, trupele ruse au bombardat, din nou, orașul Harkov, o rachetă 

lovind clădirea Administrației Regionale de Stat. (www.rbc.ua - 1 martie) /sdan/ilapadat 

KORRESPONDENT: Ukrzaliznița a suplimentat trenurile care circulă către orașele de la 

granițele Ucrainei cu țările UE  

RADOR (1 martie) - Ukrzaliznița, Compania Națională de transport feroviar din Ucraina, a suplimentat 

trenurile care circulă către orașele ucrainene situate la granițele Ucrainei cu țările membre ale Uniunii Europene. 

Marți, au fost introduse două trenuri suplimentare. "Pentru pasagerii care se îndreaptă spre granița cu țările UE, 

compania a introdus două trenuri pe ruta Lvov-Kovel-Iahodin-Chełm și retur. Ukrzaliznița a suplimentat cu trenuri 

diesel pentru a le asigura confortul pasagerilor care se îndreaptă către granița Ucrainei cu țările UE, a precizat 

Serviciul de presă al companiei. Trenurile vor circula pe ruta Lvov-Kovel-Iahodin-Chełm și retur. Trenul nr. 

7620/7621 Lvov-Kovel-Iahodin-Chełm va pleca din Lvov pe 1 martie, la ora 9:00; iar trenul nr. 7614/7615 Lvov-

Kovel-Iahodin-Chełm va pleca din Lvov pe 1 martie, la ora 14:00. Urcarea în trenurile diesel va avea loc pe 

principiul primul venit, primul servit. Se vor acorda prioritate femeilor, copiilor și vârstnicilor. Pentru informații 

mai detaliate, precum și despre eventualele modificări în orar, pasagerii sunt rugați să urmărească cu atenție 

anunțurile făcute în gara feroviară. (www.korrespondent.net - 1 martie) /vdraguta/ilapadat 
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KORRESPONDENT: A apărut o înregistrare video cu pagubele provocate în luptele care se duc 

lângă Kiev  

RADOR (1 martie) - Pe internet a fost postat un videoclip cu o coloană de mașini care se presupune că sunt 

ale pușcașilor marini ruși, ce a fost distrusă. În videoclip apar imagini din așezarea de tip urban Borodianka, situată 

la 50 km de Kiev, unde au avut loc lupte intense cu invadatorii ruși. În înregistrare se poate vedea cum este distrusă 

coloană de mașini blindate și echipamentul militar rus. Pe părțile laterale ale vehiculelor este marcată litera V. 

Există informații că de fapt coloanele infanteriei marine ruse sunt marcate cu această literă. Unele dintre mașini 

sunt complet arse, iar în jurul lor sunt case distruse de atacul armat lansat și linii de înaltă tensiune distruse. Mai 

devreme au apărut pe internet imagini cu o altă coloană distrusă de mașini blindate marcate cu litera V. Aceasta a 

fost distrusă lângă localitatea Bucei. (www.korrespondent.net - 1 martie) /vdraguta/ilapadat 

KORRESPONDENT: Șase persoane au fost rănite în urma atacului lansat asupra Administrației 

Regionale de Stat Harkov  

RADOR (1 martie) - Șase persoane au fost rănite în urma atacului lansat asupra Administrației Regionale 

de Stat Harkov. Sunt stabilite datele exacte despre numărul victimelor unui atac cu rachete lansat asupra centrului 

orașului Harkov. Echipele de salvare debarasează dărâmăturile. În urma bombardării clădirii Administrației 

Regionale de Stat Harkov, marți, 1 martie, șase persoane au fost rănite, inclusiv un copil. Numărul morților este 

în curs de precizare, a anunțat Biroul de presă al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență. Se menționează că 

incendiul izbucnit pe acoperișul clădirii Teatrului de Operă din Harkov a fost stins. Din cadrul Serviciului de Stat 

pentru Situații de Urgență au fost implicate la operațiunile de salvare peste 40 de persoane și șapte unități de 

echipamente. După cum a mai precizat sursa au fost reluate atacurile lansate asupra orașului Harkov în jurul orei 

8:00, marți, a precizat instituția. Atacul aerian a lovit Piața Libertății din centrul orașului. Cu o zi înainte, în urma 

atacurilor lansate asupra orașului cu rachete Grad, alte nouă persoane au fost ucise, iar 37 au fost rănite. 

(www.korrespondent.net - 1 martie) /vdraguta/ilapadat 

CNN: Cel puțin șase răniți, inclusiv un copil, după o explozie la Harkov  

RADOR (1 martie) - Cel puțin șase persoane au fost rănite, inclusiv un copil, într-o explozie în al doilea 

oraș ca mărime al Ucrainei, Harkov, a anunțat Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei într-o postare pe Telegram. 

Explozia a distrus o clădire guvernamentală, potrivit videoclipurilor cu incidentul postate de Ministerul ucrainean 

de Externe și oficialii guvernamentali ucraineni. Clipurile au fost postate pe rețelele de socializare marți la primele 

ore ale dimineții și au fost verificate de CNN. (edition.cnn.com - 1 martie) /aboboc/ilapadat 

KORRESPONDENT: Orașul Volnovihe este distrus aproape în totalitate - anunță șeful 

Administrației Regionale de Stat Donețk  

RADOR (1 martie) - Orașul Volnovihe, din regiunea Donețk, este distrus aproape în totalitate - anunță șeful 

Administrației Regionale de Stat Donețk. Orașele noastre ucrainene Mariupol și Volnovihe sunt sub presiunea 

exercitată de inamic, dar rezistă, a anunțat șeful Administrației Regionale de Stat Donețk, Pavlo Kirilenko, marți, 

1 martie. "Noaptea dinspre 28 februarie spre 1 martie, nu a fost una deloc liniștită. Cel mai important lucru este că 

Mariupol și Volnovihe sunt ale noastre! Ambele orașe sunt sub presiunea inamicului, dar rezistă!", a scris el pe 

Facebook. Kirilenko a remarcat că, la Mariupol, din cauza bombardamentelor lansate de inamic, liniile de înaltă 

tensiune au fost distruse, orașul a rămas fără curent electric. ''Volnovihe a fost aproape complet distrusă, 

aproximativ 30 de persoane au fost evacuate de acolo, alte o sută au plecat singure'', a adăugat Kirilenko. De 

asemenea, în jurul orei 5:00 au avut loc atacuri de artilerie lansate în zona Novoselivka Tretia, nu s-au înregistrat 

răniți în rândul populației civile. În Verhnotorețk, așezare de tip urban din raionul Iasinuvata din regiunea Donețk, 

a fost reluată parțial furnizarea de energie electrică, în timp ce Tonenke, o localitate din raionul Iasinuvata din 

regiunea Donețk din estul Ucrainei, Severnoe, Vodianoie, Nevelskoie și Novoselivka Vtoraia rămân fără 

electricitate. În Krasnohorivka, la ora 1:50, au fost lansate 12 obuze AGS. "Începând de la 5:00-6:00 dimineața au 

început bombardamentele în direcția Lugansk, nu există răniți în rândul civililor. Am supraviețuit iernii cumplite 

și începem o nouă primăvară ucraineană. Glorie Forțelor Armate ale Ucrainei! Moarte ocupanților!", a declarat 

Kirilenko. În cursul dimineții de marți, trupele ruse au lansate atacuri cu rachete în centrul orașului Harkov. 



464 

 

Clădirile administrației regionale de stat și ale Operei au fost avariate. Până în momentul de față se știe despre 

înregistrarea a șase victime. (www.korrespondent.net - 1 martie) /vdraguta/ilapadat 

BBC: 20 de răniți după bombardamentul de la Harkov  

RADOR (1 martie) - Oficialii de urgență din orașul Harkov transmit că cel puțin 20 de persoane au fost 

rănite în timpul bombardării biroului administrației de stat. BBC nu poate verifica în mod independent aceste 

afirmații. Într-un videoclip postat pe Facebook, un lucrător de urgență aflat în fața clădirii grav avariate spune că 

aceasta a fost parțial distrusă, iar o casă a scării dintr-o clădire din apropiere s-a prăbușit, prinzând oameni sub ea. 

Bărbatul declară că aproximativ 20 de civili au fost răniți în bombardament și alți șase au fost "recuperați", deși 

nu este clar dacă a vrut să spună că cei recuperați erau morți. "Salvatorii caută prin dărâmături, evacuând răniții și 

cadavrele celor uciși. Munca noastră continuă", spune muncitorul. (bbc.com - 1 martie, ora 12:13) /aboboc/ilapadat 

REUTERS: Peste 660.000 de oameni au fugit din Ucraina - UNHCR  

RADOR (1 martie) - Peste 660.000 de persoane, majoritatea femei și copii, au fugit din Ucraina în țările 

vecine în ultimele șase zile de când Rusia a invadat, a anunțat agenția ONU pentru refugiați. Shabia Mantoo, 

purtătorul de cuvânt al Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați (UNHCR), a declarat într-o ședință de informare 

la Geneva că au existat rapoarte despre oameni care așteptau până la 60 de ore pentru a intra în Polonia, în timp 

ce cozile la granița cu România sunt lungi de până la 20 km. (REUTERS - 1 martie) /aboboc/ilapadat 

REUTERS: ONU raportează cel puțin 536 de victime civile în Ucraina  

RADOR (1 martie) - Cel puțin 136 de civili au fost uciși, inclusiv 13 copii, iar 400 au fost răniți de când 

Rusia a invadat Ucraina, a anunțat o agenție a Națiunilor Unite. „Este probabil ca bilanțul real să fie mult mai 

mare”, a declarat Liz Throssell, purtătorul de cuvânt al Oficiului pentru drepturile omului al ONU (OHCHR), într-

un briefing, adăugând că 253 dintre victime au fost în regiunile Donețk și Lugansk din estul Ucrainei. Programul 

Alimentar Mondial al ONU intensifică activitățile în Ucraina, astfel încât să poată sprijini până la 3,1 milioane de 

oameni, a declarat purtătorul de cuvânt al PAM, Tomson Phiri, adăugând că „alimentele se epuizează rapid”. 

(REUTERS - 1 martie) /aboboc/ilapadat 

RBC: 10 morți și cel puțin 20 de răniți în atacul rusesc din centrul orașului Harkov  

RADOR (1 martie) - Agenția RBC anunță că autoritățile ucrainene au început să furnizeze informații despre 

urmările atacului cu rachete lansat, marți, de trupele ruse în centrul orașului Harkov. Bilanțul provizoriu indică 

zece morți și cel puțin 20 de răniți. (www.rbc.ua - 1 martie) /sdan/ilapadat 

KORRESPONDENT: În Ucraina a fost lansată aplicația mobilă "Raid aerian"  

RADOR (1 martie) - Aplicația ''Raid aerian'' este acum disponibilă pentru a fi descărcată. Programul este 

disponibil pe Google Play Market și AppStore. Nu necesită înregistrare și trimite cele mai puternice sunete, 

notificări către populație. Aplicația va fi folosită pentru a-i avertiza pe ucraineni de atacurile lansate de trupele 

ruse. Este evident că aplicația nu poate înlocui sirenele de raid aerian sau alertele radio, dar mai mulți oameni ca 

niciodată vor ști ce se întâmplă în Ucraina, în timp real. "Nu necesită înregistrare, nu colectează date personale ale 

utilizatorilor sau date de localizare geografică. Trimite cele mai puternice notificări, sunete de alarmare de apărare 

civilă aeriană, chimică, de dezastre, catastrofe sau alte tipuri de alarmare de apărare civilă, chiar și în modul 

silențios sau inactiv al smartphone-ului", se specifică în descriere. ''Pentru a primi notificări, trebuie să instalați 

aplicația prin Google Play Market sau AppStore, acordând permisiunea de a trimite notificări și alerte importante 

și selectând zona în care doriți să primiți notificări. În prezent, aplicația oferă informații pentru regiunile Vinnița, 

Volin, Donețk, Transcarpatia, Kiev, Lviv, Poltava, Rivne, Harkiv, Herson, Hmelnițk și Cernăuți. Lista este 

actualizată în mod constant. După cum au subliniat autorii, aceasta este singura aplicație care acceptă alerte extrem 

de puternice, sunet maxim. Aceasta înseamnă că alarma va suna întotdeauna la volumul maxim al smartphone-

ului. Pentru a face acest lucru, asigurați-vă că acordați toate permisiunile relevante ale aplicației, după instalare. 

Ele pot fi dezactivate în orice moment. (www.korrespondent.net - 1 martie) /vdraguta/atataru 
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UNIAN: O conductă de gaze avariată, case distruse, după ce armata rusă a bombardat o localitate 

din regiunea Odesa  

RADOR (1 martie) - O persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma unui atac lansat de forțele ruse, 

relatează Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina. ''Trupele ruse au bombardat Dacine, o comună 

din raionul Bileaivka, regiunea Odesa, Ucraina. În urma atacului, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite'', 

a relatat Centrul de presă al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență. Se mai menționează că nouă case au 

fost ținta atacului, iar o conductă de gaze a fost avariată. ''Pe 1 martie, în jurul orei 12:00, în Dacine, regiunea 

Odesa, a avut loc un bombardament, în urma căruia a fost avariată o conductă de gaze, în jur de nouă case 

proprietate privată au fost avariate, iar un garaj privat a luat foc. Ca urmare, o persoană a murit și alte două persoane 

au fost rănite'', se mai precizează în comunicatul remis. (www.unian.net - 1 martie) /vdraguta/avladucu 

CNN: O clădire administrativă din centrul Harkovului a fost lovită de rachete trase de forțele ruse  

RADOR (1 martie) - Cel puțin 10 persoane au fost ucise, iar alte 35 au fost rănite în atacurile cu rachetă 

lansate de forțele ruse în centrul orașului Harkov, a anunțat un consilier al ministerului ucrainean de interne, Anton 

Herașcenko. "Piața Libertății a fost lovită de rachete de croazieră. A fost un al doilea atac cu o rachetă similară, 

care a lovit o clădire administrativă imediat după sosirea echipelor de salvare, adică în 5-7 minute. O treime din 

clădire a căzut", a scris pe Telegram consilierul Herașcenko. "Molozul este curățat acum, dar sigur vor fi mai multe 

victime, morți și răniți. Echipele de salvare se află acum aici. Scările și coridoarele etajelor sunt complet distruse", 

a precizat Anton Herașcenko. (CNN INTERNATIONAL, 1 martie, ora 14:00) /mbaciu/avladucu 

RBC: La Kiev s-a auzit o nouă serie de explozii puternice  

RADOR (1 martie) - În capitala Ucrainei s-a auzit din nou iserie de explozii puternice. A fost emisă o alertă 

de raid aerian, iar locuitorilor li se cere să se mute imediat la adăpost, informează corespondentul RBC-Ucraina. 

(www.rbc.ua - 1 martie) /ssirbu/atataru 

UNIAN: Rușii au lovit turnul Televiziunii din Kiev  

RADOR (1 martie) - Invadatorii ruși au lovit turnul de televiziune al capitalei, situat lângă stația de metrou 

Dorohojici. În urma atacului inamic, s-a format o coloană de fum în locul în care a căzut proiectilul. Nu există, 

deocamdată, informații despre morți sau răniți. După cum informează Suspline, proiectilul a lovit camera de 

control a difuzorului de pe turnul TV. Există probleme temporare cu transmisiunea TV. Se promite că, în scurt 

timp, se va activa transmisiunea de rezervă. (www.unian.net - 1 martie) /ssirbu/asalar 

RRA: Turnul de televiziune din Kiev a fost atacat de rachete rusești  

RADOR (1 martie) - Turnul de televiziune din Kiev a fost atacat de rachete rusești, iar transmisia posturilor 

TV a fost întreruptă temporar în această după-amiază - transmit agențiile ucrainene de presă. Atacul a avut loc la 

scurt timp după ce Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că urmează să fie lovite obiective din Kiev. Lupte 

grele se dau și pe străzile din Herson, în sudul Ucrainei - anunță un consilier din cadrul Administrației Prezidențiale 

ucrainene..Tot el afirmă că ocupanții ruși încearcă să se grupeze la nord-vest de Kiev, iar primarul capitalei 

Ucrainei, Vitali Klitschko, susține că rușii sunt la periferia orașului. Orașul Harcov din estul Ucrainei, situat în 

apropierea graniței cu Rusia, a fost din nou atacat de rachete rusești. De această dată, spun autoritățile ucrainene, 

a fost lovită o clădire rezidențială cu 5 etaje, o fabrică, dar și spitalul orășenesc. Opt oameni au murit și șase au 

fost răniți, iar forțele de intervenție au reușit să salveze 38 de persoane. Tot la Harkov ucrainenii au reușit să 

doboare un avion rusesc ce în cursul zilei a bombardat un bloc de locuit, provocând moartea a 8 oameni și rănirea 

altor 8. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 1 martie, ora 18:00) /atataru 

RBC: Atacul asupra turnului de televiziune din Kiev: cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, 

alte cinci au fost rănite  

RADOR (1 martie) - În urma atacului asupra turnului de televiziune din Kiev din zona Dorohojici, cel puțin 

cinci persoane au fost ucise, iar alte cinci au fost rănite, anunță RBC-Ucraina citând pagina de Facebook a Serviciul 
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de Stat pentru Situații de Urgență. "Conform situației primite la ora 18:00, în urma atacului asupra turnului de 

televiziune Kiev din districtul Șevcenko, cinci persoane au fost ucise și alte cinci au fost rănite. Lucrările la fața 

locului continuă" - se afirmă în comunicat. Amintim că, anterior, s-a anunțat că posturile de televiziune ucrainene 

și-au reluat deja difuzarea digitală după atacul asupra turnului de televiziune din Kiev. (www.rbc.ua - 1 martie) 

/ssirbu/asalar 

KORRESPONDENT: Noi atacuri în regiunea Harkiv  

RADOR (1 martie) - Invadatorii ruși au lansat un nou atac asupra regiunii Harkiv, în cursul serii de marți, 

noi înregistrări video în acest sens fiind postate pe diverse site-uri și rețele de socializare. În Ciuhuiv, orășel de 

lângă Harkiv, a avut loc o explozie puternică în apropierea aeroportului. În Harkiv, în zona Plitocina, armata rusă 

a lansat atacuri asupra unui cartier rezidențial. (www.korrespondent.net - 1 martie) /sdan/dsirbu 

BBC: Cinci morți după atacul rusesc care a vizat turnul televiziunii din Kiev  

RADOR (1 martie) - Autoritățile ucrainene au anunțat că un număr de cinci oameni au fost uciși în urma 

unui atac rus care a vizat principalul turn de televiziune din Kiev. Imagini apărute pe rețele sociale au arătat coloane 

de fum ridicându-se deasupra turnului de oțel. Atacul a provocat oprirea transmisiilor unor posturi. Echipele de 

urgență au comunicat că două rachete au căzut în apropierea turnului, omorând cinci oameni și rănind alți patru. 

Unul dintre memorialele Holocastului a fost grav avariat de bombardamente. Într-un comunicat, Ministerul rus al 

Apărării a menționat că vor fi atacate și alte obiective, între care sediul Serviciului ucrainean de Securitate. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 1 martie, ora 20:01) /opopescu/dsirbu 

 

KORRESPONDENT: Tancuri și blindate rusești, în mai multe cartiere din Herson  

RADOR (1 martie) - Luptele de stradă continuă la Herson, după ce în oraș a fost semnalată intrarea 

echipamentelor militare grele ale Federației Ruse - transmite, marți seară, agenția RBC. Potrivit primarului 

orașului, Igor Kolihaev, forțele ruse s-au poziționat în mai multe zone din Herson și își consolidează prezența. 

"Cred că fac parte din armata regulată rusă. Respingerea este efectuată doar de către forțele de apărare teritorială" 

- a precizat primarul. Acesta a mai menționat că autoritățile locale încearcă să stingă singure incendiile declanșate 

în oraș în urma confruntărilor. În plus, potrivit primarului, în Herson au fost semnalate jafuri. "Suntem împreună 

cu adjuncții noștri în clădirea Consiliului Local, coordonând activitatea acelor servicii care sunt gata de acțiune, 

care nu se tem, fiindcă există întreruperi de gaze, din cauza atacurilor lansate asupra locuințelor. De asemenea, 

sunt întreruperi de curent" - a adăugat primarul din Herson. (www.korrespondent.net - 1 martie) /sdan/dsirbu 

KORRESPONDENT: 80.000 de ucraineni s-au întors în Ucraina în ultimele cinci zile, pe fondul 

războiului cu Rusia  

RADOR (1 martie) - Serviciul ucrainean de Frontieră a transmis, marți, că în ultimele cinci zile, 80.000 de 

ucraineni s-au întors în Ucraina, în contextul invaziei ruse. "Aproape 80.000 dintre compatrioții noștri s-au întors 

în patria lor, marea majoritate fiind bărbați. Patrioții care au lucrat sau au locuit temporar în străinătate se întorc în 

Ucraina pentru a se alătura forțelor armate, altor formațiuni militare și forțelor teritoriale de apărare" - se arată 

într-un comunicat. Serviciul de Frontieră al Ucrainei a amintit că toate punctele de trecere a frontierei vestice 

funcționează non-stop. "Procedurile de verificare și acces au fost simplificate, iar lista documentelor necesare 

trecerii frontierei a fost și ea ajustată" - precizează instituția. Până la 28 februarie, 108.000 de persoane și aproape 

15.000 de vehicule au părăsit Ucraina. Dintre aceștia, aproape 96.000 de cetățeni ucraineni au plecat în țările 

Uniunii Europene și în Republica Moldova, 61.000 - în Polonia, iar ceilalți au plecat în Ungaria, Slovacia și 

România. Alte aproximativ 8.000 de mașini așteaptă la coadă la frontieră. (www.korrespondent.net - 1 martie) 

/sdan/dsirbu 

RRA: Kievul se pregătește pentru altă noapte de rezistență în fața atacurilor rusești  

RADOR (1 martie) - Kievul se pregătește pentru altă noapte de rezistență în fața atacurilor rusești. După ce 

cinci oameni civili au fost uciși în atacul cu rachete asupra turnului de Televiziune din Kiev, primarul capitalei 
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Ucrainei, Vitali Kliciko, i-a rugat pe oameni să nu mai iasă pe stradă, să fie extrem de atenți și nu în ultimul rând, 

să coboare în adăposturi. Între timp, în această seară, forțele ruse au intrat în orașul Herson, din sudul Ucrainei, 

dar autoritățile ucrainene controlează în continuare clătiria administrației municipale. După șase zile de rezistență 

în fața militarilor ruși, președintele Zelenski a avertizat din nou în această seară, într-un interviu pentru CNN, că 

dacă Ucraina cade, trupele Rusiei vor fi la granița țărilor membre NATO. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI 

- 1 martie, ora 22:01) /azamfir/dsirbu 

TSN: Amenințare aeriană declarată la Kiev  

RADOR (1 martie) - Ucrainenii din Kiev au fost îndemnați, marți seară, să meargă de urgență în adăposturi, 

din cauza amenințării unui atac cu rachete - potrivit postului TSN. Televiziunea a transmis mesajul la ora 22:07, 

fără să publice detalii suplimentare despre această avertizare. (www.tsn.ua - 1 martie) /sdan/dsirbu 

TSN: Amenințare aeriană în Harkiv și Vinnița  

RADOR (1 martie) - Locuitorii din orașele ucrainene Harkiv și Vinnița au fost îndemnați, marți seară, să 

meargă în adăposturi, din cauza amenințării unui atac cu rachete - potrivit postului TSN. Televiziunea a transmis 

avertizarea la ora 22:08. (www.tsn.ua - 1 martie) /sdan/dsirbu 

CNN: TikTok blochează Russia Today și Sputnik pe teritoriul Uniunii Europene  

RADOR (1 martie) - TikTok a blocat canalele mass-media ruse, precum Russia Today și Sputnik, pe 

teritoriul Uniunii Europene, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al companiei de social media. Demersul 

are loc după măsuri similare adoptate de Meta, compania ce deține Facebook și Instagram. (edition.cnn.com - 1 

martie) /mbrotacel/cpodea 

REUTERS: Aproximativ 350.000 de refugiați au intrat în Polonia din Ucraina  

RADOR (1 martie) - Aproximativ 350.000 de persoane au intrat în Polonia din Ucraina de când Rusia a 

invadat țara, a declarat marți un adjunct al ministrului de interne polonez. „În ultimele 24 de ore, 100.000 de 

oameni au trecut granița polono-ucraineană”, a declarat Maciej Wasik pentru postul public Polskie Radio 1. „În 

total, de joi sunt deja 350.000 de refugiați”. (REUTERS - 1 martie) /aboboc/ilapadat 

NOVINI: Cetățenii ucraineni au drept de ședere fără viză în Bulgaria timp de 90 de zile  

RADOR (1 martie) - În temeiul Regulamentului (UE) 2018/1806 al Parlamentului European și al 

Consiliului, cetățenii Ucrainei au dreptul de a intra fără viză în Republica Bulgaria și au dreptul de ședere timp de 

90 de zile într-un interval de șase luni. Perioada poate fi prelungită din motive umanitare legate de circumstanțe 

extraordinare. Cetățenii ucraineni care doresc să-și prelungească șederea fără viză în Bulgaria pot depune o 

declarație în acest sens la Direcția Migrație din cadrul Ministerului de Interne înainte de expirarea perioadei de 

rezidența permisă. Cetățenii ucraineni de origine bulgară pot obține un permis de ședere pe termen lung sau 

permanent în Republica Bulgaria, dacă au un contract de muncă cu un angajator bulgar pe o perioadă mai mare de 

șase luni. Cetățenii Ucrainei care doresc să beneficieze de protecție internațională (statut de refugiat sau statut 

umanitar) pot depune declarații la Agenția de Stat pentru Refugiați din cadrul Consiliului de Miniștri, precum și 

la Direcția Migrație și Direcția Generală a Poliției de Frontieră a Ministerului de Interne. (www.novini.bg - 1 

martie) /ddaniela/lbadiu 

REUTERS: Bulgaria interzice emisia Russia Today și Sputnik pe teritoriul său  

RADOR (1 martie) - Autoritatea bulgară de reglementare în domeniul mass-media a dispus, marți, 

restricționarea temporară a emisiei televiziunii ruse de stat Russia Today și a agenției de știri Sputnik, precum și 

a filialelor acestora, pe teritoriul Bulgariei. Decizia Consiliului pentru Media Electronice survine după ce 

președintele Comisiei Europene, Ursula von Der Leyen, a declarat că cele 27 de state membre ale blocului 

comunitar vor interzice aceste canale, în urma invaziei Rusiei în Ucraina. (REUTERS - 1 martie, ora 16:48) 

/mbrotacel/avladucu 
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REUTERS: Sute de turiști ruși au rămas blocați în Bulgaria din cauza închiderii spațiului aerian 

al UE  

RADOR (1 martie) - Sute de schiori ruși au rămas blocați în stațiunile montane din Bulgaria și se întreabă 

cum ar putea să se întoarcă acasă, după ce Rusia a lansat o invazie în Ucraina, iar Uniunea Europeană, ca răspuns, 

a decis închiderea spațiului său aerian pentru toate avioanele rusești. Bulgaria, aliat apropiat al Moscovei în era 

comunistă, dar acum membru UE și NATO, și-a închis sâmbătă spațiul aerian pentru avioanele rusești, alăturându-

se majorității națiunilor europene într-un act de solidaritate față de Ucraina. "Am plătit totul, zborul, cazarea, 

asigurarea și transferul. Nu putem zbura, pentru că cerul e închis", a declarat o turistă rusoaică și a adăugat că este 

tristă și supărată pentru situația din Ucraina. "Am dori să facă o excepție pentru turiști. Pană la urmă, oamenii 

simpli nu sunt vinovați pentru nimic, ei pur și simplu au venit aici pentru vacanță", a mai spus turista, care urmează 

să mai stea încă 10 zile în Bulgaria, pentru că nu poate pleca spre Rusia. (REUTERS - 1 martie, ora 17:30) 

/mbaciu/atataru 

INFOSTART.HU: Pe mai multe drumuri din Ungaria vor fi amplasate noi tipuri de indicatoare  

RADOR (1 martie) - Compania non-profit de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Ungaria (Magyar Közút 

Nonprofit Zrt.) va amplasa indicatoare de direcție și panouri inscripționate în trei limbi în apropierea graniței 

ungaro-ucrainene pentru a facilita orientarea refugiaților ucraineni care sosesc în Ungaria. Panourile și 

indicatoarele de direcție, inscripționate în limba maghiară, engleză și ucraineană, au fost realizate în cadrul 

programului "Pod pentru Transcarpatia", iar amplasarea acestora a început marți. Compania va amplasa panourile 

pe fundal galben și inscripționate cu negru la punctele de ajutor create în apropierea graniței cu Ucraina, respectiv 

în localitățile Záhony, Barabás, Lónya, Beregsurány și Tiszabecs. Compania va afișa aceste informații și pe 

semnalizare digitală variabilă deasupra drumului pe tronsonul respectiv al autostrăzii M3 și va amplasa indicatoare 

mari, similare și la punctele de ajutor pentru ca rudele sau cunoștințele refugiaților să ajungă mai ușor și mai repede 

la acestea. În plus, compania - în cooperare cu aplicația comunitară pentru mașini numită Waze - va afișa punctele 

de ajutor pe harta mașinii, ca locație separată, care poate fi accesată. Lista cu punctele de ajutor va fi disponibilă 

și pe www.utinform.hu. În cadrul campaniei de ajutorare "Pod pentru Transcarpatia" lansată de Guvernul ungar 

sâmbăta trecută poate fi apelată și linia de asistență națională 1357, iar prin apelare cei care vor să contribuie la 

ajutorarea refugiaților pot dona 500 de forinți. De asemenea, a fost deschis și un număr de cont pentru donații și 

sunt așteptate și ofertele organizațiilor de caritate, antreprenorilor, administrațiilor publice locale și ale persoanelor 

fizice. https://infostart.hu/belfold/2022/03/01/ujfajta-tablak-kerulnek-ki-tobb-magyar-utra-

kepek/rganciu/avladucu 

KORRESPONDENT: Polonia este pregătită să accepte aproximativ un milion de refugiați 

ucraineni  

RADOR (1 martie) - 400.000 de refugiați ucraineni au sosit deja în această țară UE. Polonia se pregătește 

să primească în jur de un milion de refugiați ucraineni. Ministrul polon de externe, Zbigniew Rau, a declarat că 

aproximativ un milion de refugiați din Ucraina ar putea ajunge în țara sa. El a menționat că 400.000 de ucraineni 

au ajuns deja în Polonia, potrivit RMF24. ''Fiecare refugiat care ajunge la granița polono-ucraineană va fi acceptat, 

luăm în considerare și posibilitatea creșterii numărului de refugiați veniți din Ucraina, până la 1 milion de 

persoane'', a declarat Rau. Potrivit acestuia, 400.000 de ucraineni au sosit deja în Polonia și au solicitat azil în 

această țară. Totodată, el a subliniat că granița poloneză este traversată și de cetățeni din alte țări din afara Europei. 

''Potrivit datelor de care dispunem, în momentul de față, cetățeni din 125 de țări au ajuns în Polonia, evident, însă 

că ucrainenii domină. Toți cei care trec granița Poloniei pentru a-și salva viața și sănătatea lor primesc hrană și 

locuință, precum și contacte - pentru persoanele care nu sunt de origine ucraineană - de la serviciile consulare din 

țările lor de origine", a spus diplomatul. De asemenea, ministrul se declară ferm convins de faptul că ucrainenii 

care caută salvarea în Polonia ''știu că aici vor fi în siguranță, printre oameni prietenoși și amabili''. 

(www.korrespondent.net - 1 martie) /vdraguta/dsirbu 



469 

 

MTI: Poliția ungară - Aproape 10.000 de persoane au trecut granița ungaro-ucraineană în ultimele 

24 de ore  

RADOR (1 martie) - În ultimele 24 de ore, aproape 10.000 de intrări și peste 3000 de ieșiri au fost 

înregistrate la punctele de trecere a frontierei ungaro-ucrainene, a informat marți seara Inspectoratul General de 

Poliție al județului Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe site-ul poliției. Potrivit informațiilor poliției, refugiații din Ucraina 

continuă să sosească la punctele de trecere a frontierei. Cei care au nevoie sunt transportați în mod organizat la 

adăposturi temporare și la punctele de ajutor, unde pot sta în clădiri încălzite pentru cât timp este necesar. Pe partea 

ungară a frontierei de stat nu este aglomerație. Potrivit datelor publicate pe site-ul poliției, în perioada 24 februarie, 

ora 0:00 și 1 martie, ora 16:00, un total de aproape 105.000 persoane au trecut granița ungaro-ucraineană. (MTI - 

1 martie) /rganciu/dsirbu 

 

RRA: Clădirea Palatului Parlamentului va fi iluminată în culorile drapelului Ucrainei  

RADOR (1 martie) - Clădirea Palatului Parlamentului va fi iluminată în această seară în culorile drapelului 

Ucrainei - albastru și galben. Este un gest simbolic de manifestare a susținerii pentru poporul ucrainean, în 

contextul agresiunii Federației Ruse asupra Ucrainei, potrivit unui anunț al Camerei Deputaților. Ieri, Parlamentul 

de la București a adoptat o declarație de condamnare a războiului și de susținere puternică pentru suveranitatea și 

integritatea teritorială a Ucrainei, pentru aspirațiile sale legitime de integrare în NATO și în Uniunea Europeană. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 1 martie, ora 14:00) /asalar 

RRA: Broșură cu informații utile pusă la dispoziția refugiaților din Ucraina  

RADOR (1 martie) - Guvernul român pune la dispoziția refugiaților din Ucraina o broșură tipărită cu 

informații de bază în limba ucraineană pe care aceștia o primesc la punctele de trecere a frontierei. De acolo află 

pașii de urmat pentru solicitarea și obținerea azilului în România, instituțiile de la care pot obține ajutor, serviciile 

medicale asigurate, detalii despre dreptul la muncă, numere de telefon utile, dar există și un QR care îi 

direcționează online către rubrica "Ucraina - împreună ajutăm mai mult", de pe site-ul Guvernului României: 

www.gov.ro., unde sunt centralizate informațiile referitoare la gestionarea situației provocate de agresiunea 

militară din Ucraina. De acolo pot fi descărcate în ucraineană, engleză și română informațiile utile cetățenilor care 

intră în România. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 1 martie, ora 19:10) /atataru 

RADIO IAȘI: Radio Iași vine în ajutorul refugiaților din Ucraina  

RADIO IAȘI (1 martie) - Radioul public este alături de cei care au nevoie, în aceste momente, de sprijin, 

dar și de cei care doresc, la rândul lor, să ajute. Vă așteptăm la Radio Iași, pe strada Lascăr Catargiu, numărul 44, 

pentru a dona obiecte și produse de care refugiații au mare nevoie. Este vorba, în primul rând, de produse de igienă, 

mai ales pentru femei și copii mici, pături și pilote. Produsele alimentare trebuie să fie neperisabile: ulei, făină, 

zahăr, paste, orez, cafea, lapte praf, apă. /mpopa/dsirbu 

RRA: Peste 105.000 de cetățeni ucraineni au intrat în România de la declanșarea invaziei rusești  

RADOR (1 martie) - Peste 105.000 de cetățeni ucraineni au intrat în România de la declanșarea invaziei 

ruse în țara vecină. Aproximativ 16.000 astăzi, de la 0:00 până seara la ora 18:00. Fluxul pe sensul de intrare s-a 

mai redus față de intervalul anterior, conform datelor publicate de Poliția de Frontieră. A crescut, în schimb, ușor 

numărul celor care pleacă din România. Astăzi au ieșit din țară peste 12.200 de cetățeni ucraineni, iar în total, până 

acum, 62.500 de ucraineni au tranzitat spațiul românesc. În zilele următoare, pe măsură ce conflictul continuă și 

sunt distruse orașe, numărul refugiaților va crește, estimează ministrul apărării. "Vine o populație săracă, care nu 

își va permite să plece mai departe spre alte țări și va trebui să rămână în România" - a spus Vasile Dîncu într-un 

interviu la televiziunea DIGI 24. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 1 martie, ora 22:03) /mnecula/dsirbu 
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RRA: Traficul navelor fluviale pe brațul Chilia al Dunării este suspendat  

RADOR (1 martie) - Traficul navelor fluviale pe brațul Chilia al Dunării este suspendat începând de astăzi 

după-amiază. Decizia a fost luată de autoritățile române după ce o unitate militară din apropierea orașului 

ucrainean Izmail, aflat pe brațul Chilia, la doar câțiva kilometri distanță de granița cu România, a fost bombardată. 

Mâine, autoritățile din județul Tulcea vor decide alternativa pentru transportul tulcenilor care locuiesc în satele de 

pe acest braț - a declarat căpitanul-șef al Portului Tulcea, Dan Ichim, citat de corespondenta RRA Luiza Rosetti. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 1 martie, ora 23:00) /dsirbu 

RRA: Refugiații din Ucraina se pot deplasa gratuit cu trenurile CFR  

RADOR (2 martie) - La punctele de trecere a frontierei din Ucraina, în nordul României, continuă să 

sosească refugiați. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a informat că ieri, până la ora 18:00 au intrat în 

țară 16.188 de cetățeni ucraineni, ceea ce ridică numărul refugiaților la aproape 105.460 de la declanșarea acestei 

crize. În această noapte, aproximativ 70 de refugiați din Ucraina, femei și copii, ajung la Isaccea cu un autocar 

care face parte dintr-un convoi umanitar. Ei vor fi transportați la Brăila, unde vor fi cazați într-un hotel și în două 

spații din comunele Unirea și Viziru, amenajate special, potrivit corespondentei RRA Gina Bahor. Refugiații din 

Ucraina se pot deplasa gratuit cu trenurile CFR, a anunțat ministrul transporturilor. Ministerul Sănătății a 

identificat la nivel național 3.152 de paturi de spital unde cetățenii ucraineni, civili sau militari, răniți în conflictul 

din țara vecină, vor putea primi îngrijiri medicale. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 0:02) 

/dsirbu 

RRA: MAE le recomandă insistent cetățenilor români să evite călătoriile neesențiale în Federația 

Rusă  

RADOR (1 martie) - Ministerul Afacerilor Externe le recomandă insistent cetățenilor români să evite 

călătoriile neesențiale în Federația Rusă, iar celor care se află temporar în această țară se ia în considerare părăsirea 

teritoriului Federației Ruse cât mai curând. Rutele aeriene alternative pe care le au la dispoziție românii care vor 

să plece din Rusia sunt cele cu escală prin Istanbul, Turcia, și Dubai, Emiratele Arabe Unite. Totodată, MAE le 

recomandă cetățenilor români din Rusia să își înregistreze prezența prin intermediul platformei econsulat.ro. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 1 martie, ora 4:02) /cpodea 

DARIK: Patru autocare cu bulgari din Kiev au traversat granița româno-ucraineană  

RADOR (1 martie) - Patru autocare cu bulgari din Kiev au traversat granița româno-ucraineană. Evacuarea 

cetățenilor bulgari de pe teritoriul Ucrainei continuă. Situația de la frontiera dintre România și Ucraina este calmă, 

iar organizarea este extrem de strictă. Zeci de familii care căutau un refugiu în urma războiului din Ucraina au 

petrecut noaptea în corturi. Ministrul bulgar de externe, Teodora Ghenciovska, a declarat că toți cetățenii bulgari 

care doresc să fie evacuați vor putea fi scoși din Ucraina chiar și după ce nu vor mai fi diplomați bulgari în această 

țară. "Acest lucru se va face în cooperare cu reprezentanțele partenerilor noștri, lucrăm cu țările UE și NATO", a 

explicat șeful diplomației bulgare. Ghenciovska a adăugat că centrul special din cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe funcționează 24/7, toate telefoanele sunt active și bulgarii pot fi evacuați atât din Kiev, cât și din Harkov. 

(www.bnr.bg - 1 martie) /ddaniela/ilapadat 

RRA: Cetățenii ucraineni pot munci în România fără aviz de angajare maximum nouă luni într-

un an calendaristic  

RADOR (1 martie) - Cetățenii ucraineni pot munci în România fără aviz de angajare maximum nouă luni 

într-un an calendaristic, precizează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Pentru a beneficia de 

toate serviciile și măsurile prevăzute de legislația în vigoare, referitoare la sistemul asigurărilor pentru șomaj și 

stimularea ocupării forței de muncă, pe parcursul celor nouă luni cetățenii ucraineni pot solicita acordarea statutului 

de refugiat. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 1 martie, ora 15:00) /asalar 
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RRA: Un nou transport de ajutoare umanitare a plecat din București spre Ucraina  

RADOR (1 martie) - Un nou transport de ajutoare umanitare a plecat din București spre Ucraina - 

medicamente, consumabile medicale, materiale sanitare, truse de urgență și alte materiale de strictă necesitate. 

Asemenea celorlalte acțiuni umanitare derulate în ultimele zile, sprijinul oferit astăzi de statul român s-a realizat 

în urma colaborării reprezentanților societății civile, organizațiilor naționale și internaționale cu structurile 

guvernamentale implicate în Platforma "Ucraina - Împreună ajutăm mai mult", informează Executivul de la 

București. Până acum, 30 de tone de dispozitive și echipamente medicale, paturi de spital și medicamente au fost 

trimise către Ucraina, de asemenea, bunuri de strictă necesitate și alimente din stocurile Rezervelor de stat, în 

valoare de peste 5.000.000 de lei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 1 martie, ora 21:00) /azamfir/dsirbu 

 

RRA: Cetățenii ucraineni care s-au refugiat în România pot asculta pe adresa srr.ro postul public 

de radio de la ei din țară  

RADOR (1 martie) - Cetățenii ucraineni care s-au refugiat în România pot afla vești de acasă ascultând 

postul public de radio de la ei din țară. Radio România preia online. pe site-ul srr.ro, emisia postului UR 1 Așadar, 

pe pagina de internet srr.ro, fluxul poate fi accesat prin linkul postat în partea de sus a paginii de start. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 1 martie, ora 17:01) /atataru 

RADIO CHIȘINĂU: Radio Chișinău va transmite știri în limba ucraineană  

RADIO CHIȘINĂU (1 martie) - Începând din data de 2 martie, din cauza situației extrem de grave din 

Ucraina, Radio Chișinău va transmite știri în limba ucraineană, cu informații importante pentru refugiații ucraineni 

aflați în România sau Republica Moldova. 

Știrile în limba ucraineană sunt produse de Radio România Internațional și vor fi difuzate zilnic pe 

frecvențele Radio Chișinău de luni până duminică după buletinele de la orele 10:00, 15:00 și 20:00. Știrile pentru 

refugiații din Ucraina sunt difuzate la alte posturi ale radioului public din România: la Radio Sighet (la 6.00, 11.00 

și 14.00), Radio Iași și Radio Constanța (la 9.00, 14.00 și 18.00), la Radio România Internațional în programele 

de la 18.00, 20.00 și 22.00, și pe site-ul www.rri.ro. Radio România retransmite live, online pe www.srr.ro, 

programul 1 al Radio Ucraina. /mpopa/dsirbu 

REUTERS: Kosovo intenționează să ofere găzduire pentru 6 luni unui număr de 20 de jurnaliști 

ucraineni  

RADOR (1 martie) - Kosovo intenționează să ofere găzduire pentru șase luni pentru un număr de 20 de 

jurnaliști ucraineni, care și-au părăsit țara din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, se arată într-un document al 

guvernului kosovar, văzut de Reuters marți. Potrivit documentului, prioritate vor avea jurnalistele, care vor fi alese 

de către Federația Europeană a Jurnaliștilor (EFJ) și de Centrul European pentru Libertatea Presei și Mass Media 

(ECPMF). Guvernul din Kosovo va aloca inițial 150.000 de euro pentru costurile cu traiul zilnic al jurnaliștilor, 

pentru plata salariilor și chiria birourilor, cheltuielile fiind proiectate pentru o perioadă de șase luni, ceea ce va 

permite reporterilor ucraineni să poată începe să lucreze de la distanță. Nu există informații despre momentul în 

care vor ajunge cei 20 de jurnaliști ucraineni în Kosovo, care nu este nici membru NATO, nici membru al Uniunii 

Europene, dar s-a alăturat țărilor occidentale în demersul de sancționare a Rusiei pentru acțiunea militară din 

Ucraina. Anul trecut, în luna august, Kosovo a găzduit temporar aproape 2.000 de afgani care așteptau viza de 

Statele Unite. Acum, majoritatea afganilor au părăsit Kosovo, iar cei care au rămas își așteaptă în continuare 

documentele. (REUTERS - 1 martie, ora 16:18) /mbaciu/avladucu 

CNN: Brazilia anunță un "pașaport umanitar" pentru refugiații ucraineni  

RADOR (1 martie) - Brazilia creează un "pașaport umanitar" pentru a-i primi pe refugiații ucraineni, a 

anunțat președintele Jair Bolsonaro, în cadul unui interviu acordat luni postului de radio Jovem Pan. Bolsonaro a 

spus că măsura ar trebui să fie pusă în aplicare în următoarele două zile și face parte din eforturile țării de a primi 

"toți refugiații" din Ucraina. Bolsonaro, care a fost ferm în adoptarea a ceea ce el a numit o poziție "neutră" cu 

privire la invazia Rusiei în Ucraina, și-a exprimat speranța că acest conflict se va termina în curând, subliniind că 
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Brazilia își dorește "pace în întreaga lume." Liderul brazilian a precizat că în Brazilia se află o mare comunitate 

ucraineană, inclusiv aproximativ 600.000 de ucraineni, în statul Paraná, din sudul țării. (edition.cnn.com - 1 martie) 

/mbrotacel/cpodea 

CNN: În țările vecine Ucrainei se află în prezent peste 500.000 de refugiați  

RADOR (1 martie) - Înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru refugiați, Filippo Grandi, a declarat, luni, în 

Consiliul de Securitate al ONU, că, în prezent, în țările vecine se află 520.000 de refugiați din Ucraina, iar numărul 

crește "exponențial, de la oră la oră". Grandi, care s-a adresat Consiliului prin teleconferință de la Geneva, a afirmat 

că lucrează de aproape 40 de ani în crize ale refugiaților și că "rareori a văzut un exod de oameni care crește atât 

de incredibil de rapid - cu siguranță cel mai mare din Europa, de la războaiele balcanice". "Peste 280.000 s-au 

refugiat în Polonia. Alți 94.000 în Ungaria, aproape 40.000 sunt în prezent în Republica Moldova; 34.000 în 

România, 30.000 în Slovacia; zeci de mii în alte țări europene. Știm, de asemenea, că un număr considerabil a 

ajuns în Federația Rusă", a precizat Grandi. El a adăugat că lucrătorii umanitari ai ONU au fost relocați și că ar 

putea fi nevoiți să se mute din nou, din cauza atacurilor militare. "Situația evoluează atât de rapid, iar riscul este 

la un nivel atât de mare, în acest moment, încât este imposibil pentru asistenții umanitari să poată distribui 

ajutoarele în mod sistematic, acele ajutoare de care ucrainenii au nevoie disperată", a spus Grandi. "Civilii și 

infrastructura civilă trebuie protejate și menajate, și trebuie să li se acorde acces umanitar celor care livrează 

asistență persoanelor afectate de război. Dacă nu se va face lucru, nivelul deja extraordinar al suferinței umane se 

va agrava", a declarat înaltul comisar al ONU. (edition.cnn.com - 1 martie) /mbrotacel/cpodea 

BBC: ONU face apel de urgență pentru 1,7 miliarde de dolari ajutor umanitar pentru refugiații 

ucraineni  

RADOR (1 martie) - ONU face apel de urgență pentru 1,7 miliarde de dolari ajutor umanitar pentru 

persoanele care fug de conflictul din Ucraina. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că este 

nevoie disperată de adăpost, medicamente și materiale medicale și apă potabilă. Aproximativ 700.000 de ucraineni 

au fugit peste granițe pentru a se pune la adăpost din calea luptelor dintre trupele ruse și forțele ucrainene. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 1 martie, ora 18:00) /mbaciu/asalar 

KORRESPONDENT: WBA i-a exclus pe boxerii ruși din rating și au interzis desfășurarea 

meciurilor în Rusia  

RADOR (1 martie) - Asociația Mondială de Box (WBA) i-a exclus pe boxerii ruși din rating și a interzis 

organizarea meciurilor în Rusia. Asociația a luat măsuri și împotriva boxerilor din Belarus. Asociația Mondială de 

Box (WBA) a emis o declarație în legătură cu invazia rusă asupra Ucrainei. Potrivit site-ului oficial al WBA, luni, 

28 februarie, asociația a organizat o reuniune a Consiliului de administrație, la care au fost aprobate în unanimitate 

aceste sancțiuni împotriva Rusiei și Belarus. WBA va exclude boxerii ruși și belaruși din toate liste de rating. 

Măsura este temporară și va fi revizuită lunar. Campionii mondiali sau regionali actuali își vor păstra statutul și 

acesta va fi, de asemenea, revizuit de o comisie de specialitate. WBA nu va arbitra meciurile mondiale și regionale 

din Rusia. Oficialilor ruși și belaruși li se va interzice participarea la luptele Campionatului Mondial și 

Campionatului Regional, conform deciziei Comitetului Executiv WBA. Boxerii ruși nu vor avea voie să intre în 

ring cu propriul steag, nu va fi intonat imnul țării lor, pentru că va fi interzis și nu va fi numită țara din care fac 

parte. Promotorii sau echipele de boxeri ruși care încalcă această prevedere vor fi sancționați. WBA își rezervă 

dreptul de a exclude din clasamentele sale boxerii care se pronunță în favoarea războiului. Toate măsurile 

respective se aplică și în cazul Belarus. Toți managerii, promotorii, antrenorii care sunt membri ai Asociației 

Mondiale de Box vor căuta, pe măsura posibilităților lor, mecanisme de mediere a păcii. WBA va începe o 

campanie în favoarea păcii. Se mai semnalează faptul că toate aceste măsuri sunt temporare și intră în vigoare 

imediat, adică din 28 februarie. Aceste măsuri pot fi intensificate sau suspendate pe măsură cum evoluează situația. 

Se menționează că WBA se angajează să întreprindă toate acțiunile necesare pentru obținerea păcii. Boxerii 

ucraineni Vasili Lomacenko și Oleksandr Usik s-au alăturat apărării teritoriale. (www.korrespondent.net - 1 

martie) /vdraguta/dsirbu 
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INTERFAX: Walt Disney a suspendat difuzarea filmelor sale în Rusia  

RADOR (1 martie) - Walt Disney a suspendat difuzarea tuturor filmelor sale în Rusia, din cauza războiului 

din Ucraina. Compania a anunțat că își va concentra toate forțele pentru a organiza asistență pentru refugiații din 

Ucraina. Una dintre cele mai mari corporații din industria divertismentului din lume - compania americană The 

Walt Disney Company - se retrage de pe piața rusă, în semn de protest față de Rusia și în semn de solidaritate față 

de Ucraina, a anunțat luni, 28 februarie, compania, într-un comunicat. ''Walt Disney a suspendat lansarea și 

distribuția tuturor filmelor sale în cinematografele rusești'', au precizat reprezentanții companiei. Ei au promis că 

pe viitor vor lua o decizie cu privire la reluarea procedurii de închiriere, în funcție de situație. Walt Disney a mai 

spus că, având în vedere amploarea crizei refugiaților, care există din cauza războiului din Ucraina, compania 

lucrează cu mai multe ONG-uri pentru a-i ajuta pe refugiați. Ministrul bulgar al apărării, Stefan Ianev, și-a pierdut 

funcția, fiind demis, pentru că nu a putut să numească război... războiul din Ucraina. (www.interfax.ru - 1 martie) 

/vdraguta/ilapadat 

TASS: Festivalul de Film de la Cannes nu va accepta delegații din Rusia  

RADOR (1 martie) - Festivalul Internațional de Film de la Cannes, care va avea loc în perioada 17-28 mai 

pe Coasta de Azur a Franței, a decis să nu primească reprezentanți oficiali din Rusia, din cauza situației din 

Ucraina, a anunțat, marți, serviciul de presă al acestuia. "Comitetul de organizare al festivalului a decis că nu va 

accepta delegații oficiale sau reprezentanți asociați cu guvernul rus până când atacul se va opri, în condiții care să 

satisfacă interesele poporului ucrainean" - a declarat serviciul de presă. În același timp, organizatorii festivalului 

au subliniat că acum "gândurile lor se îndreaptă către reprezentanții cinematografiei ucrainene și familiile lor". 

(www.tass.ru - 1 martie) /ssirbu/dsirbu 

* * * * * 

 

2 Martie (Miercuri) 

X.1. Perspectiva politică  

REUTERS: Dacă ar avea loc, un al treilea război mondial ar fi distructiv pentru că ar implica și 

arme nucleare (Rusia)  

RADOR (2 martie) - Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat miercuri că, dacă va avea 

loc un al treilea război mondial, acesta ar fi unul distructiv pentru că ar implica și arme nucleare, informează 

agenția rusă de știri RIA. Serghei Lavrov a mai spus că Rusia, care a lansat săptămâna trecută ceea ce a numit 

"operațiune militară specială" împotriva Ucrainei, s-ar confrunta cu un "pericol real" dacă Kievul va achiziționa 

arme nucleare. (REUTERS - 2 martie, ora 12:06) /mbaciu/sdm2 

CNN: Kremlinul vede toate țările care sancționează Rusia ca "neprietenoase de facto"  

RADOR (2 martie) - Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Guvernul rus va 

considera toate țările care introduc sancțiuni împotriva țării ca "neprietenoase de facto". Într-o conferință prin 

telefon cu jurnaliștii, Peskov a afirmat: "Judecând după măsurile pe care numeroase țări le impun împotriva 

noastră, acestea sunt în acest moment neprietenoase de facto. Chiar dacă se află pe listă sau nu. În acest caz, lista 

este secundară. Dar răspunsul față de aceste acțiuni neprietenoase, ostile, trebuie să fie analizat, nu ne vom împușca 

în picior pentru a face rău cuiva. Facem ce trebuie să facem, ce ne este adecvat și facem acest lucru cu mintea 

limpede", a afirmat el. Anul trecut, guvernul rus a publicat o listă de țări "neprietenoase". Potrivit agențiilor rusești 

de stat, inițial pe această listă au fost plasate două țări - Statele Unite și Republica Cehă. Știrea vine pe fondul 

impunerii de către numeroase țări din întreaga lume a unor sancțiuni noi împotriva Rusiei, din cauza invaziei 

acesteia în Ucraina. Uniunea Europeană, Statele unite, Marea Britanie, Japonia, Elveția, Australia și Taiwan au 

impus sancțiuni împotriva Rusiei la acest sfârșit de săptămână, condamnând operațiunea militară care s-a 

desfășurat sâmbătă în capitala ucraineană Kiev. (CNN INTERNATIONAL - 2 martie) /aionita/sdm2 
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CNN: O delegație rusă va fi "pregătită" pentru o nouă rundă de discuții cu Ucraina  

RADOR (2 martie) - Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că o delegație rusă va fi 

"pregătită", miercuri, pentru o nouă rundă de discuții cu Ucraina, dar nu a furnizat detalii suplimentare legate de 

locul sau de formatul în care vor avea loc discuțiile. "În această după-amiază, la finalul după-amiezii, delegația 

noastră va fi pregătită pentru negociatorii ucraineni", a declarat Peskov într-o conferință la telefon cu jurnaliștii. 

"Delegația noastră va fi pregătită să continue discuțiile de aseară". Peskov a refuzat să divulge locul în care vor 

avea loc eventualele discuții. Luni, convorbirile au avut loc între delegațiile Ucrainei și Rusiei, în Belarus, în 

apropierea graniței Ucrainei. Cele două părți au discutat despre un posibil acord de încetare a focului, potrivit unui 

consilier prezidențial ucrainean, dar nu au avut rezultate concrete. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a afirmat 

că nu poate spune dacă delegația ucraineană se va prezenta, adăugând "sperăm să se întâmple". (CNN 

INTERNATIONAL - 2 martie) /aionita/sdm2 

TSN: "Putin nu mai poate face față, opuneți-vă lui", a declarat Mihail Hodorkovski, care i-a 

îndemnat pe ruși să iasă în stradă  

RADOR (2 martie) - ''Putin nu mai poate face față, opuneți-vă lui'', a declarat opozantul rus, Mihail 

Hodorkovski, care i-a îndemnat pe ruși să iasă în stradă, potrivit publicației TSN.ua. Opoziția din Rusia consideră 

că protestele cetățenilor ruși pot devia forțele lui Putin de la război. Liderul opoziției ruse, Mihail Hodorkovski, a 

înregistrat un mesaj video adresat către cetățenii ruși. El îi încurajează să iasă să protesteze împotriva războiului 

declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. ''Putin nu mai poate face față, Putin s-a împotmolit în Ucraina și, pentru a 

face față, trimite, aruncă, acolo tot ce are - poliția, trupele speciale OMON, Unitatea Specială de Reacție Rapidă, 

SOBR. Fiecare persoană care va ieși pe străzile orașelor rusești, fiecare persoană care va ieși la proteste va deturna 

o parte din forțele lui Putin de la uciderea cetățenilor ucraineni. Merită să stați 15 zile în închisoare din viață pentru 

a preveni uciderea unei persoane pașnice? Dacă merită, atunci mergeți în stradă și în închisoare veți sta mai târziu. 

Am stat peste zece ani în închisoare pentru ceea ce am crezut că este corect. Dacă crezi că este corect să nu moară 

cetățenii unui stat vecin, pur și simplu pentru faptul că acest individ asta își dorește, atunci opuneți-i rezistență. 

Astăzi, ieșirea în stradă contracarează uciderea oamenilor pașnici din Ucraina'', a spus Hodorkovski.  

Pierderile înregistrate în rândul militarilor ruși care au luptat împotriva Ucrainei: 

Pierderile totale estimate ale Rusiei în războiul din Ucraina, începând din 24.02 până în data de 01.03, la 

ora 06:00, s-au ridicat la: personal militar (uciși și răniți) - 5.710 de militari, prizonieri - 200. Au fost distruse și 

deteriorate: aeronave - 29 de unități, elicoptere - 29 de unități, tancuri - 198, BBM/APV - 846, sisteme de artilerie 

- 77, sisteme de apărare aeriană - 7,  sisteme MLRS - 24, rezervoare de combustibil și lubrifianți-60, UAV nivel 

operațional-tactic - 3, bărci - 2 unități, echipamente auto - 305. Se precizează datele, numărarea este complicată, 

din cauza intensității mari a ostilităților. (www.tsn.ua - 2 martie) /vdraguta/ilapadat 

KORRESPONDENT: Rusia se pregătește să introducă legea marțială - susține un consilier de la 

Kiev  

RADOR (2 martie) - Cele două camere ale legislativului rus se vor reuni în curând într-o ședință de urgență, 

pentru a examina instituirea preventivă a legii marțiale în Federația Rusă - susține Mihailo Podoleak, consilierul 

șefului cancelariei prezidențiale ucrainene. Potrivit acestuia, ședința extraordinară a Dumei de Stat de la Moscova 

va avea loc pe 4 martie. Mihailo Podoleak a mai menționat că, odată cu interzicerea totală a mitingurilor, 

deconectarea de la liniile de comunicare cu restul lumii, penuria de alimente și restricțiile financiare care afectează 

întreaga Rusie, se poate spune că acum începe "evacuarea celor care își permit acest lucru". 

(www.korrespondent.net - 2 martie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: Rusia afirmă că decizia Germaniei de a bloca Nord Stream 2 va duce la deteriorarea 

irevocabilă a relațiilor bilaterale  

RADOR (2 martie) - Ministerul de Externe al Rusiei a comunicat, miercuri, că decizia Germaniei de a bloca 

aprobarea conductei de gaze Nord Stream 2 este inacceptabilă și va duce la deteriorarea irevocabilă a relațiilor 

bilaterale. Totodată, va duce la o creștere rapidă și inevitabilă a prețului gazelor, afirmă Moscova. În februarie, 

după ce Rusia a recunoscut oficial independența a două regiuni separatiste din estul Ucrainei, Germania a 
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suspendat proiectul conductei de gaze Nord Stream 2 ce traversează Marea Baltică și avea scopul de a dubla fluxul 

de gaze rusești livrate direct Germaniei. (REUTERS - 2 martie, ora 15:48) /mbrotacel/csimion 

TASS: Delegația rusă a plecat spre locul de întâlnire pentru negocieri cu delegația ucraineană  

RADOR (2 martie) - Delegația rusă a plecat spre locul de întâlnire pentru negocieri cu reprezentanții 

ucraineni, informează Agenția BelTA, fără a dezvălui alte detalii. Potrivit informațiilor anunțate anterior, a doua 

rundă de consultări va avea loc în zona Belovejskaia Pușcia din regiunea Brest din Republica Belarus. 

(www.tass.ru - 2 martie) /ssirbu/ilapadat 

TASS: Aleksandr Pankin va fi reprezentantul președintelui rus în timpul ratificării documentului 

privind forțele OTSC de menținere a păcii  

RADOR (2 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a numit pe adjunctul ministrului rus de externe, 

Aleksandr Pankin, drept reprezentant oficial al său, în timpul analizării de către Parlament a documentului de 

modificare a Acordului privind activitatea de menținere a păcii a OTSC. Dispoziția a fost publicată, miercuri, pe 

portalul oficial al informațiilor juridice. "Este numit adjunctul ministrului de externe al Federației Ruse, Pankin 

Aleksandr Anatolievici, în funcția de reprezentant oficial al președintelui Federației Ruse, în timpul examinării de 

către camerele Adunării Federale a Federației Ruse a problemei ratificării protocolului de modificare a Acordului 

privind activitatea de menținere a păcii a Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) din 6 octombrie 

2007, semnat la Dușanbe la 16 septembrie 2021" - se precizează în ordinul președintelui Federației Ruse. 

(www.tass.ru - 2 martie) /ssirbu/csimion 

BBC: Liderul opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, face apel la organizarea zilnică de demonstrații 

împotriva invaziei în Ucraina  

RADOR (2 martie) - Liderul opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, aflat în închisoare, a făcut apel la cetățenii 

ruși să organizeze în fiecare zi demonstrații împotriva invaziei ordonată de Vladimir Putin în Ucraina. Într-o 

postare pe Instagram, Aleksei Navalnîi a spus că rușii nu trebuie să devină o națiune de oameni înspăimântați și 

reduși la tăcere, care se preface că nu a observat că are loc o agresiune. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, 

ora 16:00) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Duma de Stat a numit sancțiunile Occidentului împotriva Rusiei drept "terorism economic 

și financiar"  

RADOR (2 martie) - Sancțiunile impuse Rusiei de către SUA, UE și Marea Britanie sunt terorism economic 

și financiar, a declarat jurnaliștilor șeful Comitetului Dumei de Stat pentru energie, Pavel Zavalnîi. "SUA, 

împreună cu Uniunea Europeană și Marea Britanie, au anunțat înghețarea activelor noastre, impun noi restricții 

economice și sancțiuni financiare. Acesta este un adevărat terorism economic și financiar. Mai mult, aceste decizii 

sunt benefice doar Statelor Unite ale Americii, ele dăunând nu numai economiei Rusiei, ci și a Europei" - a declarat 

deputatul rus. Potrivit afirmațiilor acestuia, se fac diverse propuneri, inclusiv pentru limitarea aprovizionării cu 

gaze rusești în Europa. "Gazul natural este un tip special de combustibil" - a subliniat parlamentarul. "Limitarea 

livrărilor de gaze rusești către Europa, în anumite țări ar putea duce la o catastrofă umanitară. De exemplu, în 

Germania, principalii consumatori de gaz sunt gospodăriile. Dacă limităm aprovizionarea cu gaze către această 

țară, acest lucru va afecta oamenii obișnuiți. Și nu desfășurăm operațiuni speciale împotriva populației - nici în 

Ucraina, nici în Germania. Prin urmare, astăzi Gazprom își îndeplinește la maximum toate obligațiile 

contractuale." Pavel Zavalnîi a subliniat că, în prezent, cooperarea fructuoasă de lungă durată dintre Rusia și țările 

europene este supusă atacului. "Putem vorbi despre insolvența și lipsa de independență a politicienilor europeni. 

Cancelarul german, Olaf Scholz, când a luat o decizie privind Nord Stream-2, a acționat conform proverbului 

"pentru a-i face în ciudă bunicii, îmi voi îngheța urechile" (explicație: când cineva își face rău, crezând că făcând 

asta face rău cuiva). Italia, Bulgaria, Grecia, Slovacia, Țările de Jos, Polonia și Germania au o dependență puternică 

de gazul rusesc. În ciuda faptului că europenii spun constant că gazul este arma noastră, am răspuns mereu că 

gazul nu poate fi o armă, deoarece se referă la susținerea vieții oamenilor" - a declarat deputatul. În opinia sa, lipsa 

de previziune a politicienilor europeni este dictată doar de dictatele politice ale Statelor Unite ale Americii. "Cred 
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că politica și acțiunile imperiale ale SUA de a crea un regim antirusesc în Ucraina au provocat escaladarea 

conflictului militar din Donbas, forțând astfel Rusia să desfășoare o operațiune specială. Abordarea americană 

"dezbină și stăpânește", după modelul Romei Antice, a dus la o ruptură a relațiilor noastre cu UE, slăbind în același 

timp atât Europa, cât și Rusia. Cred că acesta este unul dintre principalele obiective ale autorităților americane" - 

a conchis Zavalnîi. (www.tass.ru - 2 martie) /ssirbu/ilapadat 

TASS: Adjunctul ministrului rus de externe, Aleksandr Grușko, a declarat că aliații Rusiei sunt 

Armata și Flota  

RADOR (2 martie) - Armata și Flota sunt, în prezent, aliații Rusiei, dar și instrumentarul diplomatic ar 

trebui utilizat, a declarat, miercuri, adjunctul ministrului rus de externe, Aleksandr Grușko, la postul de televiziune 

"Rossia-24". "Armata și Flota sunt aliații noștri, acest lucru este evident și, din păcate, această evoluție a situației 

militaro-politice și calea urmată de țările NATO au arătat că aici este nevoie de încredere în forțele proprii, acest 

lucru este evident, dar eu pornesc de la faptul că și instrumentarul politic și diplomatic va fi și ar trebui utilizat în 

orice caz" - a spus el. După cum a declarat Aleksandr Grușko, astăzi lumea se îndepărtează treptat de sistemul de 

relații internaționale occidentalocentrice, deoarece acest model s-a epuizat. "Desigur, astăzi avem mai multe 

alternative. Chiar dacă privim situația în dimensiunea sa globală, vedem că ”driverele” creșterii economice, 

influența politică și militară, cum se spune, se mută în Asia: 68% din creșterea economică mondială este generată 

de țările din Asia, iar aceasta este noua realitate" - a adăugat el. "Acum, partenerii noștri încearcă să prezinte 

tabloul ca o ciocnire a autoritarismului cu democrațiile și așa mai departe, dar dacă priviți la nivel global, situația 

este complet diferită și un număr mare de țări - mai mult de jumătate din populația lumii - împărtășesc abordările 

noastre pentru construirea unui nou sistem de relații internaționale" - a subliniat adjunctul ministrului rus de 

externe. (www.tass.ru - 2 martie) /ssirbu/ilapadat 

BBC: Rusia este gata de a doua rundă de negocieri pentru pace cu Ucraina  

RADOR (2 martie) - Rusia afirmă că este gata să poarte o a doua rundă de negocieri pentru pace cu delegații 

ucraineni, miercuri seara. Întâlnirea are loc după o primă rundă de discuții desfășurate luni la granița dintre Belarus 

și Ucraina, în urma căreia nu s-a ajuns la nicio soluție. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a 

declarat că delegația rusă este disponibilă. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 19:00) 

/mbrotacel/ilapadat 

REUTERS: Vladimir Putin și premierul israelian Naftali Bennett au discutat telefonic despre 

Ucraina - Kremlin  

RADOR (2 martie) - Președintele rus Vladimir Putin și premierul israelian Naftali Bennett au discutat astăzi 

despre operațiunea militară a Moscovei în Ucraina, într-un apel telefonic inițiat de partea israeliană, a anunțat 

Kremlinul într-un comunicat. Putin i-a spus lui Bennett că luarea în considerare a intereselor de securitate ale 

Moscovei se numără printre condițiile cheie pentru soluționarea conflictului. Comunicatul adaugă că cei doi lideri 

au convenit să continue să rămână în contact. (REUTERS - 2 martie, ora 20:00) /aboboc/avladucu 

TASS: Rusia nu vrea să expulzeze diplomații americani, dar Washingtonul nu-i dă de ales, afirmă 

Zaharova  

RADOR (2 martie) - Moscova, după expulzarea din SUA a unui angajat rus al secretariatului ONU, nu ar 

vrea să recurgă la expulzarea diplomaților americani, dar acțiunile Washingtonului nu-i dau prea mult de ales, se 

afirmă într-un comentariu al purtătorului de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, publicat 

miercuri. "Nu vom accepta acest lucru și spunem direct că vom răspunde pe linie bilaterală în legătură cu cota 

americană pentru prezența diplomatică la Moscova, care este analizată ținând cont de dimensiunea misiunii noastre 

la New York" - a declarat Zaharova. Poate fi vorba de expulzarea diplomaților americani, deși nu am dori să 

recurgem din nou la această măsură. Dar obrăznicia arătată de Washington, nedorința sau incapacitatea sa de a 

negocia, pur și simplu nu lasă de ales. În acest sens, Rusia face apel la partea americană "să dea dovadă de 

înțelepciune și să nu meargă spre o escaladare ulterioară". Maria Zaharova a declarat că Washingtonul, încălcând 

toate înțelegerile și obligațiile sale în baza Cartei ONU și a acordului cu țara gazdă, "continuă să excludă 
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literalmente" reprezentanții Federației Ruse din structurile ONU. "După ce au expulzat 12 diplomați din misiunea 

permanentă a Rusiei la ONU, americanii expulzează ultimul nostru ofițer, care a fost detașat oficial la Direcția 

Afaceri Militare a Departamentului pentru Operațiuni de Menținere a Păcii (ONU). În același timp, nu eliberează 

vize altor candidați din partea Ministerul rus al Apărării care au fost de mult timp aprobați să ocupe posturile 

respective" - a subliniat diplomatul rus. (www.tass.ru - 2 martie) /ssirbu/atataru 

BBC: Președintele ucrainean a condiționat reluarea discuțiilor cu Rusia de oprirea 

bombardamentelor împotriva civililor  

RADOR (2 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat că țara sa nu poate câștiga 

singură războiul cu Rusia. Vorbind cu jurnaliștii într-o clădire guvernamentală foarte bine păzit, el a spus că 

sancțiunile internaționale au un impact, însă nu este suficient. Referindu-se la posibilitatea unor noi discuții cu 

Rusia, dl Zelenski a declarat că mai întâi bombele trebuie să înceteze a mai cădea: "Pentru a ne așeza la discuții, 

acest lucru nu se poate face când avioanele zboară și bombardamentele continuă. Pentru a sta la masă, cele două 

părți au poziții diferite: una care dorește să pună presiune, una care nu dorește să ajungă la o înțelegere. Suntem în 

favoarea dialogului, da, dar pentru aceasta trebuie cel puțin ca bombardarea oamenilor să înceteze". (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 2:01) /opopescu/dsirbu 

UNIAN: Un deputat ucrainean a fost dat dispărut în regiunea Harkov, după ce a purtat discuții cu 

trupele ruse ocupante - anunță mass-media  

RADOR (2 martie) - Deputatul nu a mai putut fi contactat de mai bine de opt ore. Deputatul Mikola Masli 

a fost dat dispărut, la 1 martie, în orașul Kupiansk, din regiunea Harkov, în timpul unui miting organizat împotriva 

ocupării orașului de către trupele ruse, titrează ziarul local ''Newsroom'', citându-i pe colegii lui Masli. Mikola 

Masli este deputat în Consiliul orășenesc. Potrivit protestatarilor, militarii ruși l-au chemat pe deputat să discute 

cu ei, apoi au început să tragă focuri de arme, au lansat bombe fumigene, după care nimeni nu l-a mai văzut pe 

Masli. 

(www.unian.ua - 2 martie) /vdraguta/sdm2 

KORRESPONDENT: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat că Ucraina luptă 

astăzi pentru valorile libertății și democrației  

RADOR (2 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat că Ucraina luptă astăzi pentru 

valorile libertății și democrației, iar alte țări ale lumii civilizate ar trebui să susțină statul ucrainean în această luptă. 

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mai spus că autoritățile au șase opțiuni pentru apărarea țării. El a 

făcut aceste declarații, într-un interviu acordat pentru CNN și Reuters, miercuri, 2 martie. Potrivit șefului statului, 

autoritățile se pregăteau ''pentru orice'' posibil scenariu și au dezvoltat mai multe opțiuni pentru apărarea țării. 

''Dar când te pregătești dinainte, nu este obligatoriu să-ți pregătești inamicul pentru ca acesta să intuiască 

reacția ta. Așadar nu mi-a plăcut această situație, în care trebuie să riscăm absolut totul și să spunem cum ne 

pregătim, ''Uite, aici vom proceda astfel, și aici, astfel ...'' Avem șase opțiuni pentru apărarea țării noastre'', a 

specificat Zelenski. Șeful statului a cerut garanții de securitate de la NATO, în cazul în care Alianța nu acceptă 

țara în NATO, din cauza Rusiei. "Nu cedăm, luptăm, iar națiunea ucraineană va lupta până la capăt, până la sfârșitul 

vieții sale. Întrebarea nu este despre noi, întrebarea este cât va dura această conducere (rusă - n.r.). Ne apărăm 

pentru că suntem la noi acasă, ne protejăm copiii, casele, de dragul viitorului copiilor noștri. Vedeți că nimeni nu 

mai alege țintele. Mor copiii, cu zecile. Ne apărăm dreptul de a trăi'', a adăugat președintele. Zelenski mai consideră 

că, dacă sancțiunile ar fi fost introduse mult mai devreme, nu ar fi existat nicio invazie. "Noi l-am avertizat atât pe 

președintele Biden, cât și Uniunea Europeană: introduceți preventiv, aplicați sancțiunile mult mai devreme, veți 

vedea care va fi reacția, nu va fi exista nicio invazie. Pe mine nu m-a auzit nimeni și acum vedeți ce se întâmplă", 

a precizat șeful statului ucrainean. În plus, el a întrebat retoric ce caută trupele ruse în Ucraina și tot el a răspuns 

că armata rusă a fost efectiv trimisă să omoare și ...se moare. (www.korrespondent.net - 2 martie) /vdraguta/sdm2 
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KORRESPONDENT: Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a adresat un mesaj online deputaților 

europeni în legătură cu aderarea Ucrainei la UE  

RADOR (2 martie) - Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a adresat un mesaj online deputaților europeni în 

legătură cu aderarea Ucrainei la UE, prin intermediul căruia acesta le-a cerut să ajute Ucraina. De asemenea, 

primarul Kievului le-a spus parlamentarilor europeni care este situația actuală din Ucraina, după începerea invaziei 

ruse. Liderul Partidului UDAR, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a participat prin intermediul unei 

videoconferințe la reuniunea Partidului Popular European din Parlamentul European și a cerut admiterea Ucrainei 

în UE. ''Am vorbit online la reuniunea fracțiunii PPE în Parlamentul European și le-am solicitat deputaților 

europeni să susțină cererea Ucrainei de aderare la UE'', a declarat el marți, 1 martie. De asemenea, el a avut o 

convorbire telefonică cu președintele fracțiunii PPE, Manfred Weber. Primarul Kievului le-a spus 

europarlamentarilor care este situația în Ucraina și în mod special în capitală. El a subliniat că armata rusă 

bombardează și distruge orașe și localități ucrainene, ucid civili, iar lumea democratică trebuie să oprească această 

barbarie și aceste crime împotriva umanității, care au loc astăzi în centrul Europei", a spus Kliciko. În plus, 

politicianul a atras atenția parlamentarilor europeni asupra necesității de a oferi asistență umanitară Ucrainei și 

Kievului pentru ca în țară să nu se producă o catastrofă umanitară. Kliciko a mulțumit Partidului Popular European, 

din care face parte Partidul UDAR de mulți ani, pentru sprijinul acordat poporului ucrainean. Primarul Kievului a 

anunțat crearea unui Centru Umanitar în capitală și le-a cerut tuturor să contribuie, acordând sprijin. 

(www.korrespondent.net - 2 martie) /vdraguta/sdm2 

KORRESPONDENT: Kremlinul își dorește să-l facă pe Viktor Ianukovici "președintele Ucrainei" 

- mass-media  

RADOR (2 martie) - Kremlinul își dorește să-l facă pe Viktor Ianukovici ''președintele Ucrainei'' - anunță 

mass-media. Viktor Ianukovici se află în momentul de față la Minsk, Belarus. Potrivit unuia dintre scenarii, 

Kremlinul va încerca să-l declare pe Viktor Ianukovici ''președintele Ucrainei''. Președintele fugar Viktor 

Ianukovici se află în prezent la Minsk. Kremlinul îl pregătește pentru o operațiune specială, intenționând să-l facă 

''președintele Ucrainei'', titrează ''Ukrainska Pravda'', citând o sursă din serviciile secrete ucrainene. Se 

menționează că, potrivit unuia dintre scenarii, ei vor încerca să-l declare pe Ianukovici ''președinte al Ucrainei'' la 

Minsk. Este posibil ca, de fapt, Kremlinul să pregătească un fel de operațiune sau o acțiune de informare cu privire 

la revenirea lui Ianukovici în Ucraina sau adresarea unui apel care va fi făcut public adresat din partea acestuia, în 

numele său, către poporul ucrainean, în viitorul apropiat. UE a prelungit sancțiunile împotriva lui Ianukovici cu 

încă șase luni. (www.korrespondent.net - 2 martie) /vdraguta/denisse 

 

REUTERS: Ministrul de externe al Ucrainei a discutat cu omologul său britanic despre noi 

sancțiuni împotriva Rusiei  

RADOR (2 martie) - Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a declarat miercuri că a discutat cu 

omologul său din Marea Britanie, Liz Truss, despre posibile noi sancțiuni împotriva Rusiei. Discuția dintre cei doi 

oficiali au avut loc telefonic. Cei doi au discutat despre "sancțiuni coordonate împotriva Rusiei, pentru agresiunea 

ei barbară împotriva Ucrainei, precum și despre următorii pași necesari pentru acoperirea oricăror lacune, pentru 

a nu lăsa Rusiei nicio șansă să eludeze actualele și viitoarele sancțiuni", a scris pe Twitter Dmitro Kuleba. 

(REUTERS - 2 martie, ora 13:00) /mbaciu/sdm2 

BBC: Rusia vrea să ne șteargă istoria (Zelenski)  

RADOR (2 martie) - În cursul dimineții de miercuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis 

o declarație condamnând atacul rus asupra Complexului Memorial al Holocaustului din capitala Kiev - act pe care 

l-a descris drept "dincolo de umanitate". Complexul Babyn Yar comemorează masacrul a mai mult de 33.000 de 

evrei de către trupele naziste în Kiev, în timpul celui de Al Doilea Război Mondial. "Un asemenea atac cu rachetă 

demonstrează că pentru mulți oameni din Rusia Kievul nostru este complet străin. Nu știu nimic despre capitala 

noastră. Despre istoria noastră", a afirmat Zelenski. "Dar au ordin să ne șteargă istoria. Să ne șteargă țara. Să ne 

șteargă pe toți." Zelenski a discutat de asemenea cu premierul britanic Boris Johnson în cursul dimineții de miercuri 
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- el i-a mulțumit lui Johnson pentru că ajutorul defensiv trimis Ucrainei și a afirmat că acesta a fost esențial în 

împiedicarea avansului trupelor rusești, potrivit transcriptului britanic al convorbirii. Ambii lideri au fost de acord 

asupra necesității unor sancțiuni suplimentare, pentru a impune o presiune maximă asupra președintelui Vladimir 

Putin. Johnson a condamnat atacurile Rusiei și a afirmat că gândurile și rugăciunile lui sunt alături de poporul 

ucrainean. (www.bbc.com/ - 2 martie) /aionita/ilapadat 

CNN: A doua rundă de negocieri între delegațiile Rusiei și Ucrainei va avea loc miercuri (oficial 

ucrainean)  

RADOR (2 martie) - A doua rundă de negocieri între delegația Rusiei și cea a Ucrainei este programată să 

aibă loc miercuri, iar potrivit așteptărilor ambele părți vor trimite aceiași reprezentanți ca și la prima rundă de 

negocieri, care a avut loc luni. "Acum este oficial, a doua rundă de negocieri între Ucraina și ocupator va avea loc 

astăzi. Delegațiile vor avea aceeași componență", a declarat un consilier prezidențial ucrainean pentru CNN. Marți, 

agenția rusă de știri RIA a declarat că a doua rundă de negocieri va avea loc în Belarus, în apropiere de granița cu 

Polonia. Prima rundă de negocieri, desfășurată luni, a durat aproximativ cinci ore și s-a încheiat fără o soluție. 

(CNN INTERNATIONAL, 2 martie, ora 15:00) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Ministrul de externe al Georgiei a anunțat că ambasadorul Ucrainei se va întoarce în 

curând la Tbilisi  

RADOR (2 martie) - Vicepremierul Georgiei, ministrul georgian de externe, David Zalkaliani, în urma 

convorbirilor purtate cu omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, și-a exprimat încrederea că ambasadorul 

ucrainean rechemat de la Tbilisi se va întoarce în curând în Georgia. "Convorbirea noastră de ieri (cu Kuleba) îmi 

dă speranță că această problemă (rechemarea ambasadorului de către Kiev) va fi soluționată în scurt timp, acest 

lucru fiind potrivit parteneriatului nostru strategic. Cred că ambasadorul Ucrainei va reveni în curând la locul de 

muncă pentru a-și continua activitatea" - a declarat Zalkaliani, miercuri, într-un interviu acordat canalului de 

televiziune georgian IMEDI. (www.tass.ru - 2 martie) /ssirbu/ilapadat 

KORRESPONDENT: Rusia se aștepta să ocupe Ucraina în trei zile, potrivit SBU  

RADOR (2 martie) - Serviciul de Securitate de la Kiev (SBU) susține că, potrivit unui militar rus capturat 

de forțele ucrainene, conducerea Federației Ruse se aștepta să cucerească Ucraina în trei zile. Militarul reținut de 

armata ucraineană a explicat că, atunci când au fost trimiși în Ucraina, soldații ruși au primit provizii pentru trei 

zile. "La ordinul conducerii de vârf a Federației Ruse, invadatorilor le-au fost confiscate telefoanele și 

documentele, li s-a dat mâncare și apă pentru de trei zile și au fost trimiși să lupte cu Ucraina. În consecință, 

blitzkrieg-ul Kremlinului a eșuat deja. Noi suntem pe pământul nostru și îl vom apăra până la capăt! În final vom 

învinge!" - a transmis SBU. (www.korrespondent.net - 2 martie) /sdan/ilapadat 

TASS: Parlamentul Georgiei a pregătit o rezoluție privind aderarea accelerată la UE  

RADOR (2 martie) - Parlamentul Georgiei a elaborat un proiect de rezoluție prin care solicită Uniunii 

Europene să accelereze procesul de integrare a republicii în uniune. Documentul a fost publicat, miercuri, pe site-

ul legislativului georgian. "Solicităm țărilor Uniunii Europene și instituțiilor UE, pe baza articolului 49 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană /... / să ia toate măsurile necesare pentru a accelera intrarea Georgiei în Uniunea 

Europeană" - se arată în textul documentului. Rezoluția, care constă din 13 puncte, solicită, de asemenea, puterii 

executive a Georgiei și Uniunii Europene să contribuie la creșterea participării Georgiei la programele UE și, de 

asemenea, să accelereze integrarea Georgiei în spațiul economic comun al asociației. Menționăm că, Parlamentul 

European (PE) a adoptat, marți, o rezoluție cu majoritate de voturi în care salută candidatura Ucrainei la aderarea 

la UE. Anterior, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat o cerere pentru ca țara să dobândească 

statutul de țară membră UE printr-o procedură accelerată și a trimis o scrisoare de intenție președintelui Franței, 

Emmanuel Macron, (țara sa deține președinția Consiliul UE), precum și șefului Consiliului European, Charles 

Michel, și președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. (www.tass.ru - 2 martie) /ssirbu/ilapadat 
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UNIAN: Nemulțumiri în administrația Zelenski în legătură cu rezoluția Parlamentului European 

referitoare la Ucraina  

RADOR (2 martie) - Igor Jovkva, șeful adjunct al cancelariei prezidențiale ucrainene, nu s-a arătat foarte 

mulțumit de rezoluția Parlamentului European cu privire la Ucraina - scrie, miercuri, agenția UNIAN, menționând 

că un mesaj în acest sens a fost postat pe contul de Facebook al oficialului. "Discursul rostit, ieri (marți, n.r.), de 

Volodimir Zelenski (președintele ucrainean, n.r.), la reuniunea de urgență a Parlamentului European privind 

războiul împotriva Ucrainei a făcut o impresie uluitoare în Europa. Acest discurs a avut loc a doua zi după ce 

președintele a depus cererea de aderare la UE. M-am întrebat dacă s-au trezit, în sfârșit, și au început să acționeze. 

Cu toate acestea, rezoluția PE, care a fost aprobată în urma audierilor, nu a confirmat această presupunere, deoarece 

a devenit o disonanță absolută față de discursul președintelui" - a remarcat Jovkva. Oficialul a menționat că acest 

lucru se referă în special la o parte a viitoarei cooperări dintre Ucraina și UE. Jovkva a redat textual dispoziția 

respectivă: "PE invită instituțiile Uniunii Europene să acționeze pentru a acorda Ucrainei statutul de țară candidată 

la UE, în conformitate cu articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană și pe baza meritelor și, între timp, 

să continue să depună eforturi pentru integrarea Ucrainei în piața unică a UE, în conformitate cu Acordul de 

Asociere''. "Cu siguranță, asta nu înseamnă acordarea statutului de țară candidată la UE, așa cum credeau mulți 

ieri (marți, n.r.). Parlamentul European pur și simplu nu are astfel de competențe. Dar ceea ce ar fi putut și ar fi 

trebuit să facă a fost să adopte instrumente politice îndrăznețe în condițiile actuale de război, de care ar trebui să 

ia act toate instituțiile UE și ale statelor membre. Din păcate, prevederile actuale ale rezoluției nu conțin astfel de 

instrumente" - a subliniat Jovkva. Acesta a reiterat poziția lui Volodimir Zelenski: Ucraina are nevoie de o 

procedură accelerată pentru aderarea deplină la UE. "Aceasta înseamnă că procedura birocratică obișnuită și lungă 

trebuie parcursă de Ucraina foarte, foarte repede. Statul nostru este pregătit pentru acest lucru. Vrem să vedem 

aceeași pregătire de la Bruxelles și din toate capitalele statelor membre" - a adăugat reprezentantul cancelariei 

prezidențiale de la Kiev. În acest sens, la consultările constante cu instituțiile UE, partea ucraineană elaborează 

cea mai rapidă procedură de aderare, care ar trebui să conțină un număr minim de etape. "Și stabilirea unor termene 

scurte, dar realiste" - a explicat Jovkva. "Nicio reuniune a Consiliului European, a Consiliului de Miniștri nu ar 

trebui să aibă loc fără a lua în considerare anumite aspecte ale chestiunii aderării Ucrainei. Ucrainenii nu vor 

accepta și nu vor înțelege un alt algoritm pentru activitatea de la Bruxelles" - a conchis oficialul. UNIAN amintește 

că, pe 1 martie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care cere acordarea de statut de țară candidată 

pentru Ucrainaa. 637 de europarlamentari au votat pentru, 13 - împotrivă și 26 s-au abținut. Rezoluția este trimisă 

instituțiilor Uniunii Europene abilitate să ia deciziile necesare și tuturor țărilor membre ale blocului comunitar. 

Documentul are rol consultativ, așa că însuși faptul că Parlamentul European sprijină acordarea statutului de țară 

candidată nu indică faptul că acest lucru se va întâmpla cu siguranță. (www.unian.net - 2 martie) /sdan/ilapadat 

CNN: Ucraina a făcut din nou apel la ONU să reconsidere statutul Rusiei de membru permanent 

în Consiliul de Securitate  

RADOR (2 martie) - Guvernul Ucrainei a făcut din nou apel la ONU să reconsidere statutul Rusiei de 

membru permanent la Consiliul de Securitate al ONU, a declarat miercuri ministrul ucrainean de externe, Dmitro 

Kuleba, punând sub semnul întrebării legitimitatea poziției Rusiei în cadrul Consiliului. Într-un discurs televizat, 

Dmitro Kuleba a făcut apel la o revizuire legală "minuțioasă și nepărtinitoare" a statutului Rusiei de membru 

permanent. "Suntem încrezători că, atunci când se va finaliza analiza, va fi evident faptul că prezența Rusiei în 

Consiliul de Securitate al ONU este nelegitimă". Totul depinde de pregătirea și hotărârea echipei legale a 

secretariatului ONU", a subliniat Dmitri Kuleba. Rusia este unul dintre cei cinci membri permanenți la Consiliul 

de Securitate al ONU, alături de Statele Unite, Marea Britanie, Franța și China. Poziția de membru permanent 

acordă acestor cinci țări dreptul de veto, care înseamnă că o rezoluție a Consiliului nu poate fi adoptată dacă unul 

din cei cinci membri votează împotrivă, indiferent de sprijinul internațional pentru rezoluție. (CNN 

INTERNATIONAL, 2 martie, ora 17:00) /mbaciu/ilapadat 

 



481 

 

REUTERS: Președintele Ucrainei așteaptă semnale pozitive privind solicitarea Kievului de 

aderare la UE  

RADOR (2 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri, după discuțiile 

telefonice cu președintele Consiliului European, Charles Michel, că așteaptă vești bune despre solicitarea Kievului 

de aderare la Uniunea Europeană. "Am discutat despre situația actuală de pe câmpul de luptă și despre eforturile 

diplomatice. Așteptăm semnale pozitive privind statutul de membru al Ucrainei în UE", a declarat Volodimir 

Zelenski, numindu-l pe Charles Michel "prieten de încredere". (REUTERS - 2 martie, ora 17:30) /mbaciu/ilapadat 

RRA: Noi convorbiri de pace ruso-ucrainene erau programate în apropiere de granița cu Polonia  

RADOR (2 martie) - Noi convorbiri de pace ruso-ucrainene erau programate în această seară, în apropiere 

de granița cu Polonia. Cu puțin timp în urmă, șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, a declarat însă că echipa 

ucraineană va sosi abia mâine dimineață, în timp ce delegația rusă a ajuns deja la locul stabilit pentru negocieri - 

transmite corespondentul RRA la Moscova, Alexandr Beleavski. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 martie, 

ora 19:01). /rpatulea/ilapadat 

BBC: Georgia va solicita aderarea imediată la UE - partidul de guvernământ  

RADOR (2 martie) -  Georgia - fost stat sovietic de pe malul estic al Mării Negre - va solicita "imediat" 

aderarea la UE, a anunțat partidul de guvernământ Visul Georgian. Anunțul are loc la o zi după ce Parlamentul 

European și-a exprimat susținerea pentru cererea Ucrainei de a solicita aderarea la UE. Președintele Visului 

Georgian, Irakli Kobakhidze, a declarat că solicită UE "să analizeze cererea noastră în regim de urgență și să 

adopte decizia de a acorda Georgiei statutul de candidat pentru aderarea la UE". În Georgia au avut loc demonstrații 

de amploare împotriva invaziei ruse în Ucraina. Rusia controlează două regiuni georgiene - Osetia de Sud și 

Abhazia - din 2008, când forțele ruse au alungat trupele georgiene, după tentativa Georgiei de a recuceri Osetia de 

Sud, care a purtat un război separatist împotriva Georgiei în anii 1990. (www.bbc.com - 2 martie) /mbrotacel/asalar 

TASS: Membrul delegației ucrainene a declarat că negocierile cu Rusia vor avea loc, dar nu la 

Belovejskaia Pușcia  

RADOR (2 martie) - Partea ucraineană a declarat că negocierile cu Federația Rusă vor avea loc, însă nu se 

vor desfășura la Belovejskaia Pușcia din Republica Belarus, ci într-un alt loc, a declarat, miercuri, un reprezentant 

al delegației ucrainene, David Arahamia. "Informațiile despre negocierile de la Belovejskaia Pușcia nu sunt 

adevărate. Într-adevăr vor avea loc negocieri, dar într-un loc diferit. Toate detaliile vor fi anunțate mai târziu" - a 

scris acesta pe Facebook. (www.tass.ru - 2 martie) /ssirbu/atataru 

 

 

BNR: Politica de apărare trebuie să protejeze interesul bulgar și să conducă la rezultate 

(președintele Bulgariei)  

RADOR (2 martie) - Președintele Bulgariei, Rumen Radev, se așteaptă ca politica de apărare, indiferent de 

numele ministrului apărării, să susțină interesele Bulgariei și să conducă la rezultate. Șeful statului bulgar nu a 

comentat argumentele pentru demiterea lui Stefan Ianev din funcția de ministru al apărării, dar a apreciat munca 

sa în calitate de prim-ministru interimar: "Guvernul său a fost cel care a început schimbarea. Acest guvern a 

organizat alegeri corecte, care i-au adus pe actualii conducători la putere, dar în calitate de ministru al apărării mă 

așteptam la mai mult - atât ca inițiativă, cât și ca angajament față de problemele armatei bulgare, și ca activitate 

pentru a asigura capacitatea sa de luptă pentru a accelera procesele de modernizare", a menționat Rumen Radev. 

Șeful statului a apreciat activitatea reprezentantului permanent al Bulgariei la NATO, Dragomir Zakov, care este 

noul ministru al apărării și a subliniat că se așteaptă ca Zakov să se implice în problemele complexe și procesele 

profunde care au loc în cadrul forțelor armate bulgare pe teren. "Războiul fratricid merită sancțiuni și Europa se 

unește în jurul acestora", a adăugat președintele. Decizia privind trimiterea de echipamente militare de către 

Bulgaria pentru a ajuta Ucraina este la latitudinea guvernului: "Acesta trebuie să o ia și este foarte important ca 
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parlamentul bulgar, dacă există o astfel de decizie, să o aprobe", a afirmat Rumen Radev. (www.bnr.bg - 2 martie) 

/ddaniela/denisse 

DELFI.LT: Prim-ministrul Lituaniei, Ingrida Šimonytė, a condamnat crimele comise de Rusia și 

Belarus în Ucraina  

RADOR (2 martie) - Prim-ministrul lituanian, Ingrida Šimonytė, a condamnat, în cadrul unei conferințe de 

presă de marți, crimele comise de Rusia și Belarus în Ucraina. ''Împreună, noi, toți sprijinim Ucraina, participăm 

la inițiative civile, ne aducem contribuția pentru a ajuta", a spus Ingrida Šimonytė. Primarul orașului Vilnius, 

capitala Lituaniei, Remigijus Šimašius, referindu-se l crimele comise de Rusia și Belarus în Ucraina, a făcut 

aceeași declarație, cu o zi înainte, luni. Vitalijus Mockus, cancelarul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Lituaniei, a 

declarat pentru BNS: Ortodocșii lituanieni condamnă invazia rusă asupra Ucrainei. Dalia Grybauskaitė, politician 

lituanian, care a ocupat funcția de președinte al Lituaniei, din 12 iulie 2009 până la 12 iulie 2019, a declarat: ''Starea 

actuală a lui Putin este una foarte periculoasă''. (www.delfi.lt - 2 martie) /vdraguta/sdm2 

BETA: Serbia trebuie să impună sancțiuni Rusiei, transmit deputați ai Parlamentului European  

RADOR (2 martie) – Deputații Parlamentului European, Vladimir Bilčik și Tanja Fajon, au declarat că se 

așteaptă ca Serbia să-și armonizeze în totalitate politica externă și de securitate, cu politica Uniunii Europene, ceea 

ce presupune și impunerea de sancțiuni regimului președintelui Rusiei, Vladimir Putin, pentru agresiunea asupra 

Ucrainei. Vladimir Bilčik, raportorul Parlamentului European pentru Serbia, și Tanja Fajon, șeful delegației 

Parlamentului European pentru relații cu Serbia, au subliniat într-o declarație comună că o astfel de decizie "ar fi 

un semnal important că Serbia sprijină principiile și valorile UE și este angajată împreună cu partenerii europeni 

în menținerea păcii". "Unitatea comunității internaționale împotriva agresiunii lui Putin în Ucraina este importantă 

pentru orice încercare de consolidare a păcii și pentru evitarea extinderii războiului pornit de Kremlin. Așteptăm 

ca Serbia să-și armonizeze în totalitate politica externă și de securitate cu politica UE și să se alăture sancțiunilor 

impuse regimului din Rusia" – au subliniat Bilčik și Fajon în comunicatul dat publicității după ce Parlamentul 

European a adoptat rezoluția de condamnare a invaziei militare a Rusiei în Ucraina. În comunicatul postat pe site-

ul Parlamentului European, Bilčik și Fajon arată că Guvernul Serbiei a adoptat duminică concluzia Consiliului 

pentru securitate națională privind poziția Serbiei față de criza din Ucraina. "În concluzie se menționează că pentru 

Serbia, Rusia și Ucraina sunt state prietene și Serbia respectă integritatea teritorială a Ucrainei, dar când este vorba 

de sancțiuni va acționa având în vedere exclusiv interesele sale politice și economice" – amintesc Bilčik și Fajon, 

adăugând că Serbia nu a condamnat agresiunea militară a Rusiei. Parlamentul European a adoptat la 1 martie o 

rezoluție în care se condamnă invadarea Ucrainei, se exprimă regretul că Serbia nu se alătură sancțiunilor impuse 

de UE Rusiei și se arată că procesul de integrare europeană a Serbiei va avea de suferit dacă Serbia nu își 

armonizează politica externă și de apărare cu cea europeană. (www.beta.rs – 2 martie) /rmihaj/sdm2 

DARIK: Războiul a început într-un moment în care ușa negocierilor era larg deschisă (ministrul 

apărării din Bulgaria)  

RADOR (2 martie) - Noul ministru al apărării din Bulgaria, Dragomir Zakov, a comentat războiul din 

Ucraina. "În acest moment, în Ucraina se duce un război, acesta este adevărul", a declarat Zakov, adăugând că 

ceea ce a făcut NATO a fost un efort fără precedent de a lăsa Rusia la masa negocierilor. "Evaluarea a ceea ce se 

întâmplă în Ucraina a fost dată foarte clar de către comunitatea internațională. Războiul a început într-un moment 

în care ușa negocierilor era larg deschisă", a subliniat ministrul bulgar al apărării. În ceea ce privește alegerea sa 

în funcție, după demiterea ministrului Stefan Ianev, Dragomir Zakov a precizat că fiecare ambasador bulgar trebuie 

să fie pregătit să servească în continuare Bulgaria, în orice post. (www.dariknews.bg - 2 martie) /ddaniela/sdm2 

MTI: János Áder: Poporul ungar se descurcă bine la examenul de solidaritate națională  

RADOR (2 martie) - "Devotamentul cetățenilor ungari este enorm, Ungaria se descurcă bine și de această 

dată la examenul de solidaritate națională", a spus președintele Ungariei, János Áder, în cadrul emisiunii intitulate 

"Jó reggelt, Magyarország!" (Bună dimineața, Ungaria!), difuzată miercuri, de Radio Kossuth Budapesta. 

Președintele ungar a vorbit despre ajutorul acordat de Ungaria refugiaților din Ucraina. János Áder a subliniat: În 
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ultimele decenii, cetățenii ungari au dat dovadă de multe ori de devotamentul lor uriaș, fie că a fost vorba despre 

ajutorul oferit celor aflați în dificultate din cauza producerii unei catastrofe naturale, fie din cauza pandemiei sau 

fie din cauza unui conflict armat. "Solidaritatea națională are o tradiție atât acasă, cât și dincolo de granițele 

Ungariei; maghiarii au trecut cu bine în totdeauna, fără excepție, examenul solidarității. Putem fi în mod justificat 

mândri de asta", a afirmat János Áder. Șeful statului și soția sa au oferit un milion de forinți din averea lor proprie 

pentru a-i ajuta pe refugiați. Președintele ungar a cerut tuturor să facă donații prin organizațiile de caritate, care au 

o bogată experiență în domeniul acordării ajutoarelor, pentru a se asigura că ajutorul ajunge la destinație. János 

Áder a lansat un apel la calm, deoarece - așa cum a spus - războiul provoacă implicit frica și nu trebuie să facem 

dintr-un necaz două necazuri". De asemenea, a cerut tuturor să încerce să obțină informații corecte și să nu dea 

crezare informațiilor false. (MTI - 2 martie) /rganciu/sdm2 

DARIK: Războiul din Ucraina intră într-o fază decisivă (reprezentantul Bulgariei la Cartierul 

General al NATO)  

RADOR (2 martie) - Reprezentantul Bulgariei la Cartierul General al NATO, gen. Săbi Săbev, a acordat un 

interviu postului național de televiziune Nova Televizia, în care a subliniat că Bulgaria trebuie să-și consolideze 

apărarea. "Este nevoie de prezența trupelor NATO pe teritoriul nostru, acest lucru nu afectează în niciun fel 

independența noastră. Ar putea fi sub forma unui grup militar multinațional NATO. Este transmis un mesaj clar 

că Alianța este angajată în securitatea Bulgariei. Războiul din Ucraina intră într-o fază decisivă prin utilizarea 

masivă a forței militare, vor fi acțiuni mai violente cu multe victime, încep ostilități mai masive și mai brutale", a 

precizat Săbev, adăugând că scopul conducerii politice ruse este să poată raporta societății sale o victorie militară 

semnificativă. "Până acum, acest lucru nu s-a întâmplat. Este evident că loviturile vor fi îndreptate în principal atât 

asupra Harkovului, cât și asupra Kievului. Rezistența Ucrainei l-a surprins pe Putin, dar Rusia este gata cu mai 

multe forțe", a comentat Săbev. Reprezentantul Bulgariei la Cartierul General al NATO nu a exclus posibilitatea 

ca, în cazul în care Ucraina începe să cadă, diverse țări să decidă să ajute. "Dar aceasta va fi în afara NATO, va fi 

o decizie de stat", a adăugat Săbev. În opinia sa, utilizarea de către Rusia a armelor nucleare este puțin probabilă, 

deoarece acest lucru va discredita Rusia. (www.dariknews.bg - 2 martie) /ddaniela/sdm2 

NOVINI: Bulgaria a condamnat agresiunea împotriva Ucrainei la forumuri la nivel înalt ale ONU 

de la Geneva  

RADOR (2 martie) - Ministrul adjunct al afacerilor externe din Bulgaria, Velislava Petrova, a participat la 

segmentul la nivel înalt al celei de-a 49-a sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului desfășurat la 

Geneva. "Bulgaria sprijină necondiționat suveranitatea Ucrainei, unitatea și integritatea sa teritorială în cadrul 

granițelor sale recunoscute internațional, inclusiv în apele sale teritoriale", a subliniat Petrova. Ministrul adjunct a 

adăugat că poziția națională bulgară este de a condamna în cea mai mare măsură invazia militară a Rusiei în 

Ucraina, care este o încălcare gravă a dreptului internațional. Petrova a atras atenția asupra consecințelor negative 

ale conflictului pentru respectarea drepturilor omului și asupra situației umanitare care se deteriorează în Ucraina, 

solicitând Consiliului Drepturilor Omului să ia măsurile necesare pentru a face față situației dificile și să rămână 

angajat în această problemă până când va fi pe deplin rezolvată. Tema privind Ucraina s-a reflectat și în discursul 

ministrului adjunct Petrova în cadrul segmentului de nivel înalt al Conferinței pentru Dezarmare, desfășurat în 

paralel cu sesiunea Consiliului Drepturilor Omului. "Situația necesită măsuri urgente menite să descurajeze 

agresiunea și ostilitățile, restabilirea încrederii reciproce, detensionarea și revenirea la dialog. Conferința poate 

juca un rol în restabilirea multilateralismului și dialogului eficient, având în vedere experiența organizației în 

dezarmarea multilaterală și neproliferarea armelor de distrugere în masă. Punerea în alertă specială a forțelor 

nucleare ale Rusiei reprezintă o amenințare din partea unei țări care este parte la Tratatul de neproliferare a armelor 

nucleare și membru permanent al Consiliului de Securitate", a remarcat Velislava Petrova. (www.novini.bg - 2 

martie) /ddaniela/ilapadat 

 

TASS: Ministerul de Externe al Bulgariei a declarat doi diplomați ruși persona non grata  

RADOR (2 martie) - Ministerul de Externe al Bulgariei a declarat persona non grata doi diplomați ruși, care 

sunt acuzați de spionaj de către procuratura bulgară, a anunțat, miercuri, o sursă din cadrul Ambasadei Rusiei, 
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informație confirmată ulterior în timpul unui briefing de presă și de către purtătorul de cuvânt al Ministerului 

bulgar de Externe, Mitko Dimitrov. "Ministerul de Externe al Bulgariei a declarat persona non grata doi diplomați 

ai Ambasadei Rusiei în Bulgaria, care au desfășurat activități de informații nereglementate pe teritoriul Bulgariei. 

Diplomații trebuie să părăsească Bulgaria în termen de 48 de ore" - a precizat acesta. (www.tass.ru - 2 martie) 

/ssirbu/ilapadat 

BBC: Trebuie să continue discuțiile dintre Rusia și Ucraina (Germania)  

RADOR (2 martie) - Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a declarat miercuri că discuțiile dintre Rusia și 

Ucraina trebuie să continue, pentru a preveni ceea ce a numit "distrugere teribilă". Olaf Scholz a făcut declarațiile 

după convorbirile avut le Ierusalim cu premierul israelian Naftali Bennett. Vizita cancelarului german în Israel 

survine după ce Germania a renunțat la politica de decenii privind exportul de arme și a anunțat că va trimite arme 

în Ucraina. Întrebat dacă armatele occidentale vor bloca Rusia, Olaf Scholz a declarat că poziția NATO este foarte 

clară: Alianța Nord-Atlantică nu va acționa militar din cauza pericolelor conexate cu conflictul din Ucraina. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 18:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Forțele armate suedeze anunță că avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian 

suedez  

RADOR (2 martie) - Patru avioane de luptă rusești au încălcat miercuri, pentru scurt timp, spațiul aerian 

suedez deasupra Mării Baltice, au anunțat Forțele Armate Suedeze într-un comunicat. „În lumina situației actuale, 

privim acest eveniment foarte în serios”, se anunță pe site-ul lor, adăugând că intrarea în spațiul aerian a fost scurtă 

și a avut loc la est de insula suedeză Gotland. (REUTERS - 2 martie, ora 21:22) /aboboc/lbadiu 

REUTERS: Președintele Macron a salutat curajul ucrainenilor care țin piept invaziei ruse  

RADOR (2 martie) - Președintele francez, Emmanuel Macron, a salutat curajul ucrainenilor care se 

confruntă cu un război despre care a spus că a fost făcut doar de președintele rus, Vladimir Putin. „Zilele următoare 

vor fi probabil din ce în ce mai dificile”, a spus Macron, într-un discurs național televizat. (REUTERS - 2 martie, 

ora 21:22) /aboboc/lbadiu 

RRA: Premierul Nicolae Ciucă a convocat o nouă ședință a grupului ministerial de lucru  

RADOR (2 martie) - O nouă ședință a grupului ministerial de lucru pentru gestionarea situației generate de 

agresiunea militară rusă în Ucraina a fost convocată pentru această oră de către premierul Nicolae Ciucă. Ulterior 

va avea loc ședința săptămânală a Executivului, pe agenda căreia figurează un proiect de Ordonanță de Urgență 

privind modificarea codului aerian, pentru ca zborurile militare efectuate de aeronavele unui stat membru al NATO 

să nu mai plătească tarife pentru servicii de navigație aeriană și alte tipuri de tarife aeroportuare. Măsura va elimina 

orice tratament discriminatoriu în relația cu partenerii NATO, va asigura o prezență aliată unitară și echilibrată pe 

flancul estic și va consolida cooperarea militară în Marea Neagră. Un alt proiect guvernamental va stabili ca 

pensionarii să primească și în acest an bilete gratuite pentru tratamente balneare. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 09:00:47) /dpop/sdm2 

RRA: Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că se va deplasa la Varșovia pentru o ședință comună a 

Guvernelor României și Poloniei  

RADOR (2 martie) - Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că se va deplasa mâine la Varșovia, alături de o 

delegație guvernamentală, pentru o ședință comună a Guvernelor României și Poloniei. El a subliniat că reuniunea 

are o relevanță aparte, atât pentru relațiile bilaterale, cât și pentru ceea ce înseamnă discutarea problematicii de 

securitate în estul Europei, ca urmare a invaziei forțelor Armatei Ruse în Ucraina. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 14:00). /rpatulea/csimion 
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RRA: Premierul Nicolae Ciucă se va deplasa la Varșovia pentru o ședință comună a Guvernelor 

României și Poloniei  

RADOR (2 martie) - Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că se va deplasa joi la Varșovia, alături de o 

delegație guvernamentală, pentru o ședință comună a Guvernelor României și Poloniei. El a subliniat că reuniunea 

are o relevanță aparte, atât pentru relațiile bilaterale, cât și pentru ceea ce înseamnă discutarea problematicii de 

securitate în estul Europei ca urmare a invaziei forțelor armatei ruse în Ucraina. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 14:00). /rpatulea/ilapadat 

RRA: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ajunge în România  

RADOR (2 martie) - Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ajunge miercuri în România, 

anunță biroul executivului european de la București. Purtătorul de cuvânt adjunct al instituției, Dana Spinanț, a 

anunțat pe Twitter că șefa executivului european va face o vizită la noi în țară și una în Slovacia, pentru a discuta 

cu liderii celor două state despre situația din Ucraina, aflată în a șaptea zi a invaziei ruse și despre sprijinul Europei 

pentru refugiații din Ucraina. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 17:02) /rpatulea/ilapadat 

TASS: Ministerul de Externe al României consideră că nota Ambasadei Rusiei "induce publicul 

în eroare"  

RADOR (2 martie) - Ministerul de Externe al României a confirmat primirea unei note din parte Ambasadei 

Rusiei cu privire la încălcarea drepturilor cetățenilor Federației Ruse, dar consideră că acuzațiile cuprinse în 

aceasta nu sunt susținute de exemple concrete și induc publicul în eroare. "Ministerul Român de Externe confirmă 

primirea unei note verbale din partea Ambasadei Rusiei la București /... /, prin care informează despre unele 'acțiuni 

nerezonabile' care ar fi încălcat 'drepturile sociale și  de proprietate' ale unor cetățeni ai Federației Ruse rezidenți 

în România" - se afirmă în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe, menționând că "nota nu prezintă 

caracteristicile unei note de protest". "Întrucât această notă verbală nu conținea nicio informație concretă despre 

cazurile de încălcări, Ministerul Afacerilor Externe a solicitat imediat prin telefon Ambasadei Rusiei ca, în 

dimineața zilei de 2 martie 2022, să prezinte exemple sau date care să ajute la înțelegerea situației și la stabilirea 

eventualelor demersuri următoare" - se afirmă în document. Până acum, precizările solicitate nu au fost primite de 

Ministerul de Externe al României. Totodată, Ministerul de Externe a informat că a primit anterior o solicitare din 

partea Ambasadei Rusiei pentru a sprijini intrarea în România a mai multor transportatori de mărfuri înmatriculați 

în Federația Rusă, care se aflau în tranzit în Ucraina și se deplasau spre țări terțe. În acest caz, în conformitate cu 

practica acceptată, Ministerul Afacerilor Externe a informat cu promptitudine autoritățile competente pentru 

acordarea întregului sprijin. "În concluzie, Ministerul de Externe nu are date concrete cu privire la situația 

semnalată de Ambasada Rusiei" - conchide Ministerul român de Externe. "De asemenea, menționarea acesteia în 

mass-media de către reprezentanții misiunii diplomatice ruse induce în eroare opinia publică". Menționăm că 

ambasadorul Rusiei în România, Valeri Kuzmin, a declarat, miercuri, la postul de televiziune Rossia-24, că Rusia 

a trimis o notă Ministerului de Externe al României ca urmare a încălcării drepturilor cetățenilor ruși, iar Ministerul 

de Externe al țării a promis că va lua măsuri dacă este posibil. https://tass.ru/politika/13940901 (www.tass.ru - 2 

martie) /ssirbu/avladucu 

RRA: MAE a confirmat notificarea de către Ambasada Rusiei cu privire la acțiuni prin care s-ar 

fi încălcat drepturile sociale și de proprietate ale unor cetățeni ruși rezidenți în România  

RADOR (2 martie) - Ministerul Afacerilor Externe a confirmat notificarea de către Ambasada Rusiei cu 

privire la acțiuni prin care s-ar fi încălcat drepturile sociale și de proprietate ale unor cetățeni ruși rezidenți în 

România. În nota verbală respectivă, ambasada a solicitat MAE măsuri pentru încetarea și prevenirea acestor 

acțiuni. Ministerul de Externe precizează că, întrucât, documentul misiunii diplomatice ruse nu conținea niciun fel 

de informații concrete privind cazuri de încălcări, MAE a solicitat imediat ambasadei prezentarea acestora. Până 

la acest moment, precizările solicitate nu au fost primite la Ministerul de Externe. Diplomația română consideră 

că demersul ambasadei ruse, fără a oferi exemple concrete și probe care să susțină afirmațiile în cauză, precum și 

menționarea lui în mass media de către reprezentanții misiunii diplomatice, sunt de natură să inducă în eroare 

opinia publică. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 22:10) /asalar 



486 

 

KORRESPONDENT: Autoritățile britanice au dreptul de a reține nave rusești  

RADOR (2 martie) - Marea Britanie extinde lista de sancțiuni pentru Rusia. O parte semnificativă a 

sistemului financiar al Rusiei este supusă sancțiunilor Marii Britanii, au anunțat autoritățile de la Londra. Noi 

sancțiuni împotriva Rusiei impuse din cauza invadării Ucrainei au intrat în vigoare în Marea Britanie. Autoritățile 

au introdus, în mod special, o interdicție privind intrarea navelor rusești în porturile țării și măsuri economice 

suplimentare, a anunțat Serviciul de presă al Ministerului Transporturilor din Regatul Unit. "Interdicția (de a intra 

în porturile britanice - n.red.) se aplică oricăror nave deținute sau operate de persoane asociate cu Rusia. 

Autoritățile vor primi, de asemenea, noi competențe pentru a reține nave rusești", se specifică în comunicatul de 

presă. În plus, noile măsuri prevăd restricții pentru persoanele fizice și juridice de a efectua tranzacții financiare 

cu Banca Centrală a Rusiei și sancțiuni împotriva fondului suveran de stat, Fondul de Investiții Directe al Rusiei 

și a directorului său executiv Kirill Dmitriev. După cum mai subliniază ministerul britanic, măsurile economice 

suplimentare luate înseamnă că cea mai mare parte a sistemului financiar rus este supusă sancțiunilor britanice. 

Vom aminti, că recent, premierul britanic Boris Johnson a declarat că Vladimir Putin folosește ''tactici barbare și 

discriminatorii împotriva populației civile din Ucraina. (www.korrespondent.net - 2 martie) /vdraguta/sdm2 

REUTERS: Premierul britanic Boris Johnson afirmă că acțiunile Rusiei în Ucraina reprezintă 

crime de război  

RADOR (2 martie) - Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri că este de părere că acțiunile 

președintelui Vladimir Putin în Ucraina se califică deja drept crime de război. "Ce am văzut deja din partea 

regimului lui Vladimir Putin în utilizarea muniției pe care deja o folosesc asupra civililor nevinovați... în opinia 

mea se califică deja total drept crime de război", a declarat Johnson în Parlament. (REUTERS - 2 martie) 

/aionita/ilapadat 

RRA: Șeful diplomației europene și comisarul pentru vecinătate și extindere se află în Republica 

Moldova  

RADOR (2 martie) - Șeful diplomației europene, Josep Borrell și comisarul pentru vecinătate și extindere, 

Oliver Varhelyi, se află astăzi și mâine în Republica Moldova. Un comunicat al Comisiei Europene precizează că 

cei doi vor reafirma sprijinul deplin al Uniunii Europene, pentru această țară, în contextul invaziei rusești din 

Ucraina. Responsabilii comunitari se vor întâlni cu președinta Maia Sandu, cu șefa Executivului de la Chișinău, 

Natalia Gavriliță, și cu ministrul de externe, Nicu Popescu, și vor vizita un centru în care sunt cazați refugiați 

ucraineni. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 09:02:40) /dpop/sdm2 

TASS: Maia Sandu a declarat că Republica Moldova nu intenționează să se amestece în conflictul 

din Ucraina  

RADOR (2 martie) - Republica Moldova condamnă operațiunea specială a Rusiei în Ucraina, pe care o 

consideră "agresiune", dar nu intenționează să se amestece în acest conflict și solicită ca acesta să fie rezolvat la 

masa negocierilor, a declarat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, după o întrevedere cu șeful 

diplomației europene, Josep Borrell. "Țara noastră condamnă cu fermitate agresiunea Federației Ruse asupra țării 

vecine și prietene, Ucraina. Totodată, ne reafirmăm statutul nostru de neutralitate și neimplicarea în conflict" - a 

declarat Sandu. Ea a adăugat că conducerea republicii face apel "la rezolvarea conflictului din Ucraina la masa 

negocierilor". https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13936395 (www.tass.ru - 2 martie) /ssirbu/ilapadat 

TANJUG: Presiuni uriașe asupra Serbiei, cred că vom rezista – declară președintele Serbiei  

RADOR (2 martie) – "Sunt presiuni uriașe asupra Serbiei și va fi greu să rezistăm" – a declarat președintele 

Serbiei, Aleksandar Vučić, adăugând că "are convingerea că țara va rezista la toate aceste presiuni și se va salva 

cu obrazul nepătat". Referindu-se la faptul că Guvernul Croației a ridicat gradul de pregătire a armatei, Vučić a 

declarat că nu există motive ca și Serbia să ridice gradul de pregătire a armatei sale și nu o va face doar de dragul 

spectacolului. Întrebat de jurnaliști cum comentează faptul că un trust de presă din Croația s-a întrebat "cât timp i 

se va permite lui Vučić să stea pe două scaune și la Bruxelles și la Moscova", Vučić a reiterat că Serbia are doar 
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un scaun, scaunul său, dar a subliniat că Serbia este supusă unor presiuni uriașe. "Trebuie să ne păstrăm mândria 

și demnitatea națională și în același timp să evităm furia celor mari, deoarece obișnuiesc să o reverse asupra celor 

mici. Vom căuta să ne salvăm țara, să ne apărăm și obrazul să ne rămână nepătat" – a transmis Vučić. "La tot ce 

înseamnă încălcarea teritorială, Serbia se alătură, dar în ce privește introducerea de sancțiuni, Serbia nu participă" 

– a declarat Vučić, când a fost întrebat cum va vota Serbia la ședința specială a Adunării Generale ONU, convocată 

de Consiliul de Securitate al ONU pe tema atacului Rusiei asupra Ucrainei. "În ce privește votul, ieri s-a votat de 

nouă ori. De opt ori am votat împotrivă și o dată pentru. Astăzi vom vota o dată pentru și tot așa în fiecare zi..." – 

a declarat Vučić, reiterând că Serbia nu este de acord cu sancțiunile. Comentând că unii ziariști au solicitat 

interzicerea Sputnik și Russia Today în Serbia, Vučić a răspuns că "unii își doresc interzicerea tuturor, cu excepția 

a celor la care lucrează". (www.tanjug.rs – 2 martie) /rmihaj/sdm2 

RTS: Solicitarea Pristinei de a fi primită în NATO, încurajată din exterior, spune vicepreședintele 

Centrului pentru politică externă din Serbia  

RADOR (2 martie) – "În timpul războiului din Ucraina și polarizării întregii lumi, încurajată din exterior, 

Pristina solicită primirea urgentă în NATO. În același timp se fac mari presiuni asupra a patru state ale Uniunii 

Europene și NATO (Grecia, România, Slovacia și Spania) să recunoască Kosovo. Deși potrivit procedurilor 

actuale nu este posibil ca Pristina să fie primită în NATO, situația nou-creată schimbă imaginea lumii și nu ar 

trebui să ne mire dacă se ajunge la aceasta" – a declarat vicepreședintele Centrului pentru politică externă din 

Serbia, Suzana Grubješić, adăugând că dacă s-ar respecta procedurile actuale, primirea Kosovo în NATO nu ar fi 

posibilă, deoarece Kosovo nu este recunoscut ca stat. "Avem patru state UE, care nu au recunoscut Kosovo. Aceste 

state sunt sub presiuni mari, dar mai mari presiuni se fac asupra Serbiei pentru a recunoaște Kosovo" – a declarat 

Grubješić, adăugând că mult mai ușor Kosovo poate fi primit în NATO decât să fie recunoscut drept stat membru 

ONU, deoarece în NATO nu este nimeni care să impună veto, așa cum Rusia și China o pot face la ONU, iar 

influența SUA asupra NATO este foarte puternică" – declară Grubješić, adăugând că Serbia nu trebuie să renunțe 

la poziția sa. Amintim că și președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că solicitarea Kosovo de a deveni 

membru NATO nu este ideea albanezilor kosovari, ci a aliaților lor din SUA și Uniunea Europeană, care doresc 

să determine patru state UE și NATO să recunoască independența Kosovo. (www.rts.rs – 2 martie) /rmihaj/sdm2 

BBC: Președintele Joe Biden va rosti discursul despre starea națiunii uniunii, peste o oră  

RADOR (2 martie) - Este probabil ca invazia rusă din Ucraina să pună pe plan secund discursul președintelui 

american Joe Biden despre starea Națiunii, care va începe peste o oră. Dl Biden va lua cuvântul în plenul 

Congresului SUA și va spune că Vladimir Putin este de vină pentru un atac premeditat și neprovocat. Liderul 

american se va referi și la alte două probleme de importanță majoră, economia și pandemia. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 2 martie, ora 3:04) /opopescu/dsirbu 

BBC: Președintele Biden a vorbit despre războiul din Ucraina la începutul discursului starea 

națiunii  

RADOR (2 martie) - Președintele Biden l-a descris pe liderul rus, Vladimir Putin, drept un dictator care 

trebuie pus să plătească pentru invazia sa în Ucraina. În timpul discursului său Starea Națiunii, în sală s-a aplaudat 

în picioare pentru poporul ucrainean. Președintele a afirmat că Putin a calculat greșit atunci când a inițiat invazia 

și că, în prezent, acesta este mai izolat ca oricând. "Atacul lui Putin împotriva Ucrainei a fost premeditat și complet 

neprovocat. El a respins eforturile repetate de rezolvare diplomatică. A crezut că Occidentul și NATO nu vor 

răspunde. A crezut că ne poate dezbina în casa noastră. În această cameră, în această națiune. A crezut că ne poate 

dezbina și în Europa. Dar Putin a greșit. Suntem pregătiți. Suntem uniți și asta este ce am făcut. Am rămas uniți.", 

a declarat președintele american. El a afirmat că avioanele rusești nu vor mai avea acces în spațiul aerian american. 

Războiul din Ucraina a dominat începutul discursului domnului Biden, dar el a vorbit și despre probleme interne. 

Președintele a afirmat că gestionarea inflației este principala lui prioritate. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 2 

martie, ora 7:00) /aionita/sdm2 
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BBC: Președintele SUA l-a descris pe președintele Rusiei ca fiind dictator care trebuie să plătească 

pentru invazia în Ucraina  

RADOR (2 martie) - Președintele Statelor Unite, Joe Biden, l-a descris pe Vladimir Putin ca fiind un 

"dictator" și că trebuie să plătească pentru invazia în Ucraina. În cadrul discursului Starea Națiunii, președintele 

Biden a declarat că liderul rus a "greșit enorm calculele" atunci când a lansat atacul său premeditat și neprovocat, 

iar acum este mai izolat ca niciodată. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 14:00) /mbaciu/csimion 

CNN: SUA vor adopta și mai multe măsuri pentru penalizarea președintelui Rusiei (Casa Albă)  

RADOR (2 martie) - Secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a sugerat miercuri că vor urma mai multe 

eforturi din partea Statelor Unite pentru sancționarea președintelui rus, Vladimir Putin, pentru invadarea Ucrainei. 

Noile penalizări urmăresc diminuarea economiei Rusiei, a mai spus Jen Psaki pentru CNN. "Rubla s-a prăbușit, ei 

își țin bursele închise pentru că ar fi devastator - și noi vedem deja acest impact", a mai spus Jen Psaki. Întrebată 

dacă SUA vor viza exportul de combustibil din Rusia, Jen Psaki a declarat că SUA "vor să maximizeze impactul 

asupra președintelui Putin" și asupra celor din anturajul său, iar prioritatea Casei Albe este să minimizeze impactul 

asupra SUA. (CNN INTERNATIONAL, 2 martie, ora 15:00) /mbaciu/csimion 

REUTERS: SUA susțin că este dificilă găsirea unei soluții diplomatice fără detensionarea militară 

- secretarul de stat Antony Blinken  

RADOR (2 martie) - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat că Statele Unite au declarat clar 

Ucrainei că vor sprijini eforturile Kievului de a se angaja în diplomație cu Rusia. El a avertizat însă că este greu 

de văzut o cale diplomatică fără o detensionare militară. (REUTERS - 2 martie, ora 22:20) /aboboc/avladucu 

TASS: Antony Blinken va efectua în perioada 3-8 martie o deplasare în Belgia, Polonia, Republica 

Moldova, Letonia, Lituania și Estonia  

RADOR (2 martie) - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, va efectua, în perioada 3-8 martie, o vizită 

în Belgia, unde va participa, în special, la o întâlnire a miniștrilor de externe ai NATO și G7, precum și vizite în 

Polonia, Republica Moldova, Letonia, Lituania și Estonia, se afirmă într-un comunicat publicat, miercuri, de 

serviciul de presă al Departamentului de Stat. "Această călătorie este o continuare a consultărilor ample și a 

coordonării cu aliații noștri NATO și partenerii europeni cu privire la războiul în desfășurare al Rusiei împotriva 

Ucrainei, care a fost premeditat, neprovocat și nefondat" - se subliniază în comunicat. Se subliniază că, la 

Bruxelles, Blinken va avea, de asemenea, "întâlniri suplimentare cu partenerii pentru a discuta răspunsul global la 

invazia rusă, inclusiv continuarea coordonării între aliați și parteneri pentru crearea unor consecințe ample și 

costuri economice grele pentru Rusia". În Polonia, Blinken va avea întâlniri cu conducerea țării, inclusiv cu 

ministrul de externe, Zbigniew Rau. Iar în Republica Moldova acesta se va întâlni cu președintele Maia Sandu, cu 

premierul Natalia Gavrilița și cu ministrul de externe Nicolae Popescu. (www.tass.ru - 2 martie) /ssirbu/atataru 

CNN: Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție simbolică ce condamnă agresiunea Rusiei 

în Ucraina  

RADOR (2 martie) - În sesiunea de urgență pe marginea evenimentelor din Ucraina, Adunarea Generală a 

Națiunilor Unite a aprobat o rezoluție simbolică ce condamnă agresiunea Rusiei. Votul nu are consecințe juridice, 

iar în Consiliul de Securitate rezoluția a fost respinsă prin vetoul Rusiei. (CNN INTERNATIONAL - 2 martie, ora 

19:02) /mbrotacel/ilapadat 

REUTERS: Vot covârșitor în Adunarea Generală a ONU în favoarea rezoluției ce condamnă 

agresiunea Rusiei în Ucraina  

RADOR (2 martie) - Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat, miercuri, o rezoluție ce condamnă 

"în cei mai duri termeni posibili" invazia rusă în Ucraina și solicită Moscovei să își retragă imediat toate forțele 

din Ucraina - un demers menit să izoleze politic Rusia. Rezoluția, care a promit votul a 141 din cele 193 de state 

membre ONU, a fost adoptată la finalul unei rare sesiuni de urgență a Adunării Generale, convocate de Consiliul 
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de Securitate, în contextul în care forțele ruse atacă Ucraina cu raiduri aeriene și bombardamente, forțând sute de 

mii de persoane să se refugieze. (REUTERS - 2 martie, ora 19:06) /mbrotacel/ilapadat 

X.2.  Perspectiva militară  

ROSBALT: Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele ruse au preluat controlul asupra 

orașului Herson  

RADOR (2 martie) - Forțele armate ruse au preluat controlul asupra orașului Herson, din Ucraina, relatează 

Agenția de presă RIA NOVOSTI, cu referire la un comunicat remis de Ministerul Apărării al Federației Ruse. 

(www.rosbalt.ru  - 2 martie) /vdraguta/sdm2 

REUTERS: Rusia afirmă că trebuie să existe o listă de arme specifice care nu vor putea fi 

desfășurate niciodată în Ucraina  

RADOR (2 martie) - Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, că Moscova își menține 

angajamentul pentru demilitarizarea Ucrainei. Potrivit agențiilor de presă ruse, Lavrov a subliniat că trebuie să 

existe o listă de arme specifice care nu vor putea fi niciodată desfășurate pe teritoriul ucrainean. "Trebuie să fie 

identificate tipuri specifice de arme de asalt care nu vor fi desfășurate niciodată în Ucraina și nu vor fi create", a 

spus Lavrov, într-un interviu acordat canalului de televiziune Al Jazeera, al cărui text a fost publicat pe websiteul 

ministerului său. Lavrov a mai spus că Rusia îl recunoaște pe Volodimir Zelenski drept lider al Ucrainei și a salutat 

ca pe un "demers pozitiv" faptul că Zelenski a dorit să primească garanții de securitate. "Negociatorii noștri sunt 

pregătiți de a doua rundă pentru a discuta despre aceste garanții cu reprezentanții ucraineni", a precizat ministrul 

rus. Zelenski a afirmat marți, într-un interviu, că Rusia trebuie să înceteze bombardarea Ucrainei înainte să poată 

avea loc noi discuții. El a cerut garanții de securitate, însă de la NATO, nu de la Rusia. (REUTERS - 2 martie, ora 

18:36) /mbrotacel/ilapadat 

REUTERS: Rusia anunță pentru prima dată bilanțul soldaților morți și răniți de la începutul 

operațiunii militare în Ucraina  

RADOR (2 martie) - Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat, miercuri, că 498 de soldați ruși au murit și 

alți 1.597 au fost răniți, de la începutul operațiunii militare a Moscovei în Ucraina, potrivit agenției de presă RIA. 

Este pentru prima dată când Moscova a oferit un bilanț al victimelor de război. Totodată, ministerul precizează că 

peste 2.870 de soldați și "naționaliști" ucraineni au fost uciși, iar aproximativ 3.700, răniți, potrivit agenției de 

presă Interfax. Datele nu pot fi verificate independent și nu există, deocamdată, comentarii din partea Ucrainei. 

(REUTERS - 2 martie, ora 19:00) /mbrotacel/ilapadat 

CNN: Rusia susține că 498 de militari din trupele sale au fost uciși de la începutul invaziei  

RADOR (2 martie) - Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, generalul-maior Igor Konașenkov 

a declarat că 498 de militari ruși au fost uciși de la invadarea Ucrainei și 1.597 au fost răniți. "Din păcate, avem 

pierderi în rândul camarazilor noștri care participă la operațiune", a spus Konașenkov într-un briefing difuzat de 

televiziunea de stat. (CNN INTERNATIONAL - 2 martie, ora 20:36) /aboboc/atataru 

KORRESPONDENT: Trupele invadatoare ruse au ocupat orașul Trostianeț, din regiunea Sumi  

RADOR (2 martie) - Trupele invadatoare ruse au ocupat orașul Trostianeț, din regiunea Sumi. Militarii ruși 

merg din casă în casă, scot oamenii din subsoluri și îi pun să stea noaptea în frig, în stradă, a declarat șeful 

Administrației Regionale de Stat. În raionul Ohtirka din regiunea Sumi, în noaptea de marți spre miercuri, 1-2 

martie, trupele ruse au ocupat orașul Trostianeț, a confirmat șeful regiunii Sumi, Dmitro Jivițki. Potrivit acestuia, 

trei coloane de blindate rusești au intrat în localitate, la ora 1:03, miercuri, din mai multe direcții și au ocupat 

complet orașul. Invadatorii au distrus cu tancurile Kuhli Dvor și galeria de artă. În oraș, aproape toate liniile de 

înaltă tensiune sunt avariate, drumurile sunt distruse. "Militarii rușii merg din ușă în ușă, scot oamenii din subsoluri 

și pun să stea noaptea afară, în frig. Militarii ruși le este frică de atacurile aeriene ale forțelor ucrainene, le este 
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frică de artileria noastră. Inamicul a stabilit aici un cartier general", a informat Jivițki. Amintim că, în timpul 

atacului invadatorilor asupra regiunii Sumi, militarii ucraineni cu ajutorul unei drone de șoc au distrus două dintre 

coloanele lor. Numărul echipamentelor deteriorate sau arse este de aproximativ 180 de unități de tehnică militară. 

(www.korrespondent.net - 2 martie) /vdraguta/dsirbu 

KORRESPONDENT: Trupele de desant ruse au debarcat la Harkov  

RADOR (2 martie) - Trupele inamice ruse, care au fost parașutate în orașul Harkov, au intrat în luptă cu 

apărătorii ucraineni. Nu există, deocamdată, alte detalii despre situația din oraș. În orașul Harkov, în noaptea de 

marți spre miercuri, 1-2 martie, au început lupte între forțele ruse invadatoare debarcate și apărătorii ucraineni, a 

anunțat pe canalul Telegram Rada Supremă, cu referire la Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU. "Trupele ruse 

au debarcat la Harkov. Invadatorii au atacat un spital militar, Centrul Clinic Medical Militar al Regiunii Nord. Au 

început lupte între invadatori și apărătorii ucraineni", se precizează în comunicatul remis de SBU. Nu sunt oferite 

alte detalii despre ceea ce se întâmplă. De precizat că spitalul menționat este situat în apropierea centrului orașului. 

Deputatul ucrainean Oleksi Honciarenko a postat aceleași date. Amintim că în ultimele două zile, orașul Harkov 

a fost supus unui atac masiv de rachete din partea trupelor ruse ocupante. Cu o seară înainte, șase rachete au lovit 

Școala Militară de Maiștri și Subofițeri Tancuri și Auto. Deocamdată, nu există raportate despre victimele acestui 

atac. (www.korrespondent.net - 2 martie) /vdraguta/dsirbu 

KORRESPONDENT: Trupele belaruse se află la granița cu Ucraina  

RADOR (2 martie) - Armata belarusă ar putea invada Ucraina. Mișcarea coloanelor de vehicule cu alimente 

și muniție este vizibilă în zona localităților Baranovici, Liakhavici și Pinsk, situate în regiunea Brest din vestul 

Belarus, a menționat Ministerul Apărării din Ucraina. Există posibilitatea ca Belarus să sprijine invadatorii ruși în 

războiul ruso-ucrainean și să contribuie la atingerea obiectivelor ocupanților, a anunțat, în noaptea de marți spre 

miercuri, 1-2 martie, Ministerul Apărării al Ucrainei. "Se menționează faptul că trupele din Belarus au fost puse 

în alertă și se află în zonele de concentrare foarte aproape de granița de stat a Ucrainei. În cursul ultimelor 48 de 

ore, potrivit informațiilor, s-a înregistrat o activitate semnificativă a tehnicii aviatice belaruse", a precizat 

ministerul. ''Republica Belarus, fiind un satelit al Federației Ruse, oferă sprijin Rusiei în desfășurarea de trupe și 

înarmarea inamicului pe teritoriul său'', a amintit ministerul și a subliniat că, încă din prima zi de război, loviturile 

cu rachete asupra țintelor militare și civile din Ucraina au fost efectuate în mod sistematic de pe teritoriul acestui 

stat, din Belarus. Potrivit ofițerilor de informații ucraineni, Rusia pune la cale o provocare pentru a justifica 

introducerea trupelor belaruse în Ucraina, care se află acum în apropierea granițelor cu Ucraina. 

(www.korrespondent.net - 2 martie) /vdraguta/dsirbu 

TSN: Situația din Herson: Forțele ruse au ocupat gara feroviară și portul fluvial, dar orașul este 

controlat în continuare de partea ucraineană  

RADOR (2 martie) - La ora 5:13, situația din Herson era următoarea: forțele ruse au ocupat gara feroviară 

și portul fluvial, dar orașul este sub control ucrainean. Situația din orașul Herson rămâne în continuare dificilă. 

Numărul victimelor și răniților este, deocamdată, necunoscut. Orașul Herson este sub controlul Ucrainei, dar 

ocupanții Federației Ruse au pus mâna pe gara feroviară și portul fluvial, a declarat primarul orașului, Ehor 

Kolihaev, într-un comentariu făcut pentru Radio Europa Liberă. Kolihaev a dat asigurări că se află la locul său de 

muncă. Potrivit acestuia, situația din Herson rămâne una dificilă. "În momentul de față este foarte dificil de spus 

câți oameni au murit în orașul Herson, dar sunt mulți, în jur de 200 de morți și 300 de răniți. De ce este dificil? 

Pentru că acum în orașul nostru au loc lupte, orașul este sub asediu'', a spus Kolihaev. El a precizat că atunci când 

face referire la răniți, discută atât despre militarii ucraineni răniți, cât și despre civili. Kolihaev a remarcat că 

localnicii sunt foarte speriați, stau în casele lor, în adăposturi antiaeriene. Trupele ucrainene antiteroriste au dus 

lupte, dar acum este greu de spus ce s-a întâmplat cu ele. "Trupele ruse mărșăluiesc prin orașul nostru, mărșăluiesc 

pe străzile noastre. Au pus mâna pe gară, pe portul fluvial. Suntem îngrijorați despre modul în care vom asigura 

viața orașului nostru astăzi sau mâine", a declarat primarul din Herson. El a mai remarcat că a văzut imagini video 

în care militarii ruși din Herson sunt implicați în jafuri. La rândul său, șeful Administrația Regionale Militare din 

Herson, Hennadi Laguta, a dat asigurări că nimeni nu va opri comunicațiile mobile și internetul. "Rețelele mobile 

funcționează normal. Din cauza ostilităților, sunt posibile întreruperi. Cu toate acestea, defecțiunile sunt eliminate 



491 

 

cu promptitudine", a explicat Laguta. Jurnalistul Oleh Baturin a scris pe rețelele de socializare că, la ora 17:00, la 

1 martie, localitățile Dariivka, Tokarivka și Tiahinka erau asediate. "Acumulări importante de echipamente 

inamice. Invadatorii ruși au jefuit toate magazinele din Tiahinka, au distrus cooperativa Progress, au jefuit complet 

un local aflat la drum. Oamenii mai au provizii de hrană, dar invadatorii nu permit ca mașinile Fabricii de pâine 

Berislav să intre în localitate'', a spus jurnalistul. Potrivit acestuia, regiunea este în pragul unei catastrofe umanitare. 

Potrivit Administrației Regionale de Stat Herson, în urma bombardamentelor inamice de marți, două clădiri din 

orașul Herson cu nouă etaje au fost afectate. (www.tsn.ua - 2 martie) /vdraguta/sdm2 

BBC: Trupele rusești au preluat controlul asupra orașului ucrainean Herson  

RADOR (2 martie) - În a șaptea zi a invaziei rusești în Ucraina, potrivit informațiilor, trupele rusești au 

preluat controlul asupra orașului-port Herson. Aflat la vărsarea râului Nipru, nu departe de Crimeea, cu o populație, 

în vremuri obișnuite, de 250.000 de locuitori, Herson este un oraș important. Trupele rusești au preluat controlul 

asupra portului și al gării, iar imaginile postate pe social media înfățișează un număr mare de vehicule militare în 

piața principală. Un membru al Consiliului Local a declarat pentru BBC că forțele rusești controlează orașul în 

prezent. Vorbind dintr-un adăpost subteran, el a estimat că 200 de persoane au fost ucise, dintre care numeroși 

civili. Primarul a făcut apel pentru ajutor din partea guvernului și a agențiilor umanitare, pentru a asigura furnizarea 

de alimente și medicamente și pentru evacuarea celor răniți. Potrivit altor informații, în orașul Harcov au aterizat 

parașutiști. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 7:00) /aionita/sdm2 

 

UNIAN: Trupele ruse distrug infrastructura strategică la Herson  

RADOR (2 martie) - Invadatorii ruși au ocupat portul fluvial și gara din Herson - transmite UNIAN, 

menționând că noaptea de luni spre marți a fost mai liniștită, chiar dacă s-au auzit împușcături. Primarul din 

Herson, Igor Kolihaev, a declarat că, potrivit unor informații neconfirmate, clădirea Serviciului de Securitate al 

Ucrainei (SBU) a fost bombardată, ceea ce a dus la izbucnirea unui incendiu. Kolihaev i-a cerut președintelui 

Volodimir Zelenski să organizeze un culoar special "pentru a strânge sutele de cadavre din oraș". De asemenea, 

primarul a cerut ca autoritățile să trimită produse alimentare la Herson, deoarece depozitele se află în afara orașului. 

Într-un comentariu pentru Radio Svoboda, Igor Kolihaev a precizat că există morți și răniți în rândul militarilor și 

civililor ucraineni. "Teroriștii ruși trag în școli, în clădiri înalte. S--au auzit multe explozii în oraș" - a declarat 

primarul din Herson, oraș în care trupele ruse au intrat în cursul zilei de luni. (www.unian.net - 2 martie) 

/sdan/sdm2 

REUTERS: Ucraina va primi rachete Stinger și Javelin de la alte state, precum și drone din Turcia  

RADOR (2 martie) - Ministerul ucrainean al Apărării, Oleksîi Reznikov, a declarat, miercuri, că Ucraina 

urmează să primească din străinătate rachete Stinger și Javelin, precum și încă un transport de drone din Turcia. 

Mai multe țări occidentale au promis că vor furniza arme Ucrainei, pentru a respinge invazia rusă. (REUTERS - 2 

martie, ora 9:06) /mbrotacel/sdm2 

RBC: Trupele de desant aerian ruse au încercat să desanteze în apropiere de orașul Mikolaiv, din 

Ucraina  

RADOR (2 martie) - Trupe ruse de desant aerian au încearcat să se parașuteze în apropiere de Mikolaiv, 

unde a fost anunțată starea de asediu. La Mikolaiv s-a semnalat o desantare a trupelor ruse, autoritățile locale au 

anunțat că locuitorii orașului trebuie să părăsească de urgență străzile, anunță administrația locală, relatează 

Agenția de presă RBC-Ucraina, cu referire la șeful Administrației Regionale de Stat Mikolaiv, Vitali Kim, potrivit 

unei postări pe Facebook. ''Mikolaiv. Aterizarea a avut loc în zona Balovnoie, Nova Odesa, patru elicoptere. Declar 

stare de asediu! Până la noi ordine. Părăsiți toți străzile! Se duc lupte lângă Kalinivka, unde trupele ruse au fost 

învinse. Unii militari ruși s-au întors spre Baștanka. Armata noastră continuă să lupte, nu există trupe inamice în 

orașul Mikolaiv'', a menționat șeful Administrației Regionale de Stat Mikolaiv, Vitali Kim. În oraș a fost anunțată 

și o alertă aeriană, deoarece avioane militare ruse zboară dinspre Sevastopolul ocupat de ruși spre oraș. Amintim, 
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în apropiere de Mikolaiv, localnicii au distrus o coloană de blindate aparținând invadatorilor ruși, relatează Agenția 

de presă RBC-Ucraina, pe Telegram. (www.rbc.ua - 2 martie) /vdraguta/sdm2 

CNN: Ucraina neagă că orașul Herson s-ar afla sub control rusesc  

RADOR (2 martie) - Ministrul ucrainean al apărării a negat informațiile potrivit cărora orașul sudic Herson 

ar fi căzut în mâinile rușilor. "Potrivit informațiilor de la brigada noastră, luptele continuă", a declarat un purtător 

de cuvânt al ministerului. "Orașul nu a fost capturat în totalitate, unele părți se află sub controlul nostru". Presa 

rusă de stat anunțase anterior că trupele rusești au preluat controlul complet asupra orașului. (CNN 

INTERNATIONAL - 2 martie) /aionita/sdm2 

RBC: La Holodni Iar, militarii ucrainenei au reușit în unele zone să împingă inamicul spre granița 

cu Federația Rusă  

RADOR (2 martie) - Militarii și locuitorii din Holodni Iar, din Ucraina, au reușit în unele zone să împingă 

inamicul rus spre granița cu Federația Rusă. Militarii ucraineni au spart coloanele inamice și au confiscat o cantitate 

importantă de echipament militar de la trupele ruse. Subunitățile ucrainene ale Brigăzii 93 Holodni Iar au împins 

trupele ruse înapoi spre granița de stat, în unele zone, a raportat Serviciul de presă al brigăzii. ''Să începem 

dimineața cu vești bune. Subunitățile Brigăzii 93 Holodni Iar au împins inamicul înapoi spre granița cu Rusia, în 

unele zone. Locuitorii din Holodni Iar și militarii au învins coloanele inamice și au confiscat numeroase 

echipamente militare și tehnică, de la ruși. Detalii și fotografii, mai târziu'', se specifică într-un comunicat al 

brigăzii. Forțele Armate ale Ucrainei au confiscat șase dintre cele mai noi tancuri rusești lângă orașul Harkiv - 

anunță un jurnalist. 180 de unități de tehnică și echipamente militare inamice au fost distruse în regiunea Sumi. 

Forțele militare ucrainene și de apărare teritorială au distrus zeci de tancuri rusești, vehicule blindate de transport, 

trupe și rachete Grad, cu ajutorul unui aparat de zbor fără pilot. (www.rbc.ua - 2 martie) /vdraguta/sdm2 

KORRESPONDENT: Ucraina a primit noi drone Bayraktar, anunță ministrul ucrainean al 

apărării, Oleksi Reznik  

RADOR (2 martie) - Europa ajută din spatele frontului din Ucraina și îi livrează cel mai stringent armament 

necesar pentru apărare, a remarcat ministrul ucrainean al apărării, Oleksi Reznik. ''Ucraina a primit noi drone de 

atac Bayraktar. Ele sunt deja în serviciul de luptă'', a precizat ministrul apărării, Oleksi Reznik, pe pagina sa de 

Facebook, miercuri, 2 martie. "Cantitatea de ajutoare pe care o primim este în creștere. Numărul țărilor care oferă 

această asistență este în creștere, chiar și a celor pe care le consideram că le este practic imposibil să ni se alăture. 

În Ucraina au ajuns deja noi drone Bayraktar, care sunt deja în serviciul de luptă. Vor fi și mai multe Stinger și 

Javelin", a declarat ministrul. Potrivit acestuia, Europa se află în spatele frontului din Ucraina și îi asigură cele mai 

stringente necesități pentru apărare. Reznik a adăugat că ieri a avut o convorbire telefonică destul de lungă cu 

secretarul american al Apărării, Lloyd Austin. ''Chiar și militarii extrem de experimentați ai Armatei americane 

sunt uimiți de profesionalismul apărătorilor noștri și de rezistența poporului nostru'', a adăugat el. Forțele Armate 

ale Ucrainei folosesc intens, în apărare, drone Bayratkar, împotriva agresorilor ruși, cu care au distrus în mod 

repetat echipamente rusești destul de puternice, inclusiv sisteme de rachete Buk MANPAD. 

(www.korrespondent.net - 2 martie) /vdraguta/sdm2 

RBC: Kremlinul a concentrat o cantitate fără precedent în istoria modernă, de tehnică și 

echipament militar, împotriva noastră (Oleksi Danilov)  

RADOR (2 martie) - Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare din Ucraina, Oleksi Danilov, 

a declarat că Kremlinul a concentrat împotriva Ucrainei o cantitate fără precedent în istoria modernă, de 

echipament și tehnică militară, îndreptate împotriva noastră, care vor fi distruse, deoarece în cea de-a șaptea zi de 

război, inițiativa tactică începe treptat să treacă de partea Forțelor Armate ale Ucrainei. Danilov a făcut acest anunț 

pe pagina sa oficială de Facebook. "Este a șaptea zi a rezistenței naționale ucrainene! Ieri, inamicul a primit o 

lovitură puternică, drept răspuns, pe toate fronturile, fiind nevoit să se regrupeze și să mobilizeze o rezervă 

suplimentară. Inițiativa tactică începe să treacă treptat de partea Ucraina", a mai scirs el pe pagina sa oficială de 

Facebook. Danilov a vorbit și despre situația din orașele din Ucraina. Potrivit secretarului Consiliului Național de 
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Securitate și Apărare al Ucrainei, Kiev, Harkov, Mariupol rămân principalele obiective strategice ale invadatorilor. 

Aceste orașe sunt complet sub controlul autorităților ucrainene. Mikolaiv și Sumi, în ciuda concentrării unor 

resurse inamice uriașe, rezistă cu succes. Inamicul nu a reușit să avanseze în direcția operațională Donețk. De 

asemenea, invadatorii ruși se pregătesc pentru operațiuni de asalt în direcția Polesie și Seversk. "Rușii nu renunță 

și continuă să spere în blocada Kievului, dar toate eforturile lor sunt inutile", a adăugat el. (www.rbc.ua - 2 martie) 

/vdraguta/sdm2 

RBC: Apărarea aeriană ucraineană a doborât două avioane de vânătoare rusești în regiunea Kiev  

RADOR (2 martie) - Sistemele ucrainene de apărare aeriană au doborât două avioane de vânătoare rusești 

în regiunea Kiev, în noaptea de marți spre miercuri. Partea ucraineană, de asemenea, a pierdut un MiG-29 în 

confruntările cu forțele ruse - a comunicat Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Armata precizează că, 

în noaptea de marți spre miercuri, în regiunea Kiev, a avut loc o luptă aeriană intensă între o pereche de avioane 

MiG-29 ale brigăzii de aviație tactică din forțele aeriene ucrainene și o pereche de aeronave Su-35S rusești. 

(www.rbc.ua - 2 martie) /sdan/ilapadat 

BBC: Rusia și-a intensificat asaltul asupra unor ținte-cheie din estul, sudul și nordul Ucrainei  

RADOR (2 martie) - Rusia și-a intensificat asaltul asupra țintelor-cheie din estul, sudul și nordul Ucrainei. 

Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina, a fost lovit de barajul de rachete lansat de trupele ruse, iar mai multe 

clădiri au fost distruse, inclusiv clădirea consiliului municipal. Peste 20 de persoane au fost ucise în Harkov în 

ultimele 24 de ore și sunt informații că sunt lupte de stradă în care sunt implicați și parașutiști ruși. Pe de altă parte, 

primarul orașului Herson de la Marea Neagră respinge informațiile potrivit cărora orașul ar fi căzut în mâinile 

rușilor. Primarul din orașul Mariupol a declarat că nu poate să evacueze răniții din cauza bombardamentului 

susținut al forțelor ruse. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 15:00) /mbaciu/ilapadat 

KORRESPONDENT: Ucraina are suficiente arme pentru a lupta cu Rusia (Dmitro Kuleba)  

RADOR (2 martie) - Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a dat asigurări că Ucraina va avea 

suficiente arme pentru a lupta cu Federația Rusă. "Armele vin. Sunt foarte multe arme, vom avea suficiente încât 

să lovim inamicul. Există aspecte problematice în curs de rezolvare. Dar sunt convins că le vom rezolva și pe 

acestea. Sunt problematice doar din cauza faptului că fie ceva lipsește din stoc, fie ceea ce avem noi nevoie este 

extrem de mare și complex din punct de vedere tehnic și are nevoie de soluții suplimentare pentru furnizare" - a 

explicat Kuleba. Totodată, ministrul a subliniat că diplomația va obține tot ce este necesar pentru apărătorii 

Ucrainei. "Promit. Vom face absolut totul în acest sens, ne vom sprijini luptatorii aflați în prima linie" - a asigurat 

Dmitro Kuleba. (www.korrespondent.net - 2 martie) /sdan/ilapadat 

KORRESPONDENT: Ucraina a primit din Danemarca 2.700 de lansatoare de grenade antitanc  

RADOR (2 martie) - Ministerul Apărării din Danemarca a anunțat, miercuri, că a donat Ucrainei 2.700 de 

lansatoare de grenade antitanc M72 LAW, precizând că armele au ajuns deja la destinație. "Ieri (marți, n.r.), ultimul 

lot de 2.700 de lansatoare de grenade antitanc M72 LAW a fost livrat în Ucraina, iar aeronavele C-130 Hercules 

s-au întors la baza lor" - a precizat ministerul. (www.korrespondent.net - 2 martie) /sdan/csimion 

KORRESPONDENT: Armata rusă pregătește provocări la granița Ucrainei cu Belarus  

RADOR (2 martie) - Consilierul în Ministerul de Interne de la Kiev Anton Gherașcenko a declarat că armata 

rusă pregătește noi provocări. "Sunt luate în calcul mai multe opțiuni: de la focuri de armă asupra punctelor de 

trecere a frontierei, executate de către sabotori în uniforme ucrainene, până la lansarea de rachete asupra orașelor 

din Belarus și atacuri asupra rafinăriei de petrol din Mozîr" - a scris Gherașcenko pe Telegram. (www.unian.net - 

2 martie) /sdan/ilapadat 
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RBC: Președinția de la Kiev face apel la rezistență totală în teritoriile ocupate de trupele ruse  

RADOR (2 martie) - Oleksi Arestovici, consilier în Biroul Președintelui Ucrainei, face apel la bărbații din 

teritoriile ocupate de Rusia să înceapă o rezistență totală împotriva trupelor ruse, distrugând sau blocând coloanele 

militare ale inamicului. "O parte semnificativă a teritoriului nostru este ocupată de agresorii ruși. Vă îndemnăm să 

începeți o rezistență populară totală împotriva inamicului în teritoriile ocupate. Konotop, Melitopol și alte orașe 

demonstrează deja cu succes exemple de astfel de rezistență" - a declarat consilierul. Potrivit acestuia, bărbații cu 

arme și experiență de luptă ar trebui să țintească vehiculele din spatele coloanelor militare ale invadatorilor. "Dar 

dacă oprim sau distrugem vehiculele din spate, care transportă muniție și combustibil, un batalion devine complet 

incapabil să avanseze. Este mult mai ușor pentru partizani să atace coloanele din spate, pentru că acolo sunt mai 

slab protejați. Sunt păziți din spate de forțe care nu au experiență în operațiuni de luptă și, după cum am văzut 

deja, se predau chiar și la primul semn de atac. Chiar și mijloacele simple fac posibilă blocarea drumului cu 

baricade sau copaci, incendierea unei coloane și capturarea militarilor" - a subliniat Arestovici. Consilierul  a 

precizat că acest lucru se aplică bărbaților care au experiență de luptă sau au o dorință în acest sens și pot acționa 

într-o manieră organizată. "Adunați-vă în jurul celor care au experiență de luptă. Partea slabă a armatei ruse este 

spatele. Dacă îi ardem acum, ofensiva se va încheia în 2-3 zile. Cât despre civilii care nu sunt pregătiți să atace 

coloanele din spate, aceștia le pot bloca. Ridicați baricade, organizați mitinguri cu steaguri ucrainene, postați 

materiale online, răspândiți materiale în mass-media străine" - a adăugat Oleksi Arestovici. Acesta a precizat că 

toate aceste îndrumări de acțiune se aplică numai acelor teritorii care se află deja sub controlul trupelor ruse. 

(www.rbc.ua - 2 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Ministrul de externe al Ucrainei cere mai multe arme de la Statele Unite  

RADOR (2 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a discutat, miercuri, cu secretarul de 

stat al SUA, Antony Blinken, căruia i-a cerut arme suplimentare pentru Ucraina. În timpul conversației telefonice, 

cele două părți au ridicat problema unor noi sancțiuni împotriva Federației Ruse. "O convorbire fructuoasă cu 

@SecBlinken cu privire la noi sancțiuni împotriva Rusiei, până când va opri războiul împotriva Ucrainei și își va 

retrage trupele. Acțiuni coordonate pentru a preveni ocolirea sancțiunilor. Am subliniat: Ucraina are acum nevoie 

de livrări suplimentare de arme, în special pentru forțele noastre aeriene" - a scris Kuleba pe Twitter. (www.rbc.ua 

- 2 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Moscova susține că aproape 500 de militari ruși au murit în războiul din Ucraina, în timp ce 

Kievul indică un bilanț de 5.840 de morți  

RADOR (2 martie) - Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat pentru prima dată pierderile în rândul 

personalului militar suferite în timpul războiului din Ucraina - transmite, miercuri, agenția ucraineană RBC, citând 

presa rusă. Potrivit ministerului rus, 498 de soldați au murit în Ucraina în cele șapte zile de la declanșarea 

războiului. Armata ucraineană, însă susține că 5.840 de militari ruși au murit în Ucraina. (www.rbc.ua - 2 martie) 

/sdan/ilapadat 

BBC: Bombardamente neîntrerupte ale Rusiei în orașul-port ucrainean Mariupol  

RADOR (2 martie) - Bombardamente neîntrerupte ale Rusiei au loc în orașul-port ucrainean Mariupol, unde 

oficialii locali se tem că sute de persoane au fost ucise. Viceprimarul din Mariupol a declarat pentru BBC că un 

cartier care era locuit, în mod obișnuit, de peste 100.000 de persoane, a fost distrus aproape în totalitate de 

bombardamentele continue. În total, autoritățile ucrainene estimează că peste 2.000 de civili au fost uciși, de la 

debutul invaziei ruse, în urmă cu o săptămână. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 19:00) 

/mbrotacel/ilapadat 

RBC: Ucraina prezintă documente ale armatei ruse din care reiese că operațiunea de ocupare a 

Ucrainei ar trebui să dureze 15 zile  

RADOR (2 martie) - Forțele Armate ale Ucrainei transmit că, datorită acțiunilor de succes ale uneia dintre 

unitățile de arme ucrainene, invadatorii ruși pierd nu numai echipamente și personal militar, ci și documente 

importante - potrivit Grupului Operativ-Tactic Vostok. Militarii ucraineni au intrat în posesia unor documente de 
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planificare ale uneia dintre unitățile grupului tactic din Flota Rusă de la Marea Neagră. Printre documente se 

numără o hartă de lucru, o misiune de luptă, un tabel de indicative de apel, tabele de semnal de control, tabele de 

control ascuns și o listă de personal. "Din informațiile obținute, am aflat că documentele de planificare a războiului 

cu Ucraina au fost aprobate încă din 18.01.2022, iar operațiunea de ocupare a Ucrainei trebuia să aibă loc în 15 

zile, adică din 20 februarie până pe 6 martie 2022. Unitatea inamică trebuia să ajungă în zona localității Stepanivka-

1 și, apoi, să acționeze cu pușcași marini ruși. Scopul final al acestor forțe a fost blocarea și preluarea controlului 

asupra Melitopolului" - transmite armata ucraineană. Militarii subliniază că "nu trebuie să îi credem pe soldații 

ruși capturați care pretind că au venit în Ucraina pentru exerciții". "Atunci când un prizonier reiterează că a venit 

la exerciții și s-a rătăcit, să nu îl credeți! Ei știau, aveau totul planificat și s-au pregătit cu grijă. Iar ocupanților ruși 

le spunem următoarele: continuați să renunțați la echipamente și documente secrete, pentru că vom avea nevoie 

de ele, în primul rând, pentru apărătorii noștri, iar, în al doilea rând, pentru Haga" - au adăugat Forțele Armate ale 

Ucrainei. (www.rbc.ua - 2 martie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: Peste 7.000 de soldați ruși ar fi fost uciși de la începutul invaziei - oficial ucrainean  

RADOR (2 martie) - Peste 7.000 de militari ruși ar fi fost uciși de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, 

în timp ce alte sute au fost luați prizonieri, inclusiv ofițeri superiori, a declarat miercuri un consilier militar al 

președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Un comandant al armatei ruse a fost dus în Belarus după ce a fost 

grav rănit, a declarat consilierul Oleksi Arestovici într-un briefing televizat. (REUTERS - 2 martie, ora 20:00) 

/aboboc/avladucu 

RBC: O rachetă rusească a avariat o navă care naviga sub pavilionul Bangladeshului  

RADOR (2 martie) - Nava "Banglar Samriddhu" a fost atacată de o rachetă rusească în portul Olvia, din 

regiunea ucraineană Mikolaiv - transmite, miercuri, Administrația Porturilor Maritime din Ucraina. În urma 

atacului, suprastructura navei a luat foc. "Marina Rusă a lansat un atac cu rachetă asupra navei Banglar Samriddhu, 

care naviga sub drapelul Bangladeshului. Aceasta se află în portul Olvia, lângă Mikolaiv. Racheta a lovit 

suprastructura vasului, astfel că a izbucnit un incendiu. Pentru salvarea echipajului au fost trimise două remorchere. 

Potrivit datelor preliminare, nu există victime. Nava a intrat în port pe 23 februarie" - se arată într-un comunicat. 

Amintim că, pe 25 februarie, Rusia a tras asupra a două nave străine în apropierea portului Pivdenni din Odesa - 

"Namura Queen" (sub drapelul Republicii Panama) și "Millennium Spirit" (sub drapelul Republicii Moldova). 

(www.rbc.ua - 2 martie) /sdan/lbadiu 

UNIAN: De la începutul războiului, Rusia a tras peste 180 de rachete în Ucraina  

RADOR (2 martie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei susține că, de la începutul invaziei ruse, 

peste 180 de rachete au fost lansate pe teritoriul Ucrainei. În afară de obiectivele militare, trupele ruse au atacat 

infrastructura civilă și zonele rezidențiale. "De la începutul invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei, inamicul a tras 

peste 180 de rachete. Pe lângă instalațiile militare, infrastructura civilă și zonele rezidențiale, de asemenea, au 

suferit pierderi semnificative. Forțele de ocupație ruse, încălcând prevederile dreptului umanitar internațional, 

recurg la jefuirea și uciderea populației locale, inclusiv a copiilor. Moralul trupelor de ocupație este extrem de 

scăzut" - se arată în comunicat. Până la 30 de avioane de luptă au încălcat spațiul aerian al Ucrainei, în special din 

partea Republicii Belarus. Aceste avioane au lansat atacuri asupra populației civile. (www.unian.net - 2 martie) 

/sdan/atataru 

 

BNR: Dacă este necesar, forțe ale NATO pot fi dislocate în Bulgaria, dar în anumite condiții 

(ministrul apărării)  

RADOR (2 martie) - Noul ministru al apărării din Bulgaria, Dragomir Zakov, a declarat că, dacă este 

necesar, forțele NATO pot fi dislocate pe teritoriul bulgar, dar în anumite condiții. "Acest lucru se va face după o 

anumită procedură. Acesta este un proces decizional la care participă Bulgaria. Bulgaria este parte a deciziilor 

NATO", a adăugat Zakov. Potrivit ministrului apărării, securitatea țării de-a lungul frontierei Mării Negre este 

garantată: "NATO și-a activat deja planurile de răspuns. Marea Neagră face parte din această zonă de 
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responsabilitate a NATO, așa că puteți fi absolut siguri că Marea Neagră este în siguranță. Și Bulgaria, desigur". 

(www.bnr.bg - 2 martie) /ddaniela/sdm2 

MTI: Ungaria - Spațiul aerian intern a devenit mai dens din cauza războiului din Ucraina  

RADOR (2 martie) - Traficul aerian în spațiul aerian ungar a crescut de la izbucnirea războiului ruso-

ucrainean, scrie ediția de miercuri a ziarului economic ungar "Világgazdaság" pe baza datelor oferite de societatea 

HungaroControl Zrt. Serviciul ungar de navigație aeriană a precizat că, după închiderea spațiului aerian al Ucrainei 

din 24 februarie, specialiștii ungari în navigație aeriană gestionează în medie cu două sute de zboruri pe zi mai 

mult în comparație cu aceeași perioadă a săptămânii precedente. HungaroControl Zrt. atrage atenția asupra faptului 

că după interzicerea companiilor aeriene ruse din spațiul aerian al UE, din 27 februarie, în spațiul aerian ungar ar 

putea să crească numărul zborurilor companiilor aeriene din Uniunea Europeană spre Asia, care înainte au efectuat 

zboruri prin Siberia, ceea ce înseamnă că din cauza noilor restricții spațiul aerian de deasupra Ungariei ar putea să 

devină și mai dens. Rata de creștere a zborurilor nu poate fi, deocamdată, estimată din cauza condițiilor care se 

schimbă în continuu, menționează sursa citată. Societatea HungaroControl a mai anunțat că, împreună cu 

Eurocontrol, agenție care supervizează spațiul aerian european, urmărește cu atenție evoluția traficului aerian și în 

caz de nevoie vor fi luate măsuri suplimentare pentru asigurarea funcționării neîntrerupte a serviciilor și pentru 

menținerea siguranței aviației. Societatea a mai menționat că mișcările aparatelor de zbor, care crește în continuare, 

nu necesită extinderea capacității, din mai multe motive, și anume: luna februarie este în totdeauna luna anului în 

care traficul este mai redus, iar pe de altă parte, din cauza pandemiei de coronavirus intensitatea traficului aerian 

este în continuare mai scăzută cu aproximativ 30% față de anul 2019. (MTI - 2 martie) /rganciu/sdm2 

RBC: Spania va furniza Ucrainei arme ofensive  

RADOR (2 martie) -  Spania va furniza Ucrainei arme ofensive, a anunțat prim-ministrul spaniol, Pedro 

Sánchez. Premierul spaniol a anunțat o schimbare de poziție din partea Spaniei, cu privire la livrările de armament 

către Ucraina. În viitorul apropiat, vor fi furnizate arme ofensive, pentru a ajuta în războiul dus de Ucraina 

împotriva Rusiei, relatează Agenția de presă RBC-Ucraina, cu referire la rtve.es. Potrivit premierului, Spania se 

va alătura țărilor care vor trimite ''materiale ofensive'' direct în Ucraina, pentru a lupta împotriva invaziei ruse. Mai 

mult, livrările vor fi directe și nu doar prin Fondul European de Pace, așa cum s-a făcut până acum. "Putin nu vrea 

dezvoltarea democrației și atacă securitatea noastră. Trebuie să fim uniți. Acesta este un atac la adresa suveranității 

naționale și a integrității teritoriale", a adăugat Pedro Sánchez. Reamintim că țările Uniunii Europene au convenit 

să furnizeze Ucrainei 70 de avioane MiG-29 și Su-25. (www.rbc.ua - 2 martie) /vdraguta/sdm2 

RADOR (2 martie) - Alți 235 de militari francezi și mijloace tehnice, din cadrul Batalionului 27 Vânători 

de munte din Annecy, au sosit ieri, la Baza 57 Aeriană "Mihail Kogălniceanu", alăturându-se celor 40 de militari 

ajunși deja acolo. Într-o postare pe Facebook, Ministerul Apărării precizează că militarii au fost întâmpinați de 

ambasadoarea Franței la București, Laurence Auer și de șeful Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-

Est, generalul-maior Cristian Dan. Ambasadoarea Auer a declarat anterior pentru Agerpres că este vorba de o forță 

care va consolida securitatea teritoriului român și va rămâne permanent aici, contribuind la postura de descurajare 

a NATO. Batalionul francez reprezintă primul element terestru al Forței de Răspuns a NATO dislocat în România 

ca urmare a deciziei Consiliului Nord-Atlantic din 25 februarie. În total, 500 de militari francezi și 300 belgieni se 

vor alătura militarilor români în cadrul măsurilor dispuse pentru consolidarea Flancului estic al Alianței. "Împreună 

suntem mai puternici", a scris pe Twitter președintele Klaus Iohannis. El a vorbit aseară la telefon cu omologul 

francez Emmanuel Macron, căruia i-a mulțumit pentru prezența militarilor francezi în România. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 1:00) /dsirbu 

TASS: SUA au admis posibilitatea interceptării avioanelor rusești, în cazul încălcării interdicției 

zborurilor  

RADOR (2 martie) - Autoritățile SUA admit posibilitatea interceptării avioanelor rusești, dacă acestea intră 

în spațiul aerian al SUA, contrar interdicției, se afirmă într-o notificare publicată de Administrația Federală a 

Aviației (FAA) din SUA. Anterior, administrația americană a impus o interdicție a zborurilor aeronavelor rusești 

în spațiul aerian american. După cum se subliniază în notificarea FAA, avioanele care nu respectă aceste restricții 

"pot fi interceptate, piloții lor și alți membri ai echipajului pot fi reținuți și interogați de agenții organelor de ordine 
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sau de securitate". Marți, președintele american, Joe Biden, a anunțat că Statele Unite se alătură aliaților săi și își 

închide spațiul aerian pentru aeronavele rusești din cauza evenimentelor din Ucraina. (www.tass.ru - 2 martie) 

/ssirbu/atataru 

BBC: Forțele ruse au înregistrat progrese reduse în ultimele 24 - 36 de ore - Departamentul 

american al Apărării  

RADOR (2 martie) - Departamentul american al Apărării consideră că forțele ruse au înregistrat progrese 

reduse în ultimele 24 până la 36 de ore. În special, un convoi de trupe de 60 km care merge spre capitala Kiev a 

fost încetinit de luptătorii ucraineni și "rămâne blocat", a declarat purtătorul de cuvânt John Kirby. "Credem că 

rușii se regrupează și reevaluează progresele pe care nu le-au făcut", a spus el reporterilor. Kirby a remarcat că 

trupele invadatoare se confruntă în general cu mai puțină rezistență în sudul țării decât în nord, dar că Pentagonul 

nu poate confirma că orașul Herson din sud a căzut, așa cum au susținut rușii. În ciuda ritmului lor încetinit, a 

avertizat el, Rusia păstrează puterea suplimentară de care dispune, care nu a fost încă folosită. (www.bbc.com - 2 

martie, ora 22:46) /aboboc/atataru 

X.3.  Perspectiva economică  

BBC: Miliarde de dolari vor fi alocați pentru sprijinirea economiei Ucrainei  

RADOR (2 martie) - Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional pregătesc un pachet de sprijin pentru 

economia Ucrainei în valoare de mai multe miliarde de dolari. Sute de milioane de dolari ar putea fi aprobate peste 

numai câteva zile. Sute de mii de ucraineni nu mai pot munci pentru că fie au plecat din țară, fie s-au implicat în 

lupta împotriva Rusiei. Acest lucru are un impact major asupra economiei și după ani întregi în care s-au implicat, 

Banca Mondială și FMI sunt decise să se asigure că aceasta nu se va prăbuși. Cele două organisme intenționează 

să aloce bani pentru educație și sănătate și să acorde ajutoare financiare țărilor care au primit refugiați din Ucraina. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 1:04) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Ucraina are suficiente fonduri, în ciuda războiului (ministrul de finanțe)  

RADOR (2 martie) - Ucraina are suficiente fonduri pentru a acoperi actualele cheltuieli, a declarat miercuri 

ministrul de finanțe, Serhi Marcenko, menționând susținerea internațională oferită pe fondul invaziei ruse în țara 

lui. "Avem o uriașă susținere internațională... Efectuăm toate plățile sociale, pensiile, salariile și susținerea 

financiară a Armatei", a declarat Marcenko pentru Televiziunea ucraineană. (REUTERS - 2 martie, ora 10:18) 

/aionita/sdm2 

UKRAINSKA PRAVDA: Polonia propune un plan postbelic pentru Ucraina în valoare de 100 de 

miliarde de euro  

RADOR (2 martie) - Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat că Bruxellesul ar trebui să 

elaboreze un plan pentru restaurarea Ucrainei după război, în valoare de 100 de miliarde de euro, din banii Uniunii 

Europene - potrivit agenției PAP. Morawiecki a subliniat că "ucrainenii trebuie să vadă speranță în viitor". "Avem 

nevoie de un plan de redresare, despre care am vorbit deja cu președintele Comisiei Europene. De exemplu, 100 

de miliarde de euro alocate de UE, pentru ca, în următorii ani, să poată fi reconstruite infrastructura, școlile, 

spitalele și locuințele bombardate" - a explicat premierul polonez. Mateusz Morawiecki a mai menționat că este 

foarte important să fie pregătit un pachet de investiții pentru Ucraina, întrucât economia acesteia are nevoie de noi 

investiții, noi locuri de muncă. Următorul element al reconstrucției postbelice a Ucrainei, potrivit premierului 

polonez, ar trebui să fie securitatea energetică. (www.pravda.com.ua - 2 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Germania este pregătită pentru eventualitatea sistării exporturilor de gaze de către 

Rusia  

RADOR (2 martie) - Germania este pregătită în cazul în care Rusia ar sista exporturile de gaze către această 

țară - ce mai mare economie din Europa, a declarat, miercuri, ministrul economiei, Robert Habeck. Întrebat, la 
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postul de radio Deutschlandfunk, ce va face Guvernul dacă Rusia va opri exporturile de gaze, Habeck a răspuns: 

"Suntem pregătiți pentru acest lucru. Situația este rezolvată pentru această iarnă și pentru vară. Pentru iarna 

următoare, vom adopta măsuri suplimentare", a adăugat ministrul, indicând că există un proiect de legislație pentru 

a garanta necesarul de gaze pentru iarnă. "Așadar, ne luăm precauții pentru cel mai grav scenariu, care nu s-a 

întâmplat, deocamdată, pentru că rușii livrează", a spus Robert Habeck, adăugând că, în cel mai rău caz, Berlinul 

va menține "pregătite centralele pe cărbune, poate chiar le va menține funcționale", însă, pe termen mediu, își 

menține angajamentul pentru surse de energie regenerabilă. (REUTERS - 2 martie, ora 8:48) /mbrotacel/sdm2 

DARIK: Bulgaria își suspendă calitatea de membru în două instituții financiare legate de Rusia  

RADOR (2 martie) - Bulgaria a decis să își suspende calitatea de membru la Banca Internațională de 

Investiții și Banca Internațională de Cooperare Economică. Reacția vine ca un răspuns unitar al tuturor statelor 

membre UE în legătură cu războiul din Ucraina. Decizia a fost luată de Consiliul de Miniștri de la Sofia, informează 

șeful cabinetului, Lena Borislavova. Cele două instituții financiare au fost înființate în anii '70 la Moscova și sunt 

cunoscute în Bulgaria drept băncile fostului Consiliu de Cooperare Economică. Cel mai mare acționar al acestor 

două bănci este în prezent Rusia. (www.dariknews.bg - 2 martie) /ddaniela/ilapadat 

KORRESPONDENT: UE a deconectat șapte bănci rusești de la sistemul de plăți SWIFT  

RADOR (2 martie) - Uniunea Europeană a decis deconectarea a șapte bănci rusești de la sistemul de plăți 

SWIFT. 

Băncile VTB, Rusia, Otkritie, Novikombank, Promsviazbank, Sovkombank și VEB sunt deconectate de la 

acest sistem. Miercuri, 2 martie, Uniunea Europeană a deconectat șapte bănci rusești de la sistemul internațional 

SWIFT, au anunțat surse de la Bruxelles. Interdicția de a furniza servicii de mesagerie financiară acestor bănci 

rusești va intra în vigoare pe 12 martie. De asemenea, UE a interzis vânzarea și transferul de bancnote euro către 

Rusia. De menționat că, după ce au intrat în vigoare și au început să funcționeze sancțiunile economice ale UE 

impuse Rusiei din cauza invadării Ucrainei, piața financiară a Federației Ruse s-a prăbușit. 

(www.korrespondent.net - 2 martie) /vdraguta/ilapadat 

TASS: Comisia Europeană afirmă că sancțiunile împotriva Rusiei vor afecta și economia UE  

RADOR (2 martie) - Sancțiunile Uniunii Europene (UE) împotriva Rusiei vor avea un impact negativ și 

asupra economiilor țărilor membre ale Uniunii Europene din cauza inflației și a presiunii asupra prețurilor din 

sectorul energetic, se afirmă într-o declarație a Comisiei Europene publicată miercuri. În document se afirmă că, 

după impactul pandemiei, țările UE se confruntă cu o nouă incertitudine în legătură cu criza ucraineană "combinată 

cu probleme existente precum inflația și prețurile ridicate la energie". "Sancțiunile noastre vor avea inevitabil 

consecințe negative asupra economiei. Dar acesta este un preț care merită plătit pentru apărarea democrației și a 

păcii" - se arată în declarație. (www.tass.ru - 2 martie) /ssirbu/ilapadat 

TASS: UE a interzis transferul de euro în Rusia  

RADOR (2 martie) - Uniunea Europeană a interzis vânzarea, transferul, exportul către Rusia de bancnote 

exprimate în euro, precum și investirea în proiecte finanțate în comun cu Fondul Rus de Investiții Directe. Actele 

normative în acest sens au fost publicate, miercuri, în "Jurnalul Oficial al UE". "Consiliul UE a interzis investirea, 

participarea sau contribuție într-un alt mod în proiecte viitoare finanțate în comun cu Fondul Rus de Investiții 

Directe. Consiliul a interzis vânzarea, transferul sau exportul de bancnote cu valori nominale în euro către Rusia 

sau către orice persoană fizică sau juridică, organizație sau autoritate din Rusia, inclusiv Guvernul și Banca 

Centrală a Rusiei, sau pentru utilizare pe teritoriul Rusiei" - se afirmă în "Jurnalul Oficial al UE". În același timp, 

așa cum se explică în "Jurnalul Oficial al UE", este permisă utilizarea personală a bancnotelor euro de către 

persoanele care sosesc în Rusia, precum și de către misiunile diplomatice și organizațiile internaționale, care au 

imunitate legală. (www.tass.ru - 2 martie) /ssirbu/csimion 
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REUTERS: UE a exclus șapte bănci rusești din sistemul SWIFT, dar nu și pe cele care gestionează 

plățile la energie  

RADOR (2 martie) - Uniunea Europeană a declarat miercuri că a exclus șapte bănci rusești din sistemul 

bancar global SWIFT, dar a lăsat în sistem băncile care gestionează plățile la energie. A doua bancă din Rusia, 

VTB, Bank Otrkitie, Novikombank, Promsviazbank, Bank Rossia, Sovcombank și VEB au la dispoziție câte 10 

zile pentru a reduce și înceta operațiunile SWIFT, a declarat UE. (REUTERS - 2 martie, ora 17:12) 

/mbaciu/ilapadat 

BBC: Apple a oprit vânzarea tuturor produselor sale în Rusia  

RADOR (2 martie) - Gigantul tehnologic Apple a oprit vânzarea tuturor produselor sale în Rusia, ca urmare 

a invaziei din Ucraina. Mai devreme, Facebook și Youtube anunțaseră că vor bloca materialele de la instituțiile de 

presă Russia Today și Sputnik în Europa. Twitter va adăuga avertismente postărilor provenite sau având legătură 

cu cele două instituții. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 1:05) /opopescu/dsirbu 

KORRESPONDENT: Apple și Nike se retrag de pe piața din Rusia  

RADOR (2 martie) - Companiile Apple și Nike au decis să condamne agresiunea rusă împotriva Ucrainei 

și au suspendat vânzarea produselor lor în Rusia. Apple și Nike încetează să-și mai desfășoare activitatea în Rusia, 

din cauza invaziei Moscovei împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut marți, 1 martie, de cele două companii Apple 

și Nike. Potrivit News Sky, în semn de protest față de agresiunea rusă împotriva Ucrainei, conducerea Apple a 

decis să suspende vânzarea produselor sale în Rusia. De asemenea, se observă că livrările de produse Apple în 

această țară au fost sistate săptămâna trecută. În plus, pe Apple Pay nu mai sunt disponibile în afara Rusiei 

aplicațiile agențiilor ruse de știri și de propagandă rusească RUSSIA TODAY și Sputnik News. O decizie similară 

a luat-o și brandul american de îmbrăcăminte sport și încălțăminte Nike. Compania a anunțat acest lucru pe site-

ul său. "Nike nu poate garanta în momentul de față livrarea produselor sale către clienții din Rusia. Ca urmare, 

achizițiile de pe site-ul web Nike.com și aplicația Nike sunt temporar indisponibile pentru această regiune. Vă 

rugăm să vizitați cel mai apropiat magazin Nike", se specifică în comunicatul remis pentru ruși. Sistemele 

internaționale de plată Visa și Mastercard au început să deconecteze instituțiile financiare rusești de la serviciile 

lor pentru a pune în aplicare sancțiunile impuse Rusiei, din cauza războiului din Ucraina. (www.korrespondent.net 

- 2 martie) /vdraguta/sdm2 

BBC: Tot mai multe companii importante, printre care și Exxon Mobil, se distanțează de Rusia  

RADOR (2 martie) - Tot mai multe companii majore se distanțează de Rusia, în reacție la invazia acesteia 

în Ucraina. Gigantul tehnologic Apple a încetat vânzarea produselor sale pe teritoriul rus și a limitat accesul la 

Apple Pay și la alte servicii. Compania de echipamente sportive Nike a blocat toate vânzările online către Rusia, 

iar corporația energetică Exxon Mobil a anunțat că renunță la operațiunile pe care le desfășoară în această țară. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 8:00) /mbrotacel/sdm2 

BBC: Pe fondul luptelor din Ucraina, prețurile la petrol și gaze naturale cresc rapid  

RADOR (2 martie) - Pe măsură ce luptele din Ucraina continuă, prețurile la petrol și gaze naturale au crescut 

rapid. Potrivit informațiilor, prețul petrolului a depășit 110 dolari per baril. De asemenea, prețul de vânzare a 

gazelor naturale au atins niveluri-record. Creșterea exponențială a prețurilor la petrol și gaze naturale are loc în 

ciuda deciziei membrilor Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), care au hotărât marți să deblocheze 60 de 

milioane de barili de petrol din rezervele de urgență. Situația ar putea avea legătură și cu unele declarații făcute de 

directorul general al IEA, Fatih Birol, care a afirmat că securitatea energetică globală este amenințată. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 12:00) /mbaciu/sdm2 

REUTERS: Prețurile la gaz ajung la noi recorduri în Europa  

RADOR (2 martie) - Prețul gazului a crescut miercuri în Europa și Marea Britanie, în Danemarca ajungând 

la un nivel record, în timp ce țările au afirmat că sancțiunile impuse Rusiei de UE ar putea afecta transportul de 
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gaz și unele vase rusești care transportă gaz lichefiat și-au schimbat ruta. Luni, Marea Britanie a decis ca vasele 

asociate cu Rusia să nu primească acces în porturile sale, iar oficialii unor țări din Uniunea Europeană au susținut 

că blocul comunitar de 27 de membri evaluează posibilitatea impunerii unei interdicții asupra vaselor rusești. 

Parlamentul European a cerut marți ca UE să își închidă porturile pentru vasele rusești și pentru cele care vin sau 

se îndreaptă spre Rusia. Deși Parlamentul nu stabilește sancțiuni și votul său de marți nu a fost decisiv, comercianții 

au declarat că această măsură indică direcția unei posibile înăspriri a măsurilor împotriva Rusiei, care furnizează 

aproximativ 40% din gazul natural al blocului comunitar. (REUTERS - 2 martie) /aionita/ilapadat 

BBC: OPEC ignoră apelurile privind creșterea substanțială a producției petroliere  

RADOR (2 martie) - Statele producătoare de petrol ignoră apelurile la suplimentarea substanțială a 

producției, în pofida creșterii abrupte a prețului țițeiului. OPEC și alți producători de petrol au decis, în cadrul unei 

reuniuni desfășurate la Viena, să rămână în cadrul planului convenit anul trecut de a crește gradual producția, 

începând din luna aprilie. Prețul petrolului a ajuns, în prezent, la peste 130 de dolari pe bari. Și prețul gazelor pe 

piața en-gros, a atins niveluri aproape record. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 19:00) 

/mbrotacel/ilapadat 

RTS: Muntenegru se alătură sancțiunilor impuse Rusiei  

RADOR (2 martie) – Muntenegru se alătură tuturor sancțiunilor pe care Uniunea Europeană le-a adoptat 

împotriva Rusiei – a anunțat Ministerul de externe al Muntenegrului. "Aceasta înseamnă că toate sancțiunile 

impuse de UE împotriva Rusiei vor fi aplicate și de Muntenegru. Prin aceste restricții sunt afectate interesele 

politice, economice și personale ale participanților activi la încălcarea inacceptabilă a suveranității și integrității 

teritoriale a Ucrainei" – se menționează în comunicat și se adaugă că prin această decizie Muntenegru 

demonstrează solidaritate cu Ucraina și continuă să-și armonizeze 100% politica externă și de securitate cu politica 

europeană. (www.rts.rs – 2 martie) /rmihaj/sdm2 

REUTERS: Se așteaptă ca SUA să anunțe interzicerea zborurilor rusești în spațiul aerian 

american  

RADOR (2 martie) - Guvernul SUA va anunța interzicerea zborurilor rusești în spațiul aerian american 

începând de miercuri, au declarat oficiali guvernamentali și din industrie pentru Reuters. Marți, United Airlines a 

anunțat că a suspendat temporar zborurile prin spațiul aerian rusesc, alăturându-se altor mari transportatori 

americani care au luat această măsură după invazia rusă în Ucraina. Reprezentanții Casei Albe, care au refuzat să 

comenteze marți, au purtat discuții intense cu companiile aeriene americane în ultimele zile pe această temă. 

(REUTERS - 2 martie) /opopescu/dsirbu 

BBC: SUA interzic zborurile avioanelor rusești în spațiul aerian american, anunță președintele 

Biden  

RADOR (2 martie) - Președintele american, Joe Biden, a anunțat, în timpul discursului său de marți despre 

Starea Națiunii, că circulația avioanelor rusești va fi interzise în spațiul aerian al Statelor Unite. Bruce Westerman, 

congresmen republican din statul Arkansas, a declarat: "Sunt de acord cu ceea ce a spus președintele Biden în 

legătură cu Ucraina, Dumnezeu să binecuvânteze poporul ucrainean, iubitor de pace, care a demonstrat un curaj 

extraordinar și o hotărâre extraordinară de a lupta împotriva acestui criminal de război, Putin. America și 

Occidentul trebuie să facă tot posibilul pentru a furniza resurse Ucrainei, pentru a putea duce această luptă." (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 8:00) /mbrotacel/sdm2 

REUTERS: Biden afirmă că aplicarea sancțiunilor asupra sectorului petrolier al Rusiei nu este 

exclusă  

RADOR (2 martie) - Președintele american, Joe Biden, a afirmat, miercuri, că nimic nu este exclus, când a 

fost întrebat dacă Statele Unite vor interzice petrolul și gazele din Rusia, ca urmare a invaziei acesteia în Ucraina. 

Casa Albă a comunicat că pune în balanță îngrijorările de pe piața petrolieră globală și necesitățile americanilor, 
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atunci când analizează dacă sectorul energetic ar putea fi inclus în sancțiunile adoptate de SUA împotriva Rusiei. 

(REUTERS - 2 martie, ora 17:48) /mbrotacel/ilapadat 

BBC: SUA au impus sancțiuni împotriva unor indivizi acuzați că au legături cu organizații 

jihadiste  

RADOR (2 martie) - Statele Unite au impus sancțiuni împotriva a patru indivizi din Africa de Sud, acuzați 

că au legături cu grupările militante islamiste. Biroul SUA pentru Controlul Activelor Străine a avertizat că membri 

și asociați ai grupării jihadiste Stat Islamic (ISIS) în Africa de Sud joacă un rol din ce în ce mai activ în operațiuni 

de transfer de fonduri dinspre cartierul general al ISIS înspre alte filiale de pe continentul african. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 18:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: SUA impun sancțiuni suplimentare Rusiei și Belarusului  

RADOR (2 martie) - Statele Unite impun sancțiuni suplimentare Rusiei și Belarusului ca răspuns la invazia 

Ucrainei de către președintele Vladimir Putin, a anunțat Casa Albă. „Statele Unite vor lua măsuri pentru a trage 

Belarusul la răspundere pentru ca a permis invadarea Ucrainei, vor slăbi sectorul de apărare rus și puterea sa 

militară în anii următori, vor viza cele mai importante surse de bogăție ale Rusiei și vor interzice companiile 

aeriene ruse din spațiul aerian al SUA”, a transmis Casa Albă. (REUTERS - 2 martie, ora 20:39) /aboboc/avladucu 

REUTERS: Coreea de Sud intenționează să ia parte activ la sancțiunile împotriva Rusiei (ministrul 

ucrainean de externe)  

RADOR (2 martie) - Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a declarat, miercuri, că a discutat cu 

omologul său sud-coreean despre planul Coreei de Sud de a participa la sancțiuni împotriva Rusiei. "Republica 

Coreea condamnă ferm agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și intenționează să aibă un rol activ în presarea 

acesteia cu sancțiuni", a scris Kuleba pe Twitter. (REUTERS - 2 martie, ora 15:06) /mbrotacel/ilapadat 

BBC: China a anunțat că va continua comerțul cu Rusia și nu se alătură țărilor care au impus 

sancțiuni împotriva Moscovei  

RADOR (2 martie) - China a anunțat că va continua comerțul cu Rusia și nu se va alătura țărilor care au 

impus sancțiuni împotriva Moscovei. Autoritatea chineză de reglementară a sistemului bancar din China a declarat 

că Beijingul va continua să deruleze schimburi economice, comerciale și financiare cu Rusia. China a insistat că 

sancțiunile nu au nicio bază legală și vor avea un efect limitat. Atitudinea Chinei este importantă, pentru că este 

cel mai mare partener economic al Moscovei și un importator major de petrol, gaze naturale și cărbune din Rusia. 

Beijingul a refuzat să condamne asaltul Rusiei asupra Ucrainei și nici nu a vrut să considere asaltul o "invazie". 

Cu toate acestea, China face apel la Rusia să înceapă negocieri pentru stoparea coflictului din Ucraina. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 16:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Janet Yellen a declarat că statele membre ale G7 sunt gata să instituie presiuni 

financiare suplimentare asupra Rusiei  

RADOR (2 martie) - Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a declarat marți că Grupul celor Șapte 

principale națiuni industrializate va convoca un grup operativ pentru a se concentra pe înghețarea și confiscarea 

activelor elitelor ruse. "Suntem pregătiți să instituim presiuni financiare suplimentare, dacă este necesar", a spus 

dna Yellen în cursul unei declarații după o reuniune a miniștrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor centrale din 

G7 privind situația din Ucraina. (REUTERS - 2 martie) /opopescu/dsirbu 

BBC: Banca Mondială și FMI au anunțat planuri legate de un pachet financiar de ajutor pentru 

Ucraina  

RADOR (2 martie) - Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional au anunțat planuri pentru un pachet 

de susținere de câteva miliarde de dolari, pentru economia ucraineană. Fonduri de urgență de sute de milioane ar 

putea fi aprobate în următoarele zile, pentru sectoare printre care se numără sănătatea și educația. Țările care oferă 
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împrumuturi au avertizat în privința perturbărilor care continuă să apară pe piața financiară și a prețurilor crescute 

ale mărfurilor, ca rezultat al invaziei rusești. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 7:00) /aionita/sdm2 

X.4.  Perspectiva socială  

BBC: Tot mai multe federații sportive interzic participarea în competiții a sportivilor din Rusia și 

Belarus  

RADOR (2 martie) - Sancțiunile sportive împotriva Rusiei iau amploare, în condițiile în care organismele 

diriguitoare mondiale ale atletismului, tenisului, ciclismului și patinajului au impus interdicții. Sportivii din Rusia 

și Belarus, a cărui administrație îl sprijină pe președintele Putin în invazia din Ucraina, nu vor avea voie să mai 

participe la competițiile internaționale pe o perioadă nedefinită. În tenis, echipele naționale, nu și sportivii, 

individual, vor fi excluse din principalele turnee. Aceeași măsură se va aplica și în ciclism. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 2 martie, ora 3:05) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Administrația de la Moscova amenință că va bloca Wikipedia în limba rusă din cauza 

unui articol despre "invazie"  

RADOR (2 martie) - Autoritățile ruse au amenințat că vor bloca site-ul Wikipedia în limba rusă din cauza 

unui articol care menționează decesele din rândul civililor ucraineni, precum și al forțelor ruse care au intrat în 

Ucraina, a anunțat marți Wikipedia rusă. Într-o postare pe Twitter, site-ul a prezentat fotografia unei notificări de 

la autoritatea rusă de reglementare în comunicații, Roskomnadzor, prin care este informat despre o amenințare din 

partea procurorilor de stat de a bloca site-ul din cauza unui articol în limba rusă intitulat "Invazia rusă din Ucraina 

(2022)". Printre "informațiile distribuite ilegal" notificarea reclamă "rapoarte despre numeroase victime din rândul 

militarilor Federației Ruse și, de asemenea, din populația civilă a Ucrainei, inclusiv copii". Înaltul Comisariat ONU 

pentru drepturile omului a comunicat marți că un număr de cel puțin 136 de civili, inclusiv 13 copii, au fost uciși 

de când Rusia a invadat Ucraina, săptămâna trecută. Rusia nu a publicat bilanțuri precise ale victimelor din cadrul 

armatei sale, dar a transmis că pierderile au fost mult mai mici decât cele ale forțelor ucrainene. Administrația de 

la Moscova folosește sintagma "operațiune militară specială" pentru campania sa, afirmând că vrea să dezarmeze 

Ucraina și să înlăture amenințarea pe caare aceasta o reprezintă pentru securitatea Rusiei. Autoritățile ruse nu au 

putut fi solicitate imediat pentru a comenta. (REUTERS - 2 martie) /opopescu/dsirbu 

BBC: Autoritățile din Rusia continuă să își înăsprească controlul asupra presei din țară  

RADOR (2 martie) - Autoritățile din Rusia continuă să își înăsprească controlul asupra presei, interzicând 

emisia unui post de radio independent. Noaptea trecută, programul difuzat în mod obișnuit de postul de radio 

independent Eco Moskvîi a fost înlocuit subit cu ceea ce a fost descris a fi "sunet de pârâituri", iar autoritățile ruse 

au blocat accesul la website-ul radioului. Între timp, televiziunea de stat, simpatizantă a Kremlinului, a declarat că 

invazia Rusiei în Ucraina este "o operațiune militară specială" și că "trupele ruse câștigă teren". Un sondaj de 

opinie realizat de o agenție de stat subliniază că proporția rușilor care au încredere în președintele Vladimir Putin 

a crescut la peste 77%. Nu toată lumea este, însă, convinsă. Un grup independent de monitorizare a declarat că 

300 de ruși au fost arestați marți pentru că au participat la demonstrații anti-război. (BBC SERVICIUL MONDIAL 

- 2 martie, ora 12:00) /mbaciu/sdm2 

TASS: Rusia restricționează accesul la site-urile web ale mai multor mass-media ucrainene  

RADOR (2 martie) - Accesul la site-urile Ministerului Sănătății și al Serviciului de Stat de Frontieră al 

Ucrainei a fost limitat în Rusia, acest lucru a vizat, de asemenea, și o serie de mass-media ucrainene, reiese din 

datele "Roskomnadzor" (Serviciul federal rus pentru control în domeniul comunicațiilor, al tehnologiilor 

informaționale și mass-media). Potrivit informațiilor "Roskomndazor", restricția de acces a afectat site-urile web 

ale publicațiilor TSN, "Segodnia", UNIAN, "Zerkalo Nedeli", "Vesti" și "Zaxid". Accesul a fost restricționat, 

potrivit "Roskomnadzor", în conformitate cu reglementările pentru blocarea site-urilor, care conțineau apeluri la 

revolte, extremism și participare la mitinguri ilegale în masă. În plus, potrivit serviciului, anterior a fost 
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restricționat accesul la site-urile publicațiilor "Krîm.Realii" (recunoscut ca agent media străin în Federația Rusă), 

"New Times" și a ediției ucrainene "Gordon". (www.tass.ru - 2 martie) /ssirbu/csimion 

REUTERS: Roman Abramovici anunță că a decis să vândă Chelsea Football Club  

RADOR (2 martie) - Omul de afaceri rus Roman Abramovici a declarat că a decis să vândă Chelsea Football 

Club și a promis că va dona bani din vânzare pentru a ajuta victimele războiului din Ucraina. "Întotdeauna am luat 

decizii având în vedere interesul clubului", a transmis Abramovici într-un comunicat, adăugând că "în situația 

actuală, am luat decizia de a vinde clubul, deoarece consider că acest lucru este în interesul clubului, al fanilor, al 

angajaților, precum și al sponsorilor și partenerilor clubului". (REUTERS - 2 martie, ora 20:30) /aboboc/atataru 

RBC: Un om de afaceri rus anunță o recompensă de un milion de dolari pentru capturarea lui 

Putin  

RADOR (2 martie) - Un om de afaceri rus a anunțat că oferă o recompensă de un milion de dolari pentru 

capturarea președintelui Vladimir Putin. Antreprenorul Aleksandr Konanîhin, în vârstă de 55 de ani, a scris pe 

Facebook că va oferi suma respectivă celui care îl va aresta sau îl va lichida pe dictatorul de la Kremlin. Konanîhin 

promite această sumă mare de bani "unui ofițer sau unor ofițeri care, în îndeplinirea datoriilor lor constituționale, 

îl vor aresta pe Putin drept criminal de război, în conformitate cu legile rusești și internaționale". "Putin nu este 

președintele Rusiei, pentru că a ajuns la putere ca urmare a unei operațiuni speciale de aruncare în aer a clădirilor 

rezidențiale din Rusia, iar apoi a încălcat Constituția prin anularea alegerilor libere și uciderea oponenților săi" - a 

scris omul de afaceri. "În calitate de etnic rus și cetățean al Rusiei, consider că este de datoria mea morală să 

contribui la denazificarea Rusiei. Voi continua să ajut Ucraina în eforturile sale eroice de a rezista asaltului hoardei 

lui Putin" - a adăugat Konanîhin. Inițial, postarea omului de afaceri a fost însoțită de o imagine cu o fotografie a 

lui Putin și de cuvintele "Vladimir Putin este căutat viu sau mort pentru ucidere în masă". Cu toate acestea, 

Facebook a considerat această imagine ca fiind imorală, astfel că omul de afaceri a retras-o. Konanîhin este unul 

dintre primii bancheri ai Rusiei post-sovietice. În 1996, omul de afaceri a ajuns într-o închisoare americană sub 

acuzații fabricate de autoritățile ruse. Un an mai târziu, Konanîhin a fost achitat și eliberat, iar după ceva timp, a 

obținut azil politic. În Rusia, omul de afaceri era expus unui pericol de moarte "pentru criticile sincere la adresa 

lui Elțin și Putin". (www.rbc.ua - 2 martie) /sdan/avladucu 

KORRESPONDENT: La Kiev și în regiunea Kiev se aud explozii  

RADOR (2 martie) - Forțele inamice ruse au lansat rachete în Belaia Țerkov, din Kiev, obuzul a explodat 

în zona podului Horbati. În regiunea Kiev și în capitală, în seara zilei de marți, 1 martie, invadatorii au continuat 

să lanseze atacuri și să tragă în populația civilă. Videoclipuri cu imagini corespunzătoare au fost postate pe internet. 

Explozii se aud la Kiev și în suburbii. Potrivit martorilor oculari, sunt bombardate cartierele Rusanivka, Kurenivka 

și Juliani din Kiev. Orașele Vișneve și Boiarka, situate nu departe de capitală, au fost și ele ținta atacurilor. În plus, 

potrivit internauților, inamicul a tras cu rachete în Bila Țirkva. Obuzul a explodat în zona podului Horbati. Inițial, 

nu au fost victime. După cum s-a anunțat, invadatorii ruși au lansat astăzi un atac aerian asupra localității 

Marianovka, districtul Vișhorodski, din regiunea Kiev - cinci persoane au fost ucise. (www.korrespondent.net - 2 

martie) /vdraguta/sdm2 

RBC: Amenințare aeriană în regiunile Kiev, Cernihiv și Sumi  

RADOR (2 martie) - Ucrainenii din regiunile Kiev, Cernihiv și Sumi au fost îndemnați, miercuri dimineață, 

să meargă de urgență în adăposturi, din cauza amenințării unui atac cu rachete - potrivit agenției RBC. Avertizarea 

a fost transmisă în jurul orei 07:40. (www.rbc.ua - 2 martie) /sdan/sdm2 

UNIAN: Doi morți și 16 răniți în urma unui atac aerian lansat de ruși asupra orașului ucrainean 

Jitomir  

RADOR (2 martie) - Două persoane au fost ucise și alte 16 au fost rănite în urma unui atac aerian asupra 

orașului ucrainean Jitomir - anunță, miercuri, Serviciul pentru Situații de Urgență al Ucrainei. "Informații 

actualizate cu privire la urmările atacului aerian de la Jitomir, potrivit datelor existente la ora 07:00: două persoane 
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au fost confirmate ca fiind decedate, iar 16 au fost rănite. Au fost salvate 12 persoane, inclusiv șase copii, care au 

fost scoase de sub dărâmături" - a mai menționat instituția. (www.unian.net - 2 martie) /sdan/sdm2 

RBC: Amenințare aeriană în orașele Cerkasi, Jitomir și Dnipro  

RADOR (2 martie) - Ucrainenii din orașele Cerkasi, Jitomir și Dnipro au fost îndemnați, miercuri dimineață, 

să intre de urgență în adăposturi, din cauza amenințării unui atac cu rachete - potrivit agenției RBC. Avertizarea a 

fost transmisă în jurul orei 08:00. (www.rbc.ua - 2 martie) /sdan/sdm2 

RBC: Situație tensionată în orașul Sumi, nord-estul Ucrainei  

RADOR (2 martie) - Autoritățile ucrainene din Sumi raportează, miercuri dimineață, bombardamente și 

lupte cu invadatorii ruși, pe străzile orașului. Administrația militară le cere oamenilor să nu-și părăsească 

locuințele, să rămână în adăposturi. (www.rbc.ua - 2 martie) /sdan/sdm2 

N1 TV: Știm că războiul va fi greu de oprit, declară voluntari croați ajunși în Ucraina  

RADOR (2 martie) – În Ucraina au ajuns primii voluntari din Croația care doresc să ajute Armatei și 

poporului ucrainean, iar alții se află la frontiera Ucrainei cu Ungaria. "Mergem pe câmpul de luptă, să ne alăturăm 

poporului ucrainean, să luptăm de partea Armatei Ucrainei. Știm că războiul acesta va fi greu de oprit la frontierele 

Ucrainei" – au declarat voluntarii croați, adăugând că "au experiență militară și dorința de a ajuta Armata 

Ucrainei". (www.hr.n1info.com – 2 martie) /rmihaj/sdm2 

REUTERS: Cel puțin 21 de morți și 112 răniți, în bombardamentele ruse din orașul Harkov, din 

ultimele 24 de ore  

RADOR (2 martie) - Cel puțin 21 de persoane au fost ucise și alte 112, rănite, în ultimele 24 de ore, în 

timpul bombardamentelor din orașul estic ucrainean Harkov, a declarat, miercuri, guvernatorul regional Oleg 

Sinegubov. Autoritățile au comunicat că atacuri cu rachete rusești au lovit centrul celui de-al doilea mare oraș din 

Ucraina, inclusiv zone rezidențiale și clădirea administrației regionale. (REUTERS - 2 martie, ora 8:36) 

/mbrotacel/denisse 

RBC: A șaptea zi de război în Ucraina  

RADOR (2 martie) - Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă, miercuri, în a șaptea zi de la declanșare, 

trupele și echipamentele agresorului apropiindu-se de capitală - transmite RBC. Cu toate acestea, apărătorii 

Kievului sunt pe poziții și protejează orașul. Orașele Harkiv, Mikolaiv și Sumi, rămân în continuare sub controlul 

trupelor ucrainene. În regiunile de nord, nord-est, est și sud ale Ucrainei, continuă luptele între forțele ucrainene 

și trupele invadatoare ruse. (www.rbc.ua - 2 martie) /sdan/sdm2 

 

REUTERS: Portul Mariupol este bombardat constant, iar Herson este încercuit, afirmă 

autoritățile ucrainene  

RADOR (2 martie) - Portul sud-estul ucrainean Mariupol este bombardat constant de Rusia, iar răniții nu 

pot fi evacuați, în timp ce orașul Herson, aflat mai la vest, la Marea Neagră, a fost încercuit complet de forțele 

invadatoare, au anunțat, miercuri, autoritățile ucrainene. "Luptăm, nu vom înceta să ne apărăm patria", a declarat 

primarul din Mariupol, Vadim Boicenko, în direct la televiziunea ucraineană. (REUTERS - 2 martie, ora 9:48) 

/mbrotacel/sdm2 

UNIAN: Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, comunicat despre acțiunile invadatorilor 

ruși în Ucraina, în ultima zi de invazie  

RADOR (2 martie) - Inamicul încearcă să continue ofensiva în direcția Kiev pentru a bloca capitala din 

direcțiile nord și nord-vest. Ocupanții distrug infrastructura Ucrainei și ucid civili. Inamicul încearcă să continue 
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ofensiva de-a lungul liniei Horenici, Kiev-Sveatoșin, Hostomel, Demidiv, o comună în raionul Vișhorod, din 

regiunea Kiev, Ucraina, în direcția Kiev pentru a bloca capitala din direcțiile nord și nord-vest, precizează într-un 

comunicat, postat pe pagina sa de Facebook, Marele Stat Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. ''În direcția 

Podolski, inamicul, care are treisprezece vehicule blindate și trupe din Districtul Militar Estic al Forțelor Armate 

Ruse, încearcă să continue ofensiva de-a lungul liniei Horenici, Hostomel, Demidiv, în direcția Kiev, pentru a 

bloca, capitala din direcțiile nord și nord-vest'', se specifică în comunicat. În regiunea Jitomir există grupări tactice 

din trei batalioane tactice din Armata a 5-a combinată. ''În direcția Severski, până la șaptesprezece transportoare 

blindate ale trupelor de ocupație, în ciuda pierderilor mari în rândul militarilor și tehnicii militare, care continuă 

operațiunile ofensive de blocare a Kievului dinspre nord-est. Invadatorii ruși au fost opriți în zonele localităților 

Kozeleț, Bobroviția, Makiv. Pe o altă direcție, cea de la Svitilnea, Pobeda, Hostrolucicea, din raionul Barîșivka, 

trupele inamice au pierdut potențial important ofensiv'', a mai anunțat Statul Major. În plus, mai menționează faptul 

că trupele inamice cu până la două vehicule blindate de transport de trupe fac încercări nereușite de a menține 

controlul asupra orașelor Sumi, Lebedin și Ohtirka, care sunt încercuite. În direcția Slobojanske, până la 16 

vehicule blindate de transport și trupe ruse continuă operațiunea ofensivă în direcția Krasnohrad și o parte din 

forțele ruse în jur de patru vehicule blindate și trupe - spre Izium. Invadatorul a suferit pierderi și a fost oprit în 

zona localităților Bohoduhiv, Ciuhuiiv, Șevcenkove. ''În direcția Donețk, unde agresorul nu și-a atins obiectivul 

trasat, și-a concentrat eforturile pe blocarea orașului Mariupol'', se mai specifică în comunicat. În direcția 

Vasilivka, inamicul continuă operațiunile ofensive în zonele localităților Skadovsk, Hola Pristan, Herson, 

Snihurivka, Nova Kahovka. După regruparea trupelor ruse, acestea continuă să se deplaseze în direcția Herson și 

Mikolaiv. Trupele ruse au debarcat la Harkov, unde au loc lupte, anunță SBU. Șeful Administrației Regionale de 

Stat Sumi a vorbit despre atrocitățile comise de invadatorii ruși într-unul dintre orașele din regiune. Până la două 

blindate acționează în zonele localităților Vasilivka, Krasno Poli, Novopetrivka, din raionul Berdeansk. În zona 

operațională a Mării Negre, inamicul desfășoară un grup naval și continuă să se pregătească pentru o operațiune 

de debarcare navală'', a menționat Statul Major. În același timp, a adăugat Statul Major, fără a avansa cu succes, 

forțelor sale continuă să lanseze atacuri intense cu rachete și bombe asupra infrastructurii strategice ucrainene 

pentru a intimida populația civilă, care rezistă cu curaj cot la cot cu Forțele Armate ale Ucrainei. "Moralul 

inamicului și voința lui de a câștiga scade rapid, din cauza apărării stabile a trupelor noastre. Ocupanții au pierderi 

pe toate liniile de luptă", se mai precizează în comunicat. (www.unian.net - 2 martie) /vdraguta/sdm2 

KORRESPONDENT: Locuitorii din orașul Enerhodar, din Ucraina, nu le-au permis militarilor 

ruși să intre în oraș  

RADOR (2 martie) - Primarul orașului aflat la un punct de control la intrarea în oraș le-a spus militarilor 

ruși că orășenii nu îi vor lăsa să intre în oraș, nici măcar un pas. A avut loc o retragere temporară a militarilor ruși. 

Orașul Enerhodar, din regiunea Zaporijjea, unde se află cea mai mare centrală nucleară din Europa, Centrala 

Nucleară Zaporijjia, se pregătește să lupte cu invadatorii. Miercuri dimineață, 2 martie, intrările în oraș au fost 

blocate, angajații Centralei Nucleare Zaporijjia au blocat accesul, pentru a nu le permite militarilor ruși să intre. 

Primarul din Enerhodar, Dmitro Orlov, a precizat că a avut loc o întâlnire între localnici cu invadatorii ruși, iar 

trupele ruse s-au retras. "Întâlnirea a avut loc. Am demonstrat că centrala și orașul sunt sub o apărare sigură. 

Locuitorii nu îi vor lăsa să intre în oraș, nici măcar un pas. Militarii s-au dus să raporteze conducerii lor. Următoarea 

întâlnire este programată pentru ora 15.00, în același loc. Dar totul se poate schimba în orice moment. Să fiți 

pregătiți!", a scris Orlov pe Telegram. Se mai precizează că centrala nucleară este păzită de militarii Gărzii 

Naționale. "Obuzele vor cădea pe lângă centrala nucleară, nu vor reușit să pătrundă în carcasa de beton a 

reactorului, dar cu siguranță vor deteriora transformatoarele, turbinele și alte echipamente necesare pentru 

siguranța centralei nucleare", a spus Anton Herașcenko, consilier în Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei. 

Totodată, el a menționat că se pot produce catastrofe similare cu cele produse la Centrala Nucleară Cernobîl și la 

Centrala Nucleară Fukushima.  

''Generali ruși - mai gândiți-vă! Nu creați condiții pentru un nou Cernobîl! Radiația nu cunoaște naționalități, 

nu va ierta pe nimeni! Ocoliți Enerhodar și Centrala Nucleară Zaporijjia!'', Anton Herașcenko, consilier în 

Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei. (www.korrespondent.net - 2 martie) /vdraguta/sdm2 
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REUTERS: Rusia adună trupe din ce în ce mai aproape de Kiev, susține primarul Kliciko  

RADOR (2 martie) - Rusia adună trupe din ce în ce mai aproape de capitala ucraineană, Kiev, a declarat 

miercuri primarul capitalei, Vitali Kliciko. "Ne pregătim și vom apăra Kievul. Kievul rezistă și va rezista", a 

declarat primarul Kliciko. (REUTERS - 2 martie, ora 12:00) /mbaciu/sdm2 

KORRESPONDENT: Orașul Herson este izolat complet de trupele ruse - șeful Administrației 

Regionale de Stat Herson  

RADOR (2 martie) - În oraș sunt înregistrate cazuri de jaf comise de către militarii ruși. Autoritățile lucrează 

la restabilirea alimentării cu apă și electricitate. Orașul Herson este izolat complet de armata rusă, a anunțat șeful 

Administrației Regionale de Stat Herson, Hennadi Laguta, pe Telegram. Acesta a precizat că noaptea trecută în 

oraș au avut loc explozii, împușcături, iar clădirea sediului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a luat foc. 

Autoritățile orașului desfășoară activități de informare a populației și de acordare a ajutorului umanitar, în special, 

pentru restabilirea alimentării cu apă și electricitate. De asemenea, militarii ruși au comis jafuri în numeroase 

farmacii și magazine, a subliniat Laguta. Incidente similare au fost surprinse în imagini video. 

(www.korrespondent.net - 2 martie) /vdraguta/sdm2 

REUTERS: Ucraina susține că Rusia a deschis focul asupra aeroportului din Odesa  

RADOR (2 martie) - Ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Hanna Maliar, a declarat miercuri că 

autoritățile adună informații despre un posibil atac cu rachete sau artilerie asupra aeroportului din Odesa, oraș port 

la Marea Neagră. (REUTERS - 2 martie, ora 11:54) /mbaciu/sdm2 

BBC: Rusia și-a intensificat atacurile asupra unor ținte din sudul și estul Ucrainei  

RADOR (2 martie) - În a șaptea zi a luptelor din Ucraina, Rusia și-a intensificat atacurile asupra țintelor 

cheie, inclusiv porturi din sudul țării și orașul Harkov din estul țării. Rusia a declarat că a preluat controlul asupra 

orașului port Herson de la Marea Neagră, dar primarul orașului insistă că acesta este în continuare în mâinile 

forțelor ucrainene. În Kiev la această oră predomină o liniște ireală. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, 

s-a adresat din nou ucrainenilor de dimineață și a spus că țara a devenit mai unită în ultimele șapte zile, decât a 

fost în ultimii 30 de ani, după declararea independenței față de Uniunea Sovietică. (BBC SERVICIUL MONDIAL 

- 2 martie, ora 12:00) /mbaciu/sdm2 

KORRESPONDENT: Orașul Mariupol a fost ținta bombardamentelor pe întreg parcursul nopții 

trecute - șeful Administrației Regionale de Stat Donețk  

RADOR (2 martie) - Miercuri dimineață, militarii rușii au mai ucis trei civili în regiunea Donețk, toți fiind 

locuitori ai orașului Mariupol. Trupele agresoare ruse au bombardat mai multe localități în timpul nopții. Orașul 

Mariupol a fost ținta unor atacuri intense pe întreg parcursul nopții trecute - a anunțat miercuri, 2 martie, pe 

Facebook, șeful Administrației Regionale de Stat Donețk, Pavlo Kirilenko. "Încă o noapte de lupte intense în 

regiunea Donețk. Mariupol a fost ținta unor atacuri intense pe întreg parcursul nopții trecute, fiind puternic lovite 

zonele rezidențiale, unde nu există nicio infrastructură militară. Au lansat atacuri și asupra unei maternități din 

Livoberejna. Se stabilește numărul victimelor și răniților", a scris șeful Administrației Regionale de Stat Donețk, 

Pavlo Kirilenko. Kirilenko a adăugat că peste Mariinka și Kurahove au zburat avioane, apoi au urmat explozii, 

precizând: ''Stabilim detaliile. În Oceretinski au loc bombardamente, Orlivka și Lastocikine sunt parțial 

deconectate de la furnizarea energiei electrice''.  "În Torețk a fost relativ liniștită noaptea trecută, fără pierderi 

umane sau distrugeri. Alimentarea cu apă a fost parțial restabilită - 2/3 din necesarul de apă este furnizat orașului", 

a adăugat Kirilenko. Șeful Administrației Regionale de Stat Donețk a menționat că, miercuri, la ora 8:00, rușii au 

ucis alți trei civili în regiunea Donețk - toți din Mariupol. În doar șase zile de război, agresorii au ucis 36 de 

persoane în Donețk. Există informații potrivit cărora orașul Volnoviha din regiunea Donețk a fost aproape complet 

distrus. (www.korrespondent.net - 2 martie) /vdraguta/sdm2 
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CNN: Angajații centralei nucleare Zaporijijia blochează accesul forțelor rusești  

RADOR (2 martie) - Sute de angajați și localnici au blocat drumul de acces spre o centrală nucleară 

ucraineană aflată în apropierea orașului sud-estic Enerhodar, în contextul în care forțele ruse avansează în zonă. 

Imagini video postate pe pagina de Facebook a autorităților locale înfățișează o mulțime numeroasă care poartă 

steaguri ucrainene și care blochează drumul miercuri dimineață. Pentru blocarea drumului au fost aduse, printre 

altele, și mașini de gunoi. Dmitro Orlov, primarul orașului Enerhodar, a declarat pe pagina sa de Facebook: 

"Transmitem poziția orașului nostru și locuitorii acestuia, că ZNPP (Centrala Nucleară Zaporijijia) este sub 

protecție sigură și că angajații și locuitorii din Enerhodar se află sub steagul ucrainean." "Toate serviciile 

municipale sunt funcționale și în stare de urgență. Nimeni nu va ceda orașul. Oamenii sunt hotărâți", a adăugat 

Orlov. Rusia a informat Agenția pentru Energie Atomică (AEA) că forțele sale militare au preluat controlul 

teritoriului din jurul centralei Zaporijijia, a declarat marți directorul general Rafael Mariano Grossi. (CNN 

INTERNATIONAL - 2 martie) /aionita/sdm2 

REUTERS: Rusia nu a capturat orașul Herson, susține un consilier al președintelui Zelenski  

RADOR (2 martie) - Un consilier al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că Rusia 

nu a capturat orașul Herson și că au loc în continuare lupte de stradă în orașul port la fluviul Nipru, așezat chiar la 

vărsarea acestuia în Marea Neagră. "Orașul nu a căzut, partea noastră continuă să apere orașul", a declarat oficialul 

ucrainean, Olexi Arestovici. (REUTERS - 2 martie, ora 13:42) /mbaciu/sdm2 

RBC: "Trupele ruse nu vor intra în Mikolaiv" - este convins primarul orașului  

RADOR (2 martie) - Primarul orașului sud-ucrainean Mikolaiv, Oleksandr Senkevici, a declarat că o imensă 

coloană de trupe rusești a fost reperată în cursul dimineții de 2 martie, însă aceasta a fost atacată de artileria și 

aviația ucraineană. "O parte din coloană a fost bombardată, iar cealaltă parte a făcut cale întoarsă în direcția 

Voznesensk. Trupele ruse nu vor intra în Mikolaiv!" - a asigurat primarul. Acesta a adăugat că în regiune au fost 

reținuți mai mulți membri ai forțelor speciale ruse. (www.rbc.ua - 2 martie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: Ucraina are nevoie de un coridor umanitar pentru ca medicamentele să ajungă la 

spitale, a afirmat ministrul sănătății  

RADOR (2 martie) - Ucraina se confruntă cu probleme în distribuirea medicamentelor către farmacii și 

spitale, din cauza invaziei ruse, și dorește să stabilească pentru aceasta un coridor umanitar, a declarat miercuri 

ministrul sănătății Oleh Liasko. El a ridicat de asemenea problema rezervei de oxigen pentru pacienții care suferă 

de coronavirus, dar a adăugat că încă există suficiente resurse, pentru moment. (REUTERS - 2 martie) 

/aionita/ilapadat 

 

KORRESPONDENT: Manifestație împotriva trupelor ruse, la Melitopol  

RADOR (2 martie) - La Melitopol, în sud-estul Ucrainei, localnicii au ieșit în stradă împotriva prezenței 

trupelor ruse în oraș, imagini video de la protest fiind postate, miercuri, pe Telegram. Locuitorii orașului aflat 

temporar sub ocupație au cerut armatei ruse să plece din Melitopol și din Ucraina. Oamenii au intonat imnul 

Ucrainei în piața centrală din oraș, timp în care armata rusă a tras focuri de armă în aer și a dispersat mitingul. 

Soldații ruși au încercat să avanseze, însă protestatarii s-au așezat pe asfalt în fața blindatelor ș și i-au împiedicat 

să meargă mai departe. (www.korrespondent.net - 2 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Peste 2.000 de ucraineni au murit în cele șapte zile de război cu Rusia  

RADOR (2 martie) - Peste 2.000 de civili au murit în Ucraina de la începutul agresiunii armate declanșate 

de Rusia - a anunțat, miercuri, Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Instituția notează că, de mai 

bine de 160 de ore, Ucraina și întregul popor ucrainean se apără împotriva atacului lansat de Rusia și Belarus. 

"Fiecare oră vine cu pierderi de vieți omenești în rândul copiilor, femeilor și apărătorilor noștri. Sunt șapte zile de 

război" - a scris instituția pe Facebook. De asemenea, Rusia a distrus sute de obiective din infrastructura de 



508 

 

transport, clădiri rezidențiale, spitale și grădinițe. "Astăzi, principalele eforturi ale echipelor de intervenție vizează 

salvarea oamenilor. Au reușit să salveze viețile a peste 150 de oameni, să stingă peste 400 de incendii izbucnite în 

urma bombardamentelor inamice, să evacueze peste 500 de persoane. Pirotehniștii au neutralizat 416 obiecte 

explozive" - a mai menționat Serviciul ucrainean pentru Situații de Urgență. De la declanșarea războiului, zece 

membri ai echipelor de salvare au fost uciși și alți 13 au fost răniți. (www.rbc.ua - 2 martie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: Mai mult de 2.000 de civili ucraineni au fost uciși în timpul invaziei ruse (serviciile 

ucrainene de urgență)  

RADOR (2 martie) - Invazia Ucrainei de către Rusia a dus la decesul a mai mult de 2.000 de civili ucraineni 

și a distrus sute de structuri, printre care centre de transport, spitale, grădinițe și case, a declarat miercuri serviciul 

ucrainean de urgență. "Copii, femei și forțe defensive își pierd viața în fiecare oră", a comunicat acesta. (REUTERS 

- 2 martie) /aionita/ilapadat 

BBC: Aproape 900.000 de persoane au fugit din Ucraina din cauza războiului  

RADOR (2 martie) - ONU a declarat că aproape 900.000 de persoane au fugit peste graniță din cauza 

războiului din Ucraina, din care mai mult de jumătate s-au refugiat în Polonia, iar peste 100.000 au fugit în Ungaria. 

Punctele roșii de pe harta Ucrainei, care marchează înaintarea trupelor ruse, se extind în continuare. Cei care fug 

spre vest dinspre Kiev sau Harkov au trecut de orașul Jitomîr, oraș lovit de rachete marți noaptea. Pe coastele Mării 

Negre, Odesa, care are o populație de un milion de locuitori, se află la numai 200 km distanță de orașul Herson, 

pe care trupele ruse susțin că l-au cucerit. Oamenii refugiați din est spre vest urmăresc îndeaproape noile informații. 

La granița cu Ungaria, din ce în ce mai multe persoane susțin că vin dinspre Ivano-Frankivsk, situat la o distanță 

de 230 km de graniță, de partea cealaltă a Munților Carpați. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 15:00) 

/mbaciu/ilapadat 

UNIAN: Explozii în mai multe cartiere din Kiev  

RADOR (2 martie) - Mai multe explozii au fost semnalate, miercuri, în jurul orei 15:00, în mai multe cartiere 

ale capitalei ucrainene și în suburbiile acesteia. Presa locală scrie că oamenii se ascund în adăposturi. "Exploziile 

sunt una după alta" - a declarat pentru UNIAN un kievean din cartierul Vinohradar. (www.unian.net - 2 martie) 

/sdan/ilapadat 

REUTERS: Primarul din Mariupol afirmă că există numeroase victime, în urma atacului continuu 

al forțelor ruse  

RADOR (2 martie) - Orașul-port ucrainean Mariupol a înregistrat numeroase victime și suferă de o penurie 

de apă, pe fondul eforturilor de a se apăra de asaltul continuu al forțele ruse, a declarat, miercuri, primarul Vadim 

Boicenko, în cadrul unei intervenții în direct la televiziunea ucraineană. "Forțele inamice ocupante ale Federației 

Ruse au făcut tot posibilul pentru a bloca ieșirea civililor, din acest oraș cu jumătate de milion de locuitori", a 

subliniat Boicenko. El nu a oferit un bilanț exact al victimelor. (REUTERS - 2 martie, ora 15:18) 

/mbrotacel/csimion 

REUTERS: Japonia este pregătită să primească ucraineni refugiați din calea invaziei Rusiei, 

afirmă premierul Kishida  

RADOR (2 martie) - Japonia este pregătită să primească ucraineni care se refugiază din calea invaziei 

Rusiei, a declarat, miercuri, prim-ministrul Fumio Kishida, adăugând că și-a asumat acest angajament, în cadrul 

unei conversații telefonice cu omologul său polonez, Mateusz Morawiecki. Organizația Națiunilor Unite estimează 

că aproape 700.000 de persoane au plecat din Ucraina către țările vecine, de la începutul invaziei din urmă cu 

aproape o săptămână, iar Agenția ONU pentru Refugiați afirmă că aceasta va deveni cea mai mare criză a 

refugiaților din Europa, din acest secol. Aproximativ jumătate dintre refugiați se află, în prezent, în Polonia. 

"Pentru a demonstra solidaritatea cu poporul ucrainean, vom continua să îi primim pe cei care caută refugiu într-

un stat terț, a spus Kishida după convorbirea cu omologul polonez, adăugând că atenția inițială se va concentra 

asupra celor care au rude sau prieteni în Japonia. "Pentru a sprijini puternic Ucraina, vom consolida coordonarea 
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cu G7 (Grupul celor Șapte state puternic industrializate) și cu comunitatea internațională", a precizat liderul nipon. 

De asemenea, Kishida i-a cerut lui Morawiecki să îi sprijine pe cetățenii japonezi blocați în Ucraina să ajungă 

rapid în Polonia pe rute terestre, adăugând că premierul polonez a promis că va oferi sprijin maxim. 

Kishida a discutat telefonic, miercuri, și cu președintele german, Frank-Walter Steinmeier, afirmând că cele 

două țări vor colabora strâns în timpul acestei crize. Japonia s-a alăturat statelor occidentale, prin impunerea de 

sancțiuni economice împotriva Rusiei, din cauza invaziei în Ucraina, despre care Moscova afirmă că reprezintă "o 

operațiune militară specială". (REUTERS - 2 martie, ora 15:24) /mbrotacel/csimion 

UNIAN: Peste 130 de civili au fost răniți la Mariupol de la începutul invaziei ruse  

RADOR (2 martie) - 138 de civili au fost răniți la Mariupol în urma bombardamentelor organizate de trupele 

ruse de la începutul invaziei - potrivit unui ultim bilanț al Administrației Regionale de Stat Donețk. Guvernatorul 

regiunii Donețk, Pavlo Kirilenko, a declarat că luptele intense continuă lângă Mariupol. Oficialul a mai menționat 

că numărul exact al localnicilor decedați în bombardamente este încă necunoscut. "Situația din Mariupol: avem 

date că, în total, sunt 138 de răniți, de la debutul invaziei ocupanților" - a declarat Kirilenko, adăugând că 

bombardarea constantă a localității Volnovaha, de asemenea, continuă și miercuri, locuitorii ascunzându-se în 

subsoluri și în adăposturi. "Apelurile și încercările noastre de a contacta organizațiile internaționale nu au avut 

succes. Am decis să organizăm acțiuni pe cont propriu" - a adăugat oficialul. (www.unian.net - 2 martie) 

/sdan/ilapadat 

RBC: war.ukraine.ua - site în limba engleză despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei  

RADOR (2 martie) - Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev a lansat o platformă online de informare 

pentru străini cu privire la războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. "Acest site este, de facto, o documentare 

vie a războiului care se desfășoară în fața ochilor lumii întregi. Când în cele din urmă vom câștiga acest război, va 

deveni o arhivă adunată cu grijă a crimelor, atrocităților și barbariei rusești și, cel mai important, a eroismului și 

unității poporului ucrainean" - a declarat Dmitro Kuleba, ministrul de externe al Ucrainei. Site-ul prezintă 

informații despre situația actuală din Ucraina, posibilitățile de a ajuta această țară și exemple de rezistență 

ucraineană împotriva agresiunii ruse. "Prin răspândirea informațiilor despre war.ukraine.ua printre prietenii și 

partenerii străini, fiecare dintre voi ajută poporul Ucrainei să-și protejeze pământul și libertatea întregii Europe" - 

se arată într-un comunicat al MAE de la Kiev. (www.rbc.ua - 2 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Amenințare aeriană la Lvov, vestul Ucrainei  

RADOR (2 martie) - Ucrainenii din Lvov au fost îndemnați, miercuri după-amiază, să meargă de urgență în 

adăposturi, din cauza amenințării unui atac cu rachete - potrivit agenției RBC. Avertizarea a fost transmisă la ora 

17:42. (www.rbc.ua - 2 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Peste 30 de civili au murit în ultimele zile la Herson  

RADOR (2 martie) - Autoritățile din Herson au anunțat, miercuri, că, în ultimele două zile, peste 30 de civili 

au murit în timpul ofensivei trupelor ruse. "Sunt familii întregi, femei, copii, oameni care se aflau în mașini" - se 

arată într-un comunicat al Consiliului Local Herson. Autoritățile continuă să adune informații pentru a stabili 

numărul exact al victimelor și identitatea acestora. (www.rbc.ua - 2 martie) /sdan/csimion 

KORRESPONDENT: Parlamentul din Ucraina pregătește naționalizarea tuturor proprietăților 

Federației Ruse  

RADOR (2 martie) - Rada Supremă de la Kiev lucrează la un proiect de lege care va permite naționalizarea 

proprietăților rusești aflate pe teritoriul Ucrainei - potrivit site-ului legislativului ucrainean. "Este necesară 

naționalizarea tuturor proprietăților, facilităților, fondurilor și depozitelor agresorului aflate pe teritoriul Ucrainei" 

- se arată într-o notă remisă de Comitetul pentru Dezvoltare Economică din Parlamentul de la Kiev. Comitetul 

respectiv, în strânsă cooperare cu Ministerul Economiei și alte autorități executive centrale lucrează la un proiect 

de lege menit să soluționeze această problemă. (www.korrespondent.net - 2 martie) /sdan/ilapadat 
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UNIAN: Stațiile de metrou din Kiev adăpostesc aproximativ 15.000 de oameni  

RADOR (2 martie) - Șeful societății care gestionează rețeaua de metrou din Kiev, Viktor Braghinski, a 

declarat, miercuri seară, că circa 15.000 de oameni se află în momentul de față în stațiile de metrou din capitală, 

folosite ca adăpost. "Metroul funcționează ca mijloc de transport și ca adăpost încă din prima zi de război. Stațiile 

au apă, spații sanitare, se livrează mâncare și, dacă este posibil, medicamente. Multă lume nu mai are unde să se 

întoarcă. Cei câțiva metri de beton și o pătură au devenit singura lor casă. Sunt mii și mii de oameni. Nu este o 

exagerare. Acum, aici avem ascunși până la 15.000 de locuitori ai Kievului. Infrastructura este proiectată pentru 

cel mult 100.000 de oameni" - a detaliat Braghinski, subliniind că se depun toate eforturile pentru a salva viețile 

civililor nevinovați. "În timpul zilei, acolo unde este posibil, metroul funcționează ca mijloc de transport. Când 

sunt restricții de circulație, stațiile funcționează doar ca adăpost. Îndemnăm oamenii să-și ia haine calde, mâncare 

și să-i sprijine pe cei care se află în apropiere, în special femeile cu copii mici și bătrânii" - a adăugat șeful 

operatorului rețelei de metrou din capitala Ucrainei. (www.unian.net - 2 martie) /sdan/avladucu 

UNIAN: Trei militari ruși capturați de armata ucraineană au susținut o conferință de presă la 

Kiev  

RADOR (2 martie) - Trei militari ruși capturați de forțele ucrainene au susținut, miercuri seară, o conferință 

de presă la sediul agenției UNIAN din Kiev. Cei trei prizonieri au apărut pentru prima dată în fața camerelor și au 

discutat cu reporterii. Potrivit UNIAN, aceștia sunt polițiști din Federația Rusă și au sosit la sediul agenției de 

presă însoțiți de oficiali de securitate. Cei trei prizonieri se numesc Dmitri Astahov, Evgheni Spiridonov și Evgheni 

Plotnikov. Declarațiile militarilor ruși vor fi publicate ulterior. UNIAN are sediul în centrul Kievului, pe strada 

Hreșciatik și, în pofida faptului că rușii bombardează capitala ucraineană, agenția continuă să funcționeze. 

(www.unian.net - 2 martie) /sdan/avladucu 

CNN: Echipele CNN raportează sirene de raid aerian și o explozie mare, a cărei locație nu este 

clară  

RADOR (2 martie) - Echipele CNN de pe teren au auzit sirene de raid aerian în Odesa și Uman. Cu doar 

câteva clipe în urmă, echipa de la Kiev a auzit o explozie mare. Nu este clară locația exactă a exploziei. (CNN 

INTERNATIONAL - 2 martie, ora 21:33) /aboboc/avladucu 

RBC: Explozie puternică la Kiev  

RADOR (2 martie) - O explozie puternică a fost semnalată, miercuri seară, în zona gării de trenuri din Kiev 

- transmite RBC. Anton Gherașcenko, un consilier al ministrului afacerilor interne al Ucrainei, a precizat că, 

potrivit martorilor oculari, explozia a avut loc în jurul orei 20:50. Potrivit consilierului, există probabilitatea să fi 

fost vorba despre un nou atac cu rachete. Ukrzaliznița, compania națională de transport feroviar a Ucrainei, a 

raportat ulterior că "teroriștii ruși au lansat un atac aerian asupra Gării de Sud din Kiev, unde erau evacuați mii de 

femei și copii". (www.rbc.ua - 2 martie) /sdan/atataru 

REUTERS: Compania feroviară de stat ucraineană transmite că un raid aerian rusesc a lovit în 

apropierea unei stații pline din Kiev  

RADOR (2 martie) - Un raid aerian rusesc a lovit miercuri lângă gara de sud a Kievului, unde mii de femei 

și copii sunt evacuați, a anunțat compania de căi ferate de stat din Ucraina, Ukrzaliznița, într-un comunicat. 

Clădirea gării a suferit daune minore, însă numărul victimelor nu se știe încă, a mai transmis aceasta, adăugând că 

trenurile încă funcționează. (REUTERS - 2 martie, ora 22:20) /aboboc/asalar 

RBC: Ministrul ucrainean al apărării le cere cetățenilor să ajute armata: "Trebuie să trecem la o 

rezistență totală"  

RADOR (2 martie) - Ministrul apărării din Ucraina, Oleksi Reznikov, a făcut apel la ucraineni să ajute 

armata și să dea dovadă de o rezistență totală împotriva invadatorilor. "160 de ore de apărare. Rusia nu a mai 

rezistat și a început să recunoască pierderi. Acest lucru s-a întâmplat datorită eroismului apărătorilor și 
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apărătoarelor noastre. Și mulțumită luptătorilor frontului informațional, care au spart blocada informațională. Este 

timpul să creștem presiunea asupra inamicului, care a pierdut inițiativa. Este timpul să trecem la rezistență totală! 

Unitățile noastre speciale distrug efectiv trupele ruse aflate în marș. Fac un apel către cetățenii care se află în 

teritoriile ocupate temporar de inamic: cu ajutorul vostru, armata noastră îi va învinge și îi va alunga mai repede 

pe invadatori" - se arată în mesajul ministrului. Reznikov i-a mai îndemnat pe ucraineni să atace trupele ruse în 

special distrugându-le rezervoarele. "Dacă inamicul rămâne fără combustibil, muniție și hrană, va deveni 

neputincios" - a subliniat ministrul. "Ocupantul să aibă o singură motivație - să fugă cât mai repede din țara noastră. 

Glorie Ucrainei!" - a adăugat Reznikov. (www.rbc.ua - 2 martie) /sdan/avladucu 

REUTERS: Primarul orașului Herson din Ucraina spune că trupele ruse sunt pe străzi  

RADOR (2 martie) - Primarul orașului ucrainean Herson, Igor Kolihaev, a declarat că trupele ruse sunt pe 

străzi și au intrat forțat în clădirea consiliului orașului. Guvernul Ucrainei a dezmințit anterior informațiile conform 

cărora Herson a căzut în mâinile Rusiei, care ar fi primul oraș important capturat de ruși de la începutul invaziei. 

Kolihaev i-a îndemnat pe soldații ruși să nu tragă în civili și le-a cerut public civililor să meargă pe străzi doar 

când este lumină afară și în doi. "Nu avem Forțele Armate în oraș, doar civili și oameni care vor să trăiască aici!", 

a spus el într-o declarație. (REUTERS - 2 martie, ora 23:30) /aboboc/atataru 

 

CNN: Nimeni nu ar fi fost rănit în explozia din apropierea gării orașului Kiev - primarul Vitali 

Kliciko  

RADOR (2 martie) - Primarul capitalei ucrainene Kiev, Vitali Kliciko, a declarat că rapoartele preliminare 

sugerează că nu au fost victime după o explozie de lângă gara orașului. Dar el a adăugat: "Lămurim detaliile". 

Kliciko a scris într-o postare pe Telegram că, în ciuda bombardamentelor efectuate miercuri într-o serie de suburbii 

din Kiev, "Slavă Domnului, nu există victime". "Inamicul încerca să pătrundă în orașul nostru, dar apărătorii 

ucraineni resping ocupanții și apără capitala noastră", a continuat el. Nu este clar ce a provocat explozia în 

apropierea stației, însă un consilier al Ministerului de Interne a declarat că pagubele ar fi fost cauzate de căderea 

epavei unei rachete de croazieră după ce aceasta a fost interceptată de sistemele de apărare aeriană ucraineană. 

(CNN INTERNATIONAL - 2 martie, ora 23:48) /aboboc/atataru 

MTI: Compania Wizz Air îi ajută pe refugiații ucraineni cu 100.000 de bilete de avion gratuite  

RADOR (2 martie) - Compania Wizz Air îi ajută pe refugiații ucraineni cu 100.000 de bilete de avion 

gratuite pe care le pot folosi pe zborurile europene continentale care pleacă din țările vecine cu Ucraina (Polonia, 

Slovacia, Ungaria și România), a informat compania Wizz Air, printr-un comunicat remis Agenției de Presă MTI. 

Refugiații ucraineni care doresc să își rezerve bilete de avion pot găsi mai multe informații pe pagina web 

https://wizzair.com/#/rescue. Pe lângă cele 100 de mii de bilete gratuite compania asigură reduceri speciale de 

prețuri la toate zborurile. Pentru rezervarea de bilete este nevoie de pașaport ucrainean sau de numărul cărții de 

identitate, iar aceste documente trebuie prezentate de fiecare dată înainte de decolare, a mai precizat compania, 

care a adăugat: Wizz Air a introdus în circulație mai multe avioane mai mari și asigură și zboruri suplimentare în 

țările învecinate cu Ucraina pentru a sprijini circulația persoanelor care au fost nevoite să plece din țara lor. 

Comunicatul companiei îl citează pe directorul general al Wizz Air, József Váradi, care a declarat: "Ne exprimăm 

compasiunea noastră față de poporul ucrainean în această criză. Ne angajăm să îi sprijinim pe cei care se refugiază 

din Ucraina ca să ajungă într-un loc mai sigur cât mai repede posibil". (MTI - 2 martie) /rganciu/sdm2 

BBC: Peste 100.000 de refugiați din Ucraina au ajuns în Ungaria  

RADOR (2 martie) - Ucrainenii care se refugiază din calea luptelor continuă să intre în țări ale Uniunii 

Europene, În Ungaria au ajuns peste 100.000 de refugiați. Acestora le este asigurat transportul gratuit cu mașina, 

microbuzul și autobuzul. Voluntari și traducători se implică pentru a-i ajuta pe cei aflați la coadă. Fiecare dintre 

cele cinci puncte de trecere a frontierei dinspre Ucraina a fost alocat câte unei fundații. Corespondentul BBC în 

Ungaria, Nick Thorpe, se află la cel alocat Bisericii Baptiste. Autoritățile ungare se tem că acesta este numai 

începutul crizei refugiaților din Ucraina. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 8:00) /mbrotacel/sdm2 
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REUTERS: Peste 450.000 de persoane au intrat în Polonia dinspre Ucraina, de la începutul invaziei 

ruse  

RADOR (2 martie) - Peste 450.000 de persoane au intrat în Polonia dinspre Ucraina, de la debutul invaziei 

ruse în această țară, de joia trecută, a declarat, miercuri, adjunctul ministrului de interne, Pawel Szefernake, pentru 

postul de radio Radio Zet. El a adăugat că numărul persoanelor ajunse în Polonia a scăzut ușor marți, la 98.000, 

de la recordul de peste 100.000 înregistrat luni. (REUTERS - 2 martie, ora 8:30) /mbrotacel/sdm2 

NOVINI: Autocare cu refugiați din Ucraina au sosit în Bulgaria  

RADOR (2 martie) - Autocare cu refugiați din Ucraina au ajuns la granița Bulgariei cu România, la punctul 

de frontieră Durankulak. Aproximativ 190 de persoane, printre care bulgari, ucraineni, germani și macedoneni, au 

sosit în Bulgaria din Ucraina. Ministrul afacerilor externe, Teodora Ghenciovska, i-a întâmpinat la vamă pe 

refugiați și a declarat că vor fi cazați în Bulgaria și li se va asigura tot ceea ce este necesar. "Am reușit să ne 

organizăm, să asigurăm cazarea și mâncarea persoanelor care sosesc, precum și transportul acestora în punctele pe 

care le-au indicat", a subliniat șeful diplomației bulgare. (www.novini.bg - 2 martie) /ddaniela/sdm2 

MTI: Școlile catolice din Budapesta au început organizarea educației copiilor ucraineni refugiați  

RADOR (2 martie) - Atelierul profesorului "Mișcării Șaptezeci și Doi de Discipoli" și mai multe școli 

catolice din Budapesta au început organizarea educației elevilor refugiați care sosesc la Budapesta din cauza 

războiului din Ucraina. Într-un comunicat remis Agenției de Presă MTI, instituțiile organizatoare au scris: simțim 

că este datoria noastră conștiincioasă să îi ajutăm pe cei care se află în dificultate. Mai multe școli bisericești se 

angajează să accepte elevi refugiați în instituție. Pe lângă aceasta, Atelierul profesorului "Mișcării Șaptezeci și Doi 

de Discipoli" și Liceul Piarist organizează educația tinerilor refugiați în clădirea Liceului Piarist din centrul 

Budapestei. Cursurile vor fi ținute de profesorii școlilor bisericești care se alătură acestei inițiative în calitate de 

voluntari. Cursurile pot fi începute după cazarea familiilor refugiate la Budapesta. Organizatorii așteaptă un ajutor 

și din partea profesorilor voluntari pe adresa de e-mail visszajelzes@budapest.piarista.hu. "Convingerea noastră 

este că putem lucra pentru a construi o societate mai pașnică și mai umană prin educație. Inițiativa noastră nu este 

doar o expresie a solidarității noastre în fapte. Credem că ajutorul nostru oferit celor care sosesc în orașul nostru 

este o oportunitate de a 'întâlni pe Isus' prin slujirea semenilor noștri", precizează instituțiile organizatoare în 

comunicatul lor. În această inițiativă participă Atelierul profesorului "Mișcării Șaptezeci și Doi de Ucenici", Liceul 

Cistercian Sf. Imre din Buda, Centrul Școlar Catolic Patrona Hungariae, Liceul Piarist, Școala Generală și 

Gimnaziul Franciscană "Sf. Angela", Școala Generală, Gimnaziul și Liceul de Muzică "Ward Mária" din 

Budapesta, Liceul și Școala Tehnică Sf. Benedict, precum și Școala Generală și Gimnaziul Catolic Sf. Gellért. 

(MTI - 2 martie) /rganciu/sdm2 

MTI: Peste patru mii de refugiați au fost primiți și marți în gările din Budapesta  

RADOR (2 martie) - Din cauza războiului din Ucraina, marți, au sosit cu trenul, la Budapesta, 4.058 de 

persoane, din care 532 au fost copii, a anunțat într-un comunicat publicat pe pagina police.hu Inspectoratul General 

de Poliție din Budapesta (BRFK), care a mai menționat: Cei mai mulți refugiați au solicitat informații, respectiv 

au plecat mai departe individual sau au mers la rudele lor. Cazarea a 37 de persoane, din care șapte copii, a fost 

rezolvată în unitățile de cazare din Budapesta și din mediul rural cu ajutorul autorităților locale, a mai precizat 

BRFK. Potrivit comunicatului, BRFK împreună cu forțele de poliție pentru situații de urgență îi ajută pe refugiați 

în gările din Budapesta care sosesc cu trenul în Capitala Ungariei, și asigură, în același timp, și ordinea publică. În 

vederea asigurării transportului, cazării și îngrijirii refugiaților polițiștii sunt în legătură permanentă cu Direcția 

Generală de Management a Situațiilor de Urgență, Inspectoratul General pentru Imigrări, Compania națională de 

căi ferate a Ungariei, Centrul de transport din Budapesta, Direcția de Poliție a Primăriei Generale din Budapesta, 

precum și cu organizațiile de caritate. Comunicatul Inspectoratului General de Poliție din Budapesta mai 

precizează că luni au sosit cu trenul la Budapesta 4.002 de persoane din care 308 au fost copii. (MTI - 2 martie) 

/rganciu/sdm2 
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DARIK: Refugiații din Ucraina vor primi îngrijirile medicale necesare în Bulgaria  

RADOR (2 martie) - Ministrul bulgar al sănătății, prof. Asena Serbezova, a trimis o scrisoare inspectoratelor 

sanitare regionale și centrelor de asistență medicală de urgență din țară, solicitând întreprinderea tuturor acțiunilor 

posibile și necesare pentru a oferi îngrijiri medicale de calitate și în timp util cetățenilor ucraineni refugiați în 

Bulgaria. În scrisoarea sa, ministrul sănătății a precizat că este necesară coordonarea între inspectoratele sanitare 

regionale, centrele de asistență medicală de urgență și instituțiile medicale din Bulgaria pentru ca fiecare cetățean 

ucrainean să primească îngrijirile medicale necesare. În acest sens, prof. Asena Serbezova s-a întâlnit cu 

reprezentanți ai Agenției de Stat pentru Refugiați, Direcției pentru Migrație din cadrul Ministerului de Interne, 

Crucii Roșii Bulgare, Agenției de Stat pentru Protecția Copilului. (www.dariknews.bg - 2 martie) /ddaniela/sdm2 

BNR: Asistență juridică gratuită pentru cetățenii Ucrainei care caută protecție în Bulgaria  

RADOR (2 martie) - Ministerul Justiției de la Sofia informează cetățenii ucraineni care caută protecție pe 

teritoriul Bulgariei că pot beneficia de asistență juridică gratuită. Consilierea privind acordarea protecției, inclusiv 

asistență pentru completarea documentelor, este oferită de avocații înscriși în Registrul Național de Asistență 

Juridică din toate centrele regionale de consiliere ale barourilor respective. Ministerul de Interne amintește că 

cetățenii Ucrainei își pot prelungi șederea în Bulgaria din motive umanitare, întrucât sosesc în țară fără vize, iar 

acest lucru le oferă dreptul de ședere pentru 90 de zile. Cetățenii ucraineni care doresc prelungirea șederii trebuie 

să depună o cerere la Direcția pentru Migrație sau la direcțiile regionale ale Ministerului de Interne din Bulgaria. 

În plus, fiecare cetățean al Ucrainei care solicită protecție internațională are dreptul la asistență medicală gratuită 

în Bulgaria. (www.bnr.bg - 2 martie) /ddaniela/sdm2 

MTI: György Bakondi: Până acum au venit 104 mii de persoane din Ucraina  

RADOR (2 martie) - Până acum au venit 104 mii de persoane din Ucraina, din care peste 80 de mii s-au 

refugiat din cauza războiului în Ungaria, a declarat miercuri pentru televiziunea publică ungară M1 consilierul 

principal pe probleme de securitate internă al premierului ungar. György Bakondi a spus că după Polonia cei mai 

mulți refugiați din Ucraina vin în Ungaria. Statul ungar acordă ajutor și în Transcarpatia: a acordat "o cantitate 

fără precedent" de benzină și alimente. "Ungaria se confruntă din nou cu o sarcină pe care și-a asumat-o și 

îndeplinit-o odată în timpul războiului din Iugoslavia, numai că în cazul de față este vorba de o sarcină la o scară 

mult mai mare", a subliniat György Bakondi, care a adăugat: Potrivit pronosticului ONU, din cauza războiului, 

numai în Ungaria ar putea să vină peste 250 de mii de persoane. Se poate observa foarte bine, care este diferența 

dintre refugiați și imigranți. Refugiații vin cu documente personale asupra lor, cooperează cu autoritățile și vin aici 

temporar cu scopul de a găsi protecție, în schimb refugiații au o identitate, cetățenie necunoscută și vor să intre în 

Ungaria cu un scop necunoscut, cu ajutorul traficanților de persoane, a precizat Bakondi. Răspunzând la o întrebare 

a menționat că în acest an, până în prezent, au fost reținuți 24.600 de transfugi în partea de sud a graniței ungare 

și au fost demarate procedurile legale împotriva a peste 200 de traficanți de persoane. "La fiecare punct de trecere 

a frontierei prin care ajung refugiații ucraineni sarcina este aceeași: să intre și să primească îngrijiri adecvate în 

Ungaria fără o așteptare lungă. Autoritățile ungare au luat toate măsurile necesare pentru a elimina persoanele care 

pot reprezenta o amenințare la adresa securității interne", a adăugat consilierul principal pe probleme de securitate 

internă al premierului ungar. (MTI- 2 martie) /rganciu/sdm2 

REUTERS: Peste 5.300 de refugiați ucraineni au fost înregistrați în Germania  

RADOR (2 martie) - Un total de 5.309 de refugiați ucraineni au fost înregistrați în Germania, informează 

miercuri Poliția federală germană. "Așa cum știți, însă, nu există controale la graniță, cel puțin nu există controale 

sistematice, ci numai controale prin prelevare. Din acest motiv, este foarte posibil ca un număr semnificativ mai 

mare de persoane să fi ajuns deja în Germania", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului german de Interne. 

(REUTERS - 2 martie, ora 12:54) /mbaciu/sdm2 
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REUTERS: Suedia trimite un transport consistent de materiale și echipamente medicale în 

Ucraina  

RADOR (2 martie) - Suedia va trimite medicamente, materiale și echipamente medicale în Ucraina, 

răspunzând astfel la o solicitare a Bruxellesului, a declarat miercuri ministrul suedez al sănătății, Lena Hallengren. 

"Suedia va livra Ucrainei o cantitate foarte mare de echipamente medicale", a precizat Lena Hallengren. Ajutorul 

livrat de Suedia va include și un milion de măști de protecție și dezinfectanți, dar și echipamente avansate, precum 

ventilatoare. (REUTERS - 2 martie, ora 12:54) /mbaciu/sdm2 

DARIK: Crucea Roșie Bulgară a trimis patru camioane cu ajutoare umanitare în Ucraina  

RADOR (2 martie) - Crucea Roșie Bulgară a trimis două camioane cu ajutoare umanitare pentru nevoile 

populației afectate de războiul din Ucraina - îmbrăcăminte, încălțăminte, pături, lenjerie de pat și materiale de 

igienă, donate de cetățeni și companii din Bulgaria în cadrul Campaniei Naționale de Caritate a organizației. Alte 

două camioane cu ajutor umanitar, inclusiv pături, seturi de lenjerie de pat și perne din Rezerva pentru dezastre a 

Crucii Roșii Bulgare au fost trimise prin Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Crucea Roșie 

Bulgară continuă să monitorizeze situația din Ucraina cu îngrijorare, menținând un contact permanent cu Crucea 

Roșie din Ucraina, Comitetul Internațional al Crucii Roșii și Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie 

și Semilună Roșie și este gata să ofere asistență suplimentară populației afectate de conflictul din Ucraina și 

refugiaților ucraineni, care sosesc în țară. Ajutorul umanitar acordat de Crucea Roșie Bulgară este transportat în 

Ucraina împreună cu ajutorul acordat de statul bulgar, în semn de solidaritate cu cei care au nevoie de sprijin. 

(www.dariknews.bg - 2 martie) /ddaniela/sdm2 

MTI: Trei camioane cu ajutoare umanitare din Ungaria vor sosi în curând în Transcarpatia  

RADOR (2 martie) - După întâlnirea cu consulul general al Ungariei la Ujgorod, József Bacskai, 

guvernatorul regiunii Transcarpatia, Viktor Mikita, a anunțat sosirea a trei camioane cu ajutoare din Ungaria, 

special pentru a răspunde nevoilor oamenilor din Transcarpatia. Într-un comunicat, șeful administrației militare 

județene a arătat că transporturile de ajutor umanitar din Ungaria vor fi direcționate către zona de război, dincolo 

de trecătorii Carpaților. Viktor Mikita a anunțat la o conferință de presă susținută miercuri că în prezent 60 de mii 

de refugiați se află în Transcarpatia, însă o parte va pleca spre țările vecine, în special spre Ungaria și Slovacia. 

Transportul și îngrijirea lor a fost posibil datorită ajutorului oferit de volunatari, a precizat Viktor Mikita. În 

Transcarpatia pot fi achiziționate, deocamdată, produsele alimentare de bază, însă sortimentele de produse au 

scăzut din cauza dificultăților de aprovizionare. În magazine, cantitatea care poate fi vândută unui singur client a 

fost limitată la mai multe alimente cu termen de garanție mai mare (zahăr, făină, sare, paste făinoase). 

Transcarpatia nu se confruntă cu deficit de combustibil, însă la majoritatea benzinăriilor a fost limitată la 20 de 

litri cantitatea de combustibil care poate fi alimentat o singur dată. De asemenea, nu au fost instituite nicăieri 

restricții de circulație, dar se recomandă ca nimeni sa nu fie pe stradă după ora 22, zonele publice fiind 

supravegheate de patrule armate. În consecință, a fost limitat și programul de funcționare al unităților comerciale 

și de servicii. De la 1 martie, în Transcarpatia a fost introdusă interdicția totală a consumului de alcool. (MTI - 2 

martie) /rganciu/ilapadat 

RRA: 11 locații de cazare, cu 760 de locuri, în București, pentru refugiații din Ucraina  

RADOR (2 martie) - Comitetul Municipal București pentru Situații de Urgență a stabilit în ședința de ieri 

alte 11 locații de cazare, cu 760 de locuri, în Capitală, pentru refugiații din Ucraina. Potrivit unui comunicat al 

Prefecturii, s-a hotărât înaintarea propunerii către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme 

Speciale, privind scoaterea de la Rezerva de Stat cu titlu gratuit a 350 de kituri complete constând în saltele, perne 

și pături. Acestea vor fi utilizate ca ajutoare de urgență pentru dotarea unei locații din București, în scopul 

amenajării spațiului pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 4:01) /dsirbu 
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RRA: Traficul navelor fluviale pe brațul Chilia al Dunării este suspendat  

RADOR (2 martie) - Traficul navelor fluviale pe brațului Chilia al Dunării este suspendat începând de ieri. 

Decizia a fost luată de autoritățile române, după ce o unitate militară din apropierea orașului ucrainean Ismail, aflat 

pe brațul Chilia la doar câțiva kilometri distanță de granița cu România, a fost bombardată. Astăzi, autoritățile din 

județul Tulcea vor decide alternativa pentru transportul celor care locuiesc în satele de pe acest braț, a declarat 

căpitanul șef al portului Tulcea, Dan Ichim, citat de corespondenta Radio România Actualități, Luiza Rosetti. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 8:04) /denisse 

RRA: Măsuri luate în privința zborurilor aeriene și călătoriilor cu trenul, pentru refugiații 

ucrainieni  

RADOR (2 martie) - Sunt mulți ucraineni care ajung în România și doresc să meargă în vestul Europei. În 

acest context, directorul Aeroportului din Suceava le-a solicitat operatorilor aerieni să suplimenteze cursele spre 

Londra, Milano sau Roma. La Iași, numărul zborurilor a crescut de aproape patru ori după închiderea spațiului 

aerian al Republicii Moldova, iar în aeroport s-au amenajat mai multe spații pentru persoanele sosite din Ucraina, 

dar și o rulotă pentru mamele cu copii mici. Refugiații se pot deplasa gratuit cu trenurile CFR, iar cei care doresc 

să se angajeze pe teritoriul României nu au nevoie de aviz pentru o perioadă de cel mult nouă luni într-un an 

calendaristic, precizează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 8:03:52) /dstanesc 

RRA: Traficul la punctele de frontieră ale României a crescut  

RADOR (2 martie) - Traficul la punctele de frontieră ale României a crescut ieri cu aproape 6% față de ziua 

precedentă și a ajuns la peste 71.300 de persoane care au intrat în țară. Pe la granița cu Ucraina au venit aproximativ 

10.550 de cetățeni, iar pe la cea cu Republica Moldova peste 11.000. A crescut și numărul ucrainenilor care 

părăsesc România, în general pentru a ajunge în țări din vestul Europei, astfel că până ieri, de la declanșarea 

războiului, au ieșit din România peste 68.000 de cetățeni ai țării vecine din cei peste 113.000 care au intrat în țară, 

ne-a transmis corespondentul nostru, Daniela Vasilescu. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 m artie, ora 

09:00) /dpop/sdm2 

RRA: Copiii care intră pe teritoriul României însoțiți de cel puțin un părinte au statut de refugiat  

RADOR (2 martie) - Copiii care intră pe teritoriul României însoțiți de cel puțin un părinte au statut de 

refugiat, iar părinții decid dacă solicită azil în țara noastră sau doresc să călătorească mai departe spre alte state, 

unde au rude sau cunoștințe, transmite Alianța România fără Orfani. În ceea ce-i privește pe copiii care intră în 

România lipsiți de îngrijire părintească, ei sunt preluați în evidență de Direcțiile pentru Protecția Copilului din 

județele de care aparțin punctele de trecere a frontierei, iar acestea vor în cel mai scurt timp soluții de plasare a 

copiilor în regim de urgență. Ei pot fi duși doar în servicii rezidențiale acreditate sau la persoane ori familii care 

vor fi evaluate în vederea instituirii plasamentului; nu în tabere, pensiuni sau alte facilități de acest fel. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 10:07) /amirea/sdm2 

RRA: Crucea Roșie Română trimite primul convoi cu ajutoare umanitare la Cernăuți  

RADOR (2 martie) - Crucea Roșie Română trimite primul convoi cu ajutoare umanitare la Cernăuți, în 

sprijinul persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina. Coloana formată din șase tiruri cu 150 de tone de 

produse de maximă necesitate pleacă astăzi spre țara vecină. Este vorba despre alimente de bază greu perisabile, 

precum mălai, făină, zahăr și ulei, conserve, produse de îngrijire pentru bebeluși și copii, pături, perne, lanterne, 

generatoare electrice, baterii, produse de igienă personală și materiale sanitare. Campania umanitară ,,Umanitatea 

nu are granițe'', lansată de Crucea Roșie Română în sprijinul populației civile din Ucraina, are sprijinul unei 

cunoscute platforme de vânzări online, ai cărei clienți pot face donații. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 

martie, ora 10:00) /dpop/sdm2 
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RADOR: Refugiații din Ucraina au la dispoziție două linii telefonice gratuite unde primesc 

informații în limbile ucraineană, rusă sau română  

RADOR (2 martie) - Începând cu data de 2 martie 2022, platforma https://refugees.ro/ propune servicii de 

comunicare în limbile ucraineană, rusă și română. Astfel, toate persoanele care vin sau se află pe teritoriul Ucrainei, 

indiferent dacă sunt cetățeni ucraineni sau ai altor state, și care doresc informații sau au nevoie de asistență de 

orice natură, sunt îndemnați să apeleze numerele de telefon gratuite 0800 360 880, apelabil din România, și 0800 

801 489, apelabil din Ucraina, de luni până duminică, în intervalul orar 8 - 18. Aceste linii telefonice speciale pot 

fi apelate și de către cetățenii români care doresc să ofere ajutor sau asistență celor care ajung în țara noastră de pe 

teritoriul ucrainean. Serviciul este furnizat de FSP Global cu sprijinul GM LTD. 

Cetățenii ucraineni sau cei ai altor state care lucrau sau studiau în țara vecină și care au fost obligați să caute 

refugiu în România, fie cu intenția de a rămâne la noi în țară, fie pentru a-și continua călătoria către alte state, sunt 

îndemnați să apeleze aceste numere de telefon pentru a solicita orice fel de informații care le sunt necesare pentru 

parcursul călătoriei lor. 

Ofertele de ajutor venite din partea cetățenilor români prin intermediul numărului gratuit vor fi implementate 

pe platforma https://refugees.ro/, care este un agregator de urgență unde se centralizează sprijinul oferit de cetățenii 

români refugiaților proveniți de pe teritoriul Ucrainei. Până acum, au fost înregistrate pe platformă aproximativ 

2.000 de oferte venite din partea cetățenilor români care își arată sprijinul prin diferite modalități, de la cazare, 

transport, distribuire de medicamente, alimente sau diferite alte provizii, până la servicii de traducere sau oferte de 

locuri de muncă. 

FSP Global și GM LTD, se alătură, astfel, eforturilor întreprinse de societatea civilă și de numeroasele 

entități publice și private care sar în ajutorul miilor de refugiați din Ucraina, care doresc să scape de război și caută 

refugiu pe teritoriul României sau al altor state europene. GM LTD, unul dintre cei mai importanți parteneri ai 

FSP Global la nivel mondial, este un dezvoltator de jocuri pentru mobil cu sediul central în Los Angeles, 

California, și cu birouri în Cluj-Napoca, Malta și alte locații. /cionescu/sdm2 

RRA: Echipele Salvați Copiii România acordă asistență umanitară pentru copiii refugiați din 

Ucraina  

RADOR (2 martie) - Echipele Salvați Copiii România au acordat asistență umanitară pentru aproape 1200 

de copii refugiați din Ucraina aflați în punctele de frontieră și pentru mai bine de 1000 de adulți, în special mame. 

Organizația anunță că acordă ajutor umanitar persoanelor strămutate din țara vecină - pachete alimentare, produse 

de igienă personală, jucării, haine și încălțăminte, precum și asistență juridică. Într-un comunicat, Salvați Copiii 

precizează că a identificat mai multe nevoi ale celor care au fugit de război și se află pe teritoriul României. Este 

vorba despre pături, căciuli, mănuși, medicamente, hârtie igienică, saci menajeri, dar și de informații despre 

procedura de azil și despre regimul de tranzit, precum și consiliere psihologică. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 12:01:57) /dpop/sdm2 

RRA: Zece cetățeni ucraineni au trecut frontiera și au cerut azil în România  

RADOR (2 martie) - Zece cetățeni ucraineni au trecut frontiera verde în România miercuri și au cerut azil 

în țara noastră. Bărbații, cu vârste cuprinse între 20 și 49 de ani, au fost depistați de polițiștii de frontieră din 

Maramureș pe raza localităților Sighetu Marmației și Câmpulung. Ei au solicitat o formă de protecție a statului 

român, fapt pentru care s-au demarat procedurile specifice în astfel de cazuri, transmite Radio România Sighet. 

Vă reamintim că bărbații ucraineni, cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, nu mai pot părăsi teritoriul Ucrainei 

după ce, în urmă cu câteva zile, președintele Volodimir Zelenski a decretat mobilizare generală. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 17:02) /ilixandru/ilapadat 

RRA: Echipele "Salvați copiii" România au acordat asistență umanitară pentru aproape 1.200 de 

copii refugiați din Ucraina  

RADOR (2 martie) - Echipele "Salvați copiii" România au acordat asistență umanitară pentru aproape 1.200 

de copii refugiați din Ucraina în punctele de frontieră de la Sighet, Siret, Giurgiulești și Isaccea, în centrele de 

azilanți. Lor li se adaugă aproximativ 1.000 de adulți, în special mame. Organizația este prezentă și în centrele 
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pentru refugiații din Maramureș, Suceava și Galați, unde acordă ajutor umanitar persoanelor strămutate din 

Ucraina, pachete alimentare, produse de igienă personală, jucării, haine și încălțăminte, precum și asistență 

juridică. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 18:01) /ilixandru/ilapadat 

RRA: Peste 1.000 de cetățeni ucraineni au solicitat azil în România  

RADOR (2 martie) - Peste 1.000 de cetățeni ucraineni au solicitat azil în România de la începutul 

conflictului din Ucraina - anunță Ministerul Afacerilor Interne. Pe întreaga perioadă a procedurii, solicitanții de 

azil pot beneficia de cazare în centrele Inspectoratului General de Imigrări dacă solicita acest lucru, precum și de 

măsuri de asistență materială, financiară, medicală, consiliere psihologică și juridică de specialitate. Totodată, 

aceștia au acces la piața forței de muncă și la activități de adaptare culturală. În prezent, gradul de ocupare în 

centrele de cazare ale Inspectoratului General de Imigrări este de 87%. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 

martie, ora 19:09) /rpatulea/ilapadat 

RRA: Un nou transport de ajutoare umanitare a plecat din București spre Ucraina  

RADOR (2 martie) - Un nou transport cu medicamente, materiale sanitare și alte materiale de strictă 

necesitate pentru pacienții ucraineni a fost trimis, ieri, în țara vecină. În total, 30 de tone de materiale, la care se 

adaugă alimente și medicamente din rezervele de stat în valoare de 5 milioane de lei - au fost trimise, până acum, 

Ucrainei. Asemenea celorlalte acțiuni umanitare derulate în ultimele zile, sprijinul oferit de statul român s-a 

realizat prin colaborarea societății civile, a organizațiilor naționale și internaționale, precum și a structurilor 

guvernamentale implicate în Platforma "Ucraina - Împreună ajutam mai mult". 

Totodată, executivul de la București a pus la dispoziția refugiaților o broșură tipărită cu informațiile de bază 

în limba ucraineană, disponibilă la punctele de trecere a frontierei. Aceștia pot afla din broșură - pașii de urmat 

pentru solicitarea și obținerea azilului în România, instituțiile de la care pot obține ajutor, serviciile medicale 

asigurate, detalii despre dreptul la muncă, numere de telefon utile. Informațiile pot fi găsite și pe site-ul Guvernului, 

www.gov.ro. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 7:11) /denisse 

RRA: Ambasada României în Israel a arborat drapelul Ucrainei alături de cel național în semn de 

solidaritate  

RADOR (2 martie) - Ambasada României în Israel a arborat drapelul Ucrainei alături de cel național în 

semn de solidaritate în fața invaziei Rusiei. Mesajul ambasadei, postat pe rețelele de socializare arată solidaritate 

cu reprezentanții Ucrainei aleși democratic și cu instituțiile acestei țări - a transmis corespondentul RRA, Dragoș 

Ciocîrlan. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 15:01). /rpatulea/ilapadat 

TASS: Premierul României afirmă că numărul refugiaților din Ucraina care au ajuns pe teritoriul 

românesc a depășit 100.000  

RADOR (2 martie) - Numărul refugiaților din Ucraina, care au ajuns în România, a depășit 100.000 de 

persoane, a declarat, miercuri, premierul român, Nicolae Ciucă, în ședința guvernului de miercuri. "Până la ora 

08:00 (09:00 ora Moscovei - nota TASS), 118.461 de refugiați ucraineni au ajuns în România" - a declarat acesta, 

citat de Agerpres. "46.435 au rămas în țară, adică aproximativ 39% din numărul total de refugiați ucraineni sosiți 

în România" - a declarat Ciucă. Premierul a precizat că 1.070 de cetățeni ucraineni au cerut azil în România. 

Nicolae Ciucă a subliniat importanța coordonării acțiunilor cabinetului cu autoritățile locale românești și cu cele 

ucrainene. "Împreună cu Ministerul de Externe suntem în contact permanent cu Ambasada Ucrainei în România, 

astfel încât să avem date în legătură cu circulația și prezența cetățenilor ucraineni oe teritoriul României" - a 

declarat acesta. Menționăm că, la 24 februarie, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat desfășurarea unei 

operațiuni militare speciale ca răspuns la cererea de ajutor a liderilor republicilor populare din Donbas. Liderul rus 

a subliniat că planurile Moscovei nu includ ocuparea teritoriilor ucrainene, scopul operațiunii fiind demilitarizarea 

și denazificarea țării. După cum au subliniat surse din cadrul Ministerului Apărării al Rusiei, forțele armate rusești 

nu atacă orașele, ci dezactivează doar infrastructura militară. https://tass.ru/obschestvo/13932469 (www.tass.ru - 

2 martie) /ssirbu/ilapadat 
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RRA: 50 de persoane din regiunea Odesa, care au nevoie de dializă, vor ajunge în România, pentru 

a-și continua tratamentul  

RADOR (2 martie) - 50 de persoane din regiunea ucraineană Odesa, care au nevoie de dializă, vor ajunge 

în zilele următoare, în România, pentru a-și continua tratamentul în urma solicitării făcute de administrația regiunii 

către Consiliul Județean Tulcea. 30 dintre bolnavi vor fi preluați de Spitalul Județean, iar pentru ceilalți se vor 

căuta soluții în alte zone din țară. Între timp, primele ajutoare, constând în medicamente, au fost trimise în regiunea 

Odesa de autoritățile din Tulcea - transmite corespondenta RRA, Luiza Rosetti. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 18:01). /rpatulea/csimion 

RRA: Intrarea pe teritoriul Ungariei va fi permisă numai cetățenilor care îndeplinesc condițiile de 

intrare în Spațiul Schengen  

RADOR (2 martie) - Autoritățile de frontieră din Ungaria au informat Inspectoratele Teritoriale ale Poliției 

de Frontieră Oradea și Sighetu Marmației că începând de astăzi la frontiera româno-ungară intrarea pe teritoriul 

Ungariei este permisă numai cetățenilor statelor terțe, inclusiv cetățenilor ucraineni sau altor persoane care vin din 

Ucraina care îndeplinesc condițiile de intrare în Spațiul Schengen. În acest fel, precizează comunicatul oficial, se 

anulează dispoziția anterioară prin care se permitea ucrainenilor, în contextul situației din țara lor, să intre în 

Ungaria cu orice fel de document prin care li se putea stabili identitatea. În prezent în punctele de trecere a frontierei 

de la granița cu Ungaria se înregistrează un timp de așteptare ridicat. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 

martie, ora 20:00) /atataru 

RADOR: RUGĂ PENTRU PACE - o campanie Radio România Cultural  

RADOR (2 martie) - Majoritatea teatrelor, operelor, filarmonicilor și alte instituții de cultură din România 

și Republica Moldova, alături de Rețeaua Națională a Muzeelor, cinematografele Happy Cinema și Librăriile 

Cărturești vor difuza, sâmbătă, 5 martie, mesajul campaniei Radio România Cultural RUGĂ PENTRU PACE. 

În acest mesaj, poeta Ana Blandiana va citi un scurt fragment din prefața cărții „Ultimii martori” a scriitoarei 

născută în Ucraina, câștigătoare a premiului Nobel pentru literatură, Svetlana Aleksievici, text prin care postul 

public de radio face un un apel la solidaritate, empatie și compasiune față de tragedia războiului din Ucraina. 

Sâmbătă, 5 martie, cu două minute înainte de ora 19:00, toate posturile Radio România vor difuza simultan 

mesajul campaniei lansate de Radio România Cultural, campanie realizată în parteneriat cu PEN Club România și 

PEN Club Internațional, care a cerut, într-un comunicat, oprirea violențelor din Ucraina: 

PEN International condamnă ferm violența declanșată de forțele ruse asupra Ucrainei și solicită de urgență 

încetarea agresiunii militare asupra unui stat suveran, independent. Vărsarea de sânge trebuie să înceteze acum. 

Suntem alături de Ucraina, precum și de prietenii noștri din PEN Ucraina, și îi cerem președintelui Putin să 

oprească imediat acest război. Pacea trebuie să învingă. 

Campania Radio România Cultural RUGĂ PENTRU PACE se desfășoară cu sprijinul Editurii Litera. 

Serviciul Comunicare și Relații Publice/vbradate/csimion 

RRA: Peste 3.000 de locuri în spitalele din țară pot fi destinate tratării cetățenilor ucraineni răniți  

RADOR (2 martie) - Peste 3.000 de locuri în spitalele din țară pot fi destinate tratării cetățenilor ucraineni 

răniți, iar cele mai multe paturi au fost alocate în județele de la graniță: Satu Mare, Maramureș, Suceava, Iași și 

Vaslui, dar și în marile centre universitare. În capitală vor fi puse la dispoziție 570 de paturi. Ministrul sănătății a 

anunțat și prelungirea programului centrelor de transfuzii unde poate fi donat sânge pentru Ucraina în fiecare zi 

lucrătoare până la ora 17:00 și se ia în calcul posibilitatea ca acestea să funcționeze și sâmbătă. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 08:03) /amirea/sdm2 

RADOR: Radio Târgu Mureș - Mergem la donare, de aniversare  

RADOR (2 martie) - De ziua sa, la împlinirea celor 64 de ani, Radio Târgu Mureș lansează campania 

”Mergem la donare, de aniversare”. În momentele grele, fiecare gest, fiecare act curajos, fiecare strop de sânge 

contează! Radio Târgu Mureș se alătură campaniei de donare de sânge inițiată de Guvernul României. 
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Anul acesta, aniversarea Radio Târgu Mureș se desfășoară sub semnul bunătății, solidarității, încrederii și 

responsabilității. Jurnaliștii merg să doneze și îi invită pe oameni să le urmeze exemplul. 

De 64 de ani credem în puterea oamenilor de a fi buni. De 64 de ani arătăm tot ceea ce au oamenii mai bun. 

În acest an, de ziua noastră urmăm același crez. Suntem împreună uniți, solidari, responsabili! 

Armele pot distruge clădiri, drumuri și pot frânge destine! Nu pot însă învinge bunătatea și solidaritatea 

umană. De 64 de ani Radio Tg. Mureș unește oamenii buni, de 64 de ani este un radio de cuvânt, pentru oameni 

buni! 

Suntem solidari cu refugiații din Ucraina. Vrem să-i încurajăm și să le dăm speranța că vor fi bine în drumul 

lor, oricare va fi acesta. Încă din primele zile ne-am alăturat voluntarilor care au strâns ajutoare materiale și 

financiare. Unul dintre reporterii noștri a fost cu ei la Săpânța de unde a și relatat și a realizat reportaje. Săptămâna 

aceasta colegii noștri de la Radio Tg Mureș merg să doneze sânge. 

De fapt, de ziua noastră vrem să dăruim, să fim alături de oamenii buni din jurul nostru, să răspundem 

prezent când ceilalți răspund la provocările mari ale vieții. 

Serviciul Comunicare și Relații Publice/vbradate/ilapadat 

RRA: Campanie Radio România Cultural intitulată "Rugă pentru pace"  

RADOR (2 martie) - Mari instituții de cultură din România și Republica Moldova se alătură campaniei 

lansate de Radio România Cultural, intitulate "Rugă pentru pace". Sâmbătă, 5 martie, cu două minute înainte de 

ora 19:00, majoritatea teatrelor, operelor și filarmonicilor, rețeaua națională a muzeelor, librării și cinematografe, 

dar și toate posturile Radio România vor difuza vocea poetei Ana Blandiana citind un scurt fragment din prefața 

cărții "Ultimii martori" a scriitoarei născute în Ucraina, Svetlana Aleksievici, deținătoare a premiului Nobel pentru 

literatură. Pentru acest demers, radioul public face un apel la solidaritate, empatie și compasiune față de tragedia 

războiului din Ucraina. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 19:11) /ilixandru/ilapadat 

RRA: Comisia Europeană va oferi Republicii Moldova 15 milioane de euro pentru a gestiona criza 

generată de fluxul de refugiați  

RADOR (2 martie) - Comisia Europeană va oferi Republicii Moldova 15 milioane de euro pentru a gestiona 

criza imediată generată de fluxul de refugiați din Ucraina, anunțat comisarul european pentru vecinătate și 

extindere Olivér Várhelyi, aflat în vizită la Chișinău, împreună cu Înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe, Josep Borrell. La conferința de presă comună, președinta Maia Sandu a condamnat operațiunea specială 

a Rusiei în Ucraina, operațiune pe care a spus că o consideră agresiune. Republica Moldova își reafirmă însă 

statutul de neutralitate și neimplicare în conflict, a mai subliniat Maia Sandu, arătând că riscurile de securitate sunt 

mari, dar pe moment nu există premise ca războiul să ajungă pe teritoriul Republicii Moldova, transmite Radio 

Chișinău. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 19:15) /ilixandru/ilapadat 

RBC: Canada urmează să simplifice procedura de acordare a vizelor pentru ucraineni  

RADOR (2 martie) - Canada se pregătește să simplifice procedura de acordare a vizelor pentru cetățenii 

ucraineni - transmite agenția RBC. Această decizie a autorităților canadiene ar urma să faciliteze primirea 

refugiaților din orașele ucrainene atacate de Federația Rusă. (www.rbc.ua - 2 martie) /sdan/sdm2 

CNN: Secretarul de stat american se declară "consternat" de atacul rușilor asupra memorialului 

Holocaustului, Babyn Yar din Kiev  

RADOR (2 martie) - Secretarul de stat american, Antony Blinken, s-a declarat "consternat" de atacul cu 

rachete, din apropierea memorialului Holocaustului Babyn Yar, din Kiev. "Suntem consternați de informațiile 

conform cărora bombe rusești au căzut în zona memorialului Babyn Yar, omorând mai mulți oameni, acolo unde 

zeci de mii de evrei au fost masacrați în timpul Holocaustului. Condamnăm acest război brutal împotriva Ucrainei", 

a scris Blinken. Monumentul Holocaustului a fost lovit de o rachetă, au anunțat marți, autoritățile ucrainene. "Putin 

încearcă să distorsioneze și să manipuleze Holocaustul pentru a justifica invazia ilegală a unei țări suverane și 

democratice, ceea este cu totul detestabil", a declarat Natan Sharanski, președintele consiliului consultativ al 
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monumentului. El a adăugat că este "simbolic" faptul că atacul a avut loc acolo unde aproximativ 70.000 - 100.000 

de oameni au fost împușcați de naziști. (edition.cnn.com - 2 martie) /mbrotacel/sdm2 

CNN: Tânărul care urmărea avionul lui Musk, acum urmărește aeronavele oligarhilor din Rusia  

RADOR (2 martie) - Jack Sweeney, adolescentul din Florida, în Statele Unite, care a urmărit online avionul 

privat al lui Elon Musk, are acum o nouă ținta aviatică: avioanele oligarhilor și miliardarilor ruși. În vârstă de 19 

ani, Jack Sweeney, care a refuzat oferta lui Musk de 5.000 de dolari pentru a-și șterge contul de Twitter, a lansat 

recent două noi "manșe" Twitter automate - @RUOligarchJets și @Putinjet -, după invazia Rusiei în Ucraina. Cele 

două profile au adunat rapid împreună aproape 300.000 de urmăritori și asigură actualizări aproape în timp real a 

mișcărilor avioanelor private ale persoanelor vizate, împreună cu hărțile care îi localizează. Jack Sweeney a 

declarat pentru Wall Street Journal că i s-a spus de mai multe ori să deschidă astfel de conturi de urmărire, iar 

cererile au curs în valuri după ce au fost impuse sancțiuni împotriva celor mai bogați ruși. Oligarhii din Rusia se 

confruntă cu un haos economic în țară și penalizări din partea Occidentului după ce președintele rus, Vladimir 

Putin, a ordonat trupelor sale să intre în Ucraina. Statele Unite și aliații lor au răspuns la invazie aplicând sancțiuni 

împotriva celor mai bogați indivizi apropiați de Kremlin. "Este absolută nebunie ce avioane au acești oligarhi. Cei 

mai bogați ruși călătoresc cu aeronave de mărimea celor comerciale, precum Airbus A319 și Boeing 737", a 

declarat Jack Sweeney într-un interviu acordat ziarului Bloomberg. (CNN INTERNATIONAL, 2 martie, ora 

17:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Conflictul din Ucraina ar putea afecta rezerva de alimente, agravând criza din Yemen  

RADOR (2 martie) - Posibila perturbare a rezervei globale de grâu în urma invaziei Rusiei în Ucraina a 

ridicat temeri legate de criza alimentară din Yemen și de faptul că inflația prețurilor la alimente s-ar putea accentua. 

În acest context, o parte dintre yemeniți s-au grăbit să facă rezerve de făină. Programul Alimentar Mondial (PAM) 

a declarat în cursul acestei săptămâni că este posibil ca situația din Ucraina să determine creșterea suplimentară a 

prețului combustibilului și al alimentelor, în special la grâne, în Yemen, care este dependent de importuri și unde 

costurile pentru alimente s-au dublat în multe părți ale țării în ultimul an. Rusia și Ucraina exportă 29% din 

cantitatea globală de grâu, iar o întrerupere a acestui circuit ar putea determina creșterea mondială a prețurilor. 

Conflictul din Yemen a adus milioane de oameni în pragul foametei. "Acum oamenii se grăbesc să cumpere, 

oamenii sunt în alertă, anticipând o criză", a declarat un vânzător din capitala Sanaa a Yemenului. "Cumpără câte 

zece, două zeci de saci."(REUTERS - 2 martie) /aionita/ilapadat   

BBC: Emiratele Arabe Unite au suspendat accesul fără viză pentru ucraineni  

RADOR (2 martie) - Emiratele Arabe Unite au suspendat accesul fără viză pentru ucrainenii care se 

îndreaptă către statul din zona Golfului. Ambasada Ucrainei din EAU a comunicat că această modificare a intrat 

în vigoare marți fără a fi justificată. Săptămâna trecută, EAU, alături de India și China, s-au abținut de la votul 

asupra unei rezoluții a Consiliului de Securitate ONU ce condamna acțiunile Moscovei în Ucraina. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 19:24) /mbrotacel/ilapadat 

BBC: Liderii politici din Taiwan, inclusiv președintele Tsai Ing-wen, și-au donat salariile pe o lună 

pentru refugiații ucraineni  

RADOR (2 martie) - Liderii politici ai Taiwanului, inclusiv președintele Tsai Ing-wen, și-au donat salariile 

pe o lună pentru a-i ajuta pe ucrainenii care își părăsesc țara din cauza războiului. Autoritățile taiwaneze au stabilit 

conturi bancare pentru a permite și altor cetățeni din Taiwan să doneze pentru refugiații ucraineni. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 2 martie, ora 12:00) /mbaciu/sdm2 

BBC: Comitetul Paralimpic Internațional ar putea decide interzicerea participării sportivilor ruși 

la Jocurile Paralimpice  

RADOR (2 martie) - Comitetul Paralimpic Internațional se reunește la Beijing, pentru a decide dacă va 

interzice participarea sportivilor ruși la Jocurile Paralimpice de Iarnă, care debutează în această săptămână. Echipa 

Rusiei se află, deja, în China, iar sportivii acesteia ar urma să concureze sub drapelul un drapel Comitetului 
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Paralimic Rus, din cauza sancțiunilor anterioare, legate de dopajul sponsorizat de stat. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 2 martie, ora 8:00) /mbrotacel/sdm2 

REUTERS: Primul transport de ajutoare medicale destinate Ucrainei sosește joi în Polonia (OMS)  

RADOR (2 martie) - Primul transport de ajutoare medicale destinate Ucrainei va sosi joi în Polonia, a 

anunțat miercuri Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Transportul umanitar conține șase tone de truse de prim 

ajutor, kituri și materiale pentru intervenții chirurgicale de urgență, care vor fi livrate Ucrainei pentru a acoperi 

nevoile a peste 1.000 de pacienți. De asemenea, ajutorul medical conține și alte materiale și dispozitive medicale 

necesare pentru asistarea medicală a 150.000 de persoane, a precizat directorul general al OMS, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, în cadrul unei informări la Geneva. Directorul general al OMS a subliniat necesitatea instituirii unui 

coridor umanitar, pentru a exista certitudinea că rezervele medicale ajung rapid la cei care au cea mai mare nevoie 

de ele. (REUTERS - 2 martie, ora 17:06) /mbaciu/ilapadat 

BBC: OMS se declară îngrijorată de catastrofa umanitară din Ucraina, din cauza lipsei asistenței 

medicale de urgență  

RADOR (2 martie) - Organizația Mondială a Sănătății se declară „profund îngrijorată de urgența umanitară” 

din Ucraina și de atacurile asupra personalului medical și a spitalelor. Un prim transport de consumabile medicale 

sosește joi în Polonia, care conține suficiente provizii pentru asistență de urgență pentru 1.000 de pacienți. Într-un 

briefing, directorul OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, subliniază necesitatea unui coridor umanitar care să 

asigure transportul în siguranță al proviziilor către persoanele care au cea mai mare nevoie din Ucraina. Dr Mike 

Ryan, de asemenea, de la OMS, spune: „Trupurile și oasele oamenilor sunt rupte. Se pierd vieți ale oamenilor și 

nu există un serviciu de sănătate disponibil care să furnizeze acea îngrijire salvatoare”. Dr. Ryan spune că lucrătorii 

din domeniul sănătății transportă copii în subsolurile spitalelor și au nevoie de mai mult oxigen pentru a-i menține 

pe oameni în viață: „Nu poți fi pus pe o listă de așteptare pentru oxigen”. De asemenea, OMS se îngrijorează că 

mișcarea în masă a aproximativ 870.000 de persoane din casele lor din Ucraina ar putea duce la o creștere a 

cazurilor de COVID-19. (www.bbc.com - 2 martie, ora 21:36) /aboboc/avladucu 

X.5.  Perspectiva de mediu. 

CNN: IAEA a primit o solicitare din partea Ucrainei pentru a asigura securizarea centralelor 

nucleare  

RADOR (2 martie) - Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA) a declarat miercuri că a primit 

o solicitare din partea autorităților pentru energie nucleară din Ucraina pentru "asigurarea unei asistențe de urgență 

în coordonarea activităților legate de securizarea centralei nucleare de la Cernobîl și a altor centrale nucleare din 

țară". Solicitarea survine după ce Rusia a notificat IAEA că forțele sale au preluat controlul asupra teritoriului din 

jurul centralei nucleare Zaporijjia, a declarat marți directorul general al agenției, Mariano Grossi. Scrisoarea 

trimisă de Rusia către IAEA precizează că personalul militar de la centrală "continuă activitatea de asigurare a 

securității nucleare și monitorizează radiațiile în modul normal de operare. Nivelul radiațiilor este normal". 

Imaginile postate pe media sociale și verificate de CNN miercuri arată muncitori blocând drumul de acces către 

centrala nucleară, una dintre cele mai mari din Europa. Săptămâna trecută, trupele ruse au preluat controlul la 

centrala nucleară Cernobîl din nordul Ucrainei, locul celui mai mare dezastru nuclear produs la nivel mondial. 

IAEA a mai spus că Mariano Grossi va avea consultări și va menține contractul pentru a da curs solicitării Ucrainei. 

(CNN INTERNATIONAL, 2 martie, ora 14:00) /mbaciu/ilapadat 
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3 Martie (Joi) 

XI.1. Perspectiva politică  

REUTERS: Rusia avertizează Occidentul cu privire la o nouă escaladare 

 a tensiunilor cu Moscova (Riabkov, citat de Interfax) 

RADOR (3 martie) - Moscova continuă contactele cu Washingtonul, în special prin intermediul 

ambasadelor, și consideră că negocierile cu Ucraina, care au loc în Belarus, ar putea aduce rezultate, a declarat, 

joi, adjunctul ministrului de externe rus, Serghei Riabkov, citat de agenția de presă Interfax. În același timp, 

Riabkov a spus că, în opinia sa, obiectivele operațiunii militare ale Rusiei în Ucraina vor fi realizate în totalitate. 

Potrivit  Interfax, Riabkov a avertizat Occidentul în legătură cu o nouă escaladare a tensiunilor cu Moscova. 

(REUTERS - 3 martie, ora 10:30) /mbrotacel/schelaru 

TASS: Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acordat un interviu joi presei ruse și străine 

RADOR (3 martie) - Rusia desfășoară a doua săptămână operațiunea militară specială în Ucraina. Ministrul 

rus de externe, Serghei Lavrov, a acordat joi un interviuri presei ruse și străine, pe fondul celei de-a doua săptămâni 

a operațiunii militare speciale a Rusiei în Ucraina. Pe 24 februarie, președintele rus Vladimir Putin, a anunțat 

declanșarea unei operațiuni militare speciale în Ucraina, acesta fiind un răspuns după cum a susținut Putin la apelul 

de sprijin solicitat de către liderii celor două republici din Donbas. Putin a subliniat că planurile Moscovei nu 

includ ocuparea teritoriilor ucrainene, scopul fiind demilitarizarea și denazificarea țării. SUA, UE, Marea Britanie, 

precum și o serie de alte state au anunțat că impun sancțiuni împotriva unor persoane fizice și juridice din Rusia. 

(Agenția de presă TASS - 3 martie) /vdraguta/cpodea 

REUTERS: Kremlinul susține că militarii ruși din Ucraina sunt eroi 

RADOR (3 martie) - Joi, Kremlinul a salutat militarii ruși care luptă în Ucraina, descriindu-i ca eroi care 

vor rămâne în istorie alături de soldații care au înfrânt Germania nazistă, respingând zvonurile legate de planurile 

Rusiei de a introduce legea marțială. Președintele rus Vladimir Putin va prezida joi o întâlnire a consiliului de 

securitate, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cursul unei ședințe de informare. 

(REUTERS - 3 martie, ora 12:06) /aionita/gpodea 

REUTERS: Rusia are ca obiectiv împiedicarea Ucrainei să se alăture NATO (Lavrov) 

RADOR (3 martie) - Operațiunile armatei ruse împotriva Ucrainei au ca scop, printre altele, asigurarea că 

aceasta nu se alătură NATO, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, pentru televiziunea rusă de stat, 

în cursul zilei de joi. Lavrov a afirmat că forțele ruse atacă obiective militare din Ucraina, dar a adăugat că termenul 

"daune colaterale" este folosit, începând de la campaniile occidentale în Irak și Libia. (REUTERS - 3 martie, ora 

12:06) /aionita/gpodea 

REUTERS: Occidentul nu ne poate ignora îngrijorările la nesfârșit (Lavrov) 

RADOR (3 martie) - Occidentul cunoaște îngrijorările Rusiei și va trebui să le abordeze la un moment dat, 

a declarat joi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat televiziunii de stat. El a afirmat că 

vede sancțiunile occidentalilor ca pe o "taxă pe independență". (REUTERS - 3 martie, ora 12:06) /aionita/gpodea 

REUTERS: Rusia ar putea continua războiul din Ucraina "până la final" (Serghei Lavrov) 

RADOR (3 martie) - Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat, joi, că, în opinia sa, unii lideri 

externi se pregătesc de război împotriva Moscovei, iar Moscova ar putea continua "până la final" operațiunea sa 

militară în Ucraina. Lavrov a mai spus că Rusia nu are niciun gând de război nuclear. Fără a oferi dovezi pentru 

a-și susține afirmațiile, într-un interviu acordat televiziunii de stat, la o săptămână după ce Rusia a invadat Ucraina, 

Lavrov l-a acuzat și pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski - etnic evreu - de faptul că se află la conducerea 
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unei "societăți în care nazismul înflorește". Totodată, el a afirmat că nu se îndoiește de faptul că va fi găsită o 

soluție la criza din Ucraina, iar o nouă rundă de discuții între oficiali ucraineni și ruși este pe cale să înceapă. Însă 

a subliniat că dialogul cu Occidentul trebuie să se bazeze pe respect reciproc, acuzând NATO de tentativa de a-și 

menține supremația, și a spus că, deși Rusia are multă bunăvoință, nu poate lăsa pe nimeni să îi submineze 

interesele. Moscova nu va permite Ucrainei să păstreze infrastructura ce amenință Rusia, a adăugat Lavrov. De 

asemenea, Moscova nu poate tolera ceea ce Lavrov a numit o amenințare militară din partea Ucrainei, adăugând 

că este convins de faptul că Rusia a avut dreptate în privința Ucrainei. "Ideea nucleară se învârte constant în mințile 

politicienilor occidentali, însă nu și în mințile rușilor", a spus Lavrov. "Vă asigur că nu vom permite ca vreun fel 

de provocări să ne dezechilibreze." Rusia nu se simte izolată politic, iar chestiunea modului în care trăiește Ucraina 

ar trebui să fie definită de poporul său, a precizat ministrul rus. Oficiali ucraineni au acuzat forțele ruse de lovirea 

unor zone civile, însă Lavrov a spus că trupele ruse au ordine stricte de a folosi arme de înaltă precizie pentru a 

distruge infrastructura militară. Fără a oferi dovezi, Lavrov a spus că Rusia are informații conform cărora SUA se 

tem de perspectiva pierderii controlului asupra a ceea ce el a descris drept laboratoare chimice și biologice din 

Ucraina și a acuzat Marea Britanie de construirea unor baze militare în această țară. (REUTERS - 3 martie, ora 

12:18) /mbrotacel/schelaru 

CNN: Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a abordat subiectul victimele militare suferite de Rusia 

după invazia în Ucraina 

RADOR (3 martie) - Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, și-a exprimat "tristețea profundă" 

în legătură cu victimele militare suferite de Rusia în timpul invaziei în Ucraina. "În mod normal, ne exprimăm cu 

toții condoleanțele față de rude și prieteni, cei care și-au pierdut soții sau fiii. Bineînțeles, aceasta este o mare 

tragedie pentru noi toți", a afirmat Peskov, joi. "În același timp, cu toții admirăm eroismul armatei. Faptele lor de 

curaj vor rămâne, bineînțeles, în istorie, ca o realizare împotriva naziștilor și o îndeplinire a acestei sarcini 

importante." Referința la nazism face parte din campania de propagandă a președintelui Vladimir Putin, care - fără 

dovezi și neconform cu realitatea - s-a referit la invazia țării sale în Ucraina ca la o campanie de "denazificare". 

Peskov a adăugat că Putin va aborda subiectul victimelor de război la începutul reuniunii de joi a Consiliului de 

Securitate rus. El nu a răspuns întrebării legate de decretarea unor zile de doliu național. Totodată, Peskov a respins 

speculațiile apărute online în legătură cu posibila instituire a legii marțiale în Rusia sau la o interdicție de călătorie 

pentru bărbații de vârstă militară. "Acestea sunt farse, pur și simplu farse care circulă. Prin urmare, trebuie să fiți 

foarte atenți la toate informațiile și să nu deveniți victime ale zvonurilor." Rusia a introdus o serie de măsuri 

economice de urgență, inclusiv restricții asupra transferurilor monetare în străinătate. Rubla rusă s-a prăbușit în 

raport cu dolarul, ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina. (edition.cnn.com - 3 martie) /mbrotacel/sdm2 

REUTERS: Putin i-a spus lui Macron că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina 

RADOR (2 martie) - Președintele rus, Vladimir Putin, i-a spus joi, omologului său francez, Emmanuel 

Macron, că obiectivele operațiunii militare a Rusiei în Ucraina - demilitarizarea și statutul de neutralitate - vor fi 

atinse în orice situație, potrivit Kremlinului. Putin a mai spus că orice tentativă a Kievului de a întârzia negocierile 

va avea drept rezultat adăugarea mai multor puncte pe lista de solicitări a Moscovei. (REUTERS - 3 martie, ora 

15:06) /mbrotacel/sdm2 

TASS: Rusia consideră expulzarea a doi diplomați din Bulgaria drept o provocare, afirmă Maria 

Zaharova 

RADOR (3 martie) - Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat, 

joi, că Moscova consideră expulzarea a doi diplomați ruși din Bulgaria drept o adevărată provocare și își rezervă 

dreptul de a lua măsuri de răspuns. "Într-adevăr, la 2 martie, autoritățile bulgare i-au declarat persona non grata pe 

doi diplomați ai Ambasadei Rusiei la Sofia. /…/ Considerăm acest pas al conducerii oficiale de la Sofia, făcut în 

ajunul unei date sfinte pentru istoria noastră comună, aniversarea eliberării Bulgariei de sub jugul otoman în urma 

războiului ruso-turc din 1877-1878 /... / ca o adevărată provocare. Partea rusă își rezervă dreptul de a lua măsuri 

de răspuns" - a declarat Zaharova, în timpul unui briefing de presă. (www.tass.ru - 3 martie) /ssirbu/sdm2 
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REUTERS: Directorul agenției de informații externe a Rusiei a spus că războiul rece cu Occidentul 

a devenit "fierbinte" 

RADOR (3 martie) - Șeful agenției de informații externe a Rusiei a declarat joi că este greșit să se vorbească 

despre un nou Război Rece între Rusia și Occident, deoarece situația este deja "fierbinte". "Politicienilor și 

comentatorilor occidentali le place să numească ceea ce se întâmplă un 'nou război rece'. Se pare că paralelele 

istorice nu sunt pe deplin potrivite aici", a afirmat Serghei Narîșkin pe site-ul agenției sale. "Fie și numai pentru 

că în a doua jumătate a secolului al XX-lea Rusia a luptat cu Occidentul de pe poziții îndepărtate, iar acum războiul 

a ajuns chiar la granițele Patriei noastre. Deci pentru noi cu siguranță nu este 'rece', ci destul de 'fierbinte' ". 

(REUTERS - 3 martie) /opopescu/sdm2 

TASS: Cu cât operațiunea specială rusă în Ucraina se desfășoară mai cu succes, cu atât isteria 

Occidentului este mai mare, afirmă Serghei Narîșkin 

RADOR (3 martie) - Directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), Serghei Narîșkin, a 

declarat că cu cât operațiunea militară specială a Rusiei în Ucraina se desfășoară cu mai mare succes, cu atât isteria 

Statele Unite ale Americii și a altor țări NATO devine mai puternică, se afirmă într-un comunicat publicat, 

miercuri, de serviciul de presă al SVR. "Cu cât operațiunea specială rusă în Ucraina se desfășoară cu succes, cu 

atât mai puternică devine isteria Statele Unite ale Americii și a altor țări NATO. Președintele american, Joe Biden 

chiar i-a confundat pe ucraineni cu iranieni în timpul ultimului său discurs către națiune. Atacurile vin din toate 

direcțiile: nu numai împotriva companiilor și băncilor rusești, ci și împotriva oamenilor țării - jurnaliști, sportivi, 

oameni de știință, reprezentanți ai domeniului culturii și artei" - se afirmă în comunicat. Scopul sancțiunilor 

occidentale împotriva Rusiei este distrugerea statalității acesteia, se precizează în declarația șefului Serviciului rus 

de Informații Externe. "Măștile au fost aruncate. Occidentul nu încearcă doar să înconjoare Rusia cu o nouă 

"cortina de fier". Vorbim despre încercări de a ne distruge statul – "de anulare a acestuia", așa cum se spune acum 

în "tolerantul" mediu liberal-fascist" - se afirmă în text. Potrivit afirmațiilor lui Narîșkin, Statele Unite ale Americii 

și aliații lor încearcă să creeze o blocadă economică și informațională a Federației Ruse, deoarece nu au curajul 

pentru o confruntare deschisă. "Pentru că SUA și aliații lor nu au nici posibilitatea și nici spiritul pentru a încerca 

să facă acest lucru într-o confruntare politico-militar deschisă și sinceră, se fac încercări mărunte de a stabili o 

blocadă economică, informațională și umanitară. Dar ceea ce este cel mai dezgustător, acest lucru se face sub 

sloganuri false despre necesitatea de a apăra suveranitatea Ucrainei și securitatea europeană" - a declarat Narîșkin. 

Conflictul din Ucraina este un motiv bun pentru revizuirea regimurilor și obligațiilor juridico-internaționale, 

consideră șeful Serviciului rus de Informații Externe. (www.tass.ru - 3 martie) /ssirbu/sdm2 

BBC: Gigantul petrolier rus Lukoil a cerut încetarea imediată a luptelor din Ucraina 

RADOR (3 martie) - Compania petrolieră rusă Lukoil a cerut încetarea imediată a luptelor din Ucraina. Al 

doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, Lukoil este una dintre primele companii majore din țară care 

ia atitudine împotriva invaziei din Ucraina. Într-un comunicat, compania a anunțat că susține încheierea imediată 

a conflictului armat. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 19:05) /opopescu/sdm2 

TASS: În timpul operațiunii din Ucraina, soldații ruși acționează curajos, ca niște adevărați eroi, 

afirmă Vladimir Putin 

RADOR (3 martie) - În timpul operațiunii din Ucraina, soldații și ofițerii ruși acționează cu curaj, ca niște 

adevărați eroi, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, joi, în timpul întâlnirii cu membri permanenți ai 

Consiliului de Securitate. Șeful statului rus mai adăugat că operațiunea militară specială se desfășoară strict 

conform programului și conform planului, toate sarcinile atribuite sunt îndeplinite. "Vreau să vă spun că 

operațiunea militară specială se desfășoară strict conform programului și conform planului. Toate sarcinile 

atribuite sunt rezolvate cu succes" - a declarat Vladimir Putin și l-a rugat pe ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, 

să raporteze în detaliu despre aceasta. (www.tass.ru - 3 martie) /ssirbu/sdm2 
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REUTERS: Vladimir Putin a spus că operațiunea rusă din Ucraina decurge conform planificării 

RADOR (3 martie) - Președintele Vladimir Putin a declarat joi că operațiunile militare ale Rusiei în Ucraina 

decurg conform planului și și-a lăudat soldații ca pe niște eroi. În cursul unei alocuțiuni televizate, dl Putin a 

pronunțat o serie de acuzații împotriva forțelor ucrainene, pentru care nu a oferit dovezi, inclusiv că ar ține ostatici 

cetățeni străini și că ar folosi "scuturi umane". (REUTERS - 3 martie) /opopescu/sdm2 

TASS: Rusia nu analizează posibilitatea părăsirii OSCE 

RADOR (3 martie) - Moscova nu analizează, deocamdată, retragerea din OSCE sau suspendarea calității de 

membru, dar răbdarea are și ea o limită, a declarat, joi, în timpul unui briefing de presă, purtătorul de cuvânt al 

Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova. "Nu ne gândim încă la retragerea sau suspendarea calității de 

membru. Vom avea întotdeauna timp să facem asta. Dar, în același timp, aș dori să spun că răbdarea are și ea o 

limită" - a declarat diplomatul rus. (www.tass.ru - 3 martie) /ssirbu/sdm2 

TASS: Rusia observă o poziție echilibrată a Chinei cu privire la situația din jurul Ucrainei 

RADOR (3 martie) - Moscova observă că Beijingul adoptă o poziție echilibrată cu privire la situația din 

jurul Ucrainei, a declarat, joi, în timpul unui briefing de presă, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, 

Maria Zaharova. "Remarcăm că Beijingul abordează problema ucraineană dintr-o poziție echilibrată. China a 

cerut, în repetate rânduri, respectarea principiilor indivizibilității securității, s-a pronunțat față de inadmisibilitatea 

asigurării securității regionale pe seama extinderii blocurilor militare și a subliniat raționalitatea preocupărilor 

Rusiei cu privire la aceste probleme" - a declarat Zaharova. În plus, a continuat diplomatul, China nu ezită să spună 

adevărul despre adevăratul rol al SUA în criza ucraineană. Zaharova a adăugat, de asemenea, că China "mai bine 

ca oricine știe cum Statele Unite și aliații acestora, care s-au alăturat acestei ideologii vicioase", pot agrava situația 

din alte țări, "fără să aibă niciun fel de mandate sau motive pentru a face acest lucru". "China cu siguranță nu este 

o țară căreia oricine să-i poată spune de ce parte să fie. Cu siguranță nu este o țară care are o poziție impusă de 

altcineva asupra evenimentelor politice" - a declarat Zaharova. "În relațiile cu prietenii noștri chinezi, pornim în 

primul rând de la respectul reciproc, încrederea reciprocă și luarea în calcul a intereselor cheie ale partenerilor. 

Apreciem foarte mult disponibilitatea Beijingului pentru o evaluare obiectivă și imparțială a problemei ucrainene" 

- a spus diplomatul rus. (www.tass.ru - 3 martie) /ssirbu/ilapadat 

 

REUTERS: Negociatorul părții ruse în conflictul Rusia-Ucraina susține că runda a doua de discuții 

a înregistrat un progres important 

RADOR (3 martie) - Rusia și Ucraina au convenit asupra necesității stabilirii unor coridoare umanitare și 

posibile încetări ale focului în jurul acestor coridoare, pentru ucrainenii care fug din calea luptelor, au declarat joi 

ambele părți participante la negocieri. Negociatorul rus Vladimir Medinski a declarat că runda a doua de negocieri 

s-a încheiat cu "un progres important". Cu toate acestea, forțele ruse au înconjurat și bombardat mai multe orașe 

ucrainene, în a opta zi de la începerea invaziei. Negociatorul părții ucrainene, Mihailo Podoleak, a declarat că 

runda a doua s-a încheiat fără rezultatele așteptate de Kiev, dar cele două părți au ajuns la înțelegere în ce privește 

evacuarea civililor ucraineni. La Moscova, președintele rus, Vladimir Putin, a respins acuzațiile comunității 

internaționale potrivit cărora Rusia a lansat o invazie în Ucraina și a afirmat că operațiunile forțelor ruse decurg 

conform planurilor. (REUTERS - 3 martie, ora 20:48) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Mercenarii trimiși de Occident în Ucraina ar putea deveni o mare problemă pentru Europa, 

afirmă MAE al Rusiei 

RADOR (3 martie) - Mercenarii pe care țările occidentale au promis că îi vor trimite în Ucraina ca sprijin 

militar ar putea deveni o problemă globală pentru Europa la întoarcerea lor, a declarat, joi, în timpul unui briefing 

de presă purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. "Pot să fac nu doar o prognoză, pot 

să fac o predicție, iar voi o puteți verifica. Dacă vor alege această cale, și țările NATO, Uniunea Europeană, Statele 

Unite vor trimite acolo (în Ucraina - nota TASS) mercenari ca să lupte, într-un timp foarte scurt aceștia se vor 

întoarce înapoi de unde au pecat. Numai ei vor fi oameni complet diferiți - oameni care vor ști gustul sângelui, 
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oameni care, din mai multe motive, vor deveni o problemă globală în Europa" - a declarat Zaharova. Ea a subliniat 

că, anterior, Kievul a anunțat că țările occidentale au promis să trimită 16.000 de mercenari în Ucraina ca sprijin. 

(www.tass.ru - 3 martie) /ssirbu/ilapadat 

CNN: Invazia Rusiei în Ucraina este un act barbar, susține fostul ministru rus de externe Andrei 

Kozirev 

RADOR (3 martie) - Fostul ministru de externe al Rusiei, Andrei Kozirev, a declarat, într-un interviu acordat 

CNN, că războiul din Ucraina este "un act barbar". "Este un act barbar. Era total exclus să mi-l imaginez pe vremea 

când eram ministru de externe", a declarat Andrei Kozirev în interviul cu realizatorul CNN Christiane Amanpour. 

"Mai târziu am început să înțeleg că ei ”au luat-o la vale”, ca să spun așa, și că se simt privilegiați în fața 

eventualelor acuzări atât acasă, cât și în străinătate. Și asta le-a cam crescut apetitul, din păcate, dar nu pentru 

construirea Rusei. Acum ei distrug viitorul tuturor fraților lor cu acest război fratricid", a mai spus Andrei Kozirev. 

Fostul ministru rus de externe a subliniat că sancțiunile impuse de Occident împotriva Rusiei "ar trebui să înceapă 

să îi vizeze pe factorii de decizie sau pe executanții deciziilor acelor factori de decizie din guvernul rus". Andrei 

Kozirev a avertizat că sancțiunile care îi vizează pe președintele Vladimir Putin și pe ministrul rus de externe, 

Serghei Lavrov sunt "ca și cum nu ați face nimic, aproape nimic, pentru că nimic, mă gândesc, nu este pe numele 

lor... Nu le puteți găsi bunurile, pentru că totul este trecut pe numele altor persoane". Marți, Andrei Kozirev a făcut 

apel pe Twitter la toți diplomații ruși să demisioneze din funcții în semn de protest față de invazia Rusiei în Ucraina. 

Andrei Kozirev a fost primul ministru de externe după dizolvarea Uniunii Sovietice, sub conducerea președintelui 

rus Boris Elțîn. (CNN INTERNATIONAL, 3 martie, ora 23:00) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că moralul forțelor ruse scade 

RADOR (3 martie) - Într-un mesaj de pe Facebook postat miercuri seară, Zelenski a spus: "Din ce în ce mai 

mulți ocupanți fug înapoi în Rusia, de la noi, de la voi, de la toți cei care alungă inamicul cu tunuri, tancuri, 

elicoptere - cu tot ce trage. Vă doresc sănătate, ucraineni nativi, puternici și buni, dar nu inamicului! Suntem o 

națiune care a stricat planurile inamicului într-o săptămână - planuri care au fost construite de ani de zile, ticăloase, 

calculate, cu ură pentru țara noastră, pentru poporul nostru, pentru orice popor care are 2 lucruri: libertate și inimă. 

Dar noi i-am oprit și i-am bătut|". Zelenski a adăugat: "Armata noastră, polițiștii noștri de frontieră, apărarea 

noastră teritorială, chiar și fermierii obișnuiți capturează armata rusă în fiecare zi. Și toți captivii spun un singur 

lucru: nu știu de ce sunt aici. Moralul inamicului se deteriorează constant". El a menționat, de asemenea, opoziția 

față de forțele ruse ale ucrainenilor de rând: "Blocând drumurile, oamenii ies în fața vehiculelor inamice - este 

extrem de periculos, dar cât de curajos. Este și salvator". Zelenski a acuzat trupele ruse de jafuri. "Să-i alungăm în 

rușine, la fel ca acei oameni care alungă ocupanții din magazinele alimentare când armata rusă încearcă să găsească 

mâncare. Aceștia nu sunt războinici ai superputerii, sunt copii confuzi care au fost folosiți. Nu vor avea pace aici, 

nu vor avea mâncare aici, nu vor avea nici un moment de liniște aici. Ocupanții vor primi un singur lucru din 

Ucraina - o respingere, o respingere demnă. Întotdeauna își vor aminti că nu am renunțat. Armata noastră face 

totul pentru a distruge complet inamicul. 9.000 de ruși au fost uciși într-o săptămână", a spus Zelenski. CNN nu 

poate confirma estimările ucrainene cu privire la numărul de victime suferit de forțele ruse. (CNN 

INTERNATIONAL - 3 martie, ora 3:25) /aboboc/atataru 

KORRESPONDENT: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat numărul pierderilor 

înregistrat în rândul armatei ruse în Ucraina 

RADOR (3 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că, cu fiecare zi care trece, 

moralul ocupanților ruși scade și fug din Ucraina, alungați de toți cei care îi alungă cu armele și cu un moral ridicat. 

În decurs de o săptămână, pierderile în rândul personalului armatei ruse se ridică la aproximativ nouă mii de 

militari, a anunțat joi, 3 martie, pe canalul Telegram, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. ''Aproape 9.000 

de militari ruși au fost uciși într-o săptămână'', a spus el. Președintele a subliniat că armata ucraineană face tot 

posibilul pentru a învinge inamicul. În mod special, potrivit lui Zelenski, în direcția orașului Mikolaiv, ocupanții 

așteaptă zeci de elicoptere pentru a-și transporta militarii morți și răniți. ''Au 19 ani, 20 de ani, ce au văzut ei în 

viață, în afară de asta, în afară de invadarea unui pământ străin?'', a declarat șeful statului. El a subliniat că Ucraina 

nu-și dorește să fie acoperită cu cadavrele militarilor. "Plecați acasă cu toată armata voastră! Spuneți-i 
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comandamentului vostru că vă doriți să trăiți, că nu doriți să muriți!", i-a îndemnat Zelenski pe militarii ruși, în 

mesajul transmis pe 3 martie. (www.korrespondent.net - 3 martie) /vdraguta/gpodea 

RBC: A doua rundă de negocieri ruso-ucrainene: Kievul susține că agresorul își supraestimează 

posibilitățile 

RADOR (3 martie) - Rusia își supraestimează posibilitățile prin cerințele prezentate Ucrainei în contextul 

negocierilor de încetare a focului - transmite Centrul pentru Contracararea Dezinformării din cadrul Consiliului 

de Securitate și Apărare Națională de la Kiev. Departamentul a transmis acest scurt mesaj înaintea celei de-a doua 

runde de discuții dintre Rusia și Ucraina, care ar urma să aibă loc pe 3 martie. La această întâlnire, care va avea 

loc pe teritoriul belarus, vor lua parte reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei. Miercuri seară, Rusia a anunțat că va cere 

Ucrainei să îndeplinească următoarele cerințe: recunoașterea Crimeii ca parte a Federației Ruse; recunoașterea 

celor două republici separatiste din Donbas; demilitarizarea și "denazificarea" țării. "Poziția agresorului pare 

extrem de ciudată, având în vedere numărul invadatorilor uciși și echipamentelor rusești distruse" - se arată în 

mesajul Centrului ucrainean pentru Contracararea Dezinformarii. (www.rbc.ua - 3 martie) /sdan/gpodea 

BBC: În Belarus va avea loc a doua rundă de negocieri de pace între Ucraina și Rusia 

RADOR (3 martie) - A doua rundă de negocieri de pace între oficiali ucraineni și ruși urmează să aibă loc 

joi, în Belarus. Oficialii ucraineni au afirmat că își vor păstra poziția. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a 

afirmat că Rusia rămâne dedicată demilitarizării vecinei sale. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 9:00) 

/aionita/gpodea 

REUTERS: A doua rundă de negocieri Rusia-Ucraina ar putea începe în câteva ore (Belta) 

RADOR (3 martie) - A doua rundă de convorbiri dintre Rusia și Ucraina ar putea începe în Belarus la ora 

12:00 GMT, a transmis agenția de stat belarusă Belta, citându-l pe negociatorul-șef al Rusiei, Vladimir Medinski. 

(REUTERS - 3 martie, ora 11:54) /mbrotacel/cpodea 

REUTERS: Ucraina cere AIEA să solicite sprijin NATO pentru închiderea spațiului aerian 

deasupra centralelor nucleare ucrainene 

RADOR (3 martie) - Ucraina a cerut Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) să solicite 

sprijinul NATO pentru a închide spațiul aerian deasupra centralelor nucleare ucrainene, pentru a preveni acte de 

"terorism nuclear" ale Rusiei, a anunțat, joi, Ministerul Energiei de la Kiev. Ucraina are 15 reactoare nucleare, iar 

Rusia a preluat, deja, controlul asupra centralei nucleare dezafectate de la Cernobîl, în timpul invaziei din ultima 

săptămână din statul vecin. "Insistăm asupra adoptării urgente a unor măsuri decisive", precizează ministerul 

ucrainean, într-un comunicat.  (REUTERS - 3 martie) /mbrotacel/cpodea 

REUTERS: Președintele ucrainean Zelenski susține că liniile defensive continuă să reziste atacului 

Rusiei 

RADOR (3 martie) - Liniile defensive ale Ucrainei rezistă împotriva atacului Rusiei, a afirmat președintele 

ucrainean Volodimir Zelenski în cea mai recentă filmare postată de el joi, adăugând că atacurile Moscovei asupra 

Ucrainei nu s-au oprit de la mijlocul nopții. "Nu avem nimic de pierdut în afară de libertatea noastră", a afirmat 

Zelenski, adăugând că Ucraina primește în fiecare zi arme de la aliații internaționali. El a afirmat că au trecut doi 

ani de când Ucraina a înregistrat primul caz de COVID-19: "A trecut o săptămână de când ne atacă un alt virus", 

a spus el despre invazia Rusiei. Zelenski a afirmat că modificarea tacticii de către Rusia și atacarea civililor în 

orașe demonstrează că Ucraina reușește să reziste planului inițial al Moscovei, de a obține o victorie rapidă prin 

atac terestru. El a transmis Rusiei să studieze cuvântul "reparații", pentru că Ucraina va cere Moscovei daune 

pentru tot ce a distrus în timpul invaziei. De asemenea, a transmis că Ucraina plătește pensiile și oferă ajutoare 

celor care nu pot lucra din cauza războiului. El a afirmat că 16.000 de străini s-au oferit voluntari să lupte pentru 

Ucraina. Într-un discurs emoționant, Zelenski a afirmat că ucrainenii au trecut prin două războaie mondiale, prin 

foamete, Holocaust, teroarea sovietică, explozia nucleară de la Cernobîl, ca și prin anexarea Crimeii de către Rusia 

și susținerea rebelilor din est. "Nu avem cel mai mare teritoriu...nu avem arme nucleare, nu oferim petrol și gaz 
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piețelor internaționale. Dar avem poporul nostru. Avem pământul nostru. Și pentru asta luptăm". Într-un mesaj 

pentru președintele rus, Vladimir Putin, Zelenski a spus "Du-te și salvează-ți vorbitorii de rusă. Nu de peste tot din 

lume, ci de la tine de acasă. Sunt mulți acolo, cam 150 de milioane. Iar pentru aici - Glorie Ucrainei!"(REUTERS 

- 3 martie, ora 12:00) /aionita/cpodea 

RBC: Ucraina califică drept terorism nuclear capturarea centralei de la Cernobîl 

RADOR (3 martie) - Ucraina face apel la Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) să ceară 

NATO să închidă spațiul aerian deasupra instalațiilor nucleare și, de asemenea, să intensifice acțiunile de prevenire 

a actelor de terorism nuclear, cum ar fi confiscarea centralei nucleare de la Cernobîl și a zonei de excludere de 

către trupele trimise de Rusia să lupte pe teritoriul statului ucrainean. Operatorul centralelor nucleare din Ucraina, 

Energoatom, a scris pe Telegram că Ucraina insistă și asupra acțiunilor AIEA pentru o încetare imediată a focului 

și pentru a preveni apropierea forțelor de ocupație la mai puțin de 30 de kilometri de centrala nucleară. "Capturarea 

centralei nucleare de la Cernobîl, cunoscută în întreaga lume, are toate semnele unui act de terorism nuclear comis 

împotriva instalațiilor nucleare ale centralei de la Cernobîl și a personalului acestuia de către formațiunile militare 

ale Federației Ruse" - a acuzat Energoatom. Compania mai atrage atenția asupra faptului că personalul centralei 

nucleare de la Cernobîl este capturat de armata rusă, suferind o presiune psihologică și fiind epuizat moral. 

(www.rbc.ua - 3 martie) /sdan/gpodea 

RBC: Ocupanții vor avea parte de multe surprize, le cunoaștem intențiile - susține un consilier din 

cancelaria prezidențială ucraineană 

RADOR (3 martie) - Trupele de ocupație ruse plănuiesc un atac asupra Kievului dinspre nord-est, dar Forțele 

Armate ale Ucrainei cunosc intențiile inamicului - a declarat, miercuri, Oleksi Arestovici, consilierul șefului 

Biroului Președintelui de la Kiev. Potrivit acestuia, datele existente la 3 martie arată că situația este controlată de 

Forțele Armate ale Ucrainei. "Inamicul a fost oprit, iar unități și subunități separate ale acestuia încearcă să ajungă 

în acele zone care nu sunt controlate de Forțele Armate ale Ucrainei și să avanseze spre Kiev din direcția nord-est. 

Știm despre această intenție. Situația este sub control. Îi așteaptă multe surprize" - a adăugat consilierul. 

(www.rbc.ua - 3 martie) /sdan/cpodea 

BBC: Ucraina va fi reconstruită, iar Rusia va plăti financiar distrugerile provocate (Volodimir 

Zelenski) 

RADOR (3 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimr Zelenski, a promis că țara sa va fi reconstruită, iar 

Rusia va plăti din punct de vedere financiar pentru distrugerea pe care o provoacă. Într-o declarație video, 

președintele Zelenski a lăudat curajul celor care își apără țara. "Suntem o țară care am zdrobit într-o săptămână 

planurile inamicului, planuri care au fost construite de ani întregi cu o ură infamă pentru țara noastră, pentru 

poporul nostru, pentru orice persoană care are două calități: are inimă și are libertate. Dar i-am oprit, i-am bătut, 

armata noastră, grănicerii noștri, apărarea noastră terestră, chiar și fermierii obișnuiți au capturat în fiecare zi 

militari ruși, care cu toții spun același lucru, că nu știu de ce se află aici", a declarat Volodimir Zelenski. 

Comentariile președintelui ucrainean survin pe fondul luptelor care continuă în interiorul și în jurul orașelor din 

estul, sudul și nordul Ucrainei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 13:00) /mbaciu/cpodea 

RBC: Kievul face apel la partenerii internaționali să închidă spațiul aerian deasupra Ucrainei 

RADOR (3 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a făcut apel la NATO să închidă 

spațiului aerian deasupra Ucrainei. Potrivit acestuia, în caz de refuz, "sângele ucrainenilor va fi pe mâinile lor". 

"Le spunem partenerilor noștri din NATO că se pot gândi oricât cum să evite o confruntare directă cu Rusia, dar, 

dacă nu ne ajută să oprim Rusia acum, o confruntare directă va fi inevitabilă, pentru că ei vor fi următorii. Cei care 

cred că Rusia nu va îndrăzni, trebuie să ne amintim că așa credeau și că Rusia nu va îndrăzni să intre într-un război 

direct cu Ucraina" - a afirmat Kuleba. Șeful diplomației ucrainene a subliniat că le este recunoscător partenerilor 

pentru că au ajutat Ucraina, "dar, în acest moment, sunt necesare măsuri radicale". "Acum, există o amenințare 

concretă că cetățenii noștri vor fi uciși pe cale aeriană. Iar dacă nu luați măsuri radicale pentru a întări apărarea 
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antiaeriană a Ucrainei, atunci sângele cetățenilor noștri va fi și pe mâinile voastre" - a conchis Dmitro Kuleba. 

(www.rbc.ua - 3 martie) /sdan/cpodea 

 

KORRESPONDENT: O nouă rundă de negocieri ruso-ucrainene urmează să înceaptă la ora 14:00 

RADOR (3 martie) - Negocierile de joi dintre Rusia și Ucraina sunt programate pentru ora 14:00, presa rusă 

scriind că discuțiile vor avea loc în regiunea belarusă Brest. Vladimir Medinski, asistentul liderului de la Kremlin, 

a menționat că setul de "propuneri rusești" în negocierile cu Ucraina este format din "părți tehnico-militare, 

umanitaro-internaționale și politice". (www.korrespondent.net - 3 martie) /sdan/cpodea 

TASS: Delegația ucraineană a plecat cu elicopterele la negocierile cu Federația Rusă 

RADOR (3 martie) - Delegația ucraineană a plecat cu elicopterele la negocierile cu Rusia, din Republica 

Belarus. Reprezentanții Kievului se așteaptă ca acestea să înceapă în perioada următoare. "Am plecat la negocieri 

cu Federația Rusă. Suntem deja în elicoptere. Vom începe în câteva ore" - a scris pe Twitter Mihail Podoliak, 

membru al delegației ucrainene și consilier al șefului Biroului președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. În 

același timp, el postat o fotografie realizată în cabina unui elicopter. Un alt membru al delegației ucrainene, șeful 

facțiunii parlamentare a partidului de guvernământ "Slujitorul Poporului", David Arahamia, a anunțat pe contul 

său de Facebook că "programul minim" la negocieri va fi subiectul coridoarelor umanitare. "Iar apoi, în funcție de 

circumstanțe" - a scris Arahamia. (www.tass.ru - 3 martie) /ssirbu/sdm2 

KORRESPONDENT: Noua rundă de negocieri ruso-ucrainene ar urma să înceapă la ora 16:00 

RADOR (3 martie) - Parlamentarul ucrainean David Arahmia, membru al delegației Kievului la negocierile 

cu Rusia, a anunțat că discuțiile programate pentru data de 3 martie, în Belarus, vor începe în jurul orei 16:00 - 

transmite ziarul Korrespondent. Între timp, vicepremierul ucrainean Vereșciuk a remarcat că, în momentul de față, 

cele mai fierbinți zone din Ucraina sunt Mariupol și Herson. "Ne-am adresat Crucii Roșii cu solicitarea de a asigura 

convoaie umanitare cu steag alb. Vom organiza transportul umanitar necesar, care să conțină alimente, 

medicamente. Avem nevoie de însemne neutre, dar, pentru a le obține, Rusia trebuie să fie de acord cu un astfel 

de convoi. Iar Rusia nu este de acord. Denaturează informațiile. Cu ei nu negociem. Crucea Roșie negociază cu 

rușii. Așteptăm rezultatele" - a afirmat Vereșciuk. (www.korrespondent.net - 3 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Delegația ucraineană în Belarus, pentru noi discuții cu partea rusă 

RADOR (3 martie) - Delegația ucraineană de negociatori a sosit în Belarus la bordul unui elicopter, pentru 

o nouă rundă de negocieri cu partea rusă, a transmis joi agenția de presă TASS, citându-și reporterul de la fața 

locului. (REUTERS - 3 martie) /opopescu/dstanesc 

 

REUTERS: Parlamentul ucrainean a aprobat proiectul de lege care prevede confiscarea activelor 

deținute de Rusia în Ucraina 

RADOR (3 martie) - Parlamentul Ucrainei a aprobat joi un proiect de lege care permite sechestrarea 

bunurilor sau proprietăților din Ucraina deținute de Rusia sau de cetățeni ruși. Potrivit legii, guvernul poate sugera 

Consiliului de Securitate ce bunuri dorește să confiște, consiliul urmând ca ulterior să aprobe transferarea acelora 

în proprietatea statului. (REUTERS - 3 martie) /opopescu/dstanesc 

REUTERS: Forțele ruse încearcă să preia controlul asupra unei centrale nucleare ucrainene 

RADOR (3 martie) - Forțele ruse își intensifică eforturile pentru a prelua controlul asupra centralei nucleare 

Zaporijia din sud-estul Ucrainei, au declarat joi oficiali ucraineni. Trupele ruse încearcă să pătrundă printr-o 

baricadă de la centrală, ridicată de locuitori și de forțele de apărare teritoriale, a afirmat consilierul Ministerului de 

Interne ucrainean, Anton Herașcenko, într-o postare online. Un alt consilier, Vadim Denisenko, a spus că situația 

este alarmantă, deoarece forțele ruse intră în orașul Energodar, unde locuiesc lucrătorii centralei. Forțele ruse au 
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ocupat deja centrala de la Cernobîl, situată la aproximativ 100 km nord de Kiev. (REUTERS - 3 martie) 

/opopescu/sdm2 

REUTERS: Reprezentanții Kievului și Washingtonului au discutat despre consolidarea apărării 

aeriene a Ucrainei 

RADOR (3 martie) - Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a declarat joi că a discutat la telefon cu 

secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, pentru a coordona consolidarea în continuare a capacităților de apărare 

aeriană ale Ucrainei și pentru a impune noi sancțiuni Rusiei din cauza agresiunii sale "Rusia trebuie să înceteze 

ostilitățile pentru a permite deschiderea coridoarelor umanitare", a afirmat pe Twitter ministrul ucrainean. 

(REUTERS - 3 martie) /opopescu/sdm2 

RBC: Zelenski, într-un mesaj către Putin: "Vorbește cu mine. De ce ți-e frică?" 

RADOR (3 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a transmis un mesaj omologului său rus, 

în care îl îndeamnă să se așeze la masa negocierilor. "Pleacă de pe pământul nostru. Dacă nu vrei să pleci acum, 

stai cu mine la masa negocierilor, eu sunt disponibil. Numai nu la o distanță de 30 de metri, ca în cazul lui Macron 

și  Scholz. Eu sunt vecin. Nu mușc. Sunt un om normal. Stai cu mine, vorbește, de ce ți-e frică?" - a declarat 

Zelenski, într-un mesaj transmis lui Putin, la o conferință de presă organizată joi seară. (www.rbc.ua - 3 martie) 

/sdan/sdm2 

UKRAINSKA PRAVDA: Zelenski, într-un apel către Occident: "Dați-ne avioane, pentru că, altfel, 

Rusia va ajunge la Zidul Berlinului" 

RADOR (3 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut Occidentului să trimită Ucrainei 

avioane militare, pentru a lupta împotriva invaziei ruse. "Dacă nu aveți forța să închideți cerul (crearea unei zone 

de excludere aeriană - n.r.), dați-mi avioane! Dacă, Doamne ferește, dispărem, vor urma Letonia, Lituania, Estonia. 

Apoi, vor fi Georgia, Republica Moldova, Polonia. Astfel, vor ajunge la Zidul Berlinului" - a avertizat Zelenski, 

într-o conferință de presă susținută joi seară. Majoritatea țărilor menționate sunt membre NATO, ceea ce înseamnă 

că, dacă Rusia va invada una dintre ele, va fi în război cu întreaga Alianță. "Vreau să le mulțumesc acelor țări care 

ne susțin, care ne furnizează arme. Dar acest lucru s-a întâmplat prea târziu. A trecut momentul în care am tot 

vorbit și am cerut întrebat. Momentul respectiv valorează mii de vieți ucrainene" - a adăugat președintele. 

Ukrainska Pravda amintește că UE a anunțat recent că a convenit asupra unui pachet de ajutor militar de 450 de 

milioane de euro, în timp ce șeful diplomației europene, Josep Borrell, de asemenea, a transmis că mai multe state 

sunt pregătite să doneze Ucrainei avioane de luptă. Cu toate acestea, ulterior, Polonia, Bulgaria și Slovacia au 

negat oficial informațiile potrivit cărora sunt dispuse să trimită aeronave în Ucraina. (www.pravda.com.ua - 3 

martie) /sdan/sdm2 

RBC: Kievul a interceptat conversațiile invadatorilor: Rusia se aștepta să ocupe Ucraina în trei 

zile 

RADOR (3 martie) - Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a interceptat o serie de discuții purtate de 

membri OMON, Detașamentul Mobil pentru Operațiuni Speciale, o unitate subordonată Ministerului de Interne 

din Rusia. Potrivit unui comunicat al SBU, invadatorii au numit așa-numita "operațiune specială" a Rusiei drept 

război și au crezut că vor ocupa teritoriul ucrainean în doar trei zile. În timpul conversației interceptate, 

reprezentanții OMPN au vorbit despre situația din apropiere de Hostomel: "Am mers cu toții într-o singură coloană 

- cei din Krasnoiarsk erau primii, i-am urmat noi, iar după noi au fost cei din Kemerovo, urmați de cei din SOBR 

(detașamentul de reacție rapidă, n.r.)". Ocupanții au adăugat că luptătorii din Krasnoiarsk au fost de-a dreptul 

zdrobiți. Unitatea lor, de asemenea, a suferit pierderi mari, iar forțele din Kemerovo au reușit să se salveze. 

(www.rbc.ua - 3 martie) /sdan/sdm2 

KORRESPONDENT: Primele rezultate ale celei de-a doua runde de negocieri ruso-ucrainene 

RADOR (3 martie) - A doua rundă de negocieri ruso-ucrainene s-a încheiat, joi seară, în Belarus, iar 

delegația Ucrainei a raportat că nu a obținut rezultatele la care spera, astfel că va avea loc o a treia rundă de discuții 
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- transmite Korrespondent. "Din păcate nu am obținut rezultatele pe care le așteptam. Singurul lucru pe care îl pot 

spune este că am discutat suficient de detaliat aspectul umanitar, pentru că acum destul de multe orașe sunt 

încercuite, este o situație dramatică  

în privința alimentelor, medicamentelor și evacuării civililor" - a comunicat Mihailo Podoleak, consilier al 

șefului Biroului Președintelui de la Kiev, prezent la negocierile din Belarus. Potrivit acestuia, Rusia și Ucraina vor 

crea în curând canale de comunicare și interacțiune pentru a organiza culoare umanitare. "Părțile au ajuns la o 

înțelegere cu privire la asigurarea în comun a culoarelor umanitare pentru evacuarea civililor, a populației civile, 

precum și pentru livrarea de medicamente și alimente în locurile celor mai aprige lupte, cu posibilitatea unei 

încetări temporare a focului, în intervalul în care va avea loc evacuarea. Adică nu peste tot, ci doar în acele locuri 

unde vor fi culoare umanitare poate exista o încetare a focului. În acest scop, canale speciale de comunicare și 

interacțiune vor fi organizate în viitorul foarte apropiat și se vor forma proceduri logistice corespunzătoare" - a 

explicat Podoleak. Reprezentantul Federației Ruse, Vladimir Medinski, de asemenea, a transmis că, în cadrul celei 

de-a doua runde de negocieri, au fost discutate trei aspecte: militar, umanitar internațional și problema unei viitoare 

reglementări politice a conflictului. (www.korrespondent.net - 3 martie) /sdan/ilapadat 

CNN: A doua rundă de negocieri Rusia-Ucraina s-a încheiat, dar fără rezultate (oficial ucrainean) 

RADOR (3 martie) - Un negociator ucrainean a declarat joi că a doua rundă de negocieri între Rusia și 

Ucraina s-a încheiat, dar nu s-a încheiat cu rezultatele așteptate de KIev. "A doua rundă de negocieri s-a încheiat. 

Din păcate, rezultatele pe care Ucraina le aștepta nu au fost obținute. Există o soluție numai pentru organizarea 

coridoarelor umanitare", a declarat Mihailo Podoleak într-un mesaj postat pe Twitter. (CNN INTERNATIONAL, 

3 martie, ora 20:00) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Rusia și Ucraina au convenit asupra coridoarelor umanitare și asupra unei posibile încetări 

temporare a focului 

RADOR (3 martie) - Rusia și Ucraina au convenit asupra coridoarelor umanitare pentru ieșirea populației 

și asupra unei posibile încetări temporare a focului - a declarat Medinski. De asemenea, Medinski a precizat că 

Rusia și Ucraina au reușit să găsească înțelegere în negocierile asupra unor probleme. Totodată, Rusia și Ucraina 

au discutat, în detaliu, problemele umanitare și militare și problema unei viitoare soluționări politice - a adăugat 

Medinski. (www.tass.ru - 3 martie) /ssirbu/ilapadat 

TASS: Volodimir Zelenski afirmă că nu înțelege cerințele Moscovei față de Kiev 

RADOR (3 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că nu înțelege cerințele Moscovei 

față de Kiev. "Noi nu atacăm Rusia, nu avem de gând să o atacăm . /... / Suntem în NATO? Nu. Avem arme 

nucleare?  Nu. Ce ar trebui să spun, cui ar trebui să-i dau ceva?" - a declarat Zelenski, joi, într-un interviu acordat 

presei străine, răspunzând la întrebarea dacă Kievul este gata să dea garanții. Volodimir Zelenski a spus că este 

gata să discute cu președintele rus Vladimir Putin toate problemele, inclusiv despre republicile populare Donețk 

și Lugansk. "Sunt pregătit să discut toate problemele, le înțeleg profund: despre Ucraina, despre limba noastră, 

despre problemele cu limba rusă, despre Donbas, despre statutul Donbasului, despre Donețk și Lugansk" - a 

declarat el. Întrebat dacă vrea să vorbească cu Putin, Zelenski a răspuns că trebuie să vorbească cu el. "Trebuie să 

vorbesc cu Putin, lumea trebuie să vorbească cu Putin, pentru că nu există altă cale de a opri acest război. De aceea 

trebuie să o fac" - a declarat președintele ucrainean. În același timp, Zelenski i-a cerut președintelui Federației 

Ruse să aibă o întâlnire față în față. "Așează-te cu mine la masa negocierilor. Sunt liber. /... / Nu mușc. Sunt un 

bărbat normal, stai cu mine, vorbește. De ce ți-e frică? Noi nu amenințăm pe nimeni, nu suntem teroriști. Nu 

ocupăm bănci. Și nu ocupăm pământuri străine" - a adăugat președintele Ucrainei. (www.tass.ru - 3 martie) 

/ssirbu/ilapadat 

 

TASS: Volodimir Zelenski și-a exprimat regretul că Israelul nu a acordat mai mult sprijin Ucrainei 

RADOR (3 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a exprimat regretul că Israelul nu a 

acordat Kievului un sprijin mai solid. "Am vorbit cu conducerea Israelului. Vă spun sincer, poate că va suna puțin 
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ofensator, dar cred că ar trebui să o spun. Avem o relație bună, într-adevăr, dar totul este testat de astfel de momente 

critice în viață, când este nevoie de un ajutor puternic"- a declarat Zelenski, într-un interviu acordat presei străine 

al cărui videoclip a fost publicat pe pagina de Facebook a Biroului președintelui ucrainean. (www.tass.ru - 3 

martie) /ssirbu/ilapadat 

REUTERS: A treia rundă de negocieri Rusia-Ucraina va avea loc la începutul săptămânii viitoare 

(Belta) 

RADOR (3 martie) - O a treia rundă de negocieri privind încetarea focului între Rusia și Ucraina urmează 

să aibă loc la începutul săptămânii viitoare, informează agenția oficială Belta din Belarus, care citează declarații 

făcute joi de negociatorul ucrainean Mihailo Podoleak. (REUTERS - 3 martie, ora 20:36) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Prințul Moștenitor al Arabiei Saudite a avut o convorbire telefonică cu președintele 

Ucrainei 

RADOR (3 martie) - Prințul Moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, a avut o convorbire 

telefonică joi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Prințul bin Salman a declarat că sprijină toate eforturile 

care vor ajuta la reducerea escaladării situației din Ucraina, informează agenția saudită de știri SPA. (REUTERS 

- 3 martie, ora 23:06) /mbaciu/ilapadat 

 

CNN: Rusia vrea să distrugă întreaga Ucraină, nu doar să anexeze unele regiuni, a declarat 

președintele Georgiei 

RADOR (4 martie) - Președintele Georgiei, Salome Zourabicivili, a declarat joi pentru CNN că nu crede că 

președintele Rusiei, Vladimir Putin, intenționează să acapareze doar anumite regiuni din Ucraina, ci că el "distruge 

întreaga țară". "Nu mai pare că dorește doar anexarea câtorva regiuni. Acum pare că distruge întreaga țară. Într-un 

fel, este un război de distrugere în masă", a declarat Salome Zourabicivili. "Am ascultat astăzi declarațiile lui cum 

că totul avansează conform planurilor. Nu sunt sigură că este conform planurilor... Nu a plănuit că Ucraina îi va 

rezista pe parcurs. A lansat un asalt masiv, foarte psihologic, cu forțe din toate părțile. Și nu a funcționat. Sigur că, 

din punct de vedere militar, are superioritate, superioritate care se va manifesta mai devreme sau mai târziu, dar 

hotărârea și rezistența poporului ucrainean și a conducerii ucrainene sunt cu adevărat de admirat", a mai spus șeful 

statului georgian. Georgia este o fostă republică sovietică și recent a depus oficial cerere de aderare la Uniunea 

Europeană. (CNN INTERNATIONAL, 4 martie, ora 1:00) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Directorul IAEA face apel la trupele rusești și ucrainene să înceteze luptele în apropierea 

centralelor nucleare 

RADOR (4 martie) - Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (IAEA), Rafael 

Grossi, a făcut apel la trupele rusești și ucrainene să înceteze luptele în apropiere de una dintre cele mai mari 

centrale nucleare din Europa. Imaginile postate online de primarul din orașul Enerhodar, în nord-vestul Ucrainei, 

arată cum clădirile rezidențiale și o școală sunt bombardate. Muncitori de la centrala nucleară Zaporojie au 

construit baricade improvizate pentru a bloca accesul trupelor ruse în oraș și perimetrul centralei. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 4 martie, ora 1:00) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Centrala nucleară Zaporijie din nord-vestul Ucrainei este în flăcări după lupte între trupele 

rusești și ucrainene 

RADOR (4 martie) - Potrivit ultimelor informații, la centrala nucleară Zaporijie a izbucnit un incendiu după 

un atac al trupelor ruse, a anunțat primarul din orașul Enerhodar, situat în apropiere. În imaginile video care apar 

pe internet se vede cum muncitorii de la centrala nucleară cer soldaților ruși să înceteze să mai tragă spre centrală. 

Un dezastru produs la centrala Zaporijie ar fi catastrofal pentru toată lumea. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 4 

martie, ora 2:00) /mbaciu/ilapadat 
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RRA: Risc crescut la cea mai mare centrală nucleară din Europa, Zaporojie 

RADOR (4 martie) - Aseară târziu s-au auzit noi explozii în capitala ucraineană Kiev, iar un angajat al 

centralei nucleare din regiunea Zaporojie a făcut un apel video preluat de agenția de presă ucraineană UNIAN, în 

acesta cere trupelor ruse să înceteze focul în zonă, pentru că un echipamente luat foc, avertizând că există un risc 

crescut la cea mai mare centrală nucleară din Europa. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 1:01) 

/ilixandru/ilapadat 

CNN: UE sancționează 22 de oficiali și militari din Belarus pentru implicarea în invazia rusă a 

Ucrainei 

RADOR (3 martie) - Uniunea Europeană a sancționat 22 de oficiali și militari din Belarus pentru implicarea 

lor în sprijinirea invadării Ucrainei de către Rusia. Într-un document publicat miercuri, UE a precizat că cele 22 

de persoane de rang înalt din Belarus sunt vizate „având în vedere gravitatea situației și faptul că Belarus participă 

la o invazie neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei, permițând agresiunea militară de pe teritoriul său". Blocul 

comunitar a anunțat, de asemenea, restricții suplimentare asupra Minskului, interzicând anumite importuri din 

Belarus în UE. „Anumite sectoare ale economiei din Belarus, în special sectoarele lemnului, oțelului și potasiului”, 

vor fi, de asemenea, afectate de măsuri, a anunțat Președinția franceză a Consiliului Uniunii Europene într-un 

tweet. (CNN INTERNATIONAL - 3 martie, ora 00:30) /aboboc/asalar 

 

BBC: Miniștrii de interne din UE urmează să se întâlnească la Bruxelles pentru a discuta despre 

un plan de protecție pentru refugiații ucraineni 

RADOR (3 martie) - Miniștrii de interne din UE se vor întâlni la Bruxelles în cursul zilei de joi, pentru a 

discuta despre un plan de a acorda protecție temporară persoanelor care fug din Ucraina. ONU a comunicat că un 

milion de refugiați au părăsit țara de la începutul invaziei rusești. Majoritatea lor au intrat în țările UE învecinate, 

Polonia, Romania, Slovacia și Ungaria. Potrivit planurilor, refugiații din Ucraina vor beneficia de permise de 

rezidență și acces la locuri de muncă, asistență medicală și educație. Noua legislație, care este creată pentru a 

gestiona sosiri masive de persoane, se va aplica în toate statele UE. Comisia a declarat că propunerile sunt susținute 

puternic. După ce va fi adoptată, protecția temporară pentru refugiați va dura un an și va putea fi extinsă până la 

trei ani. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 7:00) /aionita/gpodea 

RRA: La Bruxelles, țările UE vor stabili un plan comun de acțiune pentru refugiații din Ucraina 

RADOR (3 martie) - La Bruxelles va avea loc astăzi o reuniune a miniștrilor de interne din Uniunea 

Europeană, care vor stabili un plan comun de acțiune pentru refugiații din Ucraina. Potrivit Națiunilor Unite, 1 

milion de ucraineni și-au părăsit țara de la începutul invaziei rusești, trecând în Polonia, România, Slovacia și 

Ungaria. Potrivit unor înalți responsabili europeni, refugiații vor beneficia de permise de rezidență și acces la locuri 

de muncă, asistență medicală și educație. Noua legislație se va aplica în toate statele membre timp de un an, cu 

posibilitatea de extindere până la trei ani, scrie Agenția Reuters. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 3 martie, 

ora 8:04) /schelaru 

BNR: Doi diplomați ruși, declarați persona non grata de Ministerul de Externe al Bulgariei 

RADOR (3 martie) - Ministerul de Externe de la Sofia a declarat doi diplomați ruși acreditați în Bulgaria 

persona non grata și le-a acordat un termen de 48 de ore să părăsească țara. Anunțul a fost făcut Mitko Dimitrov, 

directorul Centrului de Presă din Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul unui briefing. Cei doi diplomați ruși sunt 

acuzați de spionaj. "Autoritățile competente ale statului l-au informat pe ministrul afacerilor externe, Teodora 

Ghenciovska, despre probele strânse pentru activitățile de informații desfășurate de cetățenii Federației Ruse care 

se bucură de imunitate diplomatică. Aceștia au desfășurat activități de informații nereglementate, incompatibile cu 

statutul lor diplomatic pe teritoriul Republicii Bulgaria", a subliniat Dimitrov. Ambasadorul Federației Ruse în 

Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, a fost chemată la Ministerul Afacerilor Externe pentru a-i fi înmânate două note. 

Din cauza imposibilității de a se prezenta, notele au fost înmânate lui Filip Voskresenski, un diplomat de la 

ambasada rusă. Prima notă informează partea rusă că Bulgaria declară persona non grata doi angajați ai ambasadei 
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Rusiei în Bulgaria. În cea de-a doua notă, Ministerul de Externe protestează puternic împotriva publicațiilor 

Ambasadei Federației Ruse în spațiul informațional din ultimele zile cu calificări și sugestii insultătoare la adresa 

Republicii Bulgaria și a aliaților săi. "Aceste mesaje sunt în totală contradicție cu politica și relațiile de respect și 

cooperare cu Republica Bulgaria declarate în mod repetat de către însăși Ambasada rusă și conducerea acesteia", 

a subliniat Mitko Dimitrov. Partea bulgară a definit limbajul folosit de Ambasada Rusiei ca fiind incompatibil cu 

practica diplomatică și normele publice și reprezentând o insultă fără echivoc la adresa Republicii Bulgaria. 

"Îndemnăm ambasada să elimine imediat publicațiile în cauză și să-și ceară scuze în consecință", a adăugat 

Dimitrov. 

Procuratura Bulgariei a declarat că în cazul de spionaj este investigat și un general bulgar în rezervă, care 

din anul 2016 a transmis informații Ambasadei Rusiei la Sofia. Miercuri dimineață, procurorul general al 

Bulgariei, Ivan Gheșev, a anunțat pe Twitter că datorită activității comune a Procuraturii specializate și Agenției 

de Stat pentru Securitate Națională (DANS) se desfășoară o anchetă de spionaj în favoarea Rusiei, stabilindu-se 

că un cetățean rus a desfășurat activități de informații nereglementate în Bulgaria. Câteva ore mai târziu, 

procuratura bulgară a postat pe pagina sa de Facebook detalii despre generalul bulgar în rezervă implicat în schema 

de spionaj, care a participat la misiuni în afara Bulgariei, a lucrat în Ministerul Apărării, a avut acces la informații 

clasificate referitoare la UE și NATO și care din 2016 a transmis informații care sunt secrete de stat unui consilier 

de la Ambasada Federației Ruse, în cadrul unor întâlniri conspirative. (www.bnr.bg - 3 martie) /ddaniela/cpodea 

DARIK: Dacă va exista un război nuclear, acesta nu poate fi câștigat de niciuna dintre țări 

RADOR (3 martie) - Ministrul bulgar al apărării, Dragomir Zakov, a fost invitat de postul de televiziune 

NOVA să comenteze situația privind Ucraina. "Definiția a ceea ce se întâmplă în Ucraina a fost dată de 

comunitatea internațională, nu trebuie să o dau eu, dar totuși - acesta este cu siguranță un război. Și este rezultatul 

unui atac armat al Federației Ruse", a afirmat categoric Zakov. Întrebat dacă există riscul unui atac nuclear, 

ministrul apărării a răspuns: "Îmi doresc să nu existe. Există paritate în puterile nucleare ale lumii. Aceasta 

înseamnă că, dacă va exista un război nuclear, acesta nu poate fi câștigat de niciuna dintre țări și va fi fără sens. 

Armele nucleare au un element de descurajare, iar părerea mea personală este că președintele rus folosește asta ca 

monedă de schimb și întărire a viitoarei poziții de negociere și vreau să cred că nu are alte intenții, pentru că 

războiul nuclear nu ar putea fi câștigat de oricine ar fi. Războiul poate fi purtat în multe feluri, inclusiv prin 

mijloace non-militare, de exemplu, în spațiul cibernetic", a precizat ministrul Zakov. (www.dariknews.bg - 3 

martie) /ddaniela/gpodea 

REUTERS: UE susține că are indicii care sugerează că Rusia ar putea declara legea marțială 

RADOR (3 martie) - Uniunea Europeană observă indicii pe social media care indică faptul că Rusia ar putea 

declara legea marțială în țară, după ce a invadat Ucraina, a declarat joi un oficial al UE. Oficialul a afirmat că 

există speculații pe social media despre posibile planuri ale Rusiei, despre care afirmă că ar putea fi "complet 

produse intern". "La fel cum este pierderea tragică a vieților tinere în conflictul armat, pentru care mamele din 

Rusia trebuie să afle că le-au murit fiii. Este un lucru de care suntem conștienți. Și pentru care ne îngrijorăm", a 

mai declarat oficialul. (REUTERS - 3 martie, ora 11:54) /aionita/cpodea 

 

REUTERS: UE va adopta noi măsuri împotriva Rusiei, dacă situația din Ucraina se deteriorează 

(Ursula von der Leyen) 

RADOR (3 martie) - Uniunea Europeană va adopta măsuri suplimentare împotriva Rusiei, dacă situația de 

pe teren, din Ucraina, se deteriorează, a declarat, joi, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. 

Blocul comunitar se pregătește, totodată, în cazul unei riposte a Rusiei, inclusiv diversificarea resurselor de energie 

ale UE. "Obiectivul nostul este de a sista capacitatea Kremlinului de a intenta război împotriva vecinilor săi", a 

declarat von der Leyen, după o întâlnire cu președintele României, Klaus Iohannis. "Trebuie să devenim 

independenți de gazele, petrolul și cărbunele din Rusia. Hotărârea noastră de a merge înainte în această privință 

este mai puternică decât oricând", a spus șefa Comisiei. (REUTERS - 3 martie, ora 12:00) /mbrotacel/cpodea 
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REUTERS: Uniunea Europeană cere încetarea imediată a focului în Ucraina (Borrell) 

RADOR (3 martie) - Uniunea Europeană face apel la încetarea imediată a focului în Ucraina, a declarat, joi, 

înaltul reprezentant al UE pentru politică externă, Josep Borrell. "Acest război trebuie să înceteze acum. Fac apel 

la un armistițiu imediat. Fac apel la stabilirea imediată a unor coridoare umanitare", a scris Borrell pe Twitter. El 

a adăugat că blocul comunitar este alături de Republica Moldova, stat ce găzduiește peste 20.000 de copii refugiați 

din calea războiului. (REUTERS - 3 martie, ora 13:06) /mbrotacel/cpodea 

BBC: Miniștrii de interne ai UE se întâlnesc la Bruxelles pentru a discuta despre protecția 

temporară acordată refugiaților ucraineni 

RADOR (3 martie) - ONU a anunțat joi că un milion de refugiați au părăsit Ucraina de la începutul invaziei 

trupelor ruse până acum. Peste jumătate de milion de refugiați au ajuns în Polonia, dar și în Ungaria, România, 

Slovacia și Republica Moldova. Miniștrii de interne ai statelor membre ale Uniunii Europene se întâlnesc la 

Bruxelles pentru a discuta propunerile de acordare de protecție temporară refugiaților ucraineni, informează BBC. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 13:00) /mbaciu/cpodea 

REUTERS: Ungaria nu susține propunerea Comisiei Europene privind acordarea protecției 

temporare pentru refugiații ucraineni 

RADOR (3 martie) - Ungaria nu susține propunerea Comisiei Europene de a oferi protecție temporară 

persoanelor care se refugiază din Ucraina, întrucât există reguli clare de azil deja în vigoare, iar Ungaria va oferi 

statut de refugiați tuturor, a declarat șeful de cabinet al premierului ungar, Viktor Orban. Gergely Gulyás a adăugat 

că statele din Grupul de la Vișegrad (V4), nu susțin această propunere. Comisia Europeană a propus, miercuri, 

acordarea protecției temporară pentru persoanele refugiate din calea războiului din Ucraina, inclusiv un permis de 

ședere și acces la locuri de muncă și asistență socială. (REUTERS - 3 martie, ora 13:42) /mbrotacel/cpodea 

TASS: Convorbiri telefonice ale președintelui Franței, Emmanuel Macron, cu Vladimir Putin și 

apoi cu Volodimir Zelenski 

RADOR (3 martie) - Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut o convorbire telefonică cu liderul rus, 

Vladimir Putin, iar apoi a discutat și cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunță AFP, citând o sursă de 

la Palatul Élysée. "Macron a discutat din nou joi cu omologul său rus, Vladimir Putin. Negocierile cu președintele 

rus au durat o oră și jumătate" - notează agenția. După conversația cu Putin, care a avut loc pentru a treia oară din 

24 februarie, liderul francez l-a sunat apoi pe Zelenski. Nu se cunosc alte detalii. (www.tass.ru - 3 martie) 

/ssirbu/sdm2 

TASS: Miniștrii de externe ai UE, Antony Blinken și Jens Stoltenberg nu vor discuta despre 

sancțiuni asupra transportului maritim rusesc 

RADOR (3 martie) - Miniștrii de externe ai UE, în timpul întâlnirii de la Bruxelles cu secretarul de stat 

american, Antony Blinken, și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, nu intenționează să discute, vineri, 

despre sancțiuni împotriva transportului maritim de mărfuri rusești, a anunțat, joi, purtătorul de cuvânt al afacerilor 

externe al UE, Nabila Massrali. "Nu, acest subiect nu se află pe ordinea de zi a reuniunii miniștrilor de externe ai 

UE, la care vor fi prezenți secretarul de stat american, Antony Blinken, și secretarul general al NATO, Jens 

Stoltenberg, și miniștrii de externe canadieni și britanici" - a declarat aceasta. (www.tass.ru - 3 martie) /ssirbu/sdm2 

TASS: Spania va decide în zilele următoare dacă va interzice accesul navelor rusești în porturile 

sale 

RADOR (3 martie) - Guvernul Spaniei va decide în zilele următoare dacă va interzice accesul navelor rusești 

în porturile regatului din cauza situației din Ucraina, a anunțat, joi, ministrul spaniol al transporturilor, mobilității 

și agendei urbane, Raquel Sánchez Jiménez, citată de Agenția EFE. Potrivit afirmațiilor acestuia, deocamdată, 

navele rusești continuă să intre în Spania. În acest moment, în UE se analizează posibilitatea unei interdicții - a 

precizat Sánchez. Ministrul spaniol a adăugat că măsura ar putea afecta atât intrarea navelor în porturi, cât și 
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intrarea în apele teritoriale spaniole. "Sunt probleme care trebuie analizate cu atenție" - a conchis ministrul. 

(www.tass.ru - 3 martie) /ssirbu/sdm2 

MTI: Ungaria își mută temporar ambasada de la Kiev la Lviv 

RADOR (3 martie) - Din cauza deteriorării situației de securitate, Guvernul ungar mută temporar Ambasada 

Ungariei de la Kiev, la Lviv, în vestul Ucrainei, a anunțat joi ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó. Potrivit 

comunicatului Ministerului de Externe al Ungariei, la întâlnirea ambasadorilor Ungariei, șeful diplomației ungare 

a prezentat ultimele evoluții ale situației din Ucraina. Szijjártó a relatat că a avut loc o nouă acțiune de evacuare: 

de data aceasta, în plus față de personalul de la ambasadă și de membrii de familie, Ungaria a ajutat la evacuarea 

din capitala Ucrainei a unei familii de austrieci și a unui cetățean francez. Grupul este format din douăzeci de 

persoane: printre acestea se regăsesc treisprezece diplomați și membrii familiilor acestora, respectiv trei membri 

ai personalului de securitate, a spus ministrul, adăugând că toată lumea este bine și că există un contact permanent 

cu aceștia. Péter Szijjártó a precizat că, la Lviv, ambasada va funcționa cu un personal redus. "Vom reprezenta 

interesele tuturor cetățenilor ungari care au nevoie de ajutor pe teritoriul Ucrainei", a afirmat ministrul. "De îndată 

ce condițiile de securitate o vor permite, personalul ambasadei se va întoarce la Kiev", a adăugat Péter Szijjártó. 

(MTI - 3 martie) /rganciu/sdm2 

RBC: Estonia susține cererea Ucrainei de aderare la UE 

RADOR (3 martie) - Guvernul eston pledează pentru ca Ucraina să beneficieze de o perspectivă accelerată 

de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit premierului Estoniei, Kaja Kallas, Ucraina este o țară pur europeană, 

iar aderarea sa la UE va fi salutată de membrii comunității. "Ucraina este parte a Europei, este o parte din noi. 

Astăzi, guvernul eston și-a confirmat poziția oficială privind sprijinirea candidaturii Ucrainei la UE. Trebuie să 

transmitem un semnal politic puternic: Ucraina este un stat european și aparține Uniunii Europene. Rog liderii 

europeni să-și exprime sprijinul" - a scris Kallas pe Twitter. (www.rbc.ua - 3 martie) /sdan/dstanesc 

BBC: Premierul maghiar a declarat că principala responsabilitate pentru oprirea războiului îi 

revine Rusiei 

RADOR (3 martie) - Refugiații din Ucraina continuă să fugă spre Vest, în Uniunea Europeană, și în 

Moldova. Miniștrii de interne ai statele membre UE care se întâlnesc la Bruxelles urmează să aprobe propuneri pe 

baza cărora ucrainenilor le va fi acordată protecție temporară pe teritoriul Uniunii. Propunerile includ acordarea 

de permise de rezidență, precum și acces la sistemele de sănătate și educație. În cursul unei vizite într-un centru 

de refugiați de la frontiera Ungariei cu Ucraina, premierul maghiar a cerut Rusiei să pună capăt războiului. Viktor 

Orban este un apropiat al președintelui Putin, ultima lor întâlnire desfășurându-se în urmă cu o lună, la Moscova. 

Totodată, guvernul maghiar are relații destul de încordate cu Ucraina. La o săptămână de la începutul războiului, 

autoritățile maghiare au fost nevoite să își modifice rapid atitudinea. Astfel, premierul maghiar a condamnat deja 

invazia rusă și și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina. Astăzi, el a mers încă și mai departe, declarând că principala 

responsabilitate pentru oprirea războiului îi revine Rusiei. Dl Orban a reiterat totodată o ofertă de mediere a 

negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia, pe teritoriul Ungariei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 

16:03) /opopescu/sdm2  

MTI: S-a alăturat și Zsolt Németh campaniei europene pentru combaterea știrilor false din Rusia 

RADOR (3 martie) - Președintele Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului de la Budapesta, Zsolt 

Németh, s-a alăturat apelului lansat în contextul războiului ruso-ucrainean de președinții comisiilor parlamentare 

pe probleme externe din Letonia, Lituania și Estonia în vederea combaterii știrilor false din Rusia."Să luptăm 

împotriva dezinformării rusești!", a afirmat Zsolt Németh, într-un comunicat remis joi Agenției de Presă MTI. 

Președinții comisiilor pentru afaceri externe ale parlamentelor țărilor europene au lansat un apel platformelor 

mediei de socializare cu scopul restricționării știrilor false ale Kremlinului, precum și în vederea consolidării 

spațiului informațional european și rusesc. Zsolt Németh a fost invitat să se alăture apelului, printr-o scrisoare 

adresată în numele partenerilor parlamentari baltici de către Rihards Kols, președinte al Comisiei pentru afaceri 

externe a Parlamentului Letoniei. Inițiativei țărilor baltice i s-au alăturat președinții comisiilor parlamentare pentru 
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afaceri externe din optsprezece țări europene - inclusiv țările baltice -, care au semnat miercuri această scrisoare. 

Printre semnatari se numără trei țări din afara UE - Georgia, Regatul Unit și Ucraina - și președinții comisiilor 

pentru afaceri externe din cincisprezece state membre ale UE, inclusiv țările Grupului de la Visegrad (Ungaria, 

Polonia, Cehia și Slovacia), Bulgaria, România, Spania, Croația și Danemarca, se mai arată în comunicat. (MTI - 

3 martie) /rganciu/sdm2 

RRA: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că nu este nici o îndoială 

că Ucraina poate face parte din familia europeană 

RADOR (3 martie) - Georgia a depus astăzi oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat 

premierul acestei țări, Irakli Garibașvili. El a ținut să precizeze că Georgia este un stat european, iar viitorul este 

în Uniune. France Presse amintește că, luni, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut primirea țării sale 

în Uniunea Europeană, în procedură de urgență, motivând că militarii ucraineni nu luptă doar pentru Ucraina 

invadată de Rusia, ci pentru toată Europa. Aflată astăzi la București, președinta Comisiei Europene, Ursula von 

der Leyen, a declarat că în cazul solicitării de aderare a Ucrainei la forul comunitar, mecanismul a fost pus în 

mișcare. Ea a ținut să adauge că nu este nici o îndoială că acest popor curajos, care apără valorile europene, poate 

face parte din familia europeană, dar la ora actuală eforturile se axează asupra războiului. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 3 martie, ora 18:02:20) /dstanesc/sdm2 

BBC: Președinții rus și francez au discutat 90 de minute la telefon 

RADOR (3 martie) - Autoritățile de la Kremlin au anunțat că președintele Putin i-a spus omologului său 

francez, Emmanuel Macron, că Rusia își va continua campania din Ucraina până când își va atinge obiectivele. 

Conform liderului rus, acestea includ "demilitarizarea Ucrainei", pentru a se asigura că aceasta nu va putea 

niciodată să amenințe Rusia. Liderii francez și rus au continuat să discute, în pofida diferendelor majore cu privire 

la Ucraina. Ultima astfel de convorbire telefonică a durat 90 de minute, însă fără a exista evoluții semnificative 

care să indice iminența unei soluții diplomatice. Dl Putin a spus că operațiunea militară decurge conform 

planificării, contrazicând evaluările multor analiști. Cabinetul dlui Macron a comunicat că acesta i-a transmis 

liderului rus că invazia este o greșeală gravă și că afirmațiile sale conform cărora încearcă "denazificarea" Ucrainei 

nu sunt conforme realității. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 18:02) /opopescu/sdm2 

REUTERS: Uniunea Europeană susține în unanimitate măsurile temporare de protecție pentru 

refugiații din Ucraina 

RADOR (3 martie) - Miniștrii de interne ai Uniunii Europene au susținut în unanimitate planul UE de a 

oferi protecție temporară, inclusiv drepturi de ședere, ucrainenilor care fug de invazia rusă, a declarat joi comisarul 

UE pentru Afaceri Interne Ylva Johansson. (REUTERS - 3 martie) /opopescu/sdm2 

REUTERS: UE ia în considerare suspendarea tratamentului egal de care beneficiază Rusia la 

OMC 

RADOR (3 martie) - Uniunea Europeană a anunțat că intenționează suspendarea tratamentului de "națiune 

cea mai favorizată" (MFN) pentru Rusia la Organizația Mondială a Comerțului, din cauza invadării Ucrainei de 

către Moscova, ceea ce înseamnă că blocul ar putea majora tarifele sau stabili cote pentru importurile rusești. 

"Analizăm opțiunile disponibile în contextul OMC. Acestea includ posibilitatea eliminării tratamentului MFN 

acordat Rusiei, pe baza excepției de securitate națională a OMC", a declarat joi un purtător de cuvânt al Comisiei 

Europene. Reprezentanții comerțului din țările membre UE urmează să discute opțiunile vineri, la Bruxelles. 

Principiul națiunii celei mai favorizate implică tratarea egală a tuturor celorlalți membri ai OMC, inclusiv a Rusiei. 

Excluzând acordurile comerciale bilaterale, Uniunea Europeană a aplicat în medie tarife de 5,1% la importurile de 

la membrii OMC în 2019, potrivit datelor OMC, cu rate mai mari pentru produsele agricole decât pentru bunurile 

industriale. Importurile UE din Rusia au fost în valoare de 95,3 miliarde de euro în 2020, potrivit Comisiei 

Europene, aproximativ 70% dintre acestea fiind de petrol și gaze, materii prime, produse chimice, fier și oțel. 

(REUTERS - 3 martie) /opopescu/sdm2 
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RRA: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se întâlnește la Palatul Cotroceni cu 

președintele Klaus Iohannis 

RADOR (3 martie) - Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va întâlni astăzi la Palatul 

Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis pentru a discuta despre situația din Ucraina și despre sprijinul Europei 

pentru refugiații din țara vecină. La finalul întâlnirii cei doi oficiali vor face o declarație de presă comună. Șeful 

statului a anunțat recent că România va înființa pe teritoriul său un centru logistic care să permită colectarea și 

transportul donațiilor internaționale în domeniul ajutorului umanitar către Ucraina și câte ucraineni. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 3 martie, ora 4:00) /atataru 

* 

RADOR (3 martie) - Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns noaptea trecută la 

București pentru discuții despre situația din Ucraina. Ea  fost întâmpinată de premierul României cu care a avut 

deja o convorbire.  ''Românii îi întâmpină cu brațele deschise pe oamenii care fug de război. Sunt aici să le 

mulțumesc.'' - a scris Ursula von der Leyen, într-un mesaj pe Twitter. Războiul din Ucraina și sprijinul Europei 

pentru refugiații din țara vecină se află și pe agenda discuțiilor pe care șefa Comisiei Europene le va avea cu 

președintele Klaus Iohannis. La finalul întâlnirii de la Palatul Cotroceni, cei doi demnitari vor face o declarație de 

presă comună. Șeful statului a anunțat recent că România va înființa pe teritoriul său un centru logistic care să 

permită colectarea și transportul donațiilor internaționale în domeniul ajutorului umanitar către Ucraina și către 

ucraineni. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 3 martie, ora 7:07) /lalexandrescu/gpodea 

RRA: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns noaptea trecută la București 

RADOR (3 martie) - Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns noaptea trecută la 

București pentru discuții despre situația din Ucraina. Ea a fost întâmpinată de premierul României, cu care a avut 

deja o convorbire. 'Românii îi întâmpină cu brațele deschise pe oamenii care fug de război. Sunt aici să le 

mulțumesc', a scris Ursula von der Leyen, într-un mesaj pe Twitter. Războiul din Ucraina și sprijinul Europei 

pentru refugiații din țara vecină se află și pe agenda discuțiilor pe care șefa Comisiei Europene le va avea cu 

președintele Klaus Iohannis. La finalul întâlnirii de la Palatul Cotroceni, cei doi demnitari vor face o declarație de 

presă comună. Șeful statului a anunțat recent că România va înființa pe teritoriul său un centru logistic, care să 

permită colectarea și transportul donațiilor internaționale în domeniul ajutorului umanitar către Ucraina și către 

ucraineni. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 3 martie, ora 8:03) /cpodea/schelaru 

RRA: Președintele Klaus Iohannis a discutat cu președinta CE, Ursula von der Leyen, despre 

intensificarea sprijinului umanitar către Ucraina 

RADOR (3 martie) - Președintele Klaus Iohannis a discutat la Palatul Cotroceni cu președinta Comisiei 

Europene, Ursula von der Leyen, despre intensificarea sprijinului umanitar către Ucraina. Șeful statului a precizat 

că lucrează împreună pentru operaționalizarea cât mai rapidă a centrului logistic de pe teritoriul României, care va 

permite colectarea și transportul donațiilor internaționale către țara vecină, afectată de război. Pe de altă parte, el 

a subliniat că România intenționează să acceseze în perioada următoare fondurile disponibile la nivel european, 

pentru a gestiona cât mai bine fluxul masiv de refugiați. La rândul său, șefa Comisiei Europene a afirmat că 

România a oferit un exemplu pentru întreaga lume, mobilizându-se rapid pentru a ajuta refugiații ucraineni. Ea a 

vorbit și despre sancțiunile foarte dure impuse de către comunitatea internațională, Rusiei, care au avut impact 

asupra economiei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 3 martie, ora 12:00) /lalexandrescu/cpodea 

RRA: Înaltul Comisar ONU pentru Refugiați salută reacția rapidă a autorităților române și 

eforturile depuse în sprijinul refugiaților ucraineni 

RADOR (3 martie) - Înaltul Comisar ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi, salută reacția rapidă a 

autorităților române și eforturile depuse în sprijinul refugiaților ucraineni. Responsabilul Națiunilor Unite a venit 

astăzi, la București, iar la întâlnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis a precizat că se va implica în 

acordarea de sprijin Republicii Moldova, confruntată și ea cu un flux masiv de refugiați. De altfel, șeful statului a 
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insistat pe necesitatea găsirii unor modalități concrete de susținere a Republicii Moldova. Președintele a vorbit și 

despre decizia României de a găzdui un centru logistic pentru coordonarea asistenței umanitare în cazul Ucrainei, 

a transmis redactorul Oana Bâlă. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 3 martie, ora 16:01) /denisse 

RRA: Ministrul francez al apărării, Florence Parly, va sosi duminică în România 

RADOR (4 martie) - În a opta zi de război, președintele Volodimir Zelenski a cerut din Occidentului să 

sporească sprijinului militar pentru țara sa, spunând că Rusia lui Putin va ataca apoi statele baltice și restul Europei 

de Est și nu se va opri până la zidul Berlinului. Miniștrii europeni de interne, reuniți la Bruxelles, au decis o 

protecția temporară pentru refugiații ucraineni, inclusiv un permis de ședere, acces la piața forței de muncă, la 

asistență și beneficii sociale, iar cei de externe ar urma să decidă astăzi noi sancțiuni la adresa Moscovei. La 

reuniune participă și secretarul de stat american, Antony Blinken, și omologul ucrainean, Dmitro Kuleba, prin 

video. Vicepreședintele american, Kamala Harris, ar putea vizita curând România, iar ministrul francez al apărării, 

Florence Parly, va sosi duminică pentru a se întâlni cu aproximativ 500 de militari desfășurați la noi. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 00:00). /rpatulea/ilapadat 

RTS: Foștii Înalții reprezentanți ai comunității internaționale în Bosnia și Herțegovina solicită 

primirea țării în Uniunea Europeană 

RADOR (3 martie) – Foștii Înalții reprezentanți ai comunității internaționale în Bosnia și Herțegovina 

(BiH), Christian Schwarz-Schiling și Valentin Inzko, solicită Comisiei Europene ca "rapid și nebirocratic" să 

primească BiH în Uniunea Europeană. De asemenea, cei doi oficiali solicită NATO să garanteze apărarea 

locuitorilor BiH și consideră că Serbiei ar trebui să i se retragă statutul de stat candidat la UE dacă nu se alătură la 

sancțiunile impuse Rusiei. "24 februarie este o zi neagră în istoria Europei pentru că există pericolul ca o astfel de 

agresiune asupra unui stat suveran să-i încurajeze și pe alți dictatori" – acestea sunt cuvintele cu care cei doi foștii 

Înalți reprezentanți ai comunității internaționale în BiH s-au adresat Comisiei Europene, reacționând la situația 

dramatică din Ucraina. Având în vedere că pentru primirea urgentă a Ucrainei în UE au pledat 8 state UE – 

Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Slovenia -, cei doi Înalți reprezentanți consideră 

că este momentul ca statele din Balcanii de Vest, care doresc aderarea, să înceapă imediat negocierile de aderare. 

"UE trebuie să primească BiH cât mai rapid și nebirocratic", consideră Schwarz-Schiling și Inzko, adăugând că 

UE și NATO au obligația de a acționa în BiH. (www.rts.rs – 3 martie) /rmihaj/gpodea 

RTS: Premierul Kosovo solicită primirea țării sale în Uniunea Europeană și NATO 

RADOR (3 martie) – Premierul Kosovo, Albin Kurti, a solicitat statelor europene să accepte primirea 

Kosovo în Uniunea Europeană și NATO, deoarece Kosovo poate contribui la pacea și securitatea regiunii 

Balcanilor de Vest și pentru că poporul kosovar este îngrijorat că președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea 

încerca să provoace un război împotriva democrațiilor din Balcanii de Vest. "Dorim să fim parte a UE și NATO. 

Dacă vom fi primiți va fi bine pentru poporul kosovar, pentru Republica Kosovo, pentru întreaga regiune și pentru 

continentul european" – a declarat Kurti, adăugând că statele UE și NATO ar trebui să se implice mai mult în 

oprirea influenței Rusiei în Balcanii de Vest. În interviul pentru canalul britanic de știri Sky News, referindu-se la 

agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, Kurti a amintit că teritoriul Kosovo a trecut printr-un război și poporul kosovar 

este solidar cu poporul ucrainean și a criticat Serbia că a rămas singurul stat din Europa, în afara Belarus, care nu 

a impus sancțiuni Rusiei. "Balcanii nu sunt imuni la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Avem un stat care nu a impus 

sancțiuni Rusiei și nu s-a alăturat UE la condamnarea agresiunii, iar acel stat, Serbia, este vecinul nostru" – a 

declarat Kurti, adăugând că Serbia refuză să recunoască Kosovo și are legături strânse cu Rusia. "Acesta este 

motivul pentru care poporul kosovar este îngrijorat că Putin va încerca să provoace un război în Balcanii de Vest, 

unde dorește o confruntare cu democrațiile occidentale" – a declarat Kurti amintind că o mare parte din armamentul 

Serbiei provine din donații ale Rusiei și mari companii rusești au filiale în Serbia. (www.rts.rs – 3 martie) 

/rmihaj/gpodea 
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RTS: Reprezentantul sârbilor în Președinția Bosniei și Herțegovina a numit luptătorii ucraineni 

drept o bandă înarmată 

RADOR (3 martie) – Reprezentantul sârbilor în Președinția Bosniei și Herțegovina, Milorad Dodik, a numit 

luptătorii ucraineni drept o "bandă înarmată", împrumutând în acest fel retorica folosită de președintele Rusiei, 

Vladimir Putin, când justifica atacul asupra statului vecin. În declarația pentru presa din Republica Srpska, Dodik 

a comentat declarația premierului britanic, Boris Johnson, care a spus că atacurile asupra orașelor ucrainene îi 

amintesc de bombardarea orașului Sarajevo. "Johnson a avut dreptate dacă s-a referit la bandele înarmate care se 

plimbă astăzi prin Kiev, așa cum se poate vedea pe rețelele de socializare" – a declarat Dodik, adăugând că în trei 

ani și jumătate de asediere a orașului Sarajevo au murit 11.000 de oameni, iar Johnson a uitat că "Sarajevo a fost 

un lagăr pentru sârbi". "Nu știu de ce premierul britanic nu și-a amintit de Republica Srpska și Serbia, care au fost 

bombardate de NATO fără niciun temei legal și fără niciun motiv" – a declarat Dodik. (www.rts.rs – 3 martie) 

/rmihaj/gpodea 

DANAS: Locul poporului sârb este în Occident, nu lângă Rusia – declară președintele Croației 

RADOR (3 martie) – Președintele Croației, Zoran Milanović, a declarat că locul poporului sârb este în 

Occident, nu lângă Rusia, adăugând că va face apel la reprezentantul sârbilor în Președinția Bosniei și Herțegovina 

(BiH), Milorad Dodik, ca sârbii să-și reia activitatea în instituțiile centrale ale BiH. "Locul poporului sârb este în 

Occident, nu lângă Rusia, cu care are legături pe care le înțeleg" – a declarat Milanović, adăugând că Serbia trebuie 

să se decidă unde îi este locul. "Acesta este momentul în care Belgradul trebuie să aleagă între Uniunea Europeană 

și Rusia, cu care are legături pe care le înțeleg" – a declarat Milanović, adăugând că în acest moment în regiune 

nu a crescut riscul izbucnirii unui conflict armat. "Nu cred că este productiv ca oamenii să fie speriați cu 

posibilitatea izbucnirii unui conflict în Kosovo sau BiH. Când am spus zilele trecute că Serbia poate ataca Kosovo 

doar cu pistoale cu apă am vrut să fiu relaxat și să transmit mesajul clar că nu se va întâmpla, că unitățile lor 

blindate nu sunt la frontiera cu Kosovo" – a declarat Milanović, adăugând că nici Republica Srpska nu se poate 

separa de BiH. "Nu este posibil, Republica Srpska este la 100 de kilometri de Zagreb, nu se va întâmpla, locul lor 

este în Occident" – a subliniat Milanović, adăugând că îi va solicita lui Dodik să sprijine croații din BiH în "lupta 

lor corectă și legitimă pentru drepturile fundamentale". (www.danas.rs – 3 martie) /rmihaj/gpodea 

TANJUG: Presiunile asupra Serbiei vor fi uriașe, se va solicita excluderea Rusiei din ONU, declară 

președintele Serbiei 

RADOR (3 martie) – "În perioada următoare, presiunile asupra Serbiei vor fi uriașe și nu numai atât. Acesta 

este doar începutul, vom asista la o schimbare totală a ordinii existente" – a transmis președintele Serbiei, 

Aleksandar Vučić, adăugând că în ultimele zile a avut numeroase discuții despre Ucraina cu oficiali străini, că 

reprezentanții Uniunii Europene nu au pus sub semnul întrebării statutul de candidat al Serbiei la UE sau 

recunoașterea Kosovo, dar alții s-au referit la toate instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a face presiuni 

– de la retragerea investițiilor din Serbia până la Kosovo. Adresându-se cetățenilor Serbiei, Vučić a spus că cei 

care urmăresc situația politică și tot ceea ce se întâmplă se așteaptă ca în următoarea perioadă Serbiei să i se întindă 

mai multe capcane politice. "Nu pentru că se tem pentru Rusia sau Ucraina, nu-i interesează mult regiunea, dar tot 

ce fac o fac pentru a distruge Serbia. Deja se gândesc ca în baza articolului 6 din Carta ONU să înceapă în 

următoarele săptămâni o dezbatere privind excluderea Rusiei din ONU" – a subliniat Vučić, amintind că Pristina 

deja a solicitat să fie primită cât mai curând posibil în NATO și a primit susținerea unei mari puteri NATO – 

Turcia. "Trebuie să ne apărăm spatele și să avem grijă de țara noastră" – a transmis Vučić, adăugând că pentru 

Serbia este importantă condamnarea încălcării integrității teritoriale a oricărui stat, deoarece Serbia este printre 

puținele state care respectă dreptul internațional. 

"Decizia Turciei, respectiv declarația președintelui Recep Tayyip Erdoğan că va sprijini Kosovo să devină 

membru ONU, nu o considerăm drept un gest prietenesc" – a declarat Vučić, adăugând că Ministerul sârb de 

Externe a pregătit o notă de protest la adresa Turciei.           

La constatarea că deja unii ambasadori au salutat decizia Serbiei de a vota rezoluția ONU în care se 

condamnă agresiunea Rusiei în Ucraina, Vučić a spus că doar Coreea de Nord, Belarus, Siria și Eritreea au fost 

împotrivă, în timp ce Cuba și Iran s-au abținut.   
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Vučić a anunțat că Serbia a format echipe care vor acorda ajutoare umanitare Ucrainei și care îi vor primi 

pe răniții și refugiații din Ucraina. De asemenea, în plan intern s-au format echipe speciale care monitorizează 

evoluția prețurilor la bunurile de bază și s-a pregătit un program complet pentru protejarea cetățenilor și economiei. 

"Avem rezerve energetice pentru mai mult de două luni" – a declarat Vučić și a transmis că cetățenii Serbiei nu 

trebuie să se teamă de o penurie alimentară, deoarece Serbia dispune de stocurile necesare pentru nevoile interne 

și chiar poate exporta. "Există mai mult decât suficient pentru nevoile interne" – a declarat Vučić, adăugând că în 

curând vor sosi în Serbia cantitățile de lapte praf comandate, celelalte produse alimentare de bază fiind suficiente. 

"Criza din Ucraina afectează dramatic Serbia" – a declarat Vučić, adăugând că Serbia se confruntă cu mari 

presiuni și foarte puțini sunt aceia care sunt dispuși să-i asculte argumentele. Vučić  a amintit că Serbia, în afară 

de Belarus, este singura țară europeană care nu a impus sancțiuni împotriva Rusiei și a subliniat că Serbia nu va 

naționaliza compania NIS, deținută de Gazprom Neft, iar dacă se va ajunge la o perturbare a pieței de energie, va 

găsi o soluție corectă, fără să aducă atingere intereselor partenerului din Rusia. "Serbia nu își va însuși ceva ce 

aparține Rusiei" – a declarat Vučić, adăugând că îi va informa pe cetățeni cu tot ceea ce se întâmplă și nu va 

ascunde nimic. (www.tanjug.rs – 3 martie) /rmihaj/schelaru 

BETA: În cadrul Adunării Generale ONU Serbia a votat rezoluția privind agresiunea Rusiei în 

Ucraina 

RADOR (3 martie) – Adunarea Generală ONU a adoptat rezoluția prin care se condamnă agresiunea Rusiei 

asupra Ucrainei și se solicită ca Rusia să înceteze imediat războiul și necondiționat să-și retragă trupele de pe 

teritoriul Ucrainei, în cadrul frontierelor recunoscute internațional. Rezoluția a fost adoptată cu 141 de voturi 

pentru, cinci voturi împotrivă și 35 de abțineri. Rezoluția privind condamnarea agresiunii a fost votată și de Serbia. 

Ambasada Ucrainei la Belgrad a mulțumit Serbiei pentru că a votat rezoluția prin care se condamnă agresiunea 

Rusiei în Ucraina. "Un mare mulțumesc poporului sârb pentru sprijinul acordat poporului ucrainean. Mulțumim 

președintelui Serbiei, Aleksandar Vučić, și Guvernului Serbiei că sunt de partea adevărului și dreptății" – se 

menționează în comunicatul Ambasadei Ucrainei la Belgrad. Decizia Serbiei de a vota rezoluția a fost salutată de 

Delegația Uniunii Europene la Belgrad și de Ambasadele de la Belgrad ale SUA, Marii Britanii, Franței și Italiei. 

(www.beta.rs – 3 martie) /rmihaj/gpodea 

REUTERS: Autoritățile din Turcia, despre livrările de drone către Ucraina 

RADOR (3 martie) - Livrările de drone turcești către Ucraina nu reprezintă un ajutor militar, ci mai degrabă 

vânzări private, a declarat joi un adjunct al ministrului turc de externe, subliniind efortul administrației de la 

Ankara de a evita ofensarea Moscovei pe fondul invadării Ucrainei de către Rusia. Turcia, membră NATO care 

are frontieră maritimă cu Rusia și Ucraina și are legături bune cu ambele state, a criticat invazia ca fiind 

inacceptabilă, dar a evitat retorica mai dură a celorlalți membri ai alianței și se opune sancțiunilor dictate împotriva 

Rusiei. Turcia cooperează strâns cu Rusia în domeniile energiei, comerțului și apărării. Autoritățile turcești au 

vândut drone Bayraktar TB-2 la Kiev și au semnat un acord pentru a coproduce mai multe, în timpul unei vizite 

acolo, luna trecută, a președintelui Tayyip Erdoğan , înfuriind administrația de la Moscova. Miercuri, ministrul 

ucrainean al apărării a declarat că a primit un nou transport de drone armate, care s-au dovedit eficiente în ultimii 

ani împotriva forțelor ruse și a aliaților acestora în conflictele din Siria și Libia. Într-un interviu pentru ziarul pro-

guvernamental Sabah, ministrul adjunct de externe Yavuz Selim Kiran a declarat că autoritățile de la Kiev au 

cumpărat dronele de la Baykar, o companie privată turcă de apărare, subliniind că acest lucru nu reprezintă un 

acord între națiuni. 

"Ucraina a vrut să cumpere acest produs de la firma noastră și au încheiat un acord puternic între e"”, a spus 

dl Kiran, potrivit publicației Sabah. "Acesta nu este un ajutor din partea Turciei. Acestea sunt produse pe care 

Ucraina le-a cumpărat de la o companie turcească. Desigur, suntem mândri de aceste produse", a adăugat el. 

Comentariile au venit în timp ce națiunile occidentale își intensifică sancțiunile împotriva Rusiei și ajutorul militar 

pentru Ucraina. De când Rusia și-a lansat invazia în urmă cu o săptămână, ambasada Ucrainei la Ankara a postat 

mai multe videoclipuri cu ceea ce se spune că sunt drone fabricate din Turcia care lovesc ținte rusești. Sabah a 

numit aceste acțiuni "o manipulare menită să provoace fricțiuni între Turcia și Rusia". Rusia și-a exprimat anterior 

îngrijorarea față de Turcia cu privire la utilizarea de către Ucraina, a dronelor, în estul țării, dar administrația de la 

Ankara a spus că nu este responsabilă pentru ceea ce fac cumpărătorii. Mai ieftine decât produsele similare din 
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SUA și China, dronele turcești au atras cumpărători din Europa, Africa și Asia. (REUTERS - 3 martie) 

/opopescu/sdm2 

REUTERS: Turcia salută progresul negocierilor Rusia-Ucraina privind coridoarele umanitare 

RADOR (3 martie) - Ministrul de externe al Turciei, Mevlüt Çavușoğlu, a spus omologului său ucrainean, 

Dmitro Kuleba, că Turcia salută progresul făcut în negocierile dintre Rusia și Ucraina privind stabilirea 

coridoarelor umanitare, informează ministerul turc de externe. (REUTERS - 3 martie, ora 21:24) /mbaciu/csimion 

TASS: Ambasada Republicii Moldova la Kiev și-a suspendat activitatea 

RADOR (3 martie) - Ambasada Republicii Moldova la Kiev a anunțat, joi, că-și suspendă activitatea. "Din 

motive de securitate, Ambasada Republicii Moldova în Ucraina (la Kiev) își suspendă temporar activitatea" - a 

informat misiunea pe pagina sa de Facebook. Personalul Ambasadei a fost evacuat. Menționăm că, la 24 februarie, 

președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat desfășurarea unei operațiuni militare speciale în Ucraina, ca răspuns 

la apelul de ajutor al liderilor republicilor populare din Donbas. Liderul rus a subliniat că planurile Moscovei nu 

includ ocuparea teritoriilor ucrainene, scopul acesteia fiind demilitarizarea și denazificarea țării. După cum se 

precizează surse din cadrul Ministerului rus al Apărării, forțele armate ruse nu lovesc în orașe, ci dezactivează 

doar infrastructura militară. (www.tass.ru - 3 martie) /ssirbu/sdm2 

TASS: Republica Moldova va trimite o cerere de aderare la UE 

RADOR (3 martie) - Autoritățile din Republica Moldova vor trimite o cerere de intrare în Uniunea 

Europeană, a anunțat președintele republicii, Maia Sandu, în cadrul unui briefing de presă susținut joi. "Astăzi 

vom semna o cerere de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Aceasta va fi trimisă președintelui 

Franței, Emmanuel Macron" - a declarat Maia Sandu. După aceea, șeful statului moldovean a semnat documentul 

împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, și cu premierul țării Natalia Gavrilița. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13954699 (www.tass.ru - 3 martie) /ssirbu/sdm2 

CNN: SUA rămân deschise diplomației cu Rusia pentru a pune capăt războiului (Antony Blinken) 

RADOR (3 martie) - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat că SUA rămân deschise 

diplomației cu Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar că nu există o cale reală decât dacă Rusia își 

retrage forțele. „Bineînțeles, rămânem deschiși să urmăm orice cale rezonabilă, dar este foarte greu să vedem vreo 

cale când cad bombe, zboară avioane și rulează tancuri”, a spus Blinken reporterilor, adăugând că „dezescaladarea, 

retragerea forțelor ar deschide o cale de diplomație”. Blinken a mai adăugat că SUA ar ajuta Ucraina din punct de 

vedere diplomatic dacă Kievul consideră că există o cale care ar putea pune capăt războiului, dar el a remarcat că 

Rusia „are pretenția diplomației” în timp ce își continuă calea agresivă. (CNN INTERNATIONAL - 3 martie, ora 

00:40) /aboboc/asalar 

REUTERS: Canada va retrage Rusiei statutul de națiunea cea mai favorizată din punct de vedere 

comercial 

RADOR (3 martie) - Canada va retrage Rusiei și Belarusului statutele de "cea mai favorizată națiune din 

punct de vedere comercial" și va oferi ajutor suplimentar letal Ucrainei, inclusiv lansatoare de rachete și grenade 

de mână, au declarat joi oficiali canadieni. Singura altă națiune care nu beneficiază de statutul de națiune cea mai 

favorizată cu Canada este Coreea de Nord, iar mărfurile din Rusia și Belarus vor fi supuse unei taxe de 35% atunci 

când vor fi importate în Canada, a declarat ministrul de finanțe, Chrystia Freeland. (REUTERS - 3 martie) 

/opopescu/sdm2 

REUTERS: Forțele ruse nu controlează încă orașul Herson, a declarat un oficial american 

RADOR (3 martie) - SUA consideră că forțele ruse nu au preluat încă controlul asupra orașului ucrainean 

Herson, dar l-ar putea folosi ca parte a unei strategii pentru o eventuala mutare la Mikolaiv și apoi la Odesa, a spus 

joi un înalt oficial american din sistemul de apărare. "Ceea ce ar putea dori este să meargă mai departe (Mikolaiv) 



543 

 

pentru a se putea poziționa apoi la nord-est de Odesa în cazul în care, de fapt, vor să se concentreze pe Odesa, nu 

doar de pe mare, ci și de la sol", a spus oficialul, vorbind sub condiția anonimatului. (REUTERS - 3 martie) 

/opopescu/sdm2 

TASS: Pentagonul creează o linie de comunicare cu Ministerul Apărării al Rusiei cu scopul 

prevenirii conflictelor 

RADOR (3 martie) - Pentagonul a anunțat că creează o linie de comunicare cu Ministerul Apărării al Rusiei 

cu scopul prevenirii conflictelor și incidentelor - informează Agenția Reuters. (www.tass.ru - 3 martie) 

/ssirbu/ilapadat 

CNN: Nu există planuri pentru o întrevedere sau convorbire telefonică între președintele SUA și 

președintele Rusiei (Casa Albă) 

RADOR (3 martie) - Secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat joi pentru CNN că nu există 

planuri pentru o întrevedere sau convorbire telefonică între președintele Statelor Unite, Joe Biden și președintele 

Rusiei, Vladimir Putin. "Nu este acum momentul", a precizat Jen Psaki. "Nu programăm o întâlnire între cei doi, 

ori un angajament sau convorbire telefonică. Președintele Biden a fost foarte-foarte clar cu privire la acest lucru. 

Dar vom avea în interior acele discuții și vom cântări toți factorii", a mai spus Jen Psaki. Întrebată dacă există o 

situație în care președintele Biden s-ar așeza la masa discuțiilor cu președintele Putin, în cazul în care trupele ruse 

rămân în Ucraina, Jen Psaki a spus: "Nu pot face o evaluare a acestei situații... Ei invadează acum o țară suverană 

și situația continuă să escaladeze în fiecare zi. Niciodată nu excludem diplomația dar, repet, acum nu este 

momentul pentru asta". Secretarul de presă de la Casa Albă a mai spus că administrația Biden nu are "o evaluare" 

cu privire la momentul în care s-ar putea interzice importurile din Rusia. Jen Psaki nu a răspuns direct nici la 

întrebarea dacă președintele Biden consideră că Rusia va lua până la urmă Kievul. "Asta continuă să fie aspirația 

lor", a declarat Jen Psaki. (CNN INTERNATIONAL, 3 martie, ora 21:00) /mbaciu/csimion 

REUTERS: Secretarul adjunct de stat al SUA va călători în Turcia, Spania, Maroc, Algeria și 

Egipt între 4 și 11 martie 

RADOR (3 martie) - Secretarul adjunct de stat al Statelor Unite, Wendy Sherman, va călători, între 4 și 11 

martie, în Turcia, Spania, Maroc, Algeria și Egipt, informează joi Departamentul de Stat al SUA. Printre subiectele 

de pe agenda discuțiilor cu oficialii din Turcia și Spania va fi și invazia Rusiei în Ucraina, a precizat Departamentul 

de Stat al SUA. (REUTERS - 3 martie, ora 22:06) /mbaciu/ilapadat 

CNN: SUA și Rusia au stabilit un canal de comunicare pentru a se evita incidente neplăcute în 

apropiere de Ucraina 

RADOR (4 martie) - Statele Unite și Rusia au stabilit un canal de comunicare prin care cele două părți se 

pot notifica reciproc în cazul unor eventuale operațiuni care s-ar putea desfășura în proximitate, pentru a evita 

orice posibile erori în apropiere de Ucraina. "Departamentul Apărării a stabilit recent, pe 1 martie, împreună cu 

ministerul rus al apărării o linie de dezamorsare, scopul fiind prevenirea erorilor, a incidentelor militare și a 

escaladării. SUA mențin o serie de canale pentru a discuta cu rușii probleme critice de securitate în cazul unor 

situații de urgență", a declarat un oficial al Departamentului Apărării din SUA. Linia de comunicație este, practic, 

un schimb de numere de telefon între ambele părți pentru accesul rapid. Partea americană va fi coordonată din 

centrul de operațiuni al Comandamentului European din Stuttgart, în Germania, în timp ce partea rusă va fi 

probabil coordonată de la ministerul apărării din Moscova, a spus un alt oficial american din apărare. SUA au dorit 

un canal de comunicare pentru că trupele americane și trupele rusești operează în prezent în zona așa-numitului 

flanc estic, în apropiere de spațiul aerian al Belarusului și Ucrainei, unde Rusia derulează operațiuni militare. Nu 

se știe ce gen de incidente ar putea declanșa un apel telefonic între cele două părți, dar ideea generală este ca SUA 

și Rusia să se asigure că pot reduce riscul unor erori de calcul sau potențiale neînțelegeri legate de apropierea 

forțelor. Nu este, de asemenea, foarte clar în ce măsură este inclusă și aviația NATO în această înțelegere între 

părți, și la fel nu se știe dacă sunt vizate și navele americane și rusești. Operațiunile aeriene sunt vizate în mod 

special, datorită vitezei foarte mari și distanțelor foarte scurte la care ar putea avea loc o intersectare, ținând cont 
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de faptul că avioanele rusești operează aproape de zonele unde sunt trupe americane în Polonia, România și statele 

baltice. (CNN INTERNATIONAL, 4 martie, ora 0:00) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Prințul moștenitor al Arabiei Saudite îi propune lui Putin medierea în reglementarea 

situației din Ucraina 

RADOR (3 martie) - Arabia Saudită este pregătită să depună eforturi de mediere pentru rezolvarea crizei 

din jurul Ucrainei, a declarat, joi, într-o convorbire telefonică cu președintele rus, Vladimir Putin, prințul 

moștenitor al regatului, Mohammed bin Salman Al Saud, citat de Agenția de presă saudită. După cum se 

precizează, prințul moștenitor s-a pronunțat în favoarea "acelor măsuri care vor duce la o soluționare politică și la 

asigurarea securității și stabilității". În același timp, el a subliniat disponibilitatea Riadului de a "depune eforturi 

ca mediator între toate părțile implicate". În plus, prințul moștenitor a subliniat "dorința regatului saudit de a 

asigura un echilibru pe piața energetică în contextul crizei din jurul Ucrainei". Anterior, Kremlinul a informat că 

liderul rus și prințul moștenitor saudit au avut o convorbire telefonică în timpul căreia au fost discutate în special 

relațiile bilaterale, a fost exprimat interesul reciproc pentru dezvoltarea în continuare pe toate planurile a 

parteneriatului ruso-arab reciproc avantajos și au convenit, de asemenea, continuarea contactelor la diferite 

niveluri. Totodată, Vladimir Putin a subliniat "inadmisibilitatea politizării problemelor aprovizionării globale cu 

energie" în condițiile actuale. (www.tass.ru - 3 martie) /ssirbu/ilapadat 

CNN: Coreea de Sud își mută ambasada din Kiev, într-o "zonă sigură", pe care nu a divulgat-o 

RADOR (3 martie) - Coreea de Sud urmează să își mute ambasada din Ucraina de la Kiev într-o "zonă 

sigură", a declarat Ministerul de Externe miercuri, pe fondul intensificării atacului rus asupra capitalei ucrainene. 

Ministerul nu a divulgat destinația ambasadei, din motive de siguranță. Ambasada își va relua operațiunile după 

ce se va stabili în noua locație, a declarat ministerul. Ministrul de externe sud-coreean, Chung Eui-yong, a discutat 

miercuri la telefon cu omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, potrivit ministerului. (CNN INTERNATIONAL - 

3 martie) /aionita/gpodea 

REUTERS: Curtea Penală Internațională va lansa ancheta privind eventuale crime de război 

comise în Ucraina 

RADOR (3 martie) - Procurorul Curții Penale Internaționale a confirmat că va demara imediat o anchetă cu 

privire la posibile crime de război comise în Ucraina, în urma unei solicitări de a face acest lucru venită din partea 

a 39 dintre statele membre ale instanței. „Aceste sesizări permit biroului meu să continue cu lansarea unei 

investigații asupra situației din Ucraina începând cu 21 noiembrie 2013, care să cuprindă orice acuzații trecute și 

prezente de crime de război, crime împotriva umanității sau genocid comise pe orice parte a teritoriului Ucrainei 

de către orice persoană", a spus procurorul Karim Khan. (REUTERS - 3 martie, ora 00:26) /aboboc/asalar 

BBC: Adunarea Generală a ONU condamnă în proporție copleșitoare invazia Ucrainei de către 

Rusia 

RADOR (3 martie) - Președintele Biden a afirmat că Adunarea Generală a ONU condamnă în proporție 

copleșitoare invazia Rusiei în Ucraina și a demonstrat amploarea furiei internaționale. Doar cinci țări, printre care 

Siria și Coreea de Nord, au votat împotriva unei rezoluții fără caracter obligatoriu prin care este deplâns atacul 

asupra Ucrainei. Președintele american a declarat că votul demonstrează o unitate globală fără precedent. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 5:00) /aionita/schelaru 

REUTERS: ASEAN face apel la încetarea "ostilităților militare" în Ucraina, fără a menționa 

Rusia 

RADOR (2 martie) - Miniștri de externe din statele Asiei de Sud-est au făcut apel, joi, la încetarea imediată 

a "ostilităților militare" în Ucraina, afirmând că, în opinia lor, "există, încă, loc pentru un dialog pașnic." În 

declarația ce nu face nicio mențiune în legătură cu Rusia, Asociația Națiunilor din Asia de Sud-est (ASEAN) 

afirmă că este gata să faciliteze un dialog pașnic, în orice manieră posibilă. Totodată, ASEAN își exprimă 
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"îngrijorarea profundă legată de intensificarea gravității" situației. (REUTERS - 3 martie, ora 13:12) 

/mbrotacel/cpodea 

TASS: ASEAN este gata să contribuie la începerea dialogului de pace privind Ucraina 

RADOR (3 martie) - Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) este gata să faciliteze un dialog 

pașnic între toate părțile interesate în conflictul din Ucraina, se precizează într-un comunicat publicat, joi, de șefii 

ministerelor de externe din țările membre organizației. "ASEAN este pregătită să contribuie, în toate modurile 

posibile, la începerea unui dialog pașnic între toate părțile interesate" - au subliniat miniștrii de externe, 

exprimându-și convingere că "încă mai e loc pentru un dialog pașnic pentru a preveni scăparea situației de sub 

control și a pune capăt creșterii pierderilor atât în rândul militarilor, cât și în rândul populației civile. "Miniștrii de 

externe din țările ASEAN sunt profund îngrijorați de escaladarea situației și de înrăutățirea situației umanitare ca 

urmare a conflictului militar în desfășurare în Ucraina" - se afirmă în text. "Prin urmare, solicităm o încetare 

imediată a focului sau un armistițiu și chemăm la continuarea discuțiilor politice, care să aducă o pace durabilă în 

Ucraina" - se menționează în comunicat. Totodată, ASEAN a reiterat importanța încetării focului "cu scopul creării 

unor condiții favorabile negocierilor privind soluționarea crizei actuale și prevenirea agravării suferințelor 

oamenilor nevinovați". (www.tass.ru - 3 martie) /ssirbu/sdm2 

TASS: Rusia nu va fi observator la exercițiile NATO "Cold Response" 

RADOR (3 martie) - Rusia nu va fi prezentă ca observator la exercițiile NATO Cold Response", a anunțat, 

joi, compania de televiziune NRK. "Ne-au răspuns că nu pot participa. Vom respecta această decizie" - a declarat 

șeful comandamentului operațional al Forțelor Armate Norvegiene, general-locotenent Yngve Odlo. În ianuarie, 

misiunea permanentă a SUA la NATO a anunțat că 35.000 de militari din 28 de state și un portavion al Marinei 

SUA vor lua parte la exercițiile polare. La 13 ianuarie, comandamentul operațional al Forțelor Armate Norvegiene 

a informat comandamentul Flotei Nordice a Rusiei despre desfășurarea exercițiilor "Cold Response". Potrivit părții 

norvegiene, exercițiile multinaționale "Cold Response - 2022" vor avea loc în luna martie sau aprilie. Acestea se 

vor desfășura în mai multe etape, dintre care unele se vor desfășura în Marea Norvegiei, precum și în partea de 

nord și centrală a Norvegiei. (www.tass.ru - 3 martie) /ssirbu/sdm2 

BBC: TPI a trimis o echipă de anchetatori în Ucraina 

RADOR (3 martie) - Procurorul Tribunalului Penal Internațional Karim Khan a declarat pentru BBC că a 

trimis o echipă de anchetatori în Ucraina, pentru a colecta și păstra dovezi privind comiterea de atrocități care ar 

cădea sub jurisdicția instanței. TPI poate ancheta acțiuni precum bombardarea nediscriminatorie a zonelor 

rezidențiale, atacarea deliberată a civililor și a obiectivelor care nu au nicio implicație militară, precum săli de 

concerte sau turnuri TV, sau folosirea de arme fără precizie care ar putea provoca victime în rândul civililor, ca 

munițiile cu fragmentare sau bombele termobarice. Anchetatorii vor încerca să adune indicii care să ateste situația 

de la fața locului și, ulterior, vor pronunța acuzații împotriva celor care au dat ordinele și au orchestrat această 

invazie. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 16:05) /opopescu/sdm2 

REUTERS: Conform ONU, crește numărul victimelor civile în Ucraina 

RADOR (3 martie) - Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului a confirmat joi că 249 de civili au 

fost uciși, alți 553 fiind răniți, în Ucraina în prima săptămână de conflict după invazia rusă. Bilanțul, până la miezul 

nopții de miercuri, a crescut de la cei 227 de morți și 525 de răniți înregistrați cu o zi în urmă. "Majoritatea 

victimelor civile înregistrate de la 24 februarie 2022, ora 4:00, până la miezul nopții de 2 martie 2022 la 0:00 au 

fost cauzate de utilizarea armelor explozive cu o arie largă de impact, inclusiv de bombardamente de artilerie grea 

și sisteme de rachete cu lansare multiplă și atacuri aeriene", se afirmă într-un comunicat. (REUTERS - 3 martie) 

/opopescu/sdm2 
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REUTERS: Țările membre ale Consiliului Arctic și-au suspendat reuniunile pe fondul invaziei 

ruse din Ucraina 

RADOR (3 martie) - Conform unui comunicat comun emis de Departamentul de Stat al SUA, țările membre 

ale Consiliului Arctic - Canada, Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia și Statele Unite - au anunțat că 

nu își vor trimite reprezentanții în Rusia, pentru întâlniri, și au întrerupt participarea la toate reuniunile Consiliului, 

după invadarea Ucrainei de către Rusia. Țările "condamnă invazia rusă neprovocată din Ucraina și notează 

impedimentele grave din calea cooperării internaționale, inclusiv în zona arctică, pe care le-au provocat acțiunile 

Rusiei", se arată în comunicat. (REUTERS - 3 martie) /opopescu/sdm2 

REUTERS: Liderii Quad sunt de acord că situația din Ucraina nu ar trebui să fie permisă în 

regiunea Indo-Pacific 

RADOR (3 martie) - Liderii grupului de țări Quad - SUA, India, Australia și Japonia - au convenit joi că 

situația din Ucraina nu ar trebui lăsată să se repete în regiunea Indo-Pacific, a spus premierul japonez Fumio 

Kishida. "Am convenit că modificări unilaterale ale status quo-ului, prin forță, ca aceasta, nu ar trebui permise în 

regiunea Indo-Pacific", a spus dl Kishida, referindu-se la invadarea Ucrainei de către Rusia. "Am convenit, de 

asemenea, că aceste evoluții face și mai importantă cooperarea pentru realizarea unei regiuni Indo-Pacific libere 

și deschise", le-a declarat premierul Kishida jurnaliștilor după întâlnirea virtuală cu președintele american Joe 

Biden, prim-ministrul australian Scott Morrison și prim-ministrul indian, Narendra Modi. (REUTERS - 3 martie) 

/opopescu/sdm2 

XI.2 Perspectiva militară  

KORRESPONDENT: Rusia pregătește o debarcare de trupe în apropiere de Odesa 

RADOR (3 martie) - Forțele militare ruse încearcă să aterizeze trupe aeropurtate în regiunea Odesa - potrivit 

unei notificări transmise, joi dimineață, de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. "În Marea Neagră, se 

observă o mișcare a detașamentului de desant al Federației Ruse, format din patru vase mari de debarcare, însoțite 

de trei nave cu rachete, vizând direcția Odesa" - se arată în mesaj. Cu alte cuvinte, aceasta înseamnă că trupele 

aeropurtate pregătesc o debarcare lângă Odesa. Rețelele de socializare, de asemenea, raportează că un grup mare 

de vase rusești de debarcare au fost observate în largul coastei de sud a Crimeii, care se pare că planifică o aterizare 

la Odesa. (www.korrespondent.net - 3 martie) /sdan/gpodea 

REUTERS: Înaintarea rusă către Kiev a înregistrat un progres minor în ultimele trei zile 

(Ministerul britanic al Apărării) 

RADOR (3 martie) - Înaintarea Rusiei către capitala ucraineană, Kiev, a înregistrat progrese minore în 

ultimele trei zile, iar orașele Harkov, Cernihiv și Mariupol sunt, în continuare, sub control ucrainean, potrivit 

informațiilor miliare britanice. "Corpul principal al marelui convoi rusesc ce avansează către Kiev se află, încă, la 

30 de kilometri de centrul orașului, după ce înaintarea acestuia a fost întârziată de rezistența neclintită a 

ucrainenilor, de defecțiuni mecanice și de aglomerarea rutei de trafic", afirmă Ministerul britanic al Apărării. 

"Coloana a înregistrat puțin progres vizibil, în mai bine de trei zile". "În pofida bombardamentelor intense ale 

Rusiei, orașele Harkov, Cernihiv și Mariupol rămân sub control ucrainean. Câteva forțe ruse au intrat în orașul 

Herson, însă situația militară se menține neclară", precizează ministerul britanic, citând informații actualizate din 

partea serviciilor militare. "Ministerul rus al Apărării a fost nevoit să recunoască faptul că 498 soldați ruși au fost 

uciși și 1.597 au fost răniți, până acum, în războiul lui Putin. Numărul real al celor uciși și răniți este, aproape 

sigur, considerabil mai mare și va continua să crească", precizează Ministerul Apărării din Marea Britanie. 

(REUTERS - 3 martie, ora 9:12) /mbrotacel/gpodea 
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UNIAN: Trei avioane și două elicoptere rusești au fost doborâte de forțele ucrainene în cursul zilei 

de miercuri 

RADOR (3 martie) - Forțele ucrainene au doborât, miercuri, trei avioane și două elicoptere ale Federației 

Ruse - scrie UNIAN, citând armata ucraineană. "Pe 2 martie, echipajele aeronavelor de luptă Su-24M și Su-25 au 

acordat sprijin aerian unităților terestre ale Forțelor Armate ale Ucrainei, distrugând coloane de echipament militar 

rusesc și personal militar în regiunile Kiev, Sumi, Cernihiv și Harkiv" - a mai scris pe Facebook Comandamentului 

Forțelor Aeriene ale Ucrainei. (www.unian.net - 3 martie) /sdan/schelaru 

REUTERS: Separatiștii proruși amenință cu atacuri asupra orașului ucrainean Mariupol 

RADOR (3 martie) - Forțele proruse ar putea lansa atacuri ce vor viza în mod specific orașul ucrainean 

Mariupol, dacă forțele de acolo nu se vor preda, a declarat, joi, comandantul separatist din Donețk Eduard Basurin, 

citat de agenția de presă Interfax. Rusia și separatiștii din Ucraina afirmă că au încercuit orașul Mariupol, cu 

430.000 de locuitori, situat pe coasta Mării de Azov. (REUTERS - 3 martie, ora 8:30) /mbrotacel/cpodea 

UKRINFORM: Ucrainenii au distrus atât de mult echipament rusesc, încât ar putea înzestra 

armatele mai multor țări (Oleksi Reznikov) 

RADOR (3 martie) - Ministrul ucrainean al apărării, Oleksi Reznikov, a declarat că armata Kievului a distrus 

atât de mult echipament militar rusesc, încât ar putea înzestra armatele mai multor țări. În plus, a subliniat ministrul, 

capacitățile Forțelor Armate ale Ucrainei sunt în creștere. "Armata noastră a lichidat deja mii de invadatori și atât 

de mult echipament inamic, încât ar fi posibilă înzestrarea armatelor mai multor țări. Capacitățile forțelor noastre 

armate cresc și ne tot vine ajutor. Luptătorii forțelor de apărare teritorială au o activitate strălucită în multe zone, 

iar așii noștri aerieni au devenit legende. Parașutiști, infanterie, artilerie - toate dovedesc că ucrainenii sunt cei mai 

buni" - a remarcat Oleksi Reznikov. Acesta a subliniat că, de 168 de ore, adică de o săptămână întreagă, Ucraina 

respinge invadatorii trimiși de Federația Rusă. "Nimeni, dar absolut nimeni, nici în Rusia, nici în Occident, nu 

credea că vom rezista o săptămână. Singurii care au crezut am fost noi. Înainte de 24 februarie, două treimi dintre 

ucraineni erau siguri că vom rezista în cazul unei invazii ruse la scară largă. Astăzi, aproape 90% dintre ucraineni 

cred acest lucru" - a mai declarat ministrul. Potrivit lui Reznikov, acesta este "rezultatul eroismului apărătorilor și 

apărătoarelor noastre, al acțiunilor profesioniste ale comandamentului nostru și al dăruirii fiecărui ucrainean". 

"Medicii noștri, salvatorii, cei din utilitățile publice, din domeniul feroviar, jurnaliștii, finanțatorii... toți sunt pe 

propriul front. Țara nu s-a oprit și luptă mai departe" - a subliniat ministrul apărării de la Kiev. Ministrul i-a 

remarcat în mod special pe liderii administrațiilor civil-militare și pe primarii care se află în primă linie, mai exact 

la Cernihiv, Sumi, Konotop, Harkiv, Mariupol, Herson și Mikolaiv. "Acestea sunt avanposturile Europei" - a 

conchis ministrul. (www.ukrinform.ua - 3 martie) /sdan/schelaru 

REUTERS: Ucraina contraatacă trupele ruse invadatoare, afirmă un oficial de la Kiev 

RADOR (3 martie) - Ucraina este capabilă să lanseze contraatacuri împotriva forțelor invadatoare ruse, 

chiar dacă se apără în continuare, a declarat, joi, un consilier militar al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski. 

"Sprijinul pentru noi crește cu fiecare minut, iar puterea inamicului scade cu fiecare minut. Nu doar că ne apărăm, 

însă și contraatacăm", a declarat consilierul, într-un briefing televizat. (REUTERS - 3 martie, ora 12:54) 

/mbrotacel/cpodea 

REUTERS: Ministrul de externe ucrainean afirmă că Germania va trimite Ucrainei mai multe 

arme 

RADOR (3 martie) - Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a declarat, joi, că Germania a transmis 

Ucrainei că va trimite mai multe arme pentru a susține lupta împotriva forțelor invadatoare ruse. Kuleba nu a 

precizat ce tip de arme intenționează Germania să trimită sau când vor fi livrate acestea. (REUTERS - 3 martie, 

ora 13:00) /mbrotacel/cpodea 
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CNN: Rusia schimbă strategia de atac, mai are rezerve proaspete și trupele belaruse se pot alătura 

ofensivei, avertizează un oficial NATO 

RADOR (3 martie) - Rusia va avea o abordare mult mai directă în efortul ei de a captura orașele ucrainene, 

după ce au eșuat planurile sale de a înconjura orașe-țintă, precum Kiev, a declarat un oficial NATO. "Vedem o 

schimbare de strategie de partea rusă... Sunt mai puțin concentrați pe înconjurarea orașelor și mai mult concentrați 

pe intrarea în orașe și cucerirea lor. Bombardamentele grele sunt un efect al acestei schimbări de strategie", a 

declarat pentru CNN oficialul NATO, sub condiția anonimatului. Înaintarea lentă a Rusiei și pierderile grele 

suferite în ultimele zile ale invaziei au forțat această schimbare, trupele ruse fiind acum blocate de probleme 

logistice în încercarea lor de a înainta pe teritoriul ucrainean, a mai spus oficialul. "Se pare că nu prea merge cum 

trebuie întreg lanțul logistic. Ceea ce vedem este o strategie slabă, combinată cu pregătire slabă și moral scăzut. 

Nu au alimente, le lipsesc combustibilul și piesele de schimb", a subliniat oficialul NATO. Cu toate că rezistența 

fermă a ucrainenilor este în general responsabilă pentru încetinirea înaintării ruse, oficialul NATO a avertizat că 

situația în teren se poate schimba rapid și că "așteptările ar trebui gestionate". Ucrainenii se vor obosi foarte tare, 

în timp ce Rusia mai are în continuare rezerve proaspete, iar Rusia poate escalada mai departe situația, a avertizat 

oficialul și a adăugat că mai există, de asemenea, și posibilitatea ca armata belarusă să se alăture ofensivei trupelor 

ruse. (CNN INTERNATIONAL, 3 martie, ora 14:00) /mbaciu/sdm2 

KORRESPONDENT: Un avion de vânătoare rusesc a încercat să lanseze un atac aerian asupra 

stațiunii Zatoka din regiunea Odesa 

RADOR (3 martie) - Apărarea aeriană ucraineană a doborât un avion rusesc Su-27 care încerca să tragă într-

o substație de tracțiune dintr-un sat de lângă Zatoka, raionul Cetatea Albă (Bilhorod-Dnistrovski) din regiunea 

Odesa. Pe Internet a apărut deja o înregistrare video care surprinde momentul operațiunii. Potrivit martorilor 

oculari, pilotul rus a reușit să se catapulteze, acesta fiind căutat acum de autoritățile ucrainene. Postul Radio 

Svoboda, citând o declarație a coordonatorului comandamentului de rezistență națională din regiunea Odesa, Serhi 

Braciuk, transmite că avionul rusesc a reușit să lanseze lovituri cu rachete asupra infrastructurii militare. Braciuk 

susține că instalațiile lovite de rachete se află în apropierea stațiunii Zatoka, în satul Bilenke. Militarul a precizat 

că, în cele din urmă, trupele ucrainene de apărare aeriană au reușit să doboare aeronava Federației Ruse. 

(www.korrespondent.net - 3 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Hackeri ucraineni au atacat rețeaua feroviară din Belarus 

RADOR (3 martie) - "Armata IT" de hackeri voluntari din Ucraina a anunțat joi un nou set de ținte – inclusiv 

rețeaua feroviară din Belarus și sistemul de navigație prin satelit din Rusia, GLONASS. "Trebuie să ne mobilizăm 

și să ne intensificăm eforturile cât mai mult posibil", se afirmă într-o postare pe canalul Telegram a "Armatei IT”". 

În postare sunt enumerate obiectivele principale vizate de grup, inclusiv căile ferate din Belarus, companiile de 

telecomunicații rusești și GLONASS, care este alternativa Rusiei la rețeaua de navigație prin satelit a Sistemului 

de poziționare globală (GPS). Autoritățile din Ucraina au cerut hackerilor să contribuie la protejarea infrastructurii 

critice și să efectueze misiuni de spionaj cibernetic împotriva trupelor ruse, a raportat anterior Reuters. 

Administrația de la Kiev a anunțat sâmbătă formarea "armata sale IT". O echipă de hackeri concentrată pe Belarus 

- țară care a fost folosită ca bază pentru invadarea Ucrainei de către Rusia - numită Partizanii Cibernetici din 

Belarus, a anunțat marți Reuters că a dezactivat sistemele de trafic feroviar de acolo și că a atacat rețeaua  feroviară 

deoarece a fost folosită pentru a transporta soldați ruși. (REUTERS - 3 martie) /opopescu/sdm2 

KORRESPONDENT: Persoanele mobilizate în zonele separatiste din Donbas, trimise să ocupe 

Kievul și Odesa 

RADOR (3 martie) - Conducerea militară a Federației Ruse a mobilizat populația din teritoriile ocupate 

temporar din regiunile Donețk și Lugansk și formează subunități în corpurile 1 și 2 ale armatei, pentru a lua cu 

asalt localitățile aflate sub controlul Kievului - a anunțat comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valer 

Zalujni. Potrivit acestuia, majoritatea acestor oameni mobilizați de Rusia au pașapoarte rusești. "Acum, unii dintre 

compatrioții noștri sunt trimiși dinspre teritoriul regiunii Rostov, din Krasnodar și din Crimeea temporar ocupată, 

să desfășoare o ofensivă navală, astfel încât să ocupe Odesa. Cealaltă parte - dinspre Belgorod, pentru a lua cu 
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asalt Kievul, în prima linie, adică pe post de carne de tun" - a detaliat Zalujni. Oficialul militar a menționat că 

"aceasta este o crimă de război și o încălcare flagrantă a Convenției pentru protecția persoanelor civile în timp de 

război". (www.korrespondent.net - 3 martie) /sdan/dstanesc 

RBC: Invadatorii ruși au deschis focul asupra navei panameze Helt. Toți marinarii au fost salvați 

RADOR (3 martie) - Serviciul de Căutare și Salvare Maritimă a efectuat o operațiune de salvare pentru 

căutarea echipajului navei cu motor "Helt", care a fost atacată de trupele rusești în Marea Neagră, în largul coastei 

Odesei, informează RBC-Ucraina cu citând comunicatul Ministerului ucrainean al Infrastructurii. Anterior s-a aflat 

că nava "Helt" sub pavilionul statului Panama a fost supusă unui atac armat, s-a ales cu o gaură sub linia de plutire 

și s-a scufundat la 12 mile de portul Iujnîi. Doi membri ai echipajului au reușit să scape, salvatorii ucraineni 

căutând alți patru. Acum toți cei șase se află acum la bordul navei de salvare SAR 01. Starea de sănătate a tuturor 

membrilor echipajului este satisfăcătoare. Ambarcațiunea de salvare s-a întors în portul Cernomorsk. "Amintim 

că, în legătură cu agresiunea armată a Rusiei, printr-un ordin al Cabinetului de Miniștri, în porturile maritime și 

fluviale ale Ucrainei a fost stabilit al 3-lea (cel mai înalt) nivel de apărare a instalațiilor portuare și a navelor. 

Intrarea și ieșirea în porturile ucrainene sunt închise de avertizările de coastă 83-91/22, 96-97/22 ale Forțelor 

Maritime Militare Ucrainene privind pericolul minelor, 92/22 - Hidrografia de stat, 98-99/22 amenințarea pirateriei 

din partea navelor Flotei Mării Negre a Federației Ruse în Marea Neagră și Marea Azov" - au subliniat surse din 

cadrul ministerului ucrainean. Sursele citate au subliniat că în prezent, în porturile Ucrainei se află 80 de nave sub 

pavilion al unor state diferite. Acestea nu pot părăsi porturile din cauza situației periculoase cauzate de agresiunea 

Rusiei. (www.https://www.rbc.ua - 3 martie) /ssirbu/sdm2 

REUTERS: Hackerii au folosit site-uri guvernamentale ucrainene locale pentru a răspândi știri 

false despre capitulare 

RADOR (3 martie) - Oficiali ucraineni afirmă că hackerii au spart site-uri web ale administrațiilor locale, 

pentru a răspândi informații false, conform cărora administrația de la Kiev a capitulat și a semnat un tratat de pace 

cu Moscova. Într-un mesaj postat pe Twitter, Serviciul de Stat al Comunicațiilor Speciale și Protecției Informațiilor 

din Ucraina a transmis că un număr nedezvăluit de site-uri web oficiale ale "autorităților regionale și guvernelor 

locale" au fost deturnate și utilizate să răspândească "minciuni" cu privire la un acord care să pună capăt luptelor 

provocate de invazia Rusiei. Agenția a transmis că "inamicul" este responsabil pentru știrile false. Nu este clar la 

ce site-uri web se referă. Autoritățile de la Kiev au acționat rapid în repetate rânduri pentru a dezminți ceea ce au 

descris drept "invenții rusești" despre conflict. Rusia neagă să folosească că folosește hackeri împotriva inamicilor 

săi, dar utilizarea de către Kremlin a spionilor cibernetici în cadrul operațiunilor de spionaj este bine cunoscută. 

(REUTERS - 3 martie) /opopescu/sdm2 

RBC: Echipamentele capturate de la armata rusă vor fi reparate și vor intra în dotarea armatei 

ucrainene 

RADOR (3 martie) - Întreprinderile ucrainene din cadrul concernului de stat în domeniul comerțului cu 

arme "Ukroboronprom" au început să primească echipamente militare capturate de la invadatorii ruși - transmite, 

joi, Centrul Mirotvoreț. "Ukroboronprom" a prezentat fotografii cu un vehicul blindat rusesc "Tigr", care a fost 

trimis în uzină pentru a fi reparat. "Acesta este un vehicul blindat Tigr. Este aproape nou, are puțini kilometri 

parcurși, iar motorul, cutia de viteze și șasiul sunt intacte. Are urme de arsuri" - scrie "Ukroboronprom". Inginerii 

companiei au început deja să studieze și să repare mașina blindată. După reparație, echipamentele capturate vor 

intra în dotarea Forțelor Armate ale Ucrainei și a Forțelor de Apărare Teritorială pentru a efectua misiuni de luptă 

și pentru a combate agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei. (www.rbc.ua - 3 martie) 

/sdan/ilapadat 

RBC: Trupele aeropurtate din Belarus ar fi primit ordin să intre în Ucraina 

RADOR (3 martie) - Forțele armate speciale din Republica Belarus au primit sarcina de a trece granița cu 

Ucraina - anunță, joi seară, Centrul pentru Comunicații Strategice din cadrul armatei ucrainene. Potrivit 

informațiilor obținute de serviciile ucrainene, trupele belaruse ar putea lansa atacuri în direcția Volin. De cealaltă 
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parte a graniței cu Ucraina, într-o zonă împădurită, se află deja o brigadă de asalt aerian. Comandamentul unității 

militare ar fi primit deja ordinul să intre în Ucraina, urmând ca transmiterea ordinului de declanșare a atacului să 

se facă deja pe teritoriul Ucrainei. "Starea morală și psihologică a parașutiștilor este extrem de scăzută. Ofițerii și 

soldații nu vor să joace rolul mercenarilor ruși. Un număr semnificativ dintre aceștia s-a exprimat în favoarea 

rezilierii contractelor, dintre care majoritatea expiră în mai" - a mai menționat Centrul pentru Comunicații 

Strategice din armata ucraineană. (www.rbc.ua - 3 martie) /sdan/ilapadat 

CNN: Elon Musk a anunțat că firma sa SpaceX a trimis un camion cu antene Starlink în Ucraina 

pentru conectarea la Internet 

RADOR (3 martie) - Directorul general al companiei americane SpaceX, Elon Musk, a trimis în Ucraina un 

camion încărcat cu antene Starlink, care pot fi utilizate pentru conectarea la internet via satelit, răspunzând astfel 

unei solicitări făcute de vicepremierul ucrainean, pe fondul temerilor că Ucraina și-ar putea pierde accesul la 

internet din cauza atacurilor continue a trupelor ruse asupra infrastructurii de comunicații din țară. Utilizarea 

serviciilor prin satelit în vreme de război este foarte periculoasă, după cum a evidențiat istoria statelor care au 

utilizat semnale prin satelit pentru a geolocaliza țintele inamice, au declarat experți americani în securitate 

cibernetică. "Dacă un inamic are un avion specializat în aer, poate detecta semnalul prin satelit, care îl poate dirija 

direct către utilizatorul de la sol. Nu e chiar ușor, dar rușii au suficientă experiență în urmărirea diferiților emițători 

de semnal din Siria. Starlink ar putea funcționa pentru moment, dar oricine va instala o antenă Starlink în Ucraina 

trebuie să aibă în vedere că devine o potențială țintă", a declarat Nicholas Weaver, cercetător în domeniul securității 

din cadrul Universității California. Nu se știe câte antene Starlink au fost trimise în Ucraina și nu se știe cum 

intenționează guvernul ucrainean să le distribuie. (CNN INTERNATIONAL, 3 martie, ora 23:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Germania analizează livrarea a 2.700 de rachete antitanc în Ucraina (sursă 

guvernamentală) 

RADOR (3 martie) - Germania ia în considerare posibilitatea de a furniza Ucrainei 2.700 de rachete antitanc, 

pentru a sprijini eforturile acesteia de a se apăra împotriva invaziei Rusiei, a declarat, joi, o sursă guvernamentală. 

Anterior, agenția germană de presă DPA a transmis că Ministerul Economiei a aprobat livrarea de rachete Strela 

de construcție sovietică, ce fac parte din inventarul armatei fostei Republici Democrate Germane. O sursă a 

declarat pentru agenția de presă Reuters că acest demers nu a fost, încă, aprobat de Consiliul Federal de Securitate. 

"Rachetele sunt gata de a fi transportate", a precizat sursa. Acestea s-ar adăuga celor 1.000 de arme antitanc și 

rachete sol-aer Stinger pe care Germania a anunțat, sâmbătă, că le va livra Ucrainei, într-o schimbare de politică, 

după ce Rusia a invadat țara vecină. (REUTERS - 3 martie, ora 9:30) /mbrotacel/gpodea 

REUTERS: Republica Cehia trimite un transport suplimentar de arme și muniție în Ucraina 

RADOR (4 martie) - Republica Cehia va trimite un transport suplimentar de echipament militar și muniție 

în Ucraina, a anunțat joi ministerul ceh al apărării. Ministerul a precizat pe contul său de Twitter că transportul 

include sute de mitraliere, puști de asalt și peste 100.000 de încărcătoare pentru armele de proveniență cehă, 

precum CZG-Ceska Zbrojovka Group. Guvernul ceh a aprobat transportul de armament joi seara, în cadrul unei 

ședințe de guvern. (REUTERS - 4 martie, ora 0:24) /mbaciu/ilapadat 

CNN: SUA au livrat Ucrainei săptămâna aceasta sute de rachete antiaeriene Stinger - surse 

RADOR (3 martie) - SUA au livrat Ucrainei pentru prima dată în ultimele zile sute de rachete antiaeriene 

Stinger, inclusiv peste 200 în ziua de luni, potrivit unui oficial american și a unei surse din Congres informate 

despre această problemă. Anterior, SUA au dat undă verde țărilor baltice, printre care Lituania, Letonia și Estonia, 

pentru a trimite armele de fabricație americană pe care le au în Ucraina, inclusiv rachetele Stinger. Dar, până acum, 

administrația Biden a evitat să furnizeze rachete Stinger direct Ucrainei, în timp ce au furnizat alte arme letale. 

(CNN INTERNATIONAL - 3 martie, ora 00:30) /aboboc/asalar 
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TSN: Australia a trimis ajutoare în Ucraina 

RADOR (3 martie) - Un sprijin suplimentar de echipamente militare și medicamente, și echipamente 

medicale a trimis Australia în Ucraina, la bordul unei aeronave, anunță Ministerul Apărării din Australia. Valoarea 

totală a ajutorului este de 75 de milioane de dolari. ''Australia se alătură aliaților și partenerilor săi pentru a ajuta 

poporul Ucrainei să-și apere națiunea de invazia nejustificată și ilegală a Rusiei împotriva suveranității Ucrainei'', 

se specifică în comunicatul Ministerului Apărării din Australia. Prim-ministrul Australiei, Scott Morrison, a 

anunțat recent că Ucraina ar trebui să primească asistență, inclusiv asistență militară pentru apărare. Guvernul 

australian a alocat 50 de milioane de dolari pentru a sprijini apărarea Ucrainei și 25 de milioane de dolari pentru a 

oferi asistență umanitară. ''Am alocat 50 de milioane de dolari pentru a sprijini apărarea Ucrainei, sprijin letal și 

neletal. (...) Vorbim de rachete, vorbim de muniție", a spus Morrison. Australia a impus, de asemenea, sancțiuni 

economice împotriva Rusiei și împotriva unor oficiali ruși. În acest context, Canada a impus sancțiuni împotriva 

Gazprom și Rosneft. (www.tsn.ua - 3 martie) /vdraguta/cpodea 

 

XI.3.  Perspectiva economică  

TSN: Japonia va îngheța activele altor patru bănci rusești 

RADOR (3 martie) - Japonia va îngheța activele altor patru bănci rusești, potrivit TSN. Restricțiile vor intra 

în vigoare la începutul lunii aprilie. Guvernul japonez va îngheța activele altor patru bănci rusești pentru a ține 

pasul cu cele mai recente sancțiuni financiare ale Uniunii Europene împotriva Moscovei, impuse ca răspuns la 

invazia Rusiei asupra Ucrainei. Potrivit ziarului japonez ''Kyodo'', anunțul a fost făcut joi, 3 martie, de ministrul 

japonez de finanțe, Shunichi Suzuki. Decizia de a impune sancțiuni a fost luată a doua zi, după ce UE a anunțat 

excluderea a șapte bănci rusești din rețeaua internațională de plăți cunoscută sub numele de sistemul de plăți 

SWIFT pentru a bloca comerțul rusesc și transferul de bani către Rusia. Rusia este izolată cu sancțiuni, mai multe 

branduri globale de renume părăsesc piața rusă, din cauza războiului dus împotriva Ucrainei. Anterior, Guvernul 

japonez a înghețat deja activele altor trei bănci. Reprezentanții companiei Suzuki le-a declarat jurnaliștilor că 

Japonia sprijină decizia UE și a adăugat alte patru bănci pe lista de sancțiuni, împotriva cărora au fost impuse 

sancțiuni europene - VTB Bank, Otkritie Bank, Sovkombank și Novikombank. Restricțiile vor intra în vigoare la 

începutul lunii aprilie. Amintim, conform deciziei UE, șapte bănci rusești vor fi deconectate de la sistemul 

internațional de plăți SWIFT, pentru început, urmând ca mai târziu să fie deconectate și altele. (www.tsn.ua - 3 

martie) /vdraguta/gpodea 

TSN: Izolarea Rusiei cu sancțiuni: Lista mărcilor internaționale care părăsesc piața rusă, din 

cauza războiului rus dus împotriva Ucrainei 

RADOR (3 martie) - Comunitatea internațională a decis izolarea Rusiei cu sancțiuni și a publicat lista 

brandurilor internaționale care se retrag de pe piața din Rusia, din cauza războiului declanșat de Moscova împotriva 

Ucrainei. Aproximativ o sută de companii părăsesc piața din Rusia. Începând cu data de 3 martie, aproape o sută 

de companii au refuzat să își desfășoare activitatea în Rusia sau să coopereze cu această țară și cu cetățenii săi, 

pentru a-și furniza produsele și serviciile în Rusia. Apple Pay a anunțat un blocaj total al pieței din Rusia. Apple 

anunță o retragere în totalitate de pe piață. Adidas a anunțat că refuză colaborarea sa și promovarea echipei 

naționale de fotbal a Rusiei. Audi a anunțat că se retrage de pe piața din Rusia. Producătorul de procesoare AMD 

anunță o interdicție privind  furnizarea de microcipuri și în curând va anunțat o interdicție a furnizării de plăci 

video. Amazon anunță blocarea în totalitate a tuturor tipurilor de comerț cu amănuntul. Compania de soft Adobe 

anunță și ea retragerea în totalitate și blocarea afacerilor cu Rusia. British Petrolium, care deține 20% din acțiunile 

Rosneft, s-a retras din afacere și a părăsit Rusia. BBC a anunțat revocarea licențelor de difuzare. BMW a închis 

fabricile din Rusia și a blocat în totalitate livrările către Rusia. Sistemul ride-hailing Bolt anunță retragerea de pe 

piața din Rusia. Boeing a anunțat retragerea de pe piața din Rusia. Chevrolet, la fel se retrage de pe piața din Rusia. 

Festivalul de la Cannes a anunțat că în semn de protest nu primește delegația rusă. Canon se retrage de pe piața 

rusă. Cadillac, la fel se retrage de pe piața din Rusia. Carlsberg a impus restricții la export. Cex Io, o platforma 

cripto, îi blochează pe utilizatorii ruși. Cinema 4D nu mai funcționează în Rusia. Coca Cola a plecat de pe piața 
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din Rusia. Danone s-a retras de pe piața din Rusia, împreună cu filiala sa Prostokvașino. Disney a anulat difuzarea 

tuturor premierelor cinematografice și a tuturor filmelor sale în cinematografele din Rusia. Dell s-a retras de pe 

piața din Rusia. În câteva zile, Dropbox va înceta să mai funcționeze în Rusia. DHL s-a retras de pe piață. Embraer, 

un conglomerat brazilian de avioane, nu mai furnizează Rusiei piese de schimb pentru aeronavele sale. Există 15 

astfel de aeronave în Rusia, acestea sunt utilizate de compania aeriană rusă S7 pe rutele sale interne. Eurovision a 

descalificat Rusia și reprezentantul său nu mai are voie să participe la Eurovision 2022 în Italia. Ericsson se retrage 

de pe piața din Rusia. Exxon Mobil retrage toți specialiștii săi din companiile petroliere ruse. Etsy a blocat toate 

soldurile din conturile rusești. Facebook a blocat conturile mass-media ruse. Serviciul de expediere FedEx a impus 

o interdicție totală de livrare. Formula 1 a anulat Turneul de Formula 1 de la Soci. Ford își închide toate magazinele 

din Rusia. FIFA a descalificat Echipă națională a Rusiei la Cupa Mondială și interdicția de a organiza meciuri 

internaționale în Rusia. Google Pay a anunțat un blocaj parțial al conținutului său pentru utilizatorii din Rusia. 

Google Maps a anunțat blocarea informațiilor sale pentru utilizatorii din Rusia. General Motors a sistat toate 

exporturile către Rusia. H&M, un cunoscut brand de îmbrăcăminte, a încetat să mai vândă produse în Rusia. HP a 

impus interdicție de import. Harley Davidson a reziliat toate contractele de furnizare produse în Rusia. Instagram 

a blocat conturile din Rusia și propaganda Kremlinului. Intel a interzis furnizarea de microcipuri. Jaguar se retrage 

de pe piața din Rusia. Jooble a blocat serviciul său în Rusia și a făcut o declarație în acest sens. KUNA se retrage 

de pe piața rusă. Lenovo s-a retras de pe piața din Rusia. LinkedIn se pregătește pentru o retragere completă din 

Rusia. CIO a anunțat anularea tuturor competițiilor din Rusia. Mastercard a suspendat producția de carduri pentru 

Rusia, deconectarea mai multor bănci rusești de la sistemul său bancar. Maersk a oprit livrările către și din Rusia. 

Rusia își poate lua rămas bun de la produsele și îmbrăcămintea livrată de Aliexpress și retailerul online britanic de 

modă și cosmetice ASOS. Mercedes-Benz părăsește piața din Rusia. Megogo a retras toate filmele rusești. Metro 

a concediat 10.000 de muncitori din Rusia. Mitsubishi a concediat angajați ruși din 141 de centre de servicii. 

Microsoft Office examinează o gamă destul de amplă de măsuri. Mobile World Congress a refuzat acreditarea 

unei delegații din Rusia. NFT a blocat fondurile utilizatorilor săi din Rusia și Belarus și a blocat transferul de bani 

pentru aceste categorii de clienți. NHL a blocat total accesul jucătorilor din Rusia la meciuri. Netflix a suspendat 

abonamentele pentru clienții ruși, blocând producția de seriale rusești. Nike a închis toate magazinele din Rusia. 

Nintendo a impus o interdicție a achizițiilor în ruble. Nestle a închis toate cele șase fabrici din Rusia. Nokia a 

încetat să furnizeze echipamente Rusiei și să coopereze cu partenerii ruși. OnlyFans a sistat afacerile cu Rusia. 

Oracle a suspendat toate operațiunile cu Rusia. Paysera a impus un blocaj total Rusiei. PayPal a înghețat conturile 

de retragere. Paramount a blocat distribuția de filme în Rusia. Parimatch a revocat franciza din Rusia. Play Station, 

nu se pot efectua plăti din Rusia. Pornhub impune interdicția accesului Rusiei la conținuturile sale. Porsche se 

retrage din Rusia. Renault părăsește piața din Rusia. Samsung pay - blocarea tuturor serviciilor din Rusia și a 

serviciilor sale. Snapchat a blocat aplicațiile sale pentru Rusia și Belarus. Scania pleacă din Rusia. SpaceX nu mai 

livrează servicii în Rusia, ci livrează Starlink în Ucraina. Shell a reziliat contractul cu Gazprom. Spotify a anunțat 

incapacitatea rușilor de a plăti pentru un abonament pentru că își închide birourile sale din Rusia ''pe termen 

nelimitat''. Sony a blocat închirierea de filme. Twitter, este imposibil să se mai înregistreze conturi pentru cetățenii 

ruși. TikTok - blocarea masivă a utilizatorilor agresivi și a așa-numitelor mass-media. Toyota a concediat 2.600 

de angajați din Rusia. UEFA a anulat finala Ligii Campionilor de la Sankt Petersburg, a impus o interdicție pentru 

toate cluburile de a participa în Liga Campionilor UEFA și în Liga Campionilor UEFA din Europa, rezilierea 

contractului cu sponsorul general Gazprom. UPS - interdicție totală de livrare în Rusia. Universal Pictures a blocat 

închirierea și distribuția de filme în Rusia. Visa a blocat băncile vizate de sancțiuni. Volvo se retrage din Rusia. 

Yandex, acțiunile companiei au fost excluse de la cotațiile de la Bursa de Valori din New York. YouTube a blocat 

sute de canale rusești și generarea de bani din difuzarea lor. Warner Bros a anulat toate închirierile de filme. 

Webmoney a interzis efectuarea de tranzacții în Rusia. Wolkswagen se retrage din Rusia. Zoom a revocat licențele 

de dezvoltare software în Rusia. Lista mărcilor globale, care se retrag de pe piața din Rusia, din cauza războiului 

Rusiei dus împotriva Ucrainei, a fost făcută publică pe 3 martie 2022. (www.tsn.ua - 3 martie) /vdraguta/gpodea 

BBC: Banca Centrală a Rusiei impune comision de 30% la cumpărarea de monede străine 

RADOR (3 martie) - Potrivit informațiilor, Banca Centrală a Rusiei a impus un comision de 30% la 

cumpărarea de monede străine, în efortul de a opri rușii din vinderea rublelor. Miercuri, președintele Putin a anunțat 

măsuri de urgență pentru a încerca să susțină moneda națională, rubla, printre care și interzicerea transferului de 

bani către alte țări. Mai multe companii și organizații  internaționale reduc sau sistează operațiunile din Rusia. 
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Printre ele se numără și Spotify, Citigroup și H&M. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 10:00) 

/aionita/gpodea 

EKONOMICINA PRAVDA: Omul de afaceri rus Deripaska: Cortina de fier a coborât deja, iar 

criza va fi de trei ori mai gravă decât cea din 1998 

RADOR (3 martie) - Consecințele economice ale sancțiunilor impuse Federației Ruse vor fi 

incomensurabile în comparație cu urmările falimentului din 1998 - consideră omul de afaceri rus Oleg Deripaska. 

"Nu ne-am mai confruntat cu astfel de provocări. Cortina de Fier a coborât deja" - a afirmat Deripaska, la un forum 

economic desfășurat la Krasnoiarsk. Comentând consecințele sancțiunilor împotriva Rusiei, Deripaska omul de 

afaceri a subliniat: "Luăm criza din 1998 și o înmulțim cu trei". "Va fi necesar să ridicăm din nou această cortină 

(de fier). Primul pas - pacea. Al doilea pas - să discutăm sincer unde trăim, cum trăim, în ce condiții, cine și ce 

comandă, ce riscuri poartă. Sunt împotriva presiunii financiare cele mai severe, populația nu este de vină pentru 

nimic" - a adăugat Deripaska. Omul de afaceri rus, care deține Uzina de Aluminiu din Mikolaiv, Ucraina, a adăugat 

că, în trei săptămâni, va deveni clar ce s-a întâmplat cu băncile de stat ale Federației Ruse ca urmare a sancțiunilor. 

(www.epravda.com.ua - 3 martie) /sdan/cpodea 

REUTERS: Sancțiunile UE vor seca treptat veniturile rusești din petrol (Comisarul UE pentru 

energie) 

RADOR (3 martie) - Sancțiunile impuse de Uniunea Europeană împotriva Rusiei pentru invazia acesteia în 

Ucraina vor seca treptat veniturile Rusiei din petrol, în ciuda faptului că ele nu țintesc direct exporturile de gaz și 

petrol, a declarat joi Comisarul UE pentru energie. Uniunea Europeană, care are 27 de state membre, a impus mai 

multe pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, printre care și o interdicție asupra exportului de tehnologie pentru 

rafinării, către Rusia, din Europa, făcând astfel mai dificilă și mai scumpă modernizarea rafinăriilor rusești. "Aceste 

rafinării sunt construite în Europa, nu pot fi ușor obținute prin alți furnizori", a declarat Kadri Simson, Comisar 

European pentru Energie. "Vom vedea, așadar, că, în timp, va exista o scădere a veniturilor din petrol rafinat, care 

în 2019 a generat venituri de 24 de miliarde de dolari pentru Rusia", a spus ea unei comisii a Parlamentului 

European. (REUTERS - 3 martie, ora 12:06) /aionita/gpodea 

REUTERS: Vladimir Putin a spus că politizarea aprovizionărilor cu energie este inacceptabilă 

RADOR (3 martie) - Președintele rus Vladimir Putin i-a spus prințului moștenitor saudit Mohammed bin 

Salman că politizarea aprovizionării globale cu energie este inacceptabilă, a transmis joi agenția de presă TASS, 

citând un comunicat de la Kremlin. Președintele Putin și prințul saudit au discutat despre sancțiunile occidentale 

și au convenit că țările lor vor continua să-și coordoneze eforturile în cadrul unui acord OPEC+, au transmis 

agențiile de presă citând același comunicat de la Kremlin. (REUTERS - 3 martie) /opopescu/sdm2 

TASS: "Roskosmos" va opri livrările de motoare pentru rachete în SUA 

RADOR (3 martie) - Roskosmos (Agenția Federală Spațială Rusă), ca răspuns la sancțiuni, nu va mai livra 

motoare de rachetă Statelor Unite ale Americii, a declarat șeful corporației de stat, Dmitri Rogozin, la postul de 

televiziune "Rossia-24". "Astăzi am luat decizia de a sista livrările de motoare de rachete fabricate de NPO 

Energomash către SUA. Amintesc că, de la mijlocul anilor 1990, aceste livrări au fost destul de active" - a declarat 

Rogozin. Acesta a precizat că este vorba despre RD-180, care sunt folosite pe rachetele americane "Atlas-5" ca 

motoare de susținere, și RD-181, care este folosit în prima etapă a rachetei "Antares". "În prezent era planificată 

furnizarea a 12 motoare RD-181 suplimentare în perioada 2022-2024, fiind purtate negocieri cu SUA și pentru 

furnizarea de motoare RD-181M cu caracteristici tehnico-tactice îmbunătățite, dar credem că în această situație nu 

putem continua să furnizăm Statelor Unite cele mai bune motoare" - a declarat șeful Roskosmos. Dmitri Rogozin 

a mai spus că segmentul rus al Stației Spațiale Internaționale va înceta să lucreze la experimente comune cu colegii 

germani. "Având în vedere acțiunile inacceptabile ale colegilor noștri germani /... /, noi, în consecință, încetăm de 

astăzi cooperarea cu această organizație (Centrul German pentru Aviație și Cosmonautică - nota TASS), inclusiv 

în planul organizării unor experimente științifice pe segmentul rusesc al Stațiilor Spațiale Internaționale" - a 

subliniat Rogozin. Totodată, Dmitri Rogozin a declarat că Centrul German pentru Aviație și Cosmonautică a 



554 

 

deconectat, anterior, unul dintre cele două telescoape ale segmentului rusesc al observatorului spațial, ceea ce a 

constituit motivul pentru încheierea experimentelor comune. (www.tass.ru - 3 martie) /ssirbu/ilapadat 

TASS: Sancțiunile Roskosmos nu vor permite desfășurarea constelației orbitale OneWeb, afirmă 

Rogozin 

RADOR (3 martie) - Sancțiunile Roskosmos nu vor permite companiei britanice OneWeb să desfășoare o 

constelație de sateliți orbitali, fapt ce va duce la falimentul companiei, a declarat, joi, șeful corporației de stat, 

Dmitri Rogozin, la postul de televiziune "Pervîi Kanal". "În ceea ce privește compania OneWeb, pur și simplu nu 

o vom lăsa să-și desfășoare această constelație orbitală. Ca urmare a acestui fapt, compania va da faliment" - a 

declarat acesta. Anterior, Roskosmos a numit retragerea guvernului britanic din componența acționarilor OneWeb 

o condiție pentru lansarea sateliților săi, care este legată de "poziția ostilă a Marii Britanii față de Rusia". Surse 

din cadrul corporației de stat au subliniat că refuzul lansării nu va duce la pagube economice, deoarece crearea 

rachetelor și a remorcilor spațiale a fost deja plătită. Miercuri, guvernul britanic a anunțat că nu își va vinde 

participația la OneWeb și discută situația cu ceilalți acționari ai companiei. Lansarea rachetei "Soiuz-2.1b" cu 

sateliți OneWeb de pe Baikonur a fost programată pentru 5 martie, la ora 01:41, ora Moscovei. (www.tass.ru - 3 

martie) /ssirbu/ilapadat 

RBC: UE a semnat un memorandum privind alocarea a 1,2 miliarde de euro pentru Ucraina 

(premierul Ucrainei) 

RADOR (3 martie) - Premierul ucrainean, Denis Șmigal, a anunțat, joi, că Uniunea Europeană a semnat un 

memorandum cu privire la alocarea a 1,2 miliarde de euro pentru Ucraina, fondurile urmând să fie utilizate pentru 

asistență macrofinanciară. "UE tocmai a semnat un memorandum cu Ucraina privind acordarea a 1,2 miliarde de 

euro drept asistență macrofinanciară. Mulțumim sincer adevăratului prieten al Ucrainei Valdis Dombrovskis. 

Acesta este încă un gest de sprijin semnificativ din partea UE, care va contribui la consolidarea potențialului nostru 

economic, pentru a-i alunga pe ocupanții ruși de pe pământul ucrainean" - a scris Șmigal pe Telegram. 

(www.rbc.ua - 3 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Ukrtransgaz a anunțat că Ucraina interzice exporturile de gaze din depozitele sale 

subterane 

RADOR (3 martie) - Ucraina, importatoare netă de gaze naturale, a interzis exporturile de gaze din 

depozitele sale subterane, a anunțat joi compania de stat Ukrtransgaz. "Ministerul ucrainean al Energiei a interzis 

participanților de pe piață să exporte gaze naturale de pe teritoriul vamal al țării noastre", a comunicat Ukrtransgaz, 

care supraveghează stocarea gazelor naturale din Ucraina. (REUTERS - 3 martie) /opopescu/sdm2 

BBC: Autoritățile germane au confiscat un iacht al unui miliardar rus 

RADOR (3 martie) - Potrivit revistei Forbes, autoritățile germane au confiscat un iacht de la proprietarul 

său miliardar rus, Alișer Usmanov. Vasul, evaluat la 600 de milioane de dolari, are o lungime de peste 150 de 

metri și a fost confiscat în Hamburg, potrivit informațiilor. Usmanov este unul dintre 25 de ruși proeminenți care 

au fost sancționați de UE, din cauza legăturilor cu guvernul rus. Alte yachturi deținute de cetățeni ruși au fost 

văzute îndreptându-se spre Maldive. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 5:00) /aionita/gpodea 

BBC: Autoritățile germane au confiscat un superiaht deținut de miliardarul rus Alișer Usmanov 

RADOR (3 martie) - Revista Forbes a anunțat că autoritățile germane au confiscat un superiaht de la 

miliardarul rus Alișer Usmanov. Iahtul Dilbar, în valoare de 600 de milioane de dolari, cu o lungime de peste 150 

de metri, a fost confiscat la Hamburg. Domnul Usmanov este unul dintre cele 25 de personalități ruse sancționate 

de Uniunea Europeană, din cauza legăturilor cu guvernul rus. Alte iahturi rusești cunoscute au fost observate 

îndreptându-se către Maldive. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 8:00) /mbrotacel/schelaru 
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REUTERS: Sancțiunile impuse de UE împotriva Rusiei încep să aibă efect (oficial UE) 

RADOR (3 martie) - Sancțiunile impuse de UE împotriva Rusiei din cauza invaziei acesteia în Ucraina 

încep să aibă un impact inițial, a declarat un oficial al UE, joi. "Credem că pachetul de sancțiuni pe care l-am 

impus este impresionant și acum începe să aibă primele efecte", a declarat oficialul. "Dacă luăm partea economică, 

avem bursa de la Moscova închisă de luni. Deprecierea rublei este, de asemenea, impresionantă. Faptul că Banca 

Centrală a Rusiei a trebuit să își dubleze rata dobânzii până la 20%, de asemenea", a continuat oficialul. 

(REUTERS - 3 martie, ora 11:00) /aionita/cpodea 

REUTERS: Oficiali de la vama franceză au sechestrat al doilea vas de marfă în legătură cu 

sancțiunile impuse Rusiei 

RADOR (3 martie) - Oficialii de la vama franceză au sechestrat încă un vas de marfă pentru a verifica 

eventuale legături cu sancțiunile împotriva Rusiei, impuse după ce aceasta a invadat Ucraina, a declarat joi un 

purtător de cuvânt al portului Loiret din Brittany pentru Reuters. Vasul "Pola Ariake" are drapel panamez, dar 

oficialii au făcut legătura între el și proprietarii ruși. Franța a mai sechestrat pe 26 februarie un cargobot pe Canalul 

Mânecii, despre care Washingtonul a afirmat că are legături cu fiul unui fost șef al serviciilor de inteligență ruse, 

într-una dintre cele mai vizibile implementări a sancțiunilor de către Occident. (REUTERS - 3 martie, ora 11:42) 

/aionita/cpodea 

REUTERS: Lituania afirmă că UE trebuie să deconecteze toate băncile rusești de la sistemul de 

plăți SWIFT 

RADOR (2 martie) - Uniunea Europeană trebuie să deconecteze toate băncile rusești din sistemul de plăți 

SWIFT și să înceteze importurile de energie din Rusia, a declarat ministrul de externe lituanian, după o întâlnire 

avută joi cu omologul său britanic, Lizz Truss. "Trebuie să ne străduim ca toate băncile rusești să fie deconectate 

de la SWIFT, trebuie să îndrăznim să refuzăm importurile de energie din Rusia în Europa, a declarat Gabrielius 

Landsbergis, la Vilnius. (REUTERS - 3 martie, ora 12:48) /mbrotacel/gpodea 

REUTERS: Retailerul spaniol de modă Mango își închide temporar magazinele din Rusia 

RADOR (3 martie) - Retailerul spaniol de modă Mango a anunțat joi că își închide temporar magazinele și 

site-ul de vânzare online din Rusia, în timp ce monitorizează "cu tristețe și îngrijorare" situația din Ucraina. 

"Mango a luat în sfârșit decizia de a-și înceta temporar operațiunile din Rusia, închizând propriile magazine și 

propria platformă online și oprind livrarea de noi bunuri în țară", se arată în comunicat. Mango are 800 de angajați 

și 120 de magazine în Rusia. (REUTERS - 3 martie) /opopescu/sdm2 

 

REUTERS: Occidentul trebuie să se asigure că economia rusă va fi "paralizată" (Lizz Truss) 

RADOR (3 martie) - Occidentul trebuie să se asigure că economia rusă este paralizată, astfel încât 

președintele Vladimir Putin să fie incapabil de a-și continua invazia în Ucraina, a declarat, joi, ministrul de externe 

britanic, Liz Truss. "Trebuie să (...) degradăm economia rusă", a spus Truss, în timpul unei conferințe de presă 

susținute în Lituania. "Trebuie să ne asigurăm (...) că economia Rusiei este paralizată, astfel încât să nu mai poată 

să îl finanțeze în continuare pe Putin și mașinăria de război a acestuia". (REUTERS - 3 martie, ora 12:54) 

/mbrotacel/cpodea 

BBC: Marea Britanie avertizează Rusia că se va confrunta cu decenii de izolare din cauza 

campaniei sale militare în Ucraina 

RADOR (3 martie) - Ministrul apărării din Marea Britanie, Ben Wallace, a avertizat Rusia că se va confrunta 

cu decenii de izolare din cauza acțiunilor sale militare în Ucraina. Oficialul britanic a făcut din nou apel la 

președintele rus, Vladimir Putin, să stopeze campania sa militară. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a 

încercat să justifice invazia în Ucraina afirmând în mod repetat viziunile Moscovei, potrivit cărora aspirațiile 

Ucrainei de a deveni membru NATO reprezintă o amenințare la adresa securității Rusiei. Kremlinul susține că este 
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deschis negocierilor de pace în Ucraina, dar solicitările Moscovei sunt: demilitarizarea Ucrainei, stabilirea 

Ucrainei ca stat neutru și recunoașterea Crimeei, regiune anexată de Rusia în 2014, ca teritoriu rusesc. Aceste 

cereri ale Rusiei nu se schimbă, nu se schimbă nici justificarea pentru invazie. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 

martie, ora 13:00) /mbaciu/cpodea 

RTS: Cine solicită sancțiuni împotriva Rusiei este împotriva Serbiei, declară președintele 

Parlamentului Serbiei 

RADOR (3 martie) – "Politica Serbiei nu trebuie să fie în conformitate cu interesele Occidentului sau 

Răsăritului, ci în conformitate cu propriile interese, iar cei care solicită să impunem sancțiuni Rusiei, nu sunt 

împotriva Rusiei, ci împotriva Serbiei" – a declarat președintele Parlamentului Serbiei, Ivica Dačić. "Suntem în 

situația în care de la noi se așteaptă să fim de partea uneia dintre părți. Toți pleacă de la propriile interese și logic 

este ca și Serbia să procedeze la fel. Nu avem interesul ca politica noastră să fie în conformitate cu interesele 

Răsăritului sau Occidentului, ci cu ale noastre" – a declarat Dačić, adăugând că Serbia respectă obligațiile asumate 

la Bruxelles, inclusiv obligația de a-și armoniza treptat politica externă și de securitate cu cea europeană. "Dacă 

ne vor spune că aderăm mâine la Uniunea Europeană, astăzi ne vom armoniza politica. Dacă ne spun că vom adera 

peste 10, 20 sau 30 de ani, atunci ne vom armoniza politica externă peste 10, 20 sau 30 de ani" – a declarat Dačić, 

întrebând când statele occidentale vor retrage recunoașterea Kosovo și vor respecta integritatea teritorială a Serbiei. 

Dačić a reiterat că cei care solicită impunerea de sancțiuni Rusiei nu sunt împotriva Rusiei, ci a Serbiei. "Ei solicită 

primirea Kosovo în NATO și UE. Cui ne vom adresa, Rusiei? Dacă îi impunem sancțiuni nu mai avem pe cine ne 

baza. Respectați integritatea teritorială a Serbiei, retrageți recunoașterea Kosovo și putem discuta" – a declarat 

Dačić, adăugând că regretă evenimentele din Ucraina. (www.rts.rs – 3 martie) /rmihaj/gpodea 

CNN: Banca Asiatică pentru Investiții în Infrastructură a suspendat operațiunile legate de Rusia 

și Belarus 

RADOR (3 martie) - Banca Asiatică pentru Investiții în Infrastructură (AIIB), bancă de dezvoltare 

multilaterală cu sediul în China, a suspendat toate activitățile legate de Rusia și Belarus, se arată într-un comunicat 

emis de AIIB, care precizează că proiectele derulate sunt în prezent "în curs de revizuire". China controlează 26% 

din puterea de vot a AIIB, în timp ce Rusia deține numai 6%, potrivit website-ului băncii. China a condus procesul 

de înființare a băncii AIIB în 2016, pentru a rivaliza cu Banca Mondială, cu sediul în Statele Unite. (CNN 

INTERNATIONAL, 3 martie, ora 21:00) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Războiul din Ucraina este o catastrofă pentru întreaga lume (Banca Mondială) 

RADOR (4 martie) - Președintele Băncii Mondiale, David Malpass, a declarat pentru BBC că războiul din 

Ucraina reprezintă o catastrofă pentru întreaga lume, care va reduce creșterea economică și va determina creșterea 

inflației. David Malpass a mai spus că prețurile la alimente vor crește pe piețele mondiale, mai ales că exporturile 

masive de ulei, porumb și grâu din Ucraina au fost suspendate din cauza războiului. David Malpass a subliniat că 

eliminarea acestor exporturi, la care se adaugă și stoparea exportului de petrol și gaze naturale din Rusia vor duce 

la scăderea ritmului de creștere economică la nivel mondial. Este, însă, mult prea devreme pentru a spune dacă 

aceste reduceri vor declanșa o recesiune. Înainte de invazie, Ucraina avea o perspectivă de creștere economică de 

3,4% în 2022, dar acum economia ucraineană a suferit o lovitură masivă. Pentru a menține Ucraina funcțională, 

Banca Mondială intenționează să aloce un pachet financiar în valoare de 350 de milioane de dolari, care ar putea 

fi aprobat în următoarele zile. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 4 martie, ora 1:00) /mbaciu/ilapadat 

BBC: SUA au impus noi sancțiuni împotriva a opt oligarhi ruși și asociați ai președintelui Putin 

RADOR (4 martie) - Statele Unite au impus noi sancțiuni împotriva a opt oligarhi ruși și asociați ai 

președintelui rus, Vladimir Putin, concentrându-se pe miliardarii din sectorul petrolier și imobiliar. Printre cei 

vizați de sancțiuni se numără și Alișer Usmanov, proprietar al unei uriașe companii miniere și unul dintre cei mai 

bogați indivizi. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, este, de asemenea, unul dintre cei vizați de 

sancțiunile impuse de SUA. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 4 martie, ora 1:00) /mbaciu/ilapadat 
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XI.4. Perspectiva socială  

CNN: Poliția din Sankt Petersburg a arestat cel puțin 350 de protestatari împotriva războiului 

RADOR (3 martie) - Poliția din cel de-al doilea oraș ca mărime din Rusia, Sankt Petersburg, a arestat 

miercuri cel puțin 350 de protestatari împotriva războiului, potrivit site-ului de monitorizare local OVD-Info. Mai 

multe videoclipuri arată că poliția a arestat o femeie în vârstă care ținea semne anti-război și anti-nucleare, în timp 

ce protestatarii scandau. Cel puțin 7.615 de persoane au fost reținute în cadrul protestelor împotriva războiului din 

Rusia, potrivit OVD-info. (CNN INTERNATIONAL - 3 martie, ora 3:30) /aboboc/atataru 

BBC: Atleții ruși și belaruși nu vor participa la Paralimpiada de Iarnă (Comitetul Paralimpic 

Internațional) 

RADOR (3 martie) - Comitetul Paralimpic Internațional a declarat că atleții ruși și belaruși nu vor putea 

participa la Paralimpiada de Iarnă care urmează să înceapă vineri la Beijing. Aceasta anulează decizia luată 

miercuri, în care Comitetul a hotărât că sportivii pot participa, dar ca patricipanți neutri, fără a fi incluși pe tabelul 

de medaliați. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 10:00) /aionita/gpodea 

ROSBALT: FIA a anunțat că piloții din Rusia și Belarus vor concura sub drapel neutru la 

competițiile Federației Internaționale de Automobilism 

RADOR (3 martie) - Piloții ruși și belaruși vor putea participa sub drapel neutru la competițiile Federației 

Internaționale de Automobilism (FIA), a anunțat un purtător de cuvânt al federației. Competiții FIA nu vor mai 

avea loc pe teritoriul Federației Ruse și nici pe teritoriul Republicii Belarus. FIA a anunțat și anularea Marelui 

Premiu al Rusiei, care urma să aibă loc pe 25 septembrie, o decizie anunțată deja de Formula 1, promotorul 

campionatului. (www.rosbalt.ru  - 3 martie) /vdraguta/schelaru 

LENTA.RU: Ministerul rus al Apărării a explicat semnificația literelor Z și V cu care sunt marcate 

echipamentele militare rusești din Ucraina 

RADOR (3 martie) - Ministerul rus al Apărării a explicat care este semnificația literelor Z și V, cu care sunt 

marcate echipamentele militare rusești, blindate, tancuri, care au ajuns pe teritoriul Ucrainei. Ministerul rus al 

Apărării a explicat că litera Z de pe echipamentul rusesc înseamnă de fapt ''Pentru victorie'' (Za Pobedu, în rusă). 

Litera latină Z de pe echipamentul militar rusesc, blindate, tancuri și de pe alte echipamente militare ruse, care se 

află ''într-o operațiune specială'' în Ucraina, înseamnă ''Pentru victorie'', iar litera V - ''Forța în adevăr'' și ''Sarcina 

va fi îndeplinită''. Această explicație a fost dată de Ministerul Apărării pe contul de Instagram al instituției. Boris 

Rojin, expert militar la Centrul pentru Jurnalism Militar și Politic, a sugerat anterior că litera Z de pe echipamentul 

militar rusesc care participă la o operațiune specială în Ucraina ar putea fi descifrată cu numele președintelui 

ucrainean, Vladimir Zelenski. Pe 2 martie, guvernatorul regiunii Kemerovo, Serghei Țivilev, a anunțat că a decis 

să redenumească regiunea și să adauge la numele ei litera Z. Astfel, în documentele oficiale, regiunea va fi înscrisă 

drept KuZbass. Fostul lider al republicii populare autoproclamate Donețk Aleksandr Borodai a spus că semnificația 

literei Z, care a apărut marcată pe echipamentul militar rusesc, este secretă și nu trebuie divulgată. Redactorul-șef 

al revistei ''Apărare Națională'', Igor Korotcenko, a declarat pentru ''Lenta.ru'' că semnul are cel mai probabil o 

funcție tactică și nu este neapărat necesar pentru a recunoaște echipamentul în timpul luptelor. (www.lenta.ru - 3 

martie) /vdraguta/schelaru 

CNN: Formula Unu nu va mai organiza competiții în Rusia 

RADOR (3 martie) - Formula Unu a confirmat joi că a reziliat contractul cu Marele Premiu al Rusiei, ceea 

ce înseamnă că în Rusia nu vor mai avea loc astfel de competiții în viitor, a declarat pentru CNN un purtător de 

cuvânt al organizatorului evenimentului. Competiția din 2022, care urma să aibă loc în septembrie în Parcul 

Olimpic de la Soci, a fost anulată săptămâna trecută, după invazia Rusiei în Ucraina. Marele Premiu al Rusiei urma 

să se mute de la Soci în apropiere de Sankt Petersburg, unde să construiască un nou circuit până în 2023, dar se 

pare că acest lucru nu se va mai petrece. (CNN INTERNATIONAL, 3 martie, ora 13:00) /mbaciu/cpodea 
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REUTERS: Autoritățile din Rusia spun că BBC este folosită pentru a submina situația politică 

internă 

RADOR (3 martie) - Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat joi că 

radiodifuzorul britanic BBC a fost folosit pentru a submina situația politică internă din Rusia. Conform 

administrației de la Moscova, spune că mass-media străine, inclusiv din Marea Britanie, oferă o viziune parțială 

asupra lumii. (REUTERS - 3 martie) /opopescu/sdm2 

BBC: Canalul liberal rus de televiziune TV Dojd a anunțat că își întrerupe temporar emisia 

RADOR 93 martie) - Canalul liberal rus de televiziune TV Dojd a anunțat că își întrerupe temporar emisia. 

Anunțul survine deciziei radiodifuzorului Eho Moskvî de a-și închide site-ul web ca urmare a presiunilor 

autorităților ruse privind relatările despre războiul din Ucraina. Marți, emisia postului de radio a fost oprită, iar 

site-ul web a fost blocat. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 18:04) /opopescu/sdm2 

TASS: Portalul pravo.gov.ru devine singura resursă oficială de informații și juridice a Rusiei 

RADOR (3 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a decis că portalul oficial de internet al 

informațiilor juridice (pravo.gov.ru) devine o singură resursă juridică și informativă de stat. Începând cu 1 iulie, 

este preconizată publicarea acolo inclusiv a textelor documentelor cu modificările aduse acestora, reiese din 

decretul șefului statului publicat, joi, pe portal. "Se stabilește că "Portalul oficial de internet al informațiilor 

juridice" (www.pravo.gov.ru) este singura resursă oficială de informații și juridice de stat din Federația Rusă" - se 

arată în document. Totodată, se prevede că "textele actelor juridice, cu modificările ulterioare publicate pe 

"Portalul oficial de internet al informațiilor juridice" începând cu 1 iulie 2022, sunt oficiale". Procedura de plasare 

a documentelor cu modificările efectuate va fi stabilită de Serviciul Federal de Securitate (FSO) în acord cu 

Administrația juridică de stat a președintelui Federației Ruse și cu aparatul Dumei de Stat. (www.tass.ru - 3 martie) 

/ssirbu/sdm2 

BBC: 227 de civili au murit în primele cinci zile ale invaziei Rusiei - ONU 

RADOR (3 martie) - Biroul ONU pentru drepturile omului transmite că 227 de civili au fost uciși în primele 

cinci zile ale invaziei ruse a Ucrainei. Oficialii spun că alți 525 de civili au fost răniți în toată Ucraina în timpul 

conflictului. „Cele mai multe dintre aceste victime au fost cauzate de utilizarea armelor explozive cu o arie largă 

de impact, inclusiv bombardamente de artilerie grea și sisteme de rachete cu lansare multiplă și raiduri aeriene”, 

se arată într-un comunicat emis de Geneva. Organizația consideră că numărul real al morților este „considerabil 

mai mare”, din cauza întârzierilor de raportare. (www.bbc.com - 3 martie, ora 0:34) /aboboc/asalar 

REUTERS: Daune majore în orașul ucrainean Harkov, după încă o zi de bombardamente 

RADOR (3 martie) - Al doilea oraș ca mărime din Ucraina, Harkov, a fost ieri sub bombardamente 

puternice, după ce invazia Rusiei a fost denunțată de către Națiunile Unite într-un vot istoric și zeci de țări au cerut 

ca Moscova să fie anchetată pentru potențiale crime de război. Cel mai mare atac asupra unui stat european după 

1945 a făcut ca peste 870.000 de oameni să se refugieze, a provocat o serie de sancțiuni împotriva Rusiei și a 

ridicat temerile față de un potențial conflict extins în Occident. Invazia nu a eliminat până acum guvernul de la 

Kiev, dar mii de oameni au murit sau au fost răniți și economia globală încă afectată de pandemia de coronavirus 

va suferi daune majore. Bombardamentul de la Harkov, un oraș de 1,5 milioane de locuitori din estul Ucrainei, a 

lăsat în centrul său clădiri ruinate și grămezi de moloz. (REUTERS - 3 martie, ora 1:00) /aboboc/asalar 

BBC: 15.000 de oameni se adăpostesc în stațiile de metrou din Kiev 

RADOR (3 martie) - Până la 15.000 de oameni se adăpostesc acum în stațiile de metrou din Kiev, potrivit 

oficialului responsabil cu metroul orașului. Viktor Brahinski a declarat presei ucrainene că subteranul poate găzdui 

până la 100.000 de oameni. El a adăugat că sistemul are în prezent apă și băi, precum și alimente și medicamente. 

"Mulți oameni nu au unde să meargă. Câțiva metri de podea și o pătură au devenit singura lor casă", a spus el, 

relatează BBC Ucraina. "Îndemnăm oamenii să aducă haine calde, mâncare și sprijin pentru cei din jur - în special 
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pentru femeile cu copii mici și persoanele în vârstă", a adăugat el. (www.bbc.com - 3 martie, ora 1:54) 

/aboboc/atataru 

CNN: Primarul orașului Herson sugerează că orașul ar fi căzut sub controlul rușilor 

RADOR (3 martie) - Primarul orașului ucrainean Herson, Igor Kolikaiev, a spus că armata ucraineană nu 

se mai află în oraș și că locuitorii săi trebuie acum să îndeplinească instrucțiunile „oamenilor înarmați care au venit 

la administrația orașului” - indicând că orașul ar fi căzut sub controlul Rusiei. Anunțul de pe pagina sa de Facebook 

vine după câteva zile de presiuni asupra Hersonului făcute de către forțele ruse care au înconjurat orașul. (CNN 

INTERNATIONAL - 3 martie, ora 2:00) /aboboc/asalar 

BBC: Explozii puternice în Kiev 

RADOR (3 martie) - În capitala ucraineană, Kiev, au fost auzite explozii puternice, la o săptămână după ce 

Rusia și-a început invazia în țară. Imagini postate pe social media înfățișează o explozie uriașă care luminează 

cerul nopții. Portul sudic Herson a devenit primul oraș major al cărui control a fost preluat de trupele rusești. De 

asemenea, s-au înregistrat bombardamente intense ale Harkiv, din est. OSCE a declarat că unul dintre monitorii 

săi a fost ucis în Harkov. Președintele Volodimir Zelenski a lăudat curajul de care dau dovadă ucrainenii în 

apărarea țării lor. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 5:00) /aionita/gpodea 

RBC: Canada a anunțat că va anula vizele pentru ucrainenii care fug din calea războiul declanșat 

de Rusia 

RADOR (3 martie) - Autoritățile din Canada au anunțat că vor anula vizele pentru cetățenii ucrainenii care 

fug să-și salveze viața din calea războiul declanșat în Ucraina de către Rusia și de președintele rus, Vladimir Putin, 

relatează Agenția de presă RBC-Ucraina pe Telegram. (www.rbc.ua - 3 martie) /vdraguta/cpodea 

 

TSN: Alertă de raid aerian a fost declarată la Mikolaiv 

RADOR (3 martie) - La ora 6:42, o alertă de raid aerian a fost declarată în orașul Mikolaiv, din Ucraina, 

anunță autoritățile locale prin intermediul Administrației Regionale de Stat Mikolaiv. Toată lumea este rugată să 

se îndrepte către adăposturile antiaeriene!(www.tsn.ua - 3 martie) /vdraguta/schelaru 

TSN: Cinci persoane au fost rănite în urma bombardării de către trupele ruse a unei școli din 

orașul Sumi 

RADOR (3 martie) - Cinci persoane au fost rănite în urma atacurilor lansate de către trupele ruse asupra 

unei școli din orașul Sumi din Ucraina. Orașul se află sub controlul trupelor ucrainene de apărare teroristă. Armata 

rusă a lansat cu o zi înainte un atac aerian asupra fostei Școli de Artă din Sumi, a confirmat șeful Administrației 

Regionale de Stat Sumi, Dmitro Jivițki. Orașul Ohtirka a fost supus și ea bombardamentului - anunță șeful 

Administrației Regionale de Stat, care a postat pe Telegram imagini cu consecințele acestui bombardament al 

ocupanților ruși. Potrivit oficialului ucrainean, asupra orașului a fost lansat un atac puternic de rachete. Cele cinci 

persoane care au fost rănite în urma bombardamentului ocupanților au fost internate la spital. În plus, Școala de 

Cadeți și Catedra de Pregătire Militară Sumi au fost distruse. ''Orașul este complet controlat de Forțele Ucrainene 

de Apărare Teritorială'', a adăugat șeful Administrației Regionale. Drept confirmare, el a postat mai multe imagini 

cu monumente din oraș care au legate bentițe bicolore, galben-albastru, precum și drapelul Ucrainei arborat în 

oraș. (www.tsn.ua - 3 martie) /vdraguta/gpodea 

RRA: Un milion de refugiați au plecat din Ucraina în țările vecine, de la începutul invaziei rusești 

RADOR (3 martie) - Un milion de refugiați au plecat din Ucraina în țările vecine, de la începutul invaziei 

rusești, în urmă cu o săptămână. Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru refugiați, Filippo Grandi, aflat astăzi 

la București, a precizat că este timpul ca armele să fie reduse la tăcere, astfel încât asistență umanitară să poată 

ajunge și să salveze vieți și în interiorul Ucrainei. France Presse amintește că Adunarea Generală a Națiunilor 
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Unite a adoptat ieri, cu o majoritate covârșitoare, o rezoluție în care cere ca Rusia să înceteze imediat utilizarea 

forței în Ucraina. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 3 martie, ora 7:12) /lalexandrescu/schelaru 

RBC: Amenințare aeriană la Kiev și Jitomir 

RADOR (3 martie) - Ucrainenii din orașele Kiev și Jitomir au fost îndemnați, joi dimineață, să meargă de 

urgență în adăposturi, din cauza amenințării unui atac cu rachete - potrivit agenției RBC. Avertizarea a fost 

transmisă în jurul orei 7:30. (www.rbc.ua - 3 martie) /sdan/schelaru 

UNIAN: A opta zi de război în Ucraina 

RADOR (3 martie) - Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă, joi, în a opta zi de la declanșare, trupele 

de ocupație bombardând cartiere rezidențiale din marile orașe. "Forțele armate ale Ucrainei continuă să apere cu 

fermitate anumite poziții, să contraatace și să blocheze trupele ocupante" - se arată într-un raport transmis, joi 

dimineață, de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. În zona Volin, inamicul continuă să desfășoare acțiuni 

demonstrative de-a lungul frontierei de stat. În Polesie, invadatorii încearcă să efectueze operațiuni ofensive în 

localitățile Kozarovici, Vișgorod, Fastiv și Obuhiv. Au fost desfășurate corturi logistice în apropiere de 

Borodianka, Katiujanka și Havronșcina. Din direcția Siversk, invadatorii ruși încearcă să ajungă la periferia 

nordică a Kievului, după ce o operațiune similară a eșuat în Cernihiv, Nijn, Sumi, Lebedin și Ohtirka. Potrivit 

armatei ucrainene, o parte din forțele rusești și-a pierdut efectiv capacitatea de luptă, însă se regrupează și încearcă 

să avanseze spre direcția Brovari-Kiev. "Capitala și alte orașe ale Ucrainei suferă din cauza atacurilor cu rachete 

și bombe lansate de inamic" - a subliniat Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene. În Marea Neagră, grupările 

flotei inamice continuă să tragă asupra navelor civile și să captureze marinari. Armata ucraineană menționează în 

acest sens că au fost observate nave de desant și trei nave dotate cu rachete îndreptându-se spre Odesa. 

(www.unian.net - 3 martie) /sdan/gpodea 

REUTERS: Un milion de refugiați din Ucraina în țările vecine, în ultima săptămână (UNHCR) 

RADOR (3 martie) - Un milion de persoane s-au refugiat din Ucraina, în săptămâna de când Rusia a invadat 

această țară, a scris pe Twitter înaltul comisar al ONU pentru refugiați. "În doar șapte zile, am fost martorii unui 

exod de un milion de refugiați din Ucraina către țările vecine", afirmă șeful Înaltului Comisar al ONU pentru 

Refugiați (UNHCR), Filippo Grandi. Pentru alte câteva milioane de oameni, rămași în Ucraina, este timpul ca 

armele să amuțească, astfel încât să le poată fi furnizată asistență umanitară vitală." (REUTERS - 3 martie, ora 

8:00) /mbrotacel/gpodea 

UNIAN: Opt persoane, inclusiv doi copii, au murit în urma unui atac al trupelor ruse în regiunea 

Harkov 

RADOR (3 martie) - Opt persoane au murit în urma atacurilor lansate de trupele ruse în orașul ucrainean 

Izium, din regiunea Harkov - transmite, joi, agenția UNIAN. Potrivit viceprimarului Volodimir Mațokin, printre 

cei decedați sunt și doi copii. Funcționarul a precizat că un obuz a lovit o casă de pe strada Ukrainska. Inițial, 

Mațokin a raportat șase morți, inclusiv doi copii, după care a actualizat bilanțul, anunțând opt decese. De asemenea, 

a adăugat primarul, un obuz a lovit clădirea poliției din oraș. Distrugerile provocate de atacurile ruse în centrul 

orașului Izium sunt semnificative. (www.unian.net - 3 martie) /sdan/gpodea 

REUTERS: Rusia afirmă că a lovit un centru de radio și televiziune din Kiev și a capturat orașul 

Balaklia, de lângă Harkov 

RADOR (3 martie) - Forțele ruse au lovit un centru de radio și televiziune din Kiev și au capturat orașul 

Balaklia, din apropiere de Harkov, a anunțat joi, Ministerul rus al Apărării, citat de agenția de presă Interfax. 

Rachete rusești au lovit, în această săptămână, un turn de televiziune din Kiev, în ceea ce Moscova a descris drept 

un atac de precizie asupra structurilor de informații ale Ucrainei. (REUTERS - 3 martie, ora 9:06) 

/mbrotacel/cpodea 
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UKRAINSKA PRAVDA: Cea mai veche biserică ortodoxă din Harkov, avariată în urma 

bombardamentelor lansate de ruși 

RADOR (3 martie) - Catedrala "Adormirea Maicii Domnului" din centrul orașului ucrainean Harkov a fost 

avariată în timpul bombardamentelor lansate de invadatorii ruși - potrivit Episcopiei Harkivului din cadrul Bisericii 

Ortodoxe Ucrainene. "Pe 2 martie 2022, în urma bombardamentelor, Catedrala Adormirea Maicii Domnului din 

orașul Harkov a fost avariată. Oamenii aflați în catedrală nu au fost răniți" - a transmis episcopia. Catedrala 

"Adormirea Maicii Domnului" este cea mai veche biserică ortodoxă din Harkiv, un monument de arhitectură de 

importanță națională, datând de la mijlocul secolului al XVII-lea. Clădirea în forma actuală a fost construită în anii 

1771-1777. (www.pravda.com.ua - 3 martie) /sdan/cpodea 

UKRAINSKA PRAVDA: Explicații ale Poliției din Ucraina în legătură cu exploziile semnalate la 

Kiev 

RADOR (3 martie) - Poliția Națională din Ucraina precizează că, potrivit informațiilor preliminare, sunetul 

exploziilor de la Kiev semnalate în noaptea de miercuri spre joi a fost generat de activitatea forțelor de apărare 

antiaeriană ucrainene, care au doborât ținte rusești. "În timpul monitorizării surselor online, au fost semnalate 

informații că, în noaptea de 2 spre 3 martie, la Kiev au avut loc mai multe explozii (3-4 explozii). Nu au existat 

solicitări din partea populației către Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență. Potrivit informațiilor preliminare, 

ținte aeriene au fost doborâte de mijloacele de apărare aeriană ale forțelor armate ucrainene" - a transmis poliția. 

(www.pravda.com.ua - 3 martie) /sdan/gpodea 

REUTERS: Aproape 580.000 de persoane au trecut granița din Ucraina în Polonia, în ultima 

săptămână 

RADOR (3 martie) - Aproximativ 575.100 de persoane au intrat în Polonia din Ucraina, de când Rusia a 

lansat invazia în țara vecină, pe 24 februarie, a declarat, joi, Serviciul de Pază a Frontierei din Polonia. Aceeași 

sursă a precizat că miercuri au intrat în Polonia aproximativ 95.000 de persoane, iar joi, până la ora 6:00 GMT, au 

traversat granița 27.100 de persoane din Ucraina. (REUTERS - 3 martie, ora 9:42) /mbrotacel/gpodea 

REUTERS: Autoritățile ucrainene afirmă că 34 civili au fost uciși în ultima zi în regiunea Harkov, 

iar Mariupol nu are apă și electricitate 

RADOR (3 martie) - Bombardamentele rusești și atacurile asupra populației civile au ucis 34 de civili în 

regiunea estică ucraineană Harkov, în ultimele 24 de ore, între 2 și 3 martie, au comunicat, joi, serviciile de urgență 

ale orașului. Separat, guvernatorul zonei controlate de ucraineni din regiunea Donețk a declarat că orașul-port 

Mariupol, una dintre primele ținte ale invaziei ruse, nu are curent electric și alimentare cu apă. (REUTERS - 3 

martie, ora 10:30) /mbrotacel/schelaru 

TSN: Transportul public funcționează la Kiev, între orele 8:00 și 19:00 

RADOR (3 martie) - La Kiev, podurile Severni și Darnițski au fost deschise pentru a se face legătură între 

malul stâng și cel drept al capitalei, a anunțat Administrația de Stat a orașului Kiev. De menționat că poate circula 

pe poduri atât transportul public, cât și cel privat. Șoferilor li se interzice să folosească banda de urgență, cea 

destinată pentru transportul public. Este necesar ca aceasta să fie folosită pentru vehiculele care au urgențe, precum 

și pentru echipamente și transport militar. De la 8:00 până la 19:00, transportul rutier urban și metroul funcționează 

la o capacitate redusă, pe acele rute unde se poate asigura transportul. ''Autoritățile orașului îi îndeamnă pe cetățenii 

capitalei să nu se deplaseze prin oraș, dacă nu este urgent necesar'', a subliniat Administrația de Stat a orașului 

Kiev. (www.tsn.ua - 3 martie) /vdraguta/schelaru 

TSN: În orașul Mikolaiv au fost respinse două atacuri inamice, 40 de persoane și-au pierdut viața 

- primarul orașului 

RADOR (3 martie) -  În orașul Mikolaiv au fost respinse două atacuri inamice ale trupelor ruse, 40 de 

persoane și-au pierdut viața - a anunțat primarul orașului Mikolaiv, Oleksandr Senkevici. Situația din oraș este 
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controlată de partea ucraineană. Primarul din Mikolaiv, Oleksandr Senkevici, a declarat pentru publicația britanică 

"The Telegraph" că orașul Mikolaiv a respins deja două atacuri ale trupelor ruse. ''Nu doar forțele ucrainene 

participă la ripostarea atacurilor, ci ajută și localnicii, care săpă tranșee. Două poduri principale din Mikolaiv sunt 

minate'', a anunțat pe canalul Telegraf primarul. "Voi rămâne aici, cu oamenii mei, până la sfârșit. Întotdeauna, 

căpitanul este cel care părăsește ultimul corabia", a adăugat Senkevici. Potrivit acestuia, aproximativ 40 de 

persoane, civili, au murit în oraș. Mai devreme au apărut informații potrivit cărora aproximativ 130 de militari ruși 

și 30 de unități de echipamente ale Federației Ruse - tancuri, mașini blindate, vehicule de luptă de infanterie etc. 

au ajuns la Voznesensk, oraș în regiunea Mikolaiv, din Ucraina. (www.tsn.ua - 3 martie) /vdraguta/gpodea 

TSN: Trupele ruse continuă să atace regiunea Harkov, din Ucraina, unde o localitate a fost distrusă 

aproape complet 

RADOR (3 martie) - Militarii ruși atacă în continuare regiunea Harkov, din Ucraina, unde o localitate a fost 

distrusă aproape complet. Imagini ale dezastrului au fost postate pe canalul Telegram al consilierului în Ministerul 

Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Herașcenko. Zeci de case ucrainene au fost complet distruse de ocupanții 

ruși. Armata rusă continuă să atace regiunea Harkov și să lanseze atacuri armate asupra populației pașnice, civilii 

devenind ținta lor. Miercuri, pe 2 martie, la Harkov au avut loc șapte bombardamente. În urma atacurilor de artilerie 

lansate asupra localității Iakivka de lângă Merefa, regiunea Harkov, peste 30 de case au fost distruse. Informația 

este confirmată de Anton Herașcenko, consilier în Ministrul Afacerilor Interne al Ucrainei. (www.tsn.ua - 3 martie) 

/vdraguta/gpodea 

KORRESPONDENT: Un depozit de petrol din Cernihiv a fost ținta atacurilor armatei ruse în 

Cernihiv 

RADOR (3 martie) - În urma atacului, au fost incendiate rezervoare cu combustibil cu o capacitate de 3.000 

de metri cubi de motorină. La Cernihiv, obuzul a lovit depozitul de petrol, salvatorii sting incendiul, potrivit unui 

comunicat al Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei, remis joi, 3 martie. Potrivit comunicatului, 

bombardamentul a avut loc, în jurul orei 8:10, ținta fiind strada Ciudinova din oraș, unde se află Combinatul Astra. 

După cum se mai precizează, în urma atacului s-a declanșat un incendiu, fiind incendiate rezervoarele cu o 

capacitate totală de circa trei mii de metri cubi de motorină. "Informațiile despre victime și răniți sunt în curs de 

precizare. Sunt implicate în stingerea incendiului 25 de persoane și cinci unități de echipamente din cadrul 

Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei", se precizează în comunicat. Trebuie remarcat faptul că trupele ruse 

lansează tot mai des atacuri asupra depozitelor de petrol din Ucraina pentru a crea probleme mari cu aprovizionarea 

cu combustibil a armatei. În special, un mare depozit de petrol din Vasilkiv, lângă Kiev, a fost bombardat. 

(www.korrespondent.net - 3 martie) /vdraguta/gpodea 

REUTERS: Portul sudic Mariupol este înconjurat de trupele rusești (Anton Gerașenko) 

RADOR (3 martie) - Portul ucrainean sudic Mariupol este încercuit de trupele rusești, a declarat joi 

consilierul Ministerului de Interne Anton Gerașenko. "Ocupatorii vor să îl transforme într-un Leningrad asediat", 

a afirmat el, referindu-se la asediul din partea Germaniei naziste asupra orașului sovietic din acea vreme, unde 

aproximativ 1,5 milioane de persoane și-au pierdut viața în timpul unei blocade care a durat doi ani. (REUTERS 

- 3 martie, ora 12:06) /aionita/schelaru 

UNIAN: Peste 500 de medici străini, dispuși să meargă în Ucraina pentru a ajuta victimele 

războiului 

RADOR (3 martie) - Peste 500 de medici străini sunt pregătiți să ofere îngrijire medicală în Ucraina, 

Ministerului ucrainean al Sănătății, menționând că aceștia s-au înscris deja completând un formular special. Este 

vorba despre medici, asistente și paramedici din țările UE, Marea Britanie, Elveția, Turcia, Azerbaidjan, Israel, 

SUA, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud, India, Iordania, Brazilia și alte țări care și-au exprimat 

dorința de a merge în Ucraina și, împreună cu medicii ucraineni, să ajute victimele războiului. "Înregistrarea 

medicilor străini va continua și va fi deschisă pentru toți profesioniștii medicali din țările prietene" - a transmis 

instituția. (www.unian.net - 3 martie) /sdan/schelaru 
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UNIAN: Armata rusă provoacă o catastrofă umanitară la Mariupol - primar 

RADOR (3 martie) - Primarul din Mariupol, Vadim Boicenko, susține că armata rusă de ocupație creează o 

catastrofă umanitară în oraș. "Aceste mizerii nu au găsit altă cale să ne distrugă. Acum, împiedică furnizarea 

energiei electrice, apei și căldurii. Au deteriorat și comunicația feroviară. Au distrus poduri, au spart trenuri, ca să 

nu mai putem evacua femeile, copiii și bătrânii din Mariupol. Împiedică aprovizionarea cu alimente, ne creează 

un blocaj, la fel cum era în fostul Leningrad. În mod deliberat, timp de șapte zile, aceștia au distrus infrastructura 

critică a orașului de susținere a vieții. Iar nu avem electricitate, apă și căldură. Armata hoardei lui Putin 

bombardează în mod constant orașul și nu permite evacuarea răniților, femeilor și copiilor" - a acuzat Boicenko. 

Primarul Mariupolului a mai menționat că autoritățile fac tot posibilul pentru a restaura cât mai curând 

infrastructura critică a orașului. "Colaborăm cu instituțiile internaționale pentru a crea un culoar pentru o misiune 

umanitară. Lucrăm pentru a asigura un regim de încetare a focului, astfel încât să poată fi reluată alimentarea cu 

energie electrică. În același timp, Mariupolul este în continuare bombardat, femeile, copiii și vârstnicii suferă. Ne 

distrug ca națiune. Este un genocid împotriva poporului ucrainean. Acești ipocriți au venit să 'salveze' cetățenii 

vorbitori de limbă rusă din Mariupol și din regiune, dar au organizat, de fapt, exterminarea ucrainenilor - locuitorii 

din Mariupol de origine rusă, ucraineană, greacă etc" - a adăugat Boicenko. (www.unian.net - 3 martie) 

/sdan/gpodea 

REUTERS: Forțele ruse au ocupat clădirea administrației din orașul-port ucrainean Herson, 

anunță guvernatorul regional 

RADOR (3 martie) - Forțele ruse au ocupat clădirea administrației regionale din orașul-port ucrainean 

Herson, a afirmat, joi, guvernatorul regional Hennadi Laguta, într-un mesaj publicat online. Ministerul rus al 

Apărării a anunțat, miercuri, că a capturat Herson, însă Ucraina a afirmat că forțele sale continuă să apere portul 

de la Marea Neagră, cu aproximativ 250.000 locuitori. (REUTERS - 3 martie, ora 14:00) /mbrotacel/cpodea 

KORRESPONDENT: Rusia a lansat un atac cu rachete într-un cartier rezidențial din Cernihiv 

RADOR (3 martie) - Trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra unei zone rezidențiale din Cernihiv - 

transmite, joi, ziarul Korrespondent. "În urmă cu jumătate de oră (13:00, n.r.), trupele ruse au lansat un atac cu 

rachete asupra unei clădiri rezidențiale cu mai multe etaje din centrul orașului. Multe blocuri de apartamente au 

fost avariate, ferestre sparte, pereți, acoperișuri și balcoane au fost distruse. Nu există obiective militare în 

apropiere. Există doar spitale, mai multe școli și grădinițe, zeci de clădiri înalte" - a detaliat șeful administrației 

militare regionale, Viaceslav Ceaus. Potrivit acestuia, echipele de intervenție sunt deja la fața locului, iar 

autoritățile încearcă să obțină informații despre victime și răniți. (www.korrespondent.net - 3 martie) /sdan/cpodea 

RBC: Aviația rusă a distrus complet un sat de lângă Harkov 

RADOR (3 martie) - Biroul Procurorului General de la Kiev susține că ocupanții ruși au distrus un sat de 

lângă orașul Harkov, "aviația invadatorilor trecând prin Iakovlivka precum o tornadă". Potrivit procurorului 

general ucrainean, Irina Venediktova, au fost uciși cel puțin trei oameni, dintre care doi civili. Alte opt persoane 

au fost rănite și au fost transportate deja la spital. 45 de case au fost distruse. "21 dintre acestea au fost complet 

distruse" - a precizat procurorul general al Ucrainei. Venediktova a mai declarat că procurorii și anchetatorii au 

demarat o anchetă cu privire la încălcări ale legilor privind desfășurarea războiului. "Acum, se desfășoară 

examinări la fața locului. Urmează să fie stabilit numărul persoanelor rănite și decedate. Rusia va răspunde, 

conform legii, pentru fiecare picătură de sânge!" - a amenințat Venediktova. (www.rbc.ua - 3 martie) /sdan/sdm2 

UNIAN: Militari ruși capturați de Kiev, către "colegii de arme" din Rusia pregătiți să lupte în 

Ucraina: "Veți cădea cu toții" 

RADOR (3 martie) - Câțiva militari ruși capturați de trupele ucrainene s-a adresat rudelor și soldaților din 

Rusia cerându-le să răspândească informații veridice despre războiul din Ucraina și să refuze să participe la aceste 

confruntări lansate de Moscova. Potrivit UNIAN, o înregistrare video în acest sens a fost publicată, joi, de Serviciul 

de Securitate al Ucrainei (SBU). Unul dintre invadatorii luați prizonieri lângă Jitomir le-a cerut "colegilor de arme" 

să demisioneze, pentru a evita să moară în Ucraina. "Comandamentul Federației Ruse nu are tactici, noi doar 
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supraviețuim aici... Băieți din Rusia, scrieți rapoarte, nu veniți aici, e mai bine să rămâneți cu familiile voastre. 

Aici, veți cădea cu toții" - a avertizat unul dintre militarii ruși capturați în Ucraina. Potrivit SBU, un alt ocupant 

rus a conștientizat faptul că cei mai mulți dintre militarii trimiși de Rusia vor plăti cu viața pentru invadarea 

Ucrainei. "Acesta a fost luat prizonier lângă Jitomir. S-a trezit la realitate abia după ce 'colegii săi de arme' au fost 

distruși de Forțele Armate ucrainene" - subliniază SBU. Între timp, armata ucraineană a anunțat că, de la începutul 

războiului, Forțele Armate ale Ucrainei au ucis aproximativ 9.000 de militari ruși. (www.unian.net - 3 martie) 

/sdan/sdm2 

KORRESPONDENT: Școli și locuințe din Cernihiv, atacate de rachete rusești 

RADOR (3 martie) - Aviația rusă a atacat două școli și mai multe locuințe din Cernihiv - scrie, joi, ziarul 

Korrespondent. Potrivit informațiilor preliminare, bilanțul indică nouă morți și patru răniți. "Cernihiv: Aviația rusă 

a atacat și două școli în zona Stara Podusivka, precum și două case private. Echipele de salvare sunt la fața locului" 

- a precizat șeful Administrației militare regionale, Viaceslav Ceaus. Anterior, autoritățile din Cernihiv au anunțat 

că Rusia a lansat atacuri cu rachete asupra unui cartier rezidențial. (www.korrespondent.net - 3 martie) /sdan/sdm2 

BBC: Autoritățile ucrainene controlează încă orașul Mariupol 

RADOR (3 martie) - Serhei Orlov, viceprimarul orașului Mariupol, a acordat un interviu pentru BBC, în 

cursul căruia a acuzat forțele ruse că atacă infrastructura civilă, adăugând însă că autoritățile ucrainene controlează 

încă orașul: "Încă apărăm orașul, așa că luptele se derulează la periferia orașului. În interior, orașul este controlat 

total de poliția și armata ucrainene, iar luptele se desfășoară în jurul orașului. Orașul este blocat din trei părți. 

Putem spune că suntem înconjurați de trupele ruse". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 16:02) 

/opopescu/dstanesc 

TASS: Rada Supremă a adoptat legea privind naționalizarea activelor companiilor și persoanelor 

fizice ruse din Ucraina 

RADOR (3 martie) - Rada Supremă a adoptat, joi, legea privind naționalizarea activelor persoanelor juridice 

și persoanelor fizice ruse din Ucraina, a anunțat site-ul Parlamentului ucrainean. "A fost adoptată o lege cu privire 

la principiile de bază pentru confiscarea forțată, în Ucraina, a obiectivelor drepturilor de proprietate ale Federației 

Ruse și ale rezidenților săi" - se afirmă în comunicat. Tot astăzi, Rada Supremă a adoptat legea privind închisoarea 

pe viață pentru dezertare și trădare în Ucraina. "A fost adoptată legea ucraineană "cu privire la modificările la 

Codul Penal al Ucrainei privind sporirea răspunderii pentru crimele împotriva fundamentelor securității naționale 

a Ucrainei, în condițiile regimului Legii marțiale" - se afirmă în comunicat. (www.tass.ru - 3 martie) /ssirbu/sdm2 

BBC: Criza umanitară din orașul ucrainean Mariupol ia amploare 

RADOR (3 martie) - Autoritățile din orașul Mariupol, din sudul Ucrainei, avertizează în legătură cu 

agravarea situației umanitare, în condițiile în care forțele ruse asediază și bombardează orașul. Viceprimarul din 

Mariupol a declarat pentru BBC că locuitorii nu mai au acces la rețelele electrice, termice și de apă. Se crede că în 

oraș au murit sute de oameni. Mai departe, spre est, la Harkiv, continuă bombardamentele, dar orașul este încă 

controlat de ucraineni. Spre nord, la Cernihiv, toate tancurile implicate în atacuri ard, în urma unor atacuri aeriene. 

Autoritățile de acolo au anunțat că, noaptea trecută, două rachete au lovit un spital. (BBC SERVICIUL MONDIAL 

- 3 martie, ora 17:01) /opopescu/sdm2 

REUTERS: Cel puțin 22 de morți în urma unor atacuri aeriene în regiunea Cernihiv din Ucraina 

RADOR (3 martie) - Cel puțin 22 de cadavre au fost recuperate de sub dărâmături în urma unor atacuri 

aeriene ruse din regiunea Cernihiv din Ucraina, au anunțat serviciile de urgență ucrainene într-o postare online. 

Conform comunicatului, operațiuni de salvare sunt în desfășurare, fără a se preciza exact unde a avut loc atacul. 

Anterior, guvernatorul regional a declarat că cel puțin nouă persoane au fost ucise în urma unui atac aerian care a 

vizat două școli și locuințe private. (REUTERS - 3 martie) /opopescu/sdm2 
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RBC: 33 de morți și 18 răniți în urma atacului lansat de Rusia la Cernihiv, în nordul Ucrainei 

RADOR (3 martie) - Cel puțin 33 de persoane au fost ucise la Cernihiv, unde trupele ruse au lansat, joi, un 

atac cu rachete - transmite RBC. Autoritățile au precizat că alte 18 persoane au fost rănite. "La ora 18:20, de sub 

dărâmături au fost scoase cadavrele a 33 de persoane și 18 persoane rănite" - a transmis Serviciul pentru Situații 

de Urgență al Ucrainei. (www.rbc.ua - 3 martie) /sdan/sdm2 

BBC: Mariupol avertizează că se confruntă cu o criză umanitară din ce în ce mai gravă 

RADOR (3 martie) - Orașul-port Mariupol din sud-estul Ucrainei a avertizat că situația umanitară din oraș 

se înrăutățește, pe măsură ce forțele ruse, care au încercuit orașul, continuă să bombardeze. Primarul adjunct al 

orașului susține că rezidenții au rămas fără energie electrică și fără apă. După opt zile de ofensivă a trupelor ruse, 

primul oraș ucrainean a căzut în mâinile rușilor. Drapelul ucrainean a rămas arborat în Herson, dar trupele ruse 

patrulează pe străzi. Mariupol este asediat, iar zonele rezidențiale sunt bombardate. Forțele invadatoare au tăiat 

alimentarea cu apă și energie electrică pentru aproape 500.000 de locuitori. În Kiev, autoritățile ucrainene încearcă 

să tracteze sute de mașini abandonate la gara centrală, pentru că proprietarii lor nu intenționează să se întoarcă. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 20:00) /mbaciu/ilapadat 

RBC: Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege care permite civililor să dețină arme de foc și să le 

folosească împotriva invadatorilor ruși 

RADOR (3 martie) - Rada Supremă de la Kiev a adoptat tacit, joi, o lege care permite cetățenilor să dețină 

arme de foc - transmite RBC. De asemenea, documentul prevede că utilizarea armelor împotriva ocupanților ruși 

nu va fi pedepsită. Legea Nr. 7120 privind "asigurarea participării civililor la apărarea Ucrainei" permite acordarea 

de arme de foc și muniție civililor cât timp este în vigoare Legea marțială, pentru a respinge agresiunea rusă. 

Armele vor fi oferite în conformitate cu proceduri și cerințe stabilite de Ministerul Afacerilor Interne de la Kiev. 

Prin excepție, ordinul de aprobare a procedurii de acordare a armelor nu trebuie să fie înregistrat la Ministerul 

Justiției. Sub incidența acestei legi, însă, nu intră personalul militar, oamenii legii și persoanele supuse mobilizării. 

Potrivit acestei legi, folosirea armelor de foc de către civili se realizează în mod similar cu utilizarea armelor de 

către armată în timpul îndeplinirii sarcinilor de respingere a agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Deținătorii de arme 

nu vor trași la răspundere pentru utilizarea armelor de foc împotriva invadatorilor. Civilii sunt obligați să-și predea 

armele și muniția în cel mult 10 zile de la ridicarea Legii marțiale. Pentru încălcarea acestei cerințe este prevăzută 

răspunderea penală. Legea intră în vigoare din ziua publicării ei și se aplică atât timp cât este în vigoare Legea 

marțială și timp de zece zile de la abrogarea acesteia. (www.rbc.ua - 3 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Ucraina restricționează apelurile telefonice către Rusia 

RADOR (3 martie) - Clienții operatorilor de telefonie mobilă din Ucraina nu vor mai putea efectua apeluri 

în Federația Rusă, autoritățile de la Kiev explicând că o astfel de măsură este necesară pentru a împiedica armata 

rusă să transmită informații de pe telefoanele ucrainene către Rusia și Belarus. Serviciul de Stat pentru Comunicații 

Speciale și Protecția Informației din Ucraina a menționat că astfel de restricții se aplică și abonaților care utilizează 

telefonia fixă. "Operatorii de telefonie mobilă au restricționat și posibilitatea de a activa cartelele telefonice recent 

achiziționate. Acest lucru se face astfel încât trupele de ocupație, în timpul jafurilor pe care le comit, să nu poată 

fura cartelele SIM și să le folosească" - se arată într-un mesaj al instituției. (www.rbc.ua - 3 martie) /sdan/ilapadat 

CNN: Primarul din Herson face apel la populație să înceteze jafurile și furturile din depozitele de 

alimente 

RADOR (3 martie) - Primarul orașului Herson din Ucraina, Igor Kolikaiev, a făcut apel la populație să 

înceteze jafurile și furtul din rezervele de alimente. "Orașul are nevoie de alimente și produse industriale, mai ales 

pentru straturile vulnerabile ale populației. Fac apel la toți proprietarii de supermarketuri, magazine mari, depozite, 

depozite de alimente și fac apel la toți cei care consideră acest mesaj util. Orașul este pregătit să preia controlul 

distribuției produselor care v-au rămas pe rafturi. Vă garantăm că vor ajunge acolo unde este cea mai mare nevoie 

de ele: spitale, orfelinate, cămine de bătrâni, săraci, familii cu mulți copii, categorii sociale dezavantajate etc.", a 

declarat Igor Kolikaiev pe Facebook. Între timp, un rezident din Herson, Iaroslav Konțevîi, a declarat pentru CNN 
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că trupele ocupante rusești au instalat puncte de control și puncte de lunetiști în locurile-cheie ale orașului. 

Ocupanții ruși opresc bărbați civili ucraineni și îi întreabă dacă vor să lupte fie de partea rusă, fie de partea 

ucraineană, în cazul unei mobilizări, a mai spus rezidentul. (CNN INTERNATIONAL, 3 martie, ora 23:00) 

/mbaciu/ilapadat 

CNN: Un bloc de apartamente din Mariupol, în sud-estul Ucrainei, a izbucnit în flăcări 

RADOR (4 martie) - Potrivit ultimelor informații, un incendiu s-a produs în această seară la un bloc de 

apartamente din orașul Mariupol din sud-estul Ucrainei. Imaginile video arată că incendiul a pornit de la parterul 

blocului respectiv. Primarul orașului, Vadim Boicenko, a declarat că trupele rusești generează o catastrofă 

umanitară în orașele ucrainene. (CNN INTERNATIONAL, 4 martie, ora 2:00) /mbaciu/ilapadat 

RRA: Ungaria a revocat măsura prin care cetățenii ucraineni fără pașaport biometric nu puteau 

intra în țară 

RADOR (2 martie) - Ungaria a decis să revoce măsura anunțată anterior prin care cetățenii ucraineni fără 

pașapoarte biometrice nu puteau intra în această țară. Anunțul a fost făcut cu puțin timp în urmă pe Twitter de 

ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, în urma unei discuții pe care a avut-o cu omologul său ungar, Péter 

Szijjártó. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 2 martie, ora 23:01) /eradu/atataru 

BBC: Autoritățile germane au confiscat un superiaht deținut de miliardarul rus Alișer Usmanov 

RADOR (3 martie) - Revista Forbes a anunțat că autoritățile germane au confiscat un superiaht de la 

miliardarul rus Alișer Usmanov. Iahtul Dilbar, în valoare de 600 de milioane de dolari, cu o lungime de peste 150 

de metri, a fost confiscat la Hamburg. Domnul Usmanov este unul dintre cele 25 de personalități ruse sancționate 

de Uniunea Europeană, din cauza legăturilor cu guvernul rus. Alte iahturi rusești cunoscute au fost observate 

îndreptându-se către Maldive. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 8:00) /mbrotacel/schelaru 

REUTERS: Ungaria nu se va opune sancțiunilor UE împotriva Rusiei și condamnă, fără echivoc, 

pe oricine alege calea războiului (Orban) 

RADOR (3 martie) - Premierul ungar, Viktor Orban, a declarat, joi, într-un interviu acordat websiteului 

mandiner.hu, că întreaga Europă trebuie să lucreze pentru pace, subliniind că unitatea Uniunii Europene este de 

importanță capitală. În acest sens, a spus Orban, Ungaria nu se va opune sancțiunilor UE împotriva Rusiei. 

Premierul ungar consideră că Europa are nevoie de o industrie puternică în domeniul militar și nu se poate baza 

doar pe Statele Unite. Ungaria trebuie să își mărească cheltuielile pentru apărare și solicită UE să excludă acest tip 

de cheltuieli din criteriile pentru deficit bugetar, a mai spus Orban. El a precizat că relațiile Ungariei cu Rusia au 

fost "echilibrate și corecte" până foarte de curând, însă războiul a creat o situație nouă. Orban a insistat că războiul 

este un instrument inacceptabil pentru a soluționa o dispută și Ungaria condamnă, fără echivoc, pe oricine alege 

această cale, potrivit mandiner.hu. În opinia premierului ungar, Rusia va exista cu siguranță, după război și nu 

există argumente pentru sistarea cooperării cu aceasta în domeniul energiei. Ungaria este un aliat al Occidentului, 

însă încearcă să își construiască relații avantajoase și cu China, a cărei economie este în ascensiune, a mai spus 

Orban, în interviul acordat websiteului de știri ungar. Viktor Orban a subliniat că Ungaria este gata să ajute Ucraina 

în discuțiile cu Rusia, va oferi sprijin umanitar și va primi toți refugiații din Ucraina. (REUTERS - 3 martie) 

/mbrotacel/gpodea 

 

REUTERS: Franța recomandă cetățenilor săi să părăsească Rusia 

RADOR (3 martie) - Guvernul Franței a recomandat, joi, cetățenilor francezi să părăsească Rusia, dacă este 

posibil, ca urmare a invaziei ruse în Ucraina. (REUTERS - 3 martie, ora 9:18) /mbrotacel/gpodea 
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REUTERS: Ungaria a evacuat 32 de persoane de la ambasada sa din Kiev 

RADOR (3 martie) - Ungaria a evacuat 32 de persoane de la ambasada sa din Kiev, inclusiv ambasadorul 

ungar, doi jurnaliști, zece cetățeni sud-africani și zece cetățeni nigerieni, a declarat, joi, ministrul de externe Péter 

Szijjártó. El a adăugat că personalul ambasadei și cetățenii străini evacuați au traversat granița în Ungaria noaptea 

trecută. (REUTERS - 3 martie, ora 10:42) /mbrotacel/cpodea 

BBC: Franța a confiscat mai multe ambarcațiuni de lux și cargoboturi ale unor oligarhi ruși, ca 

parte a sancțiunilor împotriva Rusiei 

RADOR (3 martie) - Autoritățile din Franța au anunțat joi că au confiscat mai multe ambarcațiuni, ca parte 

a sancțiunilor impuse Rusiei pentru invazia în Ucraina. Ministrul francez de finanțe, Bruno Le Maire, a declarat 

că un iaht, estimat la 108 milioane de euro, care aparținea unui oligarh rus, a fost confiscat în orașul-port La Ciotat. 

Oficialii vamali din Franța au pus, de asemenea, sechestru pe un cargobot care naviga sub pavilion panamez, dar 

este conexat cu Rusia, informează BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 13:00) /mbaciu/cpodea 

TASS: Compania de televiziune italiană Sky Italia a exclus canalele rusești din grila sa automată 

RADOR (3 martie) - Compania italiană de televiziune prin satelit Sky Italia, o subsidiară a unui conglomerat 

media britanic, a exclus canalele rusești din lista sa automată - "Russia-24", "RTR-Planeta","Pervîi Kanal" și RT. 

"Sky Italia funcționează în conformitate cu deciziile UE și, mai larg, în conformitate cu reglementările legale 

europene, astfel încât canalele rusești nu mai sunt disponibile în lista automată. Dar pot fi configurate folosindu-

se sincronizarea manuală a decodorului, dacă clientul dorește" - a declarat o sursă din cadrul serviciului de presă 

al companiei, ca răspuns la o solicitare corespunzătoare din partea jurnaliștilor ruși. Joi dimineață, patru canale, 

dintre care doar unul - RT (segment documentar) - a fost inclus în lista de sancțiuni a UE, au dispărut de pe lista 

canalelor disponibile automat. Nu au fost incluse în pachetul Sky cu plată. Menționăm că, din 2 martie, Uniunea 

Europeană a interzis difuzarea canalului RT și activitatea agenției Sputnik pe teritoriul comunității. (www.tass.ru 

- 3 martie) /ssirbu/sdm2 

BBC: Refugiații ucraineni care ajung în UE pot avea permis temporar de ședere pentru maxim 

trei ani, cu prelungire încă trei ani 

RADOR (3 martie) - Miniștrii de interne ai statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți la Bruxelles, au 

convenit că refugiații ucraineni care au ajuns în blocul european ar trebui să primească protecție specială 

temporară, cu o durată de până la trei ani. Refugiații vor primi permise temporare de ședere, având dreptul de 

intrare pe piața forței de muncă și acces la asistență medicală și educație. Aranjamentele pot fi ulterior prelungite 

cu încă șase luni pentru maxim trei ani. Până acum, ONU estimează că un milion de ucraineni au fugit din Ucraina, 

ceea ce generează o criză umanitară fără precedent, după cum subliniază Comitetul Internațional al Crucii Roșii. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 3 martie, ora 20:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Polonia recomandă cetățenilor ei din Rusia și Belarus să părăsească aceste țări 

RADOR (3 martie) - Ministerul de externe al Poloniei a declarat joi că toți cetățenii poloni aflați în Rusia și 

Belarus ar trebui să părăsească aceste țări, pe fondul situației din Ucraina. "Recomandăm cetățenilor polonezi 

rezidenți pe teritoriul Federației Ruse să părăsească acest teritoriu prin intermediul legăturilor comerciale 

disponibile și cu transportul privat". Ministerul polon de externe a precizat că opțiunile de călătorie sunt limitate, 

pentru că zborurile comerciale dintre Polonia și Rusia au fost suspendate. O recomandare similară a fost emisă 

pentru cetățenii poloni din Belarus, la care a adăugat: "În situația deteriorării drastice a securității, închiderea 

granițelor sau alte situații neprevăzute, evacuarea ar putea fi extrem de dificilă sau chiar imposibilă". (REUTERS 

- 3 martie, ora 21:54) /mbaciu/ilapadat 
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RRA: Autoritatea Navală Română a interzis navigația navelor și a ambarcațiunilor civile pe Brațul 

Chilia 

RADOR (3 martie) - Autoritatea Navală Română a interzis navigația navelor și a ambarcațiunilor civile pe 

Brațul Chilia și a suspendat cursa regulată pe Dunăre care făcea legătura între Tulcea și Periprava, ca măsură de 

siguranță, în contextul războiului din Ucraina. Pentru preluarea fluxului de pasageri și de mărfuri, de mâine 

Societatea Navrom va asigura trei curse pe săptămână între Tulcea și Sulina. Pentru legătura între Tulcea și mai 

multe localități, precum Periprava sau Chilia Veche, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea va asigura 

transportul cu microbuze. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 3 martie, ora 8:06) /cpodea/schelaru 

RRA: Autoritățile ungare au decis să revoce măsura prin care cetățenii din Ucraina fără 

pașapoarte biometrice nu puteau intra pe teritoriul Ungariei 

RADOR (3 martie) - Autoritățile ungare au decis, în această seară, să revoce măsura anunțată anterior, în 

cursul zilei, prin care cetățenii din Ucraina fără pașapoarte biometrice nu puteau intra pe teritoriul Ungariei - ne-a 

informat corespondentul RRA Ioan Suciu. Informația a fost confirmată de inspectorul Andrei Dincă de la Poliția 

de Frontieră Arad. Până la hotărârea amintită, timpii de așteptare erau de până la trei ore în Punctul de Trecere a 

Frontierei Nădlac 2 situat la granița cu Ungaria, pe sensul de ieșire din țară, din cauza măsurilor impuse de la orele 

prânzului de către autoritățile maghiare în ceea ce privește accesul cetățenilor ucraineni refugiați în spațiul 

Schengen. Poliția de Frontieră Română a suplimentat personalul planificat la verificarea documentelor de călătorie 

și a dispus toate măsurile aflate în competență pentru asigurarea unui control operativ - ne-a informat 

corespondentul RRA Ioan Suciu. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (3 martie, ora 0:03) /lbadiu 

RRA: La Galați, aproximativ 100 de persoane au participat la un marș de susținere a poporului 

ucrainean 

RADOR (3 martie) - Peste 120.000 de cetățeni din Ucraina au trecut granița în România de la declanșarea 

războiului, dar mai mult de 70.000 dintre ei au plecat deja în special spre țări din vestul Europei. Autoritățile, 

societatea civilă și oameni obișnuiți se implică pentru a-i ajuta pe cei care și-au părăsit casele din cauza 

bombardamentelor. Unele dintre cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei sunt Siret, Sighet și Isaccea. 

Mame cu copii în brațe, bătrâni și tineri înfrigurați sunt așteptați de autorități locale, operatori economici și 

persoane fizice cu mâncare caldă și adăpost. Românii își manifestă solidaritatea și prin acțiuni civice. La Galați, 

aproximativ 100 de persoane au participat aseară la un marș de susținere a poporului ucrainean, a transmis 

corespondentul RRA, Maria Măndiță. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 3 martie, ora 1:01) /eradu/atataru 

RRA: Știrile despre demersurile efectuate pentru identificarea bucureștenilor cu obligații militare 

sunt false 

RADOR (3 martie) - Știrile privind demersuri ale municipalității, pentru identificarea bucureștenilor cu 

obligații militare, sunt false, fiind vizați doar angajați ai Primăriei Capitalei, iar îndeplinirea acestei obligații nu 

are legătură cu războiul din Ucraina, anunță Ministerul Apărării. Potrivit sursei citate, cel mai probabil, intenția 

din spatele acestor acțiuni este de inducere a panicii și incertitudini în rândul populației, pe baza unor speculații și 

interpretări care nu au legătură cu realitatea. Ministerul Apărării reiterează recomandarea făcută cetățenilor, de a 

se consulta doar din surse oficiale. Primăria Capitalei a anunțat ieri că li s-a cerut direcțiilor municipalității să își 

actualizeze evidența personalului cu obligații militare, iar acest demers nu are legătură cu războiul din Ucraina. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 3 martie, ora 14:00) /dpop/sdm2 

RRA: Șapte bărbați ucraineni au fost descoperiți în timp ce traversau granița prin apa râului Tisa 

RADOR (3 martie) - Șapte cetățeni ucraineni au fost descoperiți de polițiștii de frontieră din Sighetu 

Marmației în timp ce traversau granița prin apa Râului Tisa. Toți sunt bărbați cu vârste cuprinse între 24 și 52 de 

ani. Ei au solicitat o formă de protecție din partea statului român, fapt pentru care s-au demarat procedurile 

specifice în astfel de cazuri, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră 

Sighetu Marmației, Iulia Stan. Alți 11 cetățeni ucraineni au trecut granița din Ucraina în România și zilele trecute, 
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atât prin Râul Tisa, cât și pe uscat, în zona localității Câmpulung la Tisa, din județul Maramureș. În Ucraina este 

în vigoare Legea marțială, potrivit căreia bărbații ucraineni cu vârste între 18 și 60 de ani nu au voie să părăsească 

țara. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 3 martie, ora 15:00) /dpop/sdm2 

RRA: Aproape 140.000 de ucraineni au intrat în România de la declanșarea conflictului 

RADOR (3 martie) - Aproape 140.000 de ucraineni au intrat în România de la declanșarea conflictului din 

țara vecină, aproape două treimi dintre ei fiind în tranzit către alte state din vestul Europei, potrivit datelor Poliției 

de Frontieră. În ultimele 24 de ore, aproape 26.000 de ucraineni au intrat în țara noastră, în creștere cu 8%. Pe la 

frontiera cu Ucraina au intrat în România peste 11.000 de cetățeni ucraineni, reprezentând o creștere de 6,9%, iar 

pe la cea cu Republica Moldova au intrat aproximativ 12.500 de ucraineni, o creștere de 8,5 la sută. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 3 martie, ora 15:01:29) /dpop/sdm2 

RRA: 1.408 cetățeni ucraineni au solicitat azil în România de la începerea conflictului din Ucraina 

RADOR (4 martie) - 1.408 cetățeni ucraineni au solicitat azil în România de la începerea conflictului din 

țara vecină, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne. Aflat joi la București, înaltul comisar ONU pentru refugiați, 

Filippo Grandi, a salutat reacția rapidă a autorităților române și eforturile în sprijinul refugiaților ucraineni. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 1:01) /ilixandru/ilapadat 

RRA: Autoritățile ungare au decis să revoce măsura obligativității pașapoartelor biometrice 

pentru refugiații ucraineni 

RADOR (3 martie) - Autoritățile ungare au decis aseară să revoce măsura anunțată ieri prin care cetățenii 

din Ucraina fără pașapoarte biometrice nu puteau intra în Ungaria. Informația a fost confirmată de inspectorul 

Andrei Dincă de la Poliția de Frontieră Arad. Până la hotărârea amintită timpii de așteptare erau de până la trei ore 

în Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac 2 pe sensul de ieșire din țară, ca urmare a măsurilor impuse de la orele 

prânzului de către autoritățile maghiare în ce privește accesul cetățenilor refugiații ucraineni în Spațiul Schengen. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 3 martie, ora 3:01) /atataru 

RRA: Copiii și tinerii refugiați din Ucraina se pot înscrie în sistemul de învățământ românesc 

RADOR (3 martie) - Copiii și tinerii refugiați din Ucraina se pot înscrie în sistemul de învățământ românesc. 

Ministerul Educației a semnat un ordin în acest sens. În România există 45 de școli și 10 licee cu predare în limba 

ucraineană, aflate în opt județe. Reprezentanții din Educație vor colabora cu cei din Ministerul de Interne pentru a 

identifica printre refugiați cadre didactice care le pot preda tinerilor ucraineni în școlile românești. Totodată se pot 

înscrie în universitățile românești studenți refugiați din Ucraina, chiar și fără acte de studii, urmând ca aceștia să 

aducă până la finalizarea studiilor diplomele și actele cu care s-au înmatriculat în instituțiile de învățământ superior 

din țara vecină. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 3 martie, ora 9:02) /schelaru/gpodea 

RRA: Mulți dintre ucrainenii care intră în România se îndreaptă spre state din vestul Europei 

RADOR (3 martie) - Mulți dintre ucrainenii care intră în România se îndreaptă spre state din vestul Europei. 

La vămile din vestul țării mulți au avut probleme cu actele, iar Ungaria anunțase că nu mai primește refugiați 

ucraineni decât dacă îndeplinesc condițiile de intrare în spațiul Schengen. Azi însă lucrurile s-au schimbat. 

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a anunțat că în urma discuției avute cu omologul său ungar, Péter 

Szijjártó, acesta l-a informat că Budapesta a decis să revoce măsura anterioară prin care cetățenii ucraineni fără 

pașapoarte biometrice nu puteau intra în Ungaria. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 3 martie, ora 22:35) 

/ilixandru/ilapadat 

RRA: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, despre modul în care se acordă serviciile medicale 

refugiaților din Ucraina 

RADOR (3 martie) - Casa Națională de Asigurări de Sănătate a trimis unităților din teritoriu informații 

privind modul în care se acordă serviciile medicale refugiaților din Ucraina, pentru a fi transmise tuturor 
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furnizorilor cu care acestea se află în relație contractuală. Cetățenii străini și apatrizii aflați în situații deosebite, 

care provin din zona conflictului armat din Ucraina beneficiază de aceleași servicii medicale ca asigurații români 

în baza documentului de trecere a frontierei acceptat de statul român. Furnizorii vor păstra o copie a documentului 

și vor întocmi evidențe distincte pentru serviciile acordate acestor categorii de persoane. Reprezentanții CNAS 

precizează că refugiații nu vor plăti contribuții de asigurări sociale de sănătate  nici pentru medicamente, materiale 

sanitare, dispozitive medicale sau servicii cuprinse în programele naționale de sănătate, transmite reporterul 

Adriana Turea. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 3 martie, ora 18:01:30) /aburtica/sdm2 

RADOR: Teatrul Național din Timișoara se alătură campaniei Radio România Cultural, RUGĂ 

PENTRU PACE 

RADOR (3 martie) - Acum două săptămâni părea de negândit ca pacea să devină, deodată, un cuvânt cu o 

greutate atât de concretă, să vedem cu ochii noștri victimele „instinctelor de război”, cum spunea Nicolae Iorga. 

Conștiința noastră, a tuturor, trăiește azi o realitate pe care trebuie să și-o asume, o realitate în care cuvântul 

SOLIDARITATE câștigă în fiecare moment noi sensuri. În această seară, Teatrul Național din Timișoara se alătură 

campaniei Radio România Cultural, RUGĂ PENTRU PACE, ca un preambul al evenimentului organizat în 5 

martie de RRC, cu sprijinul Editurii Litera. 

Evenimentul are loc cu ocazia premierei oficiale a spectacolului Nora. O casă cu păpuși. Partea a doua de 

Lucas Hnath, în regia lui Radu Iacoban. Spectacolul pe textul acestui autor celebru a avut prima reprezentație cu 

public din România în luna decembrie 2021, pe scena Teatrului Național din Timișoara. /acaloeanu/sdm2 

RTS: Situația este tot mai gravă, întreprindem măsuri pentru protejarea cetățenilor, declară 

președintele Serbiei 

RADOR (3 martie) – Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că situația din Europa și din lume 

este tot mai gravă din cauza conflictului din Ucraina și a transmis că sunt întreprinse măsuri astfel încât să se 

asigure o viață normală pentru cetățenii Serbiei. "Stimați cetățeni ai Serbiei, din cauza conflictului din Ucraina, 

situația din Europa și din lume este tot mai grea și se înrăutățește din oră în oră. Din această cauză și în conformitate 

cu situația, conducerea Serbiei întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura cetățenilor o viață normală" – 

a transmis Vučić într-un mesaj video postat pe Instagram, exprimându-și convingerea că provocările politice vor 

fi depășite, dar cele economice sunt din ce în ce mai grele. "Acum avem cele mai mari prețuri din istorie la cărbune, 

energie electrică, gaze naturale și materii prime, dar prețurile au crescut dramatic și la produsele alimentare de 

bază" – a declarat Vučić, adăugând că în această situație "trebuie să se reacționeze fără panică, deoarece este 

convins că Serbia va reuși să asigure pacea, stabilitatea și o viața normală pentru cetățenii săi". (www.rts.rs – 3 

martie) /rmihaj/gpodea 

REUTERS: Un avion charter în care se aflau cetățeni ruși a fost reținut pe aeroportul Yellowknife 

din Yukon, în Canada 

RADOR (3 martie) - Un avion charter, care transporta cetățeni ruși, a fost reținut pe aeroportul Yellowknife 

din Yukon, în Canada, informează ministrul canadian al transporturilor, Omar Alghabra. "Vom continua să tragem 

la răspundere Rusia pentru invazia în Ucraina", a scris pe Twitter ministrul Alghabra. (REUTERS - 3 martie, ora 

22:00) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Soprana rusoaică Anna Netrebko nu va mai performa la Opera Metropolitană din New York 

RADOR (4 martie) - Opera Metropolitană din New York a anunțat că superstarul rus Anna Netrebko nu va 

mai performa în această stagiune și în următoarea, după ce soprana a refuzat să răspundă solicitărilor operei 

newyorkeze de a se delimiteze de președintele rus, Vladimir Putin. Anunțul survine după ce Opera Metropolitană 

a condamnat invazia Rusiei în Ucraina. Directorul general al operei, Peter Gelb, a declarat că plecarea sopranei 

Anna Netrebko reprezintă o grea pierdere artistică pentru operă, dar nu există nicio perspectivă pentru continuarea 

colaborării cu soprana rusoaică din cauza acțiunilor președintelui Putin în Ucraina. Anna Netrebko, una dintre cele 

mai bune artiste care au apărut pe scena Operei Metropolitane, va fi înlocuită cu o soprană ucraineană, Liudmila 

Monastirska, care a debutat pe scena newyorkeză în 2012 cu rolul Aida din opera cu același nume, de Verdi. Peter 
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Gelb a mai spus că Opera Metropolitană va intrepreta în continuare piese rusești și ține în continuare brațele 

deschise pentru mulți artiști ruși. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 4 martie, ora 1:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: China a anunțat că 3.000 dintre cetățenii săi au părăsit Ucraina 

RADOR (3 martie) - Mai mult de 3.000 de cetățeni chinezi din Ucraina au fost transferați în siguranță în 

țările vecine, a declarat joi în cadrul unei informări zilnice cu presa purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, 

Wang Wenbin. Spre deosebire de numeroase alte țări, China nu le-a transmis celor aproximativ 6.000 de cetățeni 

ai săi să părăsească Ucraina în zilele dinaintea invaziei ruse, anunțând planurile de evacuare după ce aceasta a 

început. (REUTERS - 3 martie, ora 10:00) /aionita/schelaru 

REUTERS: Coreea de Sud a aprobat un ajutor umanitar pentru Ucraina în valoare de zece 

milioane de dolari 

RADOR (3 martie) - Președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a declarat, joi, că țara sa a aprobat un ajutor 

umanitar în valoare de zece milioane de dolari, inclusiv produse medicale pentru populația și refugiații ucraineni, 

afirmă Casa Albastră, într-un comunicat. În cadrul unei convorbiri telefonice cu Moon, președintele Volodimir 

Zelenski a solicitat tot sprijinul disponibil pentru a depăși această criză", a transmis Casa Albastră. (REUTERS - 

3 martie, ora 13:00) /mbrotacel/lalexandrescu 

REUTERS: Brazilia a anunțat că va acorda vize și permise temporare de ședere ucrainenilor care 

au fugit de conflict 

RADOR (4 martie) - Guvernul Braziliei a anunțat joi că va acorda vize temporare și permise temporare de 

ședere pentru ucrainenii apatrizi afectați de invazia Rusiei în Ucraina. Reprezentantul de afaceri din cadrul 

Ambasadei Ucrainei din Brazilia, Anatoli Tkah, a declarat că sunt deja câteva solicitări de eliberare de vize din 

partea unor ucraineni care au rude în Brazilia. În ciuda gestului de bunăvoință față de ucraineni, președintele 

brazilian, Jair Bolsonaro, a declarat că menține neutralitatea Braziliei față de invazia Rusiei în Ucraina, citând 

dependența țării sale de fertilizatorii importați din Rusia. (REUTERS - 4 martie, ora 0:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Platforma Reddit a anunțat că blochează toate link-urile către RT și Sputnik 

RADOR (3 martie) - Agregatorul de știri online Reddit a anunțat joi că interzice toate link-urile către 

website-urile Russia Today (RT) și Sputnik, sponsorizate de statul rus, informează site-ul de tehnologie The Verge. 

(REUTERS - 3 martie, ora 21:24) /mbaciu/csimion 

 

4 martie (Vineri)  

XII.1. Perspectiva politică 

TASS: Victoria Nuland: Sancțiunile împotriva Rusiei vor fi ridicate, dacă operațiunea militară din 

Ucraina este oprită 

RADOR (4 martie) - Conducerea rusă neagă de fapt până și dreptul Ucrainei de a exista, a subliniat 

secretarul de stat adjunct al SUA pentru afaceri politice, Victoria Nuland. Noile sancțiuni occidentale împotriva 

Moscovei vor fi ridicate, dacă Rusia va opri operațiunea specială din Ucraina, a declarat joi, într-un interviu acordat 

Agenției de presă TASS, secretarul de stat adjunct al SUA pentru afaceri politice, Victoria Nuland. ''Sancțiunile 

se vor încheia dacă ''Rusia termină acest război și ajută la reconstruirea Ucrainei, restabilește pacea și recunoaște 

suveranitatea și integritatea teritorială a acestei țări'', precum și ''dreptul ei de a exista'', a susținut secretarului de 

stat adjunct al SUA pentru afaceri politice, Victoria Nuland. În acest context, Victoria Nuland și-a exprimat opinia 

potrivit căreia conducerea rusă acum ''neagă până și dreptul Ucrainei de a exista''. (Agenția de presă TASS - 4 

martie) /vdraguta/dsirbu 
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NOVINITE: Expulzarea diplomaților ruși de la Sofia este o provocare (MAE de la Moscova) 

RADOR (4 martie) - Rusia a calificat expulzarea a doi dintre diplomații săi din Bulgaria drept o "provocare". 

Ministerul rus de Externe a declarat că își rezervă dreptul de a riposta, informează TASS. "Pe data de 2 martie, 

autoritățile bulgare au declarat persona non grata doi diplomați de la Ambasada Rusiei la Sofia. Considerăm 

acțiunile autorităților bulgare, întreprinse în ajunul unei date importante pentru istoria noastră comună - aniversarea 

Eliberării Bulgariei de sub jugul otoman ca urmare a Războiului Ruso-Turc din 1877-1878 - drept o provocare 

deschisă", a declarat purtătorul de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, într-un briefing de 

presă. (www.novinite.bg - 4 martie) /ddaniela/dsirbu 

TASS: Interviu acordat Agenției de presă TASS de către subsecretarul de stat al SUA, Victoria 

Nuland 

RADOR (4 martie) - Subsecretarul de stat al SUA, Victoria Nuland, a evitat să dea un răspuns direct la 

întrebarea dacă Statele Unite intenționează să recunoască liniile roșii stabilite de Rusia și anumite solicitări ale 

acesteia cu privire la asigurarea unor garanții de securitate, inclusiv refuzul NATO de a acorda Ucrainei dreptul 

de a adera la Alianță și calitatea de membru, susținând că extinderea ulterioară a NATO către Est nu poate fi supusă 

dezbaterilor. 

'''...' Eram pregătiți să discutăm despre marea majoritate a problemelor, pe care Rusia le-a ridicat și le-a pus 

pe masa [negocierilor cu privire la securitatea din Europa], despre absolut totul - '...' prevenirea conflictelor în 

timpul unor activități militare, reducerea [numărului și amploarea] exercițiilor militare. Ba chiar am susținut că nu 

am avut niciodată nicio intenție de a desfășura arme ofensive în Ucraina'', a amintit diplomatul. ''Dar nu avea de 

gând, nu intenționam să spunem unui alt stat cum și cu cine vom încheia alianțe'', a recunoscut Nuland. ''Și nu 

intenționam să permitem Rusiei să ia decizii pentru NATO''. În continuare, Nuland, ignorând din nou, principiul 

necesității de a lua în considerare potențialele militare, a dat asigurări că NATO este o ''alianță defensivă'', care 

''nu atacă dacă ea nu este atacată''. ''Nu aveam nicio intenție să persecutăm Rusia'', a spus secretarul adjunct. În 

plus, ea a remarcat că ''Ucraina urma să muncească mult'' pentru a fi acceptată în Alianța Nord-Atlantică, aceasta 

nu era o chestiune de un ''viitor apropiat''. Cu toate acestea, Nuland nu a spus că aderarea Kievului la NATO este 

acum în afara agendei Occidentului și nici nu a semnalat vreo disponibilitate din partea Alianței de a lua în 

considerare oferirea unor garanții de securitate Rusiei. La solicitarea de a preciza dacă Statele Unite acceptă că 

Rusia a fost pur și simplu forțată să acționeze pentru că Occidentul a demonstrat incapacitatea de a lua în 

considerare ''securitatea tensionată'', secretarul adjunct a răspuns: ''În secolul al XXI-lea, când există o opțiune 

diplomatică, nu există nicio justificare pentru o invadare a unei alte țări '...'". Nuland a respins teza potrivit cărea 

cel puțin o parte din condițiile actualului conflict a fost creată în mod cert de Occident. ''Ne putem certa toată ziua, 

dacă doriți'', a declarat diplomatul, referindu-se la acest subiect. În opinia diplomatului american, ''Ucraina a 

reprezentat o amenințare zero pentru Rusia, NATO a reprezentat o amenințare zero pentru Rusia''. Nuland nu a 

dorit să comenteze direct subiectul cu privire la necesitatea minimizării consecințelor crizei actuale existente în 

relațiile dintre Occident și Rusia cu scopul de a reduce potențialul conflictual aflat în creștere în lume. Totodată, 

diplomatul a acuzat Moscova că urmărește ''reîncorporarea Ucrainei în Rusia și recrearea fostei Uniuni Sovietice''. 

Din punctul său de vedere, Moscova ''de la bun început'' și-a dorit acest lucru: ''reîncorporarea Ucrainei, 

reîncorporarea Belarus'' și, de fapt, readucerea Federației Ruse la ''un fel de fantezie sovietică din 1979''. (Agenția 

de presă TASS - 4 martie) /vdraguta/dsirbu 

TASS: Reacția ambasadorului Rusiei în SUA, Anatoli Antonov, la apelul senatorului american 

Lindsey Graham privind asasinarea lui Putin 

RADOR (4 martie) - Ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Anatoli Antonov, a calificat drept ''criminal 

apelul'' senatorului american Lindsey Graham privind asasinarea lui Putin. Anatoli Antonov a cerut părții 

americane explicații oficiale și condamnarea fermă a unor astfel de declarații. Apelul senatorului republican al 

SUA, Lindsey Graham (din Carolina de Sud) privind asasinarea președintelui rus Vladimir Putin este penal, 

Ambasada Rusiei cere explicații oficiale de la SUA, a declarat ambasadorul Rusiei la Washington, Anatoli 

Antonov, al cărui comentariu a fost publicat vineri pe Facebook. "Ne este teamă pentru soarta Statelor Unite, care 

este condusă de politicieni atât de iresponsabili și neprofesioniști. Cerem explicații oficiale și condamnarea fermă 

a declarațiilor criminale ale acestui american", a declarat el. ''Consider declarația politicianului american 
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inacceptabilă și revoltătoare. Gradul de rusofobie și ură față de Rusia în Statele Unite șochează. Este imposibil de 

crezut că un senator al unei țări care promovează valorile morale în calitate de ''stea călăuzitoare'' pentru întreaga 

omenire și-ar putea permite să apeleze la terorism ca modalitate de a atinge obiectivele Washingtonului pe arena 

internațională'', a subliniat diplomatul rus. 

Un apel privind asasinarea președintelui rus, Vladimir Putin, a postat vineri de senatorul Lindsey Graham 

pe Twitter. (Agenția de presă TASS - 4 martie) /vdraguta/dsirbu 

REUTERS: Autoritățile din Rusia au învinuit "sabotorii ucraineni" pentru atacul de la o centrală 

nucleară 

RADOR (4 martie) - Ministerul rus al Apărării a atribuit vineri un atac împotriva centralei nucleare 

Zaporijjia din Ucraina "sabotorilor ucraineni" și a descris acțiunea drept o provocare monstruoasă. Autoritățile din 

Ucraina au declarat că forțele ruse au atacat centrala la primele ore ale zilei de vineri, incendiind o unitate adiacentă 

de pregătire cu cinci etaje. Incidentul a provocat condamnarea internațională a Moscovei, la o săptămână după 

declanșarea invaziei din Ucraina. Un purtător de cuvânt al Ministerului rus al Apărării a declarat că centrala 

nucleară funcționează normal și că zona se afla sub control rusesc încă din 28 februarie. "Cu toate acestea, noaptea 

trecută, pe teritoriul adiacent centralei, regimul naționalist de la Kiev a încercat să efectueze o provocare 

monstruoasă", a fost citat declarând purtătorul de cuvânt Igor Konașenkov. El a spus că o patrulă a gărzii naționale 

ruse a fost atacată de un grup de sabotori ucraineni pe teritoriul adiacent uzinei. (REUTERS - 4 martie) 

/opopescu/dsirbu 

INTERFAX: Situația cu privire la securitatea personalului Ambasadei Rusiei din Franța este 

tensionată (ambasadorul Rusiei la Paris, Aleksei Meșkov)  

RADOR (4 martie) - Ambasadorul Federației Ruse la Paris, Aleksei Meșkov, a declarat că situația cu privire 

la securitatea personalului Ambasadei Federației Ruse de la Paris este una destul de tensionată. (www.interfax.ru  

- 4 martie) /vdraguta/dsirbu 

TASS: Prin acțiunile sale cu privire la Ucraina, Occidentul pune în aplicare o parte din planul de 

distrugere a Rusiei (Maria Zaharova) 

RADOR (4 martie) - Occidentul, prin acțiunile sale întreprinse cu privire la Ucraina, realizează o parte din 

planul de mare amploare cu privire la distrugerea Rusiei - a declarat vineri, potrivit Agenției de presă TASS, 

purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova. (Agenția de presă TASS - 4 martie) 

/vdraguta/cvanatoru 

TASS: Purtătorul de cuvânt al MAE rus, Maria Zaharova, le-a cerut țărilor occidentale să 

regândească la nivel global ceea ce au făcut în lume 

RADOR (4 martie) - Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, le-a 

cerut țărilor occidentale să regândească la nivel global ceea ce au făcut în lume. Țările occidentale nu ar trebui să 

vibreze aerul cu declarații fără sens și cu amenințări la adresa Rusiei, ci să regândească la nivel global tot ce au 

făcut și către ce catastrofă au condus lumea, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor 

Externe, Maria Zaharova, la postul de televiziune ''Zvezda''. ''Ei [cei din Occident] nu ar trebui acum să vibreze 

aerul cu declarații lipsite de sens, cu amenințări sau promisiuni de a returna înapoi ceva, acum ei trebuie să 

regândească la nivel global ceea ce au făcut și în ce catastrofă au împins planeta noastră cu ''mintea'' lor colectivă 

occidentală", a spus ea. Potrivit acesteia, ''comportamentul iresponsabil'' al țărilor occidentale, complet rupte de 

percepția realităților, a dus la formarea unei ''astfel de agende''. ''Începând de la Consiliul de Securitate și Adunarea 

Generală a ONU până la structurile regionale, '...' au auzit destul de des de la reprezentanții noștri, din partea 

Rusiei, îngrijorarea, apelul de a se gândi și de a nu schimba sistemul juridic internațional cu un sistem al anumitor 

reguli și asta este exact ceea ce a propus Occidentul colectiv în urmă cu câțiva ani comunității globale'', a amintit 

ea. (Agenția de presă TASS - 4 martie) /vdraguta/gpodea 
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INTERFAX: Afirmațiile despre Putin ale senatorului american Lindsey Graham reprezintă "un atac rusofob" 

(Peskov) 
RADOR (4 martie) - Declarațiile senatorului american Lindsey Graham referitoare la necesitatea "înlăturării 

lui Putin" reprezintă "un atac rusofob", a declarat secretarul de presă al liderului de la Kremlin, Dmitri Peskov. 

După cum transmite agenția rusească de presă Interfax, rugat să comenteze afirmațiile senatorului american, Dmitri 

Peskov a spus: "Din păcate, într-adevăr, într-o atmosferă atât de tensionată, și cu atât mai mult în țări precum 

Statele Unite, unde are loc o asemenea escaladare isterică extremă a atacului rusofob, este foarte dificil să-ți găsești 

cuvintele".  După părerea secretarului de presă al liderului rus, "bineînțeles, în aceste zile nu toată lumea își poate 

păstra luciditatea minții, sănătatea minții". Potrivit agenției de presă citate, senatorul republican Lindsey Graham 

a spus că persoana care "îl va înlătura pe acest tip (președintele Federației Ruse, Vladimir Putin - Interfax) va face 

țării și lumii un mare serviciu". Senatorul american a pus întrebarea pe Twitter dacă Rusia va găsi pe Brutus al său 

sau pe Klaus Stauffenberg al său (figuri istorice, cunoscute pentru participarea lor la atentatele împotriva lui Julius 

Caesar și, respectiv, Adolf Hitler. La aceste afirmații, Ambasada Federației Ruse a solicitat explicații oficiale și 

condamnarea declarațiilor senatorului Graham referitoare la Putin. (www.interfax. ru - 4 martie) /snicolau/cpodea 

REUTERS: Moscova așteaptă răspunsul Ucrainei, după convorbiri, afirmă Kremlinul 

RADOR (4 martie) - Kremlinul a transmis, vineri, cetățenilor ruși, să se ralieze în jurul președintelui 

Vladimir Putin și a subliniat că ceea ce se va întâmpla mai departe, la negocierile privind situația din Ucraina, va 

depinde de reacția Kievului la convorbirile din această săptămână, dintre cele două părți. Purtătorul de cuvânt al 

Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, în cadrul unei teleconferințe cu reporterii, că nu a fost convenit, 

deocamdată, niciun document cu Ucraina, la discuțiile de până acum, însă Moscova a informat partea ucraineană 

în legătură cu modul în care s-ar putea soluționa războiul. Rusia a invadat Ucraina săptămâna trecută, în cadrul 

unui demers descris drept "operațiune militară pecială". (REUTERS - 4 martie, ora 14:06) /mbrotacel/cpodea 

RIA NOVOSTI: Rusia nu a renunțat la obiectivul de a denazifica Ucraina (Peskov) 

RADOR (4 martie) - Secretarul de presă al liderului de la Kremlin, Dmitri Peskov, a dezmințit afirmațiile 

lui Arestovici, referitoare la faptul că Rusia renunță la denazificarea Ucrainei. Rusia nu a renunțat la obiectivul de 

a "denazifica" Ucraina, a declarat secretarul de presă al președintelui Federației Ruse. "Nu, nu este așa", a spus 

Peskov, răspunzând la întrebarea referitoare la procesul de negocieri dintre Moscova și Kiev din Republica 

Belarus. Peskov a adăugat că sancțiunile țărilor occidentale, în special sancțiunile personale, "nu au șanse de 

succes", dacă au ca obiectiv să oblige "să se renunțe la ce s-a plănuit". Peskov, împreună cu alți oameni de stat, 

întreprinzători și conducători de corporații din Rusia se află pe lista persoanelor aflate sub incidența sancțiunilor 

SUA "care blochează complet". (www.ria. ru - 4 martie) /snicolau/lalexandrescu 

ROSBALT:  Rusia nu are intenții ostile în ceea ce privește vecinii (Putin) 

RADOR (4 martie) - Rusia nu are intenții ostile față de țările vecine, a declarat președintele Fedrației Ruse, 

Vladimir Putin, pe postul de televiziune "Rossia 24". "Vreau să subliniez, am spus întotdeauna acest lucru, nu 

avem niciun fel de intenții ostile față de vecinii noștri. I-aș sfătui, de asemenea, să nu escaladeze situația, să nu 

introducă niciun fel de restricții, noi ne îndeplinim toate obligațiile și le vom îndeplini", a spus liderul de la Krenlin. 

Șeful statului rus a spus că acțiunile Rusiei "apar întotdeauna ca răspuns la niște acțiuni neprietenoase față de 

Federația Rusă". (www.rosbalt.ru - 4 martie) /snicolau/gpodea 

TASS: Convorbire telefonică Serghei Verșinin - Martin Griffiths privind situația umanitară din 

Ucraina 

RADOR (4 martie) - Adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Verșinin, și subsecretarul general al ONU 

pe probleme umanitare, Martin Griffiths, au avut o convorbire telefonică în timpul căreia a fost discutată 

necesitatea redresării situației umanitare din Ucraina, se afirmă într-un comunicat al MAE rus, publicat după 

încheierea convorbirii telefonice, purtate cu o zi înainte. "Tema centrală a fost situația umanitară din Ucraina. 

Părțile au subliniat necesitatea remedierii imediate a situației umanitare din această țară și a asigurării protecției 
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populației civile în condițiile desfășurării operațiunii militare speciale" - se afirmă în comunicat. "Griffiths și-a 

exprimat recunoștința părții ruse pentru eforturile de a asigura securitatea reprezentanților ONU pe teritoriul 

ucrainean" - au adăugat surse din cadrul MAE rus. Totodată, adjunctul ministrului rus de externe a subliniat 

"caracterul distructiv al acțiunilor autorităților ucrainene, care împiedică populația civilă să plece în zonele sigure" 

de-a lungul coridoarelor umanitare stabilite de partea rusă. "A fost subliniată, totodată, inadmisibilitatea utilizării 

civililor ca "scut uman" de către formațiunile armate controlate de Kiev" - se arată în comunicat. (www.tass.ru - 4 

martie) /ssirbu/cpodea 

 

ROSBALT: Diplomat rus, declarat persona non grata în Muntenegru 

RADOR (4 martie) - Un diplomat rus a fost declarat persona non grata în Muntenegru. Organele de 

securitate ale acestei țări balcanice au declarat că acțiunile acestuia contravin Convenției de la Viena privind 

legăturile diplomatice, transmite Interfax, preluată de Rosbalt, citând compania de radio și televiziune RTCG, care 

citează MAE al Republicii Muntenegru. Diplomatul rus are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi țara.  

Anterior, Bulgaria a expulzat doi diplomați ruși din cauza unei anchete de spionaj. (www.rosbalt.ru - 4 

martie) /snicolau/gpodea 

TASS: Serghei Lavrov l-a informat pe ministrul de externe din Arabia Saudită despre evoluția 

situației din Ucraina 

RADOR (4 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, l-a informat, vineri, în detaliu, pe ministrul 

de externe al Arabiei Saudite, Faisal bin Farhan Al Saud, despre evoluția situației din Ucraina și despre abordările 

Rusiei cu privire la negocierile cu Kievul. "Serghei Lavrov l-a informat în detaliu Faisal bin Farhan Al Saud despre 

evoluția situației din Ucraina în lumina desfășurării operațiunii militare speciale și a conturat abordările principiale 

ale părții ruse cu privire la posibilitatea desfășurării negocierilor cu autoritățile ucrainene. S-a subliniat, în mod 

deosebit, că în rezolvarea sarcinilor de demilitarizare și denazificare a Ucrainei, prioritatea este asigurarea 

securității populației civile" - se afirmă în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei. De asemenea, 

cei doi miniștri de externe au discutat o serie de probleme prioritare legate de consolidarea în continuare a relațiilor 

bilaterale reciproc avantajoase. (www.tass.ru - 4 martie) /ssirbu/gpodea 

TASS: Șefii statelor majore generale ale Federației Ruse și Franței au discutat situația legată de 

Ucraina 

RADOR (4 martie) - Șeful Statului-Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse, prim adjunct al 

ministului apărării al Federației Ruse, general de armată Valeri Gherasimov, a dezbătut telefonic situația legată de 

Ucraina cu șeful Statului-Major General al Forțelor Armate ale Franței, Thierry Burkar, au comunicat surse din 

cadrul Ministrului Apărării al Federației Ruse, transmite agenția rusească de presă Tass. (www.tass.ru - 4 martie) 

/snicolau/gpodea 

REGNUM: Prin voința Occidentului, Ucraina a devenit o amenințare pentru securitatea Rusiei 

(Șoigu) 

RADOR (4 martie) - Occidentul a inundat Ucraina cu arme, astfel încât aceasta a devenit o amenințare 

pentru Rusia, a declarat ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, în timpul convorbirilor telefonice avute astăzi cu 

secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a comunicat Ministerul rus al Apărării. Discutând despre importanța 

operațiunii militare speciale de demilitarizare și denazificare desfășurate în Ucraina, ministrul rus al apărării a 

reamintit că de multă vreme Occidentul a furnizat arme statului ucrainean, în loc să influențeze autoritățile de la 

Kiev, să-și aducă contribuția la oprirea genocidului populației din Donbas. Astfel, tocmai țările occidentale au 

pregătit Kievul "pentru soluționarea conflictului pe calea forței". Încurajate de sprijinul Occidentului, autoritățile 

ucrainene au anunțat pretenții privind deținerea armei nucleare. "Sensul existenței Ucrainei a devenit contracararea 

ostilă a Rusiei, prin eforturile Occidentului Ucraina s-a transformat într-un teritoriu de pe care pornește o 

amenințare serioasă la adresa securității Rusiei", a declarat Ministerul rus al Apărării. (www.regnum.ru - 4 martie) 

/snicolau/sdm2 
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INTERFAX: Putin a semnat decretul privind arestarea activelor străinilor care aduc atingere 

drepturilor cetățenilor Rusiei 

RADOR (4 martie) - Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat legea care extinde posibilitățile 

de aplicare a sancțiunilor pentru încălcarea drepturilor cetățenilor ruși, relatează site-ul Kremlinului. Legea a fost 

adoptată de Duma de Stat și aprobată de Consiliul Federației pe data de 4 martie 2022. 

Măsurile includ interzicerea intrării în Federația Rusă, arestarea activelor financiare și de altă natură de pe 

teritoriul Federației Ruse, interzicerea oricăror tranzacții cu proprietatea și investițiile acestor cetățeni (persoane), 

interzicerea cedării bunurilor aflate pe teritoriul Federației Ruse, suspendarea activității pe teritoriul Federației 

Ruse acestor cetățeni (persoane) aflați sub control, precum și suspendarea competențelor lor în consiliile de 

administrație sau în alte organe de conducere ale organizațiilor înregistrate pe teritoriul Federației 

Ruse.www.regnum.ru - 4 martie) /snicolau/sdm2 

RRA: Președintele Joe Biden a vorbit cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pe tema 

situației de la centrala Zaporojie 

RADOR (4 martie) - Situație tensionată în Ucraina la centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din 

Europa, unde o unitate a luat foc în această noapte în urma unui bombardament rusesc. Agenția Associated Press 

citează un oficial guvernamental ucrainean care spune că nivelul radiațiilor a crescut lângă centrală. Agenția rusă 

RIA susține însă că nivelul de radiații a rămas neschimbat în zonă, că focul s-a declanșat în afara perimetrului 

unității și că aceasta a fost oprită. Autoritățile de la Kiev cer încetarea atacului pentru a permite pompierilor să 

stingă focul și să stabilească o zonă de securitate. Ministerul ucrainean de Externe  a avertizat că dacă va exista o 

explozie va fi de 10 ori mai mare decât cea de la Cernobîl. Surse citate de agenția ucraineană UNIAN afirmă că 

au loc lupte în perimetrul centralei între membrii gărzii naționale și o unitate paramilitară cecenă, care luptă alături 

de armata rusă. Și șeful Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, Rafael Grossi, a făcut apel la încetarea 

luptelor în apropiere de centrală, în timp ce Casă Albă precizează că monitorizează atent situația. Președintele Joe 

Biden a vorbit deja telefonic cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pe această temă, potrivit unui 

responsabil american citat de France Presse. Cu puțin timp în urmă autoritățile de la Kiev au precizat că securitatea 

nucleară a centralei este garantată. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 4:00) /ilapadat 

CNN: Președintele SUA a vorbit la telefon cu președintele Ucrainei, pe fondul incidentului de la 

centrala nucleară Zaporoije 

RADOR (4 martie) - Potrivit ultimelor informații, în urmă cu o jumătate de oră președintele Statelor Unite, 

Joe Biden, a avut o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Casa Albă continuă să 

monitorizeze incidentul raportat la centrala nucleară Zaporije din nord-vestul țării, unde anterior a izbucnit un 

incendiu din cauza luptelor dintre trupele rusești și forțele ucrainene. Incendiul a izbucnit în afara perimetrului 

centralei, iar nivelul normal al radiațiilor a fost securizat. (CNN INTERNATIONAL, 4 martie, ora 4:00) 

/mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Secretarul pentru energie din SUA a activat celula de criză în caz de incident nuclear, 

după incidentul de la Zaporojie 

RADOR (4 martie) - Secretarul pentru energie al Statelor Unite, Jennifer Granholm, a declarat vineri că 

departamentul său a activat celula de criză în caz de incident nuclear și monitorizează atent evenimentele de la 

centrala nucleară Zaporojie din sud-estul Ucrainei. Pe fondul luptelor dintre forțele rusești și forțele ucrainene duse 

în jurul centralei a izbucnit un incendiu în apropiere de unul dintre reactoarele centralei. După ce inițial s-a anunțat 

că a luat foc chiar o unitate a centralei, ulterior s-a rectificat și s-a specificat că incendiul a izbucnit în afara 

perimetrului reactoarelor. (REUTERS - 4 martie, ora 4:54) /mbaciu/ilapadat 
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BBC: Președintele Ucrainei a acuzat Rusia că recurge la teroarea nucleară, după incidentul de la 

centrala Zaporojie 

RADOR (4 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia că recurge la "teroarea 

nucleară", după ce forțele invadatoare rusești au deschis focul în perimetrul celei mai mari centrale nucleare din 

Europa, centrala Zaporojie din sud-estul Ucrainei. Într-un mesaj video, președintele Zelenski a acuzat Moscova că 

dorește să repete dezastrul de la Cernobîl prin ofensiva din jurul centralei Zaporojie. Nivelul radiațiilor și 

securitatea centralei sunt acum securizate și nu s-a înregistrat nicio creștere a radiațiilor, după un incendiu izbucnit 

în apropiere de centrală. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 4 martie, ora 5:00) /mbaciu/ilapadat 

KORRESPONDENT: Biden și Zelenski au discutat despre situația de la centrala nucleară 

Zaporije 

RADOR (4 martie) - Tema convorbirii celor doi a fost incendiul izbucnit la centrala nucleară Zaporojie, cea 

mai mare centrală nucleară din Europa. Liderul american a cerut informații suplimentare de la secretarul adjunct 

pentru securitate nucleară al Departamentului de Energie al SUA. Președinții Statelor Unite și Ucrainei, Joe Biden 

și, respectiv Volodimir Zelenski au purtat discuții urgente în cadrul cărora au discutat despre situația de la centrala 

nucleară Zaporoije unde a izbucnit un incendiu în urma bombardamentelor lansate de către invadatori ruși. Despre 

rezultatele acestei convorbiri din 4 martie a anunțat Casa Albă. ''Președintele Biden s-a alăturat apelului lansat de 

președintele Zelenski prin care cere ca Rusia să oprească operațiunile militare în zona centralei nucleare Zaporoije 

și să permită accesul pompieri și serviciilor de urgență la fața locului'', a informat serviciul de presă de la Casa 

Albă. 

În plus, după cum se mai precizează, liderul de la Casa Albe a discutat cu secretarul adjunct pentru securitate 

nucleară al Departamentului de Energie al SUA și cu actualul administrator al Administrației Naționale pentru 

Securitate Nucleară (NNSA), Jill Hruby, pentru a primi o actualizare cu privire la situația de la Enerhodar. Potrivit 

Serviciului de Stat de Urgență, ocupanții, care bombardează centrala nucleară Zaporije nu permit pompierilor să 

înceapă eliminarea consecințelor incendiului. (www.korrespondent.net - 4 martie) /vdraguta/ilapadat 

UNIAN: Suntem în pragul celui mai mare dezastru provocat de om din istoria omenirii - ministrul 

energiei din Ucraina, Herman Halușcenko 

RADOR (4 martie) - Ministrul energiei din Ucraina, Herman Halușcenko, a mai subliniat că incendiul 

izbucnit la Centrala Nucleară Zaporijjea se extinde. Ministrul Energiei al Ucrainei notează că suntem în pragul 

celui mai mare dezastru provocat de om, din istoria omenirii, potrivit unei postări de pe pagina sa de Facebook. 

"Agresorul continuă să dea lovituri devastatoare Ucrainei. Nu este oprit nici de miile de victime și nici de tragedii. 

Astăzi vrea să distrugă întreaga omenire. De la tancuri, rachete Grad și diverse tipuri de artilerie grea, a deschis 

focul asupra reactoarelor celei mai mari centrale nucleare din Europa, Centrala Nucleară Zaporijjea, înțelegând pe 

deplin consecințele catastrofale ale unor astfel de acțiuni", a mai scris Halușcenko. El a adăugat că ostilitățile sunt 

în desfășurare în zona centralei, focul se extinde. "Acesta este un război de anihilare, anihilarea întregii omeniri și 

a planetei noastre. Inamicului nu-i pasă de siguranța nucleară și nici de radiațiile care se vor emana. Ei sunt 

indiferenți față de viețile ucrainenilor, europenilor și propriilor cetățeni", a subliniat ministrul. Halușcenko a mai 

menționat că de câteva zile, Ucraina încearcă să transmită această teză Agenției Internaționale pentru Energie 

Atomică. "Am solicitat intervenția acestei organizații internaționale și decizii dure împotriva agresorului, dar până 

acum nu există nicio reacție", a declarat Halușcenko. El a adăugat că Ucraina necesită, de asemenea, nu doar o 

evaluare profesională a evenimentelor în curs, ci și o intervenție reală, adoptarea celor mai stricte măsuri, inclusiv 

din partea NATO și a țărilor deținătoare de arme nucleare. (www.unian.net - 4 martie) /vdraguta/dsirbu 

UNIAN: Suntem în pragul celui mai mare dezastru provocat de om - avertizează un ministru 

ucrainean, după atacul de la centrala nucleară Zaporijjia 

RADOR (4 martie) - Ministrul ucrainean al energiei, Herman Halușcenko, a avertizat că "ne aflăm în pragul 

celui mai mare dezastru provocat de om din istorie". "Agresorul continuă loviturile devastatoare asupra Ucrainei. 

Nu este oprit de miile de victime umane și de tragedii. Vrea să distrugă întreaga lume. Din tancuri, rachete Grad 

și altă artilerie grea a tras în reactoarele centralei nucleare Zaporijjia, cea mai mare din Europa, înțelegând pe 
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deplin consecințele catastrofale ale unor astfel de acțiuni" - a subliniat Halușcenko. "Acesta este un război de 

anihilare, anihilarea umanității și a planetei noastre. Inamicului nu-i pasă de siguranța nucleară și de radiații. El 

este indiferent față de viața ucrainenilor, europenilor și propriilor cetățeni" - a adăugat ministrul. Halușcenko a 

menționat că Ucraina încearcă de câteva zile să transmită aceste avertismente Agenției Internaționale pentru 

Energie Atomică. "Am cerut intervenția acestei organizații internaționale și decizii dure împotriva agresorului. 

Deocamdată, însă, acestea nu există" - a mai declarat oficialul. Potrivit acestuia, Ucraina necesită, de asemenea, 

nu doar o evaluare profesionistă a evenimentelor în curs, ci și o intervenție reală, adoptarea celor mai stricte măsuri, 

inclusiv din partea NATO și a țărilor deținătoare de arme nucleare. Amintim că din cauza atacurilor lansate de 

armata rusă, un incendiu a izbucnit, în noaptea de joi spre vineri, la centrala nucleară din orașul ucrainean 

Enerhodar, regiunea sud-estică Zaporijjia. În jurul orei 6:30, autoritățile ucrainene au anunțat că incendiul a fost 

stins. (www.unian.net - 4 martie) /sdan/dsirbu 

 

UNIAN: Ministrul energiei din Ucraina, Herman Halușcenko, a cerut să se creeze o zonă de 

excludere aeriană în Ucraina 

RADOR (4 martie) - Ministrul energiei din Ucraina, Herman Halușcenko, a cerut să se creeze o zonă de 

excludere aeriană în Ucraina, din cauza incendiului izbucnit la cea mai mare centrală nucleară din Europa, Centrala 

Nucleară Zaporijjea, în urma bombardamentelor lansate de Rusia. Ministrul energiei din Ucraina, Herman 

Halușcenko, i-a cerut secretarului SUA pentru energie să închidă zona de zbor deasupra Ucrainei, din cauza 

bombardării Centralei Nucleare Zaporijjee, solicitând statelor occidentale ''să închidă cerul'' ucrainean în fața 

avioanelor ruse, adică să creeze o zonă de excludere aeriană și să dea avioane forțelor aeriene ucrainene. Ministrul 

energiei din Ucraina i-a cerut secretarului SUA pentru energie, Jennifer M. Granholm, în cadrul unei convorbiri 

telefonice, să prevină o catastrofă nucleară, din cauza bombardării Centralei Nucleare Zaporijjea de către 

invadatorii ruși. Halușcenko a făcut acest anunț pe pagina sa de Facebook. "Tocmai am avut o convorbire 

telefonică urgentă cu secretarul american pentru energie, doamna Jennifer Grengolm. Am anunțat-o că trupele ruse 

bombardează centrala, lansând raiduri aeriene și atacuri cu tancuri. A izbucnit un incendiu în centrală și s-ar putea 

produce cel mai mare dezastru din istoria omenirii! Am cerut să se prevină o catastrofă nucleară și să se închidă 

zona de zbor deasupra Ucrainei", a mai scris Halușcenko. (www.unian.net - 4 martie) /vdraguta/dsirbu 

RBC: Schimbări la vârful conducerii Serviciului de Securitate al Ucrainei 

RADOR (4 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a înlocuit mai mulți responsabili de rang 

înalt de la vârful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) - transmite RBC. Printr-o serie de decrete semnate 

joi seară, Zelenski a făcut mai multe demiteri și numiri. Astfel, Vasili Maliuk a fost demis din funcția de adjunct 

al șefului SBU și numit prim-adjunct al acestuia. În locul lui Maliuk, a fost numit Serhi Andrușcenko, acesta fiind 

demis din funcția de prim-adjunct al șefului SBU. Printr-un alt decret prezidențial, Zelenski l-a numit pe Anatol 

Samburski adjunct al șefului Serviciului ucrainean de Securitate. (www.rbc.ua - 4 martie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Ultimele atacuri rusești din Ucraina au fost "extrem de îngrijorătoare", afirmă 

ministrul francez pentru afaceri europene 

RADOR (4 martie) - Ministrul francez al afacerilor europene, Clement Beaune, a declarat că Uniunea 

Europeană trebuie să rămână fermă pe măsură ce atacurile rusești în Ucraina se intensifică, adăugând că este prea 

devreme pentru a evalua consecințele unui incendiu izbucnit în apropierea celei mai mari centrale nucleare din 

Europa. "Se poate vedea că atacurile se intensifică, ceea ce este extrem de îngrijorător și grav", le-a spus dl Beaune 

jurnaliștilor la sosirea la o întâlnire a miniștrilor europeni pentru afaceri europene de la Arles, în sudul Franței. Un 

incendiu izbucnit într-o clădire de pregătire din apropierea celei mai mari centrale nucleare din Europa în timpul 

luptei intense dintre forțele ruse și ucrainene a fost stins, a anunțat vineri Serviciul de stat pentru situații de urgență 

al Ucrainei. Secretarul american pentru Energie, Jennifer Granholm, a declarat că nu există nicio indicație privind 

niveluri ridicate de radiații la uzina Zaporijjia, care furnizează mai mult de o cincime din totalul electricității 

generate în Ucraina. (REUTERS - 4 martie) /opopescu/dsirbu 
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DELFI: Zelenski acuză Rusia că a tras intenționat în centrala nucleară din sud-estul Ucrainei 

RADOR (4 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a reacționat la atacul lansat de Rusia 

asupra centralei nucleare Zaporijjia, cea mai mare din Europa, subliniind că armata rusă a țintit instalația cu 

precizie și, se pare, era special pregătită pentru un astfel de atac. "Europa trebuie să se trezească acum!" - a subliniat 

Zelenski, într-un mesaj video postat vineri, pe Telegram. "Mă adresez tuturor ucrainenilor, tuturor europenilor, 

tuturor oamenilor care cunosc cuvântul 'Cernobîl'. Celor care știu câtă durere și câte victime a provocat explozia 

de la centrala nucleară. A fost o catastrofă globală. Sute de mii de oameni s-au luptat cu urmările acesteia. Zeci de 

mii de oameni au fost evacuați. Rusia vrea să o repete și deja o repetă. Dar de șase ori mai mult!" - a afirmat 

Zelenski. Potrivit acestuia, nicio țară, în afară de Rusia, nu a mai atacat unități nucleare. "Este pentru prima dată 

în istoria noastră, în istoria omenirii, când un stat terorist recurge inclusiv la teroarea nucleară. Europeni, treziți-

vă, vă rog! Spuneți-le politicienilor voștri. Trupele ruse tras asupra unei centrale nucleare din Ucraina - Centrala 

Nucleară Zaporijjia, din orașul Enerhodar. Acolo, sunt șase unități. Dacă va avea loc o explozie, va însemna 

sfârșitul tuturor, sfârșitul Europei! Va însemna evacuarea Europei. Doar acțiuni imediate din partea Europei pot 

opri trupele ruse, pot împiedica moartea Europei din cauza unei catastrofe la centrala nucleară" - a adăugat 

Zelenski. Joi seară, tancurile rusești au încercat să intre în Enerhograd și să captureze centrala nucleară Zaporijjia. 

Cu toate acestea, muncitorii și localnicii prezenți în zona respectivă le-au blocat drumul. În noaptea de joi spre 

vineri, clădirile și unitățile centralei nucleare au fost bombardate în mod continuu, ceea ce a dus la izbucnirea unui 

incendiu la cea mai mare centrală nucleară din Europa. Potrivit lui Dmitro Orlov, primarul din Enerhograd, câteva 

persoane au fost rănite în atacul lansat de ruși. Ulterior, incendiul a fost stins, iar autoritățile ucrainene au transmis 

că nivelul radiațiilor este normal. (www.delfi.lt - 4 martie) /sdan/dsirbu 

RBC: Rusia simte deja pierderile suferite de armata sa în Ucraina - afirmă ministrul apărării de 

la Kiev 

RADOR (4 martie) - Ministrul ucrainean al apărării, Oleksi Reznikov, a transmis un mesaj către populație, 

subliniind că societatea rusă începe deja să simtă și să realizeze pierderile din războiul cu Ucraina. "Apărătorii și 

apărătoarele noastre au oprit inamicul, în majoritatea zonelor. În unele zone, Forțele Armate au lansat o 

contraofensivă reușită. Eu înțeleg perfect că toți sunt obosiți, mulți sunt epuizați, șocați de pierderi. Urmează încă 

o perioadă foarte grea. Vom avea nevoie de multă forță și rezistență. Dar vreau să vă spun tuturor: ucraineni - 

sunteți incredibili! Inamicul este nedumerit și speriat. Nu l-am învins încă. Dar această dată se apropie inevitabil. 

Șobolanii Kremlinului deja tremură. Unii caută intens o modalitate de a scăpa" - a scris ministrul pe Facebook. 

Reznikov nu a ascuns faptul că situația rămâne dificilă în sud, unde inamicul a bombardat centrala nucleară 

Zaporijjia. În același timp, a subliniat ministrul, "Harkivul este ca o fortăreață de nepătruns". "Întreaga Ucraina 

privește cu durere bombardamentele rusești. Dar acum întreaga Europă știe că Harkivul nu este doar un centru 

intelectual și industrial, ci și un oraș mândru de cetățeni curajoși. Mai sunt lupte în Sumi și Cernihiv. Cei de acolo 

salvează Kievul de la asediu. Atâta timp cât conducerea țării și a armatei nu sunt afectate, inamicul nu are nicio 

șansă. În est și în sud - peste tot - poporul ucrainean respinge inamicul și aduce victoria mai aproape" - a mai 

subliniat Reznikov. Potrivit ministrului, datele care primelor opt zile de război arată că pierderile armatei ruse au 

depășit 10.000 de morți și răniți. "S-a confirmat că a fost lichidat cel puțin un general rus. Societatea rusă începe 

să simtă și să conștientizeze aceste pierderi. Vehiculele blindate rusești distruse trebuie deja măsurate nu în unități, 

ci în batalioane și brigăzi" - a remarcat ministrul ucrainean al apărării. Pe de altă parte, Reznikov a subliniat că 

Ucraina, de asemenea, suferă pierderi. "Războiul înseamnă o mare durere. Aproape în fiecare oră sunt vești că 

invadatorii ruși au ucis din nou civili. Sângele fierbe de furie când copiii noștri mor. Există pierderi printre soldații 

noștri. Ei luptă ca niște cyborgi, însă în pieptul lor există o inime vie. Fiecare dintre ei va fi imortalizat ca un erou. 

Oamenii sunt cel mai valoros lucru pentru noi. Acest lucru distinge Ucraina de Rusia" - a adăugat Reznikov. 

(www.rbc.ua - 4 martie) /sdan/dsirbu 

RTS: Personalul Ambasadei Serbiei a fost evacuat din Ucraina 

RADOR (4 martie) - Din motive de securitate, personalul Ambasadei Serbiei din Ucraina a fost evacuat și 

ambasada a fost închisă temporar, însă activitatea diplomatico-consulară va continua să se desfășoare de la 

Belgrad, până când vor fi întrunite condițiile pentru revenirea la Kiev - a anunțat Ministerul sârb de Externe, 

adăugând că cetățenii sârbi care au nevoie de ajutor se pot adresa ambasadelor Serbiei din statele vecine Ucrainei. 
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Amintim că la 13 februarie, Ministerul sârb de Externe a recomandat cetățenilor sârbi care se aflau pe teritoriul 

Ucrainei să analizeze posibilitatea de a părăsi țara, iar celor care intenționau să viziteze Ucraina, să-și amâne 

călătoria. (www.rts.rs - 4 martie) /rmihaj/dsirbu 

UNIAN: Cancelaria prezidențială de la Kiev susține că "rușii reduc treptat cerințele" în discuțiile 

cu Ucraina 

RADOR (4 martie) - Oleksi Arestovici, consilierul șefului cancelariei prezidențiale ucrainene, a transmis, 

vineri, câteva dintre detaliile negocierilor ruso-ucrainene privind încetarea ostilităților. Potrivit lui Arestovici, 

"rușii reduc treptat cerințele". "Au încetat să mai vorbească despre 'denazificare' și așa mai departe. Și au început 

să vorbească despre... despre calitatea de stat nealiniat, deși nu au insistat prea mult asupra acestui subiect. A fost 

vorba despre prevenirea desfășurării anumitor tipuri de arme ofensive în Ucraina" - a explicat consilierul. Totodată, 

Arestovici a menționat că această reducere a cerințelor arată că Federația Rusă înțelege că nu este posibil să-și 

atingă obiectivele politice prin mijloace militare. Consilierul șefului cancelariei prezidențiale ucrainene a amintit 

singurul acord la care s-a ajuns în cadrul negocierilor de joi seară, care au avut loc în Belarus. "Este o înțelegere 

teoretică, un consimțământ al părților în ceea ce privește acordarea de asistență umanitară sau crearea de culoare 

umanitare în orașele ucrainene încercuite, orașe care suferă din cauza invaziei rusă" - a subliniat Arestovici, 

adăugând că această înțelegere va fi sprijinită de comunitatea internațională. UNIAN amintește că Rusia are 

următoarele solicitări în negocierile cu delegația Kievului: Ucraina să aibă un statut de țară nealiniată militar, 

stabilită la nivel parlamentar prin referendum; recunoașterea de către Ucraina a republicilor separatiste din Donbas 

- pe care Rusia le numește "Republica Populară Donețk" și "Republica Populară Luhansk" - în cadrul administrativ 

al celor două regiuni ucrainene; "denazificarea" Ucrainei; recunoașterea Crimeii ca parte a Rusiei. (www.unian.net 

- 4 martie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Președintele Ucrainei i-a îndemnat pe ruși să protesteze împotriva atacului care a vizat 

centrala nucleară Zaporijjia 

RADOR (4 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut vineri rușilor să organizeze 

proteste împotriva ocupării infrastructurii nucleare de către trupele ruse din Ucraina. "Popor rus, vreau să te întreb: 

cum este posibil acest lucru? La urma urmei, am luptat împreună în 1986 împotriva catastrofei de la Cernobîl", a 

spus el într-un discurs televizat. (REUTERS - 4 martie) /opopescu/dsirbu 

RBC: Zelenski, despre culoarele umanitare: "Astăzi, vom vedea dacă înțelegea cu Federația Rusă 

funcționează" 

RADOR (4 martie) - Delegațiile rusă și ucraineană au discutat joi, în Belarus, într-o nouă undă de negocieri 

privind încetarea ostilităților și au convenit asupra unor culoare umanitare pentru evacuarea civililor. Vineri, 

președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a amintit că părțile au ajuns la o astfel de o înțelegere și a subliniat că 

"astăzi (vineri, n.r.), vom vedea dacă înțelegerea cu Rusia funcționează". (www.rbc.ua - 4 martie) /sdan/dsirbu 

 

RBC: Trupele ucrainene pot lupta împotriva ocupantului cu propriile sale arme și echipamente 

militare (David Arahamia) 

RADOR (4 martie) - Deputatul ucrainean David Arahamia, membru al delegației Kievului la negocierile cu 

Rusia, a declarat că apărătorii Ucrainei pot folosi echipamentul și armele capturate de la ruși pentru a riposta la 

acțiunile invadatorilor. Potrivit politicianului, după înfrângerea invadatorilor, toate aceste "trofee" vor intra în 

legalitate. Amintim că Centrul Mirotvoreț a anunțat, joi, că întreprinderile ucrainene din cadrul concernului de stat 

în domeniul comerțului cu arme "Ukroboronprom" au început să primească echipamente militare capturate de la 

invadatorii ruși. Inginerii companiei au început deja să repare blindatele. După reparație, echipamentele capturate 

vor intra în dotarea Forțelor Armate ale Ucrainei și a Forțelor de Apărare Teritorială, pentru a efectua misiuni de 

luptă și pentru a combate agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei. (www.rbc.ua - 4 martie) 

/sdan/dsirbu 
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REUTERS: Înaintarea forțelor ruse spre orașul-port Mikolaiv a fost oprită, a declarat un oficial 

ucrainean 

RADOR (4 martie) - O ofensivă a forțelor ruse spre orașul-port ucrainean Mikolaiv a fost oprită, a declarat 

vineri un consilier al președintelui Ucrainei, după ce autoritățile locale au transmis că trupele rusești au intrat 

pentru prima dată în orașul de la Marea Neagră. "Putem resimți un optimism prudent cu privire la perspectivele 

viitoare ale ofensivei inamice - cred că va fi oprită și în alte zone", a declarat consilierul militar Oleksii Arestovici 

în cursul unui briefing televizat. (REUTERS - 4 martie) /opopescu/dsirbu 

 

UKRAINSKA PRAVDA: Parlamentul de la Kiev sprijină ideea privind trimiterea unei misiuni de 

pace în Ucraina 

RADOR (4 martie) - Prim-vicepreședintele Radei Supreme de la Kiev, Oleksandr Kornienko, a declarat, 

vineri, că legislativul ucrainean sprijină ideea desfășurării de forțe de menținere a păcii în Ucraina. "Considerăm 

că este necesară introducerea forțelor de menținere a păcii în Ucraina, în baza Rezoluției 377 (V) Uniting for Peace 

a Adunării Generale a ONU din 3 noiembrie 1950" - a afirmat Kornienko. Oficialul a subliniat că deputații 

ucraineni cer și aplicarea imediată a unei zone de excludere aeriană deasupra Ucrainei, care să protejeze populația 

civilă, siturile de patrimoniu cultural mondial și infrastructura critică. În plus, legislativul de la Kiev solicită 

deschiderea unor culoare umanitare pentru evacuarea în siguranță a femeilor, copiilor și vârstnicilor, precum și 

pentru livrarea de ajutor umanitar victimelor și civililor. (www.pravda.com.ua - 4 martie) /sdan/gpodea 

RBC: CEDO suspendă examinarea cauzelor împotriva Ucrainei 

RADOR (4 martie) - Ministrul ucrainean al justiției, Denis Maliuska, a anunțat, vineri, că, la solicitarea 

Kievului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a oprit examinarea cauzelor împotriva Ucrainei. 

Maliuska a amintit că Ucraina a inițiat un nou dosar la CEDO împotriva Federației Ruse. "În cadrul căruia am 

obținut deja o măsură provizorie care interzice rușilor să efectueze o serie de acțiuni. Bineînțeles că acest lucru nu 

i-a oprit, dar le-a slăbit pozițiile juridice pentru viitoare procese" - a explicat ministrul. Denis Maliuska a mai 

remarcat că Guvernul Ucrainei a adoptat o ordonanță privind impunerea unui moratoriu asupra îndeplinirii 

obligațiilor față de persoanele asociate cu Federația Rusă, precum și pentru înstrăinarea bunurilor acestora. "Rog 

notarii și comunitatea bancară să acorde o atenție deosebită acestei rezoluții, care urmează să fie făcută publică în 

viitorul apropiat" - a subliniat ministrul. (www.rbc.ua - 4 martie) /sdan/cpodea 

 

RBC: Kievul a decis ca militarii ruși capturați să fie predați mamelor acestora, însă doar dacă 

merg după ei în Ucraina 

RADOR (4 martie) - Militarii ruși capturați de trupele ucrainene vor putea fi predați mamelor lor, dacă 

acestea vor merge după ei la Kiev - susține Anton Gherașcenko, unul dintre consilierii din MAI ucrainean. Acesta 

a precizat că femeile din Rusia pot vedea cu ochii lor ce se întâmplă în Ucraina. "Mamelor din Rusia, veniți la 

Kiev și luați-vă fiii. După iadul prin care au trecut invadând pământul nostru, știm sigur că niciunul dintre ei nu 

va mai ridica un deget împotriva Ucrainei!" - a scris Gherașcenko pe Facebook. "Vă rog să transmiteți această 

informație miilor de mame nefericite ai căror fii au fost capturați în Ucraina. S-a decis ca soldații ruși capturați să 

fie predați mamelor lor, dacă vin după ei în Ucraina, la Kiev" - a adăugat consilierul. /sdan/cpodea 

RIA NOVOSTI: Turcia intenționează să organizeze o întâlnire între Lavrov și Kuleba în Antalia 

RADOR (4 martie) - Ministrul de externe al Turciei, Mevlüt Çavușoğlu, a declarat că Ankara , cu 

consimțământul părților, o întâlnire a miniștrilor de externe ai Rusiei și Ucrainei, Lavrov și, respectiv,  Kuleba, la 

Forumul diplomatic din Antalia, transmite agenția Anadolu, preluată de RIA - Novosti. (www.ria - 4 martie) 

/snicolau/gpodea 
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UKRAINSKA PRAVDA: Rusia încearcă să distrugă Ucraina la fel cum a procedat în Siria - afirmă 

ministrul ucrainean de externe 

RADOR (4 martie) - Ministrul de externe de la Kiev, Dmitro Kuleba, a cerut NATO să creeze o zonă de 

excludere aeriană deasupra Ucrainei, avertizând că, în caz contrar, Alianța va trebui să împărtășeascaă 

responsabilitatea pentru moartea civililor ucraineni - potrivit Ukrainska Pravda. Kuleba a mai menționat că Rusia 

încearcă să distrugă Ucraina folosind aceleași tactici cu care a distrus Siria. "Noi nu trebuie să permitem acest 

lucru în inima Europei" - a subliniat Kuleba. Ministrul a asigurat că Ucraina este pregătită să lupte și continuă să 

lupte împotriva invaziei ruse, dar are nevoie de ajutor imediat, pentru a respinge atacurile aeriene lansate de Rusia. 

"Dacă nu faceți acest lucru, va trebui să împărtășiți responsabilitatea pentru viața și suferința populației civile din 

Ucraina, care moare din cauza atacurilor cu rachete ale aeronavelor rusești" - a remarcat Dmitro Kuleba. Ministrul 

a cerut din nou NATO să ia măsuri urgente pentru a "închide cerul" deasupra Ucrainei, oprind, astfel, atacurile 

aeriene rusești. De asemenea, Kuleba a cerut NATO să trimită avioane de luptă în Ucraina, cu ajutorul cărora 

Forțele Aeriene Ucrainene vor putea contracara eficient acțiunile aviației militare ruse. "Războiul lui Putin 

împotriva Ucrainei se dezvoltă în așa fel încât va veni momentul în care țările NATO vor fi gata să ofere Ucrainei 

literalmente totul pentru a împiedica Rusia să atace toată Europa și să transforme în groază viețile țărilor europene" 

- a atenționat șeful diplomației ucrainene, adăugând că vrea să creadă că Alianța va începe să acționeze hotărâtor 

înainte de a fi prea târziu. (www.pravda.com.ua - 4 martie) /sdan/gpodea 

TASS: A treia rundă de negocieri între Rusia și Ucraina poate avea loc sâmbătă sau duminică, 

afirmă Mihail Podoliak 

RADOR (4 martie) - A treia rundă de negocieri între Rusia și Ucraina ar putea avea loc mâine sau poimâine, 

a anunțat, vineri, consilierul șefului Biroului președintelui Ucrainei, Mihail Podoliak. "A treia rundă (a 

negocierilor) poate fi mâine sau poimâine. Ne așteptăm să fim în contact permanent. Suntem în contact direct, iar 

când este clar că suntem gata, de exemplu, să mergem mai departe în privința încetării focului, avem o opțiune, ei 

sunt gata, am și plecat" - a declarat Podoliak. În același timp, Podoliaak a refuzat să răspundă la o întrebare 

referitoare la locul în care se află președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. (www.tass.ru - 4 martie) 

/ssirbu/gpodea 

REUTERS: Ambasada SUA în Ucraina califică drept "crimă de război" atacul asupra centralei 

nucleare din Ucraina 

RADOR (4 martie) - Ambasada Statelor Unite în Ucraina a afirmat, vineri, că atacarea unei centrale nuclear-

electrice reprezintă o crimă de război, după ce Rusia a preluat controlul asupra celei mai mari instalații nucleare 

din Europa. Comunicatul publicat pe contul de Twitter al Ambasadei SUA a mers mai departe decât orice 

caracterizare făcută de Statele Unite acțiunilor Rusiei în Ucraina, de la lansarea invaziei ruse, la 24 februarie. 

"Atacarea unei centrale nuclear-electrice este o crimă de război. Bombardamentele lui Putin asupra celei mai mari 

centrale nucleare din Europa duc cu un pas mai departe domnia terorii pe care el o exercită", precizează Ambasada 

SUA la Kiev. Ministerul rus al Apărării a pus incendiul din incinta centralei pe seama unui  "atac monstruos" al 

sabotorilor ucraineni și a afirmat că forțele ruse au controlul centralei. Forțele invadatoare ruse au preluat, vineri, 

controlul asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa, ca urmare a luptelor grele desfășurate în sud-estul 

Ucrainei, ceea ce a declanșat o alertă la nivel global, însă incendiul masiv izbucnit într-o clădire administrativă a 

complexului nuclear a fost stins, iar oficialii afirmă că zona este sigură. Grupuri pentru drepturile omului au atras 

atenția asupra încălcărilor legislației internaționale privind crimele de război în Ucraina, inclusiv atacarea civililor, 

precum și atacuri fără discriminare asupra unor școli și spitale. Miercuri, președintele american, Joe Biden, s-a 

abținut de la a califica acțiunile Rusiei drept crime de război, afirmând că este "prea devreme să spunem asta". 

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a refuzat, vineri, să răspundă unei întrebări în acest sens, 

afirmând că lasă acest lucru la latitudinea Curții Penale Internaționale. Într-un interviu acordat televiziunii CNN, 

Kirby a spus: "Acest lucru nu face decât să evidențieze cât de nesăbuită este invazia rusă și cât de aleatorii par a fi 

țintele lor. Pur și simplu ridică riscul unei posibile catastrofe la un nivel pe care nimeni nu vrea să îl vadă. În mod 

cert, nu este comportamentul unei puteri nucleare responsabile." (REUTERS - 4 martie, ora 16:24) 

/mbrotacel/gpodea 
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UNIAN: Kuleba către NATO: dacă nu ne ajutați în plan aerian, va trebui să împărțiți 

responsabilitatea pentru moartea ucrainenilor 

RADOR (4 martie) - Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, crede că Rusia încearcă să distrugă 

Ucraina cu aceeași tactică cu care a distrus Siria, iar acest lucru nu poate fi permis, se afirmă în declarația lui 

Kuleba adresată țărilor NATO, care a intrat în posesia publicației "Ukrainska Pravda". "Statul nostru este gata să 

lupte, continuăm să luptăm împotriva invaziei ruse, dar avem nevoie de ajutor imediat pentru a respinge atacurile 

rusești în aer. Dacă nu o faceți, va trebui să vă împărțiți responsabilitatea pentru viața și suferința populației civile 

a Ucrainei, care moare în urma atacurilor cu rachete ale avioanelor rusești" - se subliniază în declarația ministrului 

ucrainean. Dmitro Kuleba a cerut încă o dată NATO să ia măsuri urgente pentru a închide spațiul aerian ucrainean 

de atacurile aeriene rusești și a cerut, de asemenea, să trimită avioane de luptă în Ucraina, cu ajutorul cărora Forțele 

Aeriene ale Forțelor Armate Ucrainene să poată combate eficient aviația militară rusă. "Războiul lui Putin 

împotriva Ucrainei evoluează în așa fel încât va veni un moment în care țările NATO vor fi gata să ofere Ucrainei 

literalmente totul pentru a opri Rusia de atacul asupra întregii Europe și de transformarea vieții țărilor europene în 

groază. Vreau să cred că veți acționa ferm înainte să fie prea târziu" - a declarat Kuleba. (www.unian.net - 4 martie) 

/ssirbu/gpodea 

REUTERS: Putin speră ca Ucraina să adopte o poziție "rezonabilă" și "constructivă" la 

următoare rundă de negocieri (Kremlinul) 

RADOR (4 martie) - Președintele rus, Vladimir Putin, i-a spus, vineri, cancelarului german, Olaf Scholz, că 

speră ca Ucraina să adopte o poziție "rezonabilă" și "constructivă" în timpul următoarei runde de discuții, a precizat 

Kremlinul, într-un comunicat. Totodată, în conversația telefonică avută vineri, Putin i-a spus lui Scholz că Rusia 

este deschisă la dialog cu Ucraina, cu condiția ca toate solicitările sale să fie respectate. Rusia și Ucraina au purtat 

două runde de negocieri, de când forțele ruse au invadat teritoriul ucrainean, în urmă cu opt zile, în ceea ce 

Moscova descrie drept o operațiune militară specială, iar până în prezent au ajuns la o înțelegere cu privire la 

necesitatea deschiderii unor coridoare umanitare pentru evacuarea civililor. (REUTERS - 4 martie, ora 18:06) 

/mbrotacel/gpodea 

CNN: Președintele Fanței avertizează că ar putea urma ce e mai rău în Ucraina, după o convorbire 

telefonică cu președintele Rusiei 

RADOR (4 martie) - Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut joi o convorbire telefonică cu 

președintele Rusiei, Vladimir Putin, după care a declarat, într-o notă pesimistă, că "de acum trebuie să ne așteptăm 

la ce e mai rău" în Ucraina. În cadrul convorbirii telefonice, președintele Putin a spus că Rusia nu are nicio intenție 

să stopeze operațiunile sale militare în Ucraina, care se derulează "conform planurilor". Președintele Macron a 

avertizat după convorbire că Vladimir Putin pare hotărât să preia controlul asupra întregii Ucraine. (CNN 

INTERNATIONAL, 4 martie, ora 5:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Premierul maghiar a spus că sancțiunile împotriva Rusiei sunt "o armă cu două 

tăișuri" 

RADOR (4 martie) - Ungaria a sprijinit sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei, dar propria sa 

economie va fi inevitabil afectată de acestea - a declarat vineri prim-ministrul Viktor Orban la postul de radio de 

stat. "Sancțiunile au un preț, deoarece sunt o armă cu două tăișuri, și vom plăti acest preț pe termen scurt" - a spus 

dl Orban într-un interviu, adăugând că guvernul a trebuit să lucreze pentru a atenua daunele directe cauzate de 

măsurile împotriva Rusiei. (REUTERS - 4 martie) /opopescu/cvanatoru 

BETA: Germania l-a desemnat pe Manuel Sarrazin reprezentant special pentru Balcanii de Vest 

RADOR (4 martie) - Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a anunțat că Manuel Sarrazin a fost 

desemnat reprezentant pentru Balcanii de Vest și a transmis că stabilitatea și perspectiva europeană a acestei 

regiuni este o prioritate strategică a Berlinului. "Guvernul federal a înființat această funcție pentru a lucra împreună 

cu cele șase state din Balcanii de Vest pentru îmbunătățirea perspectivelor lor de dezvoltare și pentru a sprijini 
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procesele de reformă" - a declarat Baerbock, adăugând că Sarrazin va "colabora strâns" cu emisarul special al 

Uniunii Europene pentru Balcanii de Vest, Miroslav Lajčak și cu Înaltul reprezentant al comunității internaționale 

în Bosnia și Herțegovina, Christian Schmidt. "O regiune puternică, stabilă și pașnică a Balcanilor de Vest în Europa 

de Sud-Est va avea o influență esențială asupra viitorului UE" - a declarat Baerbock. (www.beta.rs - 4 martie) 

/rmihaj/dsirbu 

BBC: Reuniune a miniștrilor occidentali de externe, la Bruxelles 

RADOR (4 martie) - Miniștrii occidentali de externe se întâlnesc astăzi la Bruxelles pentru a-și evalua 

răspunsul la războiul din Ucraina. Miniștrii de externe din cadrul NATO, G7 și UE se vor întâlni și discuta despre 

ce se poate face mult. NATO va analiza posibilitatea de a trimite noi întăriri pe flancul de est și se va discuta și 

despre modul în care pot fi protejate state care nu sunt membre NATO, precum Georgia și Moldova. Miniștrii de 

externe din UE vor evalua criza umanitară și îl vor asculta pe omologul lor ucrainean, care este de așteptat că va 

solicita sporirea capacităților de apărare aeriană ale țării sale. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 4 martie, ora 10:03) 

/opopescu/cvanatoru 

 

REUTERS: Solicitarea instituirii unei zone de excludere aeriană de către NATO în Ucraina este 

iresponsabilă, spune premierul Lituaniei 

RADOR (4 martie) - Orice apel către NATO de a impune o zonă de excludere aeriană în Ucraina ar fi 

iresponsabil și ar putea trage alianța militară într-un conflict direct cu Rusia, a declarat vineri prim-ministrul 

lituanian Ingrida Simonyte. "Cred că toate încurajările pentru NATO de a se implica acum în conflictul militar 

sunt iresponsabile", a declarat dna Simonyte într-o conferință de presă, la Vilnius. (REUTERS - 4 martie) 

/opopescu/dsirbu 

B 92: Președintele Croației a avut o discutie telefonică cu reprezentantul sârbilor în Președinția 

Bosniei și Herțegovina 

RADOR (4 martie) - Președintele Croației, Zoran Milanović, a purtat o discuție telefonică cu reprezentantul 

sârbilor în Președinția Bosniei și Herțegovina (BiH), Milorad Dodik. Cei doi interlocutori au ajuns la concluzia că 

problemele din BiH trebuie rezolvate într-un mod responsabil, care să garanteze pacea și stabilitatea în BiH și în 

regiunea Balcanilor de Vest. Milanović a insistat că în actuala situație nou-creată de agresiunea Rusiei în Ucraina, 

criza politică din BiH trebuie rezolvată - a anunțat Serviciul de presă al Președinției Croației. În acest context, 

Milanović a solicitat ca reprezentanții Republicii Srpska să-și reia activitatea în instituțiile centrale ale BiH, acesta 

fiind cel mai convenabil mod de continuare a unor negocieri serioase, pe care le așteaptă toate cele trei popoare 

constitutive ale BiH. Milanović l-a informat pe Dodik despre inițiativa sa, potrivit căreia BiH și Ucraina ar trebui 

să primească cât mai curând statutul de stat candidat la UE, pentru a se evita extinderea crizei asupra statelor din 

Europa de Sud-Est. (www.b92.net - 4 martie) /rmihaj/dsirbu 

REUTERS: Premierul italian a condamnat atacul rusesc împotriva unei centrale nucleare din 

Ucraina 

RADOR (4 martie) - Prim-ministrul italian Mario Draghi a condamnat vineri atacul rusesc din apropierea 

centralei nucleare ucrainene Zaporijjia, numind-ul un "atac împotriva securității tuturor". "Premierul Mario Draghi 

condamnă atacul atroce al Rusiei asupra centralei nucleare Zaporijjia - un atac împotriva securității tuturor", a 

transmis cabinetul său într-un comunicat. "Uniunea Europeană trebuie să continue să reacționeze unită și cu cea 

mai mare fermitate, împreună cu aliații săi, pentru a sprijini Ucraina și a proteja cetățenii europeni". Forțele ruse 

au ocupat cea mai mare centrală nucleară din Europa după ce o clădire a complexului a fost incendiată în timpul 

unor lupte intense cu apărătorii ucraineni, au declarat vineri autoritățile ucrainene. Ministerul rus al Apărării a 

reacționat vineri, punând atacul împotriva centralei nucleare Zaporijjia din Ucraina pe seama sabotorilor ucraineni 

și descriindu-l drept "o provocare monstruoasă". (REUTERS - 4 martie) /opopescu/dsirbu 
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BNR: Ministerul Apărării de la Sofia explică deplasarea convoaielor de personal și tehnică militară 

pe căile de comunicații rutiere 

RADOR (4 martie) - Ministerul Apărării de la Sofia informează cu privire la deplasarea convoaielor de 

personal și tehnică militară pe căile de comunicații rutiere că au fost transportate vehicule de luptă Bradley pentru 

participarea unei formațiuni a armatei SUA la antrenamentul comun bulgaro-american "Joint Training" pe 

poligonul de la Novo Selo. Antrenamentul are loc din ianuarie până în iunie anul acesta, în cadrul exercițiilor 

comune ale armatei bulgare în țară și în străinătate planificate în anul 2021. Forțele armatei americane din Europa 

participă la exercițiu prin rotație. Instruirea comună implică forțe și resurse din Ministerul Apărării, structurile 

aflate sub autoritatea directă a Ministrului Apărării și armatei bulgare. "Exercițiile comune măresc capacitatea de 

luptă a forțelor armate bulgare și contribuie la interoperabilitatea în format național și aliat", precizează Ministerul 

Apărării. (www.bnr.bg - 4 martie) /ddaniela/dsirbu 

TASS: Cancelarul german susține că nu există niciun fel de planuri de a disloca rachete NATO în 

Ucraina 

RADOR (4 martie) - Ar fi corect dacă Rusia ar accepta propunerea făcută de SUA și NATO de a relua 

discuțiile privind controlul asupra armelor, a declarat cancelarul german, Olaf Scholz. Într-o intervenție de joi 

seară la postul de televiziune ZDF, cancelarul german, Olaf Scholz, a adăugat că nimeni nu are planuri de a disloca 

rachete NATO în Ucraina. În opinia sa, ''ar fi corect și destul de rezonabil dacă Rusia ar accepta propunerea făcută 

de SUA și NATO de a relua discuțiile privind controlul asupra armelor''. ''Preocuparea [președintelui Federației 

Ruse], pe care a formulat-o el, cu privire la faptul că NATO preconiza să desfășoare rachete în Ucraina îndreptate 

spre Moscova, [a fost inutilă] - aceasta [desfășurarea de rachete] nu era deloc programată de către nimeni'', a 

declarat Scholz. Totodată, cancelarul a adăugat că ''la aceste consultări privind controlul asupra armelor, se putea 

conveni ca aceasta să nu se întâmple''. La începutul lunii februarie, președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că 

Moscovei i s-a dat promisiunea că infrastructura NATO nu se va muta spre Est. În prezent, potrivit acestuia, este 

evident ''unde se află NATO: în Polonia, în România, în țările baltice''. ''Una au spus și alta au făcut'', a declarat 

Putin. El a subliniat, de asemenea, că politica de ''ușă deschisă'' a NATO nu este consfințită din punct de vedere 

juridic. (Agenția de presă TASS - 4 martie) /vdraguta/dsirb 

REUTERS: Cancelarul german, Olaf Scholz, a avut o convorbire telefonică de o oră cu Vladimir 

Putin 

RADOR (4 martie) - Cancelarul german, Olaf Scholz, a avut o convorbire telefonică, vineri, cu președintele 

rus, Vladimir Putin, cerând Moscovei să înceteze imediat toate acțiunile militare, potrivit unui purtător de cuvânt 

al guvernului german. Totodată, Scholz i-a cerut lui Putin să permită accesul ajutoarelor umanitare în zonele unde 

au loc lupte, în timp ce președintele rus a anunțat o a treia rundă de negociri Rusia-Ucraina, la sfârșitul acestei 

săptămâni, potrivit purtătorului de cuvânt. În timpul conversației de o oră, cei doi lideri au convenit să aibă în 

curând noi discuții, a mai spus purtătorul de cuvânt. (REUTERS - 4 martie, ora 16:00) /mbrotacel/lalexandrescu 

REUTERS: UE își dorește ca Ucraina să devină stat membru "cât mai curând posibil" (Maroš 

Šefčovič) 

RADOR (4 martie) - Uniunea Europeană își dorește ca Ucraina să devină stat membru "cât mai curând 

posibil", a declarat, vineri, comisarul Maroš Šefčovič, după o întânire a miniștrilor europeni. "Este timpul să 

semnalăm că poporul ucrainean este unul dintre popoarele Europei și că îi vrem alături cât mai curând posibil", a 

spus Maroš Šefčovič, însă a adăugat că, în acest moment, blocul comunitar trebuie să se concentreze asupra 

măsurilor pe termen scurt, legate de război. "Cred că (...) ceea ce este important acum este să ajutăm Ucraina în 

luptă", a adăugat comisarul european pentru relații inter-instituționale. (REUTERS - 4 martie) /mbrotacel/cpodea 

TASS: Convorbire telefonică Olaf Scholz - Vladimir Putin 

RADOR (4 martie) - Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a avut, vineri, o convorbire telefonică cu 

președintele Rusiei, Vladimir Putin, în timpul căreia și-a exprimat îngrijorarea extremă în legătură cu situația din 
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Ucraina, a anunțat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Cabinetului german, Steffen Hebestreit. "În timpul 

convorbirii, care a durat aproximativ o oră, cei doi au efectuat schimb de opinii diferite (cu privire la ceea ce se 

întâmplă în Ucraina). Cancelarul și-a exprimat îngrijorarea extremă în acest sens" - a declarat reprezentantul 

Cabinetului. "Scholz a cerut conducerii ruse să înceteze imediat toate ostilitățile și să asigure accesul ajutorului 

umanitar în zonele de luptă" - a declarat Hebestreit. "Președintele Putin l-a informat pe cancelarul german că Rusia 

și Ucraina intenționează să desfășoare o a treia rundă de discuții la sfârșitul acestei săptămâni. Putin și Scholz au 

convenit să poarte noi discuții în curând" - a adăugat Hebestreit. (www.tass.ru - 4 martie) /ssirbu/lalexandrescu 

REUTERS: Forțele lui Putin din Ucraina vizează tot mai mult populația civilă (Annalena 

Baerbock) 

RADOR (4 martie) - Forțele lui Putin din Ucraina vizează din ce în ce mai mult populația civlă, a declarat, 

vineri, ministrul de externe german, Annalena Baerbock, înaintea unei întâlniri cu omologii său europeni. "Este 

clar de observat că acest război de agresiune al lui Putin vizează populația civilă cu cea mai brutală duritate", a 

declarat Baerbock, la Bruxelles. (REUTERS - 4 martie, ora 16:42) /mbrotacel/lalexandrescu 

REUTERS: S-ar putea ajunge la o înțelegere privind acordul nuclear cu Iranul la acest final de 

săptămână (șeful diplomației UE, Borell) 

RADOR (4 martie) - Este posibil ca la acest sfârșit de săptămână să se ajungă la o înțelegere, prin discuții 

indirecte între Iran și Statele Unite, privind revitalizarea acordului nuclear cu Iranul din 2015, a declarat vineri 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate Josep Borell. "Sper ca la acest 

sfârșit de săptămână să putem face anunțul", a declarat el reporterilor, la Bruxelles. (REUTERS - 4 martie 

CNN: UE este pregătită să adopte noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă războiul nu încetează, a 

declarat președinta Comisiei Europene 

RADOR (4 martie) - Uniunea Europeană este pregătită să adopte noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă 

președintele Vladimir Putin nu oprește războiul din Ucraina, a declarat vineri președinta Comisie Europene, Ursula 

von der Leyen. "Știm că acest război este departe de a se sfârși și, ca să fim clari, suntem pregătiți să luăm noi 

măsuri severe dacă Putin nu se oprește și nu inversează efectele războiului pe care l-a început", a afirmat ea, alături 

de Secretarul american de Stat Antony Blinken, la Bruxelles. "Mulțumită coordonării noastre (cu Statele Unite), 

am creat împreună, am dezvoltat și am formulat sancțiuni în timp record. Sancțiuni care ne demonstrează 

determninarea de a îl face pe Putin să plătească pentru acest război. Nu luăm ușor aceste măsuri, dar este clar că 

trebuie să acționăm", a adăugat ea. Von der Leyen a afirmat că mai mult de 40 de țări sunt acum "parțial sau total" 

implicate în sancțiuni, afirmând că este o "dovadă a determinării comunității globale de a respinge această invazie". 

Vorbind după von der Leyen, Blinken și-a exprimat aprecierea față de Uniunea Europeană pentru răspunsul 

acesteia față de Rusia, afirmând "Această uniune este puternică, este unită și acționează". Dacă permitem ca aceste 

principii să fie încălcate fără a pedepsi, atunci deschidem o Cutie a Pandorei ca în orice colț al lumii să se întâmple 

asta din nou și din nou și din nou", a afirmat Blinken. El a avertizat de asemenea că războiul din Ucraina "ar putea 

să nu se termine curând" și că SUA și aliații europeni trebuie să susțină presiunea mare asupra Rusiei până la final. 

"Din păcate, tragic, teribil, este posibil să nu se termine curând", a afirmat el. "Trebuie să susținem până se termină 

totul, până se termină războiul", a adăugat el. (CNN INTERNATIONAL - 4 martie) /aionita/sdm2 

CNN: Președintele francez, Emmanuel Macron, cere o întrunire de urgență a Consiliului de 

Securitate al ONU pe tema securității nucleare în Ucraina 

RADOR (4 martie) - Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că este "extrem de îngrijorat" 

în legătură cu "riscurile pentru siguranța și securitatea nucleară și implementarea măsurilor internaționale care 

rezultă din invazia Ucrainei de către Rusia", într-o declarație transmisă de Palatul Élysée. Macron a adăugat că 

Franța, împreună cu partenerii săi internaționali, a cerut organizarea de urgență a unei întruniri a Consiliului de 

Securitate al ONU, pe această temă. "Președintele Republicii condamnă vehement orice atac la adresa integrității 

centrelor nucleare civile din Ucraina cauzate de forțele rusești în cursul agresiunii lor militare împotriva Ucrainei. 

Este imperativă garantarea securității și siguranței acestora", afirmă declarația. Președintele francez a solicitat 
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Rusiei să "înceteze imediat acțiunile militare ilegale și periculoase penrtru a permite controlul total din partea 

autorităților ucrainene asupra centrelor nucleare din interiorul granițelor recunoscute internațional ale Ucrainei." 

Biroul prezidențial francez a adăugat că Macron a purtat o covorbire la telefon cu Directorul General al AIEA. 

Macron a "salutat și susținut" "eforturile agenției în favoarea siguranței și securității centrelor nucleare din Ucraina, 

în legătură strânsă cu autoritățile ucrainene". Potrivit declarației, Franța va propune în următoarele ore "împreună 

cu principalii săi parteneri, în baza criteriilor tehnice ale AIEA, măsuri concrete pentru a asigura siguranța și 

securitatea celor cinci principale centre nucleare ale Ucrainei". "Rusia și Ucraina trebuie să ajungă la un acord pe 

aceste baze și, împreună, să asigure implementarea principiilor fundamentale pentru prezervarea siguranței și 

securității nucleare a centrelor nucleare în contextul actual", concluzionează declarația Palatului Élysée. (CNN 

INTERNATIONAL - 4 martie) /aionita/sdm2 

CNN: Șeful diplomației UE susține că sancțiunile nu au ca scop schimbarea regimului în Rusia 

RADOR (4 martie) - Șeful diplomației UE, Josep Borrell, a afirmat că sancțiunile impuse ca rezultat al 

războiului din Ucraina nu au ca scop o schimbare de regim în Rusia. "Nu urmărim schimbarea regimului. 

Sancțiunile nu intenționează să provoace o schimbare de regim în Rusia", a afirmat Borrell. "Dimpotrivă, 

sancțiunile au fost provocate de război. Iar scopul lor este acela de a slăbi economia Rusiei, de a face economia 

Rusiei să simtă greutatea consecințelor și de a crește, întări poziția ucrainenilor la următoarelor negocieri. Dar 

nimic legat de schimbarea de regim", a afirmat el. Borrell a afirmat de asemenea că sancțiunile nu vor pune imediat 

capăt războiului din Ucraina. "Putem face multe lucruri, dar dacă oamenii se așteaptă ca sancțiunile financiare să 

oprească războiul peste noapte nu știu despre ce vorbesc. Din păcate nu avem capacitatea de a opri războiul 

imediat. Ce putem face, totuși, este să slăbim economia rusă semnificativ, în timp", a declarat el. Borrell a adăugat 

că răspunsul UE nu este împotriva poporului rus și este menit să susțină regulile internaționale. "Nu este estul 

împotriva vestului. Nu refacem Războiul Rece. Apărăm suveranitatea națiunilor - a tuturor națiunilor. Apărăm 

integritatea teritorială a statelor - a tuturor statelor. În est, în vest, în nord și în sud. Nu este, din nou, lupta între 

două emisfere. Apărăm legea internațională, suveranitatea statelor, integritatea teritorială, neîncălcarea granielor 

este un lucru valoros pentru oricine din această lume. Nu suntem dușmani ai poporului rus, suntem prieteni ai 

Ucrainei, îi susținem în lupta lor dar nu suntem împotriva poporului rus", a afirmat Borrell. "Este războiul lui Putin 

și doar Putin îl poate opri", a adăugat Borrell. De asemenea, Borrell a afirmat că UE "nu îi va cere lui Zelenski 

(președintelui ucrainean) să se predea". "Nu îi vom cere lui Zelenski să părăsească Kievul, nu îi vom cere să nu 

mai lupte", a adăugat. (CNN INTERNATIONAL - 4 martie) /aionita/sdm2 

CNN: Premierul Marii Britanii a avut o convorbire cu președintele Ucrainei 

RADOR (4 martie) - Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a transmis pe Twitter că a discutat joi cu 

președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre "situația profund îngrijorătoare" de la centrala nucleară 

Zaporijjia. "Rusia trebuie să înceteze imediat atacurile de la centrala nucleară și să permită accesul serviciilor de 

urgență în perimetrul centralei", a declarat Boris Johnson. Premierul britanic a mai spus, în convorbirea cu 

președintele Zelenski, că "Londra va face tot ce îi stă în putință pentru a se asigura că situația nu se deteriorează 

mai mult". "Acțiunile nesăbuite ale președintelui Putin ar putea pune în pericol chiar securitatea în întreaga 

Europă", a declarat Boris Johnson. Comunicatul subliniază că în câteva ore are loc reuniunea Consiliului de 

Securitate al SUA, întrunire în cadrul căreia Marea Britanie intenționează să discute cu Rusia și partenerii săi. 

(CNN INTERNATIONAL, 4 martie, ora 6:00) /mbaciu/dsirbu 

REUTERS: Premierul britanic a spus că Rusia trebuie să înceteze atacurile împotriva unei 

centrale nucleare din Ucraina 

RADOR (4 martie) - Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat vineri că forțele ruse trebuie să 

înceteze imediat atacul împotriva unei centrale nucleare ucrainene, unde a izbucnit un incendiu. Dl Johnson a 

vorbit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre situația de la centrala nucleară Zaporijjia, din sud-estul 

țării. "Primul ministru a spus că acțiunile nesăbuite ale președintelui Putin ar putea amenința în mod direct 

siguranța întregii Europe", se afirmă într-un comunicat din Downing Street. "El a spus că Regatul Unit va face tot 

posibilul pentru a se asigura că situația nu se va deteriora în continuare", se adaugă în comunicat. "Ambii lideri au 

convenit că încetarea focului este crucială". (REUTERS - 4 martie) /opopescu/dsirbu 
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REUTERS: Este greu de crezut că atacul rusesc asupra centralei nucleare Zaporijjia nu a fost 

intenționat, a declarat vicepremierul britanic 

RADOR (4 martie) - Este foarte greu de crezut că un atac rusesc asupra centralei nucleare Zaporijjia din 

Ucraina nu a fost deliberat, a declarat vineri vicepremierul britanic Dominic Raab. Autoritățile din Ucraina au 

declarat că forțele militare ruse au ocupat centrala - cea mai mare din Europa - după ce au atacat-o la primele ore 

ale zilei de vineri, incendiind o unitate adiacentă de pregătire cu cinci etaje. "Este foarte greu de crezut că nu a fost 

făcut în mod deliberat. Dar, în orice caz, este ilegal să ataci un site ca acesta și să-l bombardezi în continuare", a 

declarat dl Raab pentru televiziunea BBC. (REUTERS - 4 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Vladimir Putin se joacă cu focul atacând o centrală nucleară, afirmă ministrul britanic 

al apărării 

RADOR (4 martie) - Ministrul britanic al apărării, Ben Wallace, a declarat vineri că președintele rus 

Vladimir Putin se joacă cu focul atacând o centrală nucleară din sud-estul Ucrainei și i-a cerut să nu mai lovească 

astfel de obiective. Autoritățile din Ucraina au declarat că forțele militare ruse au ocupat centrala nucleară 

Zaporijjia - cea mai mare din Europa - după ce au atacat-o la primele ore ale zilei de vineri. "Îi cerem președintelui 

rus în cei mai puternici termeni posibil să nu mai atace astfel de obiective, este incredibil de periculos", a declarat 

dl Wallace într-o conferință de presă în timpul unei vizite la Copenhaga. "Nu este periculos doar pentru Ucraina 

și Rusia, este periculos pentru Europa și se joacă cu focul, dincolo de orice are de-a face cu logica sau necesitatea". 

(REUTERS - 4 martie) /opopescu/dsirbu 

RTS: Pristina a adoptat o rezoluție prin care condamnă agresiunea Rusiei și solicită primirea cât 

mai curând a Kosovo în NATO și UE 

RADOR (4 martie) - Parlamentul Kosovo a adoptat o rezoluție în care se condamnă ferm intervenția Rusiei 

în Ucraina, solicitându-se în același timp și primirea Kosovo în NATO și Uniunea Europeană. La dezbaterea 

rezoluției, reprezentanții partidelor albaneze au condamnat agresiunea din Ucraina, amintind de conflictul din 

Kosovo din anii '90 și comparând intervenția Rusiei în Ucraina cu "agresiunea lui Slobodan Milošević în Kosovo". 

Premierul Kosovo, Albin Kurti, a făcut apel ca cinci state ale Uniunii Europene să recunoască de urgență Kosovo, 

pentru ca în situația nou creată, Pristina să poată accelera procedurile pentru primirea în Consiliul Europei, UE și 

alte organizații internaționale. "Facem apel la cinci state UE să recunoască noua realitate prin recunoașterea 

independenței Kosovo. Trebuie să aveți în vedere marea nedreptate făcută poporului kosovar și genocidul comis 

de Serbia în Kosovo" - a declarat Kurti. Rezoluția a fost adoptată cu 94 de voturi, din totalul de 120. Deputații 

Listei Sârbe nu au fost prezenți la vot, însă în timpul dezbaterii, șeful grupului parlamentar al Listei Sârbe, Igor 

Simić, a transmis că în Ucraina este un conflict între două popoare frățești și în numele poporului sârb, a făcut apel 

la pace și a exprimat regrete pentru victime. (www.rts.rs - 4 martie) /rmihaj/dsirbu 

RTS: Dritan Abazović a fost desemnat să formeze noul Guvern al Muntenegrului 

RADOR (4 martie) - Președintele Muntenegrului, Milo Djukanović, l-a desemnat pe liderul mișcării civice 

Acțiunea pentru Reformă (URA), Dritan Abazović, să formeze noul Guvern al Muntenegrului și și-a exprimat 

așteptarea ca Parlamentul de la Podgorica să organizeze "în cel mai scurt timp" ședința la care premierul desemnat 

va prezenta programul și componența noului executiv. Djukanović și-a argumentat decizia spunând că 

reprezentanții URA și partenerii lor politici l-au convins că pot forma o majoritate parlamentară pentru votarea 

noului guvern. "Prin urmare, am încredințat mandatul de formare a noului guvern domnului Abazović, președintele 

URA" - a subliniat Djukanović în comunicat, adăugând că este în "interesul Muntenegrului să aibă un guvern cu 

puteri depline, în aceste condiții speciale cu provocări politice și de securitate determinate de războiul din Ucraina". 

"Mă aștept ca Parlamentul Muntenegrului să organizeze rapid ședința în care se va supune la vot programul și 

componența noului guvern" - a subliniat Djukanović. (www.rts.rs - 4 martie) /rmihaj/dsirbu 
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BETA: Bosnia și Herțegovina solicită primirea imediată în Uniunea Europeană 

RADOR (4 martie) - Ministrul de Externe al Bosniei și Herțegovina (BiH), Bisera Turković, a solicitat 

oficialilor UE să acorde cât mai curând BiH statutul de stat candidat la UE. "În această perioadă dificilă și nesigură 

pentru securitatea Europei, vă rugăm să acordați imediat BiH statutul de stat candidat la UE" - a scris Turković, 

adăugând că aderarea la UE va garanta pacea și stabilitatea BiH și a Balcanilor de Vest. Aderarea la UE în 

procedură de urgență a mai fost solicitată și de Ucraina, Georgia și Moldova. (www.beta.rs - 4 martie) 

/rmihaj/dsirbu 

REUTERS: Situația din Ucraina se înrăutățește și trebuie împiedicată urgent escaladarea (Turcia) 

RADOR (4 martie) -  Ministrul de externe al Turciei, Mevlüt Çavușoğlu, a declarat vineri că situația din 

Ucraina se înrăutățește și trebuie împiedicată urgent escaladarea. Ministrul Mevlüt Çavușoğlu a mai spus că Turcia 

va menține deschis spațiul său aerian. Vorbind după o reuniune NATO desfășurată la Bruxelles, Mevlüt Çavușoğlu 

a subliniat că Turcia și Rusia sunt în contact la nivel militar, pentru a se asigura că navele sub pavilion turcesc se 

pot întoarce în siguranță în porturile de la Marea Neagră. Oficialul turc a mai spus că Ankara dorește să aducă 

împreună miniștrii de externe ai Rusiei și Ucrainei la forumul privind diplomația care va avea loc săptămâna 

viitoare în sudul Turciei. Nu este clar dacă cei doi miniștri vor putea participa la reuniune. (REUTERS - 4 martie, 

ora 15:06) /mbaciu/cpodea 

ROSBALT: Turcia nu va închide spațiul aerian pentru avioanele rusești  (Çavușoğlu) 

RADOR (4 martie) - Ministrul de externe al Turciei, Mevlüt Çavușoğlu, a declarat că Ankara nu va închide 

spațiul aerian pentru avioanele rusești. "Turcia este una dintre puținele țări care poate stabili un dialog cu cele două 

părți. Vrem să reunim părțile ucraineană și rusă la nivel ministerial. Mai mult decât atât, Turcia este gata să 

organizeze o întâlnire a miniștrilor de externe al Ucrainei și Federației Ruse în cadrul Forumului diplomatic din 

Antalya, dar nu este sigură dacă Kievul va fi de acord cu acest lucru. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a 

confirmat ieri participarea sa (la forum n. Rosbalt), dar nu știu dacă în aceste condiții va putea veni ministrul 

ucrainean de externe, Dmitri Kuleba", a spus șeful diplomației turcești. (www.rosbalt.ru - 4 martie) 

/snicolau/gpodea 

RBC: Ministerul ucrainean al Apărării avertizează cu privire la paginile false ale departamentului 

RADOR (4 martie) - Ministerul Apărării din Ucraina a avertizat că agresorul atacă pe toate fronturile, 

inclusiv pe rețelele de socializare, informează RBC-Ucraina, citând pagina de Facebook a adjunctului ministrului 

ucrainean al apărării, Anna Maliar. 

În special, Ministerul ucrainean al Apărării a avertizat despre paginile false ale departamentului create pe 

rețelele de socializare. Anna Maliar a prezentat într-o postare cum arată o pagina falsă a Ministerului Apărării, 

creată de ocupanți. "Nu este pagina noastră, a noastră este verificată. Nu plătim deloc pentru reclame! Fiți atenți" 

- a declarat ea. Anterior, RBC a anunțat că Poliția Națională a emis o avertizare în privința escrocilor, care strâng 

bani în sprijinul Forțelor Armate ale Ucrainei. RBC a scris, de asemenea, pe Telegram că va intensifica lupta 

împotriva informațiilor false și va crește viteza aplicației în Ucraina. https://www.rbc.ua/rus/styler/minoborony-

predupredili-feykovyh-stranitsah-1646408091.html (www.rbc.ua - 4 martie) /ssirbu/lalexandrescu 

REUTERS: Nu există dovezi că Rusia ar fi atacat reactoarele nucleare din Ucraina (oficial 

american, pentru MSNBC) 

RADOR (4 martie) - Statele Unite nu au văzut dovezi conform cărora Rusia ar fi atacat reactoarele nucleare 

în sine, de la centrala nucleară din sud-estul Ucrainei și că, aparent, în timpul luptei de acolo au fost folosite arme 

de mici dimensiuni, a declarat un oficial american de rang înalt din domeniul nuclear. Subsecretarul de stat 

american pentru energie și energie nucleară, Jill Hruby, a declarat, într-un interviu acordat vineri postului de 

televiziune MSNBC, că administrația Biden se simte bine pregătită pentru orice scenariu ce presupune radiație 

emanată de centrala nuclear-electrică Zaporijjia. (REUTERS - 4 martie, ora 18:36) /mbrotacel/gpodea 



590 

 

UKRINFORM: Putin intenționează să implice OTSC în războiul împotriva Ucrainei (Oleksi 

Danilov) 

RADOR (4 martie) - Secretarul Consiliului de Securitate și Apărare Națională de la Kiev, Oleksi Danilov, 

a declarat că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, intenționează să implice în războiul împotriva Ucrainei 

reprezentanți ai țărilor membre ale Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC). "Serviciile noastre de 

informații ne furnizează următoarele date: Putin are o mare dorință de a implica OTSC (în războiul din Ucraina, 

n.r.) - kîrgîzi, uzbeci, alte naționalități. Cred că ar fi inacceptabil să vedem așa ceva. În plus, avem informații 

potrivit cărora urmează să adune oameni din Orientul Îndepărtat, unde locuiesc udmurții și iakuții. Iau oameni de 

acolo, pentru că nu sunt atât de mulți cei care vor să lupte" - a explicat Danilov. (www.ukrinform.ua - 4 martie) 

/sdan/sdm2 

CNN: Președintele ucrainean s-a adresat mai multor orașe europene și a făcut apel la solidaritate 

RADOR (4 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a făcut un apel la solidaritate în timp ce a 

transmis vineri mesaje către mai multe orașe europene. În timpul apelului live pe Zoom, el a încurajat Europa să 

fie alături de Ucraina și a făcut o pauză pentru un moment de reculegere în onoarea celor care au căzut în acest 

război, afimând, "Aș vrea să dedic acest prim moment de reculegere celor care au căzut în lupta pentru țara lor, 

soldaților noștri, tuturor celor care luptă...celor care sunt piloți, celor care fac fapte eroice în diferite zone 

protejându-și țara și care și-au dat viața pentru asta". "Să ne comemorăm soldații. Odihnească-se în pace", a afirmat 

el într-un apel video cu mai multe orașe europene, printre care Bratislava, Frankfurt, Praga, Lion, Tbilisi, Viena și 

Vilnius. Zelenski a împărtășit și niște gânduri despre forțele din întreaga Europă și despre "oamenii obișnuiți" din 

Ucraina. "Aș vrea să doresc tot binele europenilor...Așa se salută soldații noștri, eroii noștri acum. Ei sunt oamenii 

care ne protejează casele, ne protejează Ucraina, ne protejează Europa, vă protejează Europa și se salută dorindu-

și sănătate", a afirmat președintele ucrainean. "Dar în ultima vreme acest salut soldățesc, acest salut militar este 

ceva ce oamenii obișnuiți au început să facă în limbajul lor de zi cu zi când se salută, pentru că noi ne protejăm 

țara de invazia rusă, de atacul rus. Ne protejăm casele și pământul de războiul și agresiunea Rusiei", a afirmat 

Zelenski. El a folosit ultima parte a adresei sale pentru a vorbi oamenilor de pe întregul continent european, 

pormițând victoria Ucrainei și a democrației. "Aș vrea să fac apel către voi, oameni ai Europei. Aș vrea să vă cer 

să nu tăceți. Aș vrea să ieșiți pe străzi și să susțineți Ucraina, să ne susțineți eforturile și să ne susțineți lupta pentru 

că dacă Ucraina nu va rezista, Europa nu va rezista. Dacă noi cădem, voi cădeți așa că vă rog, nu tăceți, nu întoarceți 

spatele", a afirmat Zelenski. "Veniți și susțineți Ucraina cât puteți... Și dacă vom câștiga, și sunt sigur că vom 

câștiga, aceasta va fi victoria întregii lumi democratice. Va fi victoria libertății noastre. Va fi victoria luminii 

împotriva întunericului, a libertății împotriva sclaviei. Și dacă vom câștiga, vom deveni la fel de înfloritori ca 

Europa, iar Europa va fi mai înfloritoare ca oricând după această victorie magnifică. Slavă Ucrainei." Zelenski a 

rdicat apoi pumnul, în semn de salut. (CNN INTERNATIONAL - 4 martie) /aionita/sdm2 

INTERFAX: România va crește cheltuielile pentru apărare de la 2% la 2,5% din PIB 

RADOR (4 martie) - Suedia și Finlanda vor lua parte la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO. România 

va crește cheltuielile pentru apărare de la 2% la 2,5% din PIB și solicită NATO să-și reconsidere politica sa pe 

Flancul Estic, a declarat ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, înainte de reuniunea miniștrilor de externe 

ai NATO. Decizia de a crește cheltuielile pentru apărare înepând cu următorul an fiscal, a spus el, a fost luată de 

președintele Klaus Iohannis. Ministrul a remarcat, de asemenea, importanța revizuirii strategiei și elementelor 

cheie ale politicii NATO pe Flancul Estic. Reuniunea  miniștrilor de externe ai țărilor NATO are loc pe 4 martie 

la Bruxelles. La reuniune mai participă miniștrii de externe ai Finlandei și Suediei și șeful diplomației UE, Josep 

Borrell. (www.interfax.ru  - 4 martie) /vdraguta/dsirbu 
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RRA: Premierii României și Poloniei au cerut Uniunii Europene să introducă sancțiuni și mai dure 

împotriva Moscovei 

RADOR (4 martie) - Premierii României și Poloniei, care au condus, ieri, la Varșovia, o ședință comună a 

guvernelor celor țări, au condamnat din nou agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Ei au cerut Uniunii Europene 

să introducă sancțiuni și mai dure împotriva Moscovei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 7:12) 

/dsirbu 

RRA: România s-a alăturat unui grup de 44 de state participante OSCE pentru activarea 

"Mecanismului de la Moscova" 

 

RADOR (4 martie) - România s-a alăturat unui grup de 44 de state participante OSCE pentru activarea așa 

numitului "Mecanism de la Moscova", pentru evaluarea impactului asupra drepturilor omului și situației umanitare 

cauzată de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Invocarea acestui mecanism permite trimiterea unei misiuni de 

experți de evaluare în teren, care să colecteze date pentru documentarea unor posibile crime de război, crime 

împotriva umanității și încălcări ale dreptului internațional, dreptului umanitar internațional și angajamentelor 

OSCE pe teritoriul Ucrainei, transmite redactorul nostru Carmen Gavrilă. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI 

- 4 martie, ora 10:05) /mnecula/dsirbu 

REUTERS: NATO trebuie să se adapteze după invazia rusă din Ucraina, afirmă ministrul român 

de externe 

RADOR (4 martie) - NATO trebuie să-și adapteze poziția militară de pe flancul său estic la noua realitate 

după invadarea Ucrainei de către Rusia, a declarat vineri ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, fără a 

preciza dacă dorește o prezență permanentă a trupelor aliate acolo. "Trebuie să adaptăm postura la realitatea care 

arată că trupele rușilor sunt în Ucraina și în Belarus, așa că trebuie să regândim totul", le-a spus el reporterilor la 

sosirea la o întâlnire a miniștrilor de externe ai NATO, la Bruxelles. România își va majora cheltuielile pentru 

apărare la 2,5% de la 2% din PIB începând cu anul fiscal următor, a adăugat el. (REUTERS - 4 martie) 

/opopescu/dsirbu 

IA REGNUM: Președintele României a reacționat la cererea Republicii Moldova de aderare la UE 

RADOR (4 martie) - România salută cererea oficială a Republicii Moldova de aderare la Uniunea 

Europeană, a anunțat, la 4 martie, președintele României, Klaus Iohannis, pe rețeaua de socializare Twitter. 

"România va continua să fie un susținător sincer, constant și activ al locului Republicii Moldova în familia Uniunii 

Europene" - a scris Iohannis. Liderul român a adăugat că Bucureștiul va sprijini Republica Moldova în această 

problemă. Decizia Chișinăului a fost susținută și de ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu. Acesta a 

scris pe Twitter că Republica Moldova trebuie să fie în UE. Amintim că președintele Republicii Moldova, Maia 

Sandu, a anunțat la 3 martie că a depus cererea pentru aderarea republicii la UE. În aceeași zi, o cerere similară a 

fost depusă și de premierul Georgiei, Irakli Garibașvili. (www.regnum.ru - 4 martie) /ssirbu/sdm2 

RRA: România susține aderarea Republicii Moldova la UE 

RADOR (4 martie) - Șeful diplomației române, Bogdan Aurescu, a declarat, în această seară, la Consiliul 

Afaceri Externe, care se desfășoară la Bruxelles, că Republica Moldova este un stat partener bine pregătit, iar 

România susține aderare acesteia la blocul comunitar. Bogdan Aurescu a mai spus că, în contextul în care 

Transnistria a cerut să-i fie recunoscută așa-zisa independență, a discutat cu omologul său de la Chișinău, Nicu 

Popescu, și a adus această temă în discuție la reuniunea miniștrilor europeni de Externe. Șeful diplomației române 

a arătat că este necesar un sprijin consolidat și imediat al Uniunii pentru a asista Republica Moldova în gestionarea 

multiplelor consecințe cu care se confruntă în prezent, de la fluxul tot mai numeros de refugiați la efectele în 

domeniul energetic și de securitate, ne-a transmis redactorul RRA Carmen Gavrilă. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 21:00) /amirea/sdm2 
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REUTERS: Biroul vicepreședintelui american Harris afirmă că aceasta va face o vizită în Polonia 

și România 

RADOR (4 martie) - Biroul vicepreședintelui american, Kamala Harris, a anunțat că aceasta va face o vizită 

în Polonia și România în cursul săptămânii viitoare. (REUTERS - 4 martie) /aionita/sdm2 

CNN: Vicepreședinta SUA va face vizite în Polonia și România săptămâna viitoare 

RADOR (4 martie) - Vicepreședinta SUA, Kamala Harris, va face vizite la Varșovia, Polonia, și București, 

România, între 9 și 11 martie, a anunțat biroul ei vineri. "Vizita ei va demonstra puterea și unitatea Alianței NATO 

și a susținerii SUA pentru aliații de pe flancul estic al NATO, în fața agresiunii din partea Rusiei", potrivit unei 

declarații din partea secretarului său adjunct de presă. "Aceasta va sublinia, de asemenea, eforturile noastre 

colective, de a susține poporul ucrainean." CNN a transmis sâmbătă că Harris urma să călătorească în Polonia în 

cursul săptămânii viitoare, potrivit declarației unui oficial al Casei Albe, în contextul în care Administrația Biden 

continuă să își demonstreze sprijinul pentru Ucraina și aliații săi NATO din est, în timp ce invazia Rusiei intră 

într-o nouă etapă periculoasă. Această vizită va avea loc la scurt timp după participarea lui Harris la Conferința 

pentru Securitate de la München, unde i-a întâlnit pe aliații și partenerii SUA, printre care și pe Volodimir Zelenski. 

Harris a discutat, de asemenea, la telefon, cu mai mulți lideri est-europeni, marți, printre care și premierii polonez 

și român. (CNN INTERNATIONAL - 4 martie) /aionita/sdm2 

 

 

 

RRA: Bogdan Aurescu declară că România susține aderarea Republicii Moldova la blocul 

comunitar 

RADOR (5 martie) - Șeful diplomației române, Bogdan Aurescu, a declarat în această seară la Consiliul 

Afaceri Externe, care se desfășoară la Bruxelles că Republica Moldova este un stat partener bine pregătit, iar 

România susține aderarea acesteia la blocul comunitar. Bogdan Aurescu a mai spus că, în contextul în care 

transnistria a cerut să îi fie recunoscută așa-zisa independență, a discutat cu omologul său de la Chișinău, Nicu 

Popescu și a adus această temă în discuție la reuniunea miniștrilor europeni de externe. Șeful diplomației române 

a arătat că este necesar un sprijin consolidat și imediat al Uniunii pentru a asista Republica Moldova în gestionarea 

multiplelor consecințe cu care se confruntă în prezent, de la fluxul tot mai numeros de refugiați la efectele în 

domeniul energetic și de securitate, ne-a transmis redactorul nostru, Carmen Gavrilă. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 5 martie, ora 00:01:17) /dpop/sdm2 

LENTA.RU: Republica Moldova va analiza problema retragerii din CSI 

RADOR (4 martie) - Autoritățile Republicii Moldova vor analiza problema retragerii din Comunitatea 

Statelor Independente (CSI) imediat ce țara va face suficiente progrese pe calea aderării la Uniunea Europeană 

(UE), a declarat președintele moldovean, Maia Sandu, citat de NewsMaker. Maia Sandu a subliniat că aderarea la 

UE nu înseamnă că țara va fi admisă automat în UE. "Recunoaștem că există un drum serios înainte. Știm și suntem 

pregătiți. Acest lucru necesită eforturi comune ale tuturor cetățenilor, oficialilor guvernamentali și sectorului 

privat" - a explicat ea. Potrivit afirmațiilor Maiei Sandu, pentru ca cererea Republicii Moldova să fie aprobată, este 

necesară "apropierea de standardele UE". "Se vor lua multe decizii în acest proces. Avem timp pentru a lua o 

decizie în privința CSI" - a spus președintele moldovean. Ea a subliniat că autoritățile moldovenești vor alege 

momentul potrivit pentru a se retrage din CSI, atunci când "vor fi făcute progrese suficiente pe calea europeană". 

Amintim că, la 3 martie, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat o cerere de aderare a republicii 

la Uniunea Europeană. Cererea a fost adresată președintelui Franței, Emmanuel Macron, și va fi prezentată peste 

câteva zile la Bruxelles. https://m.lenta.ru/news/2022/03/04/moldavia/ (www.lenta.ru - 4 martie) /ssirbu/gpodea 
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RRA: Regimul separatist de la Tiraspol cere comunității internaționale să fie recunoscută 

independența Transnistriei 

RADOR (4 martie) - Regimul separatist de la Tiraspol cere comunității internaționale să fie recunoscută 

Republica Moldovenească Transnistreană, ca reacție la decizia de ieri a autorităților de la Chișinău de a depune 

cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Potrivit unei declarații a așa-numitului minister 

de externe de la Tiraspol, aceasta ar fi "o decizie geopolitică ce va duce la schimbarea granițelor internaționale", 

dar și la "schimbarea radicală a circumstanțelor reglementarii definitive a relațiilor moldo-transnistrene". 

Depunerea de către Republica Moldova a unei cereri de aderare la Uniunea Europeană, în contextul unui conflict 

nerezolvat, pune capăt procesului de soluționare a acestuia, se mai arată în documentul emis de regimul separatist 

de la Tiraspol, după cum transmite Radio Chișinău. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 19:08). 

/geftene/gpodea 

RRA: Aprecieri ale ministrului român al afacerilor externe, Bogdan Aurescu 

RADOR (4 martie) - Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, subliniază susținerea puternică a 

României față de suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în interiorul granițelor sale 

recunoscute internațional. El a declarat astăzi la Bruxelles, după ce Transnistria a cerut recunoașterea 

independenței, că este în contact direct cu omologul său Nicu Popescu și cu colegii de la Chișinău, care își 

pregătesc poziția pe această temă. Șeful diplomației române a făcut aceste precizări înainte de reuniunea 

Consiliului Afaceri Externe, care are loc la Bruxelles. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 19:09) 

/cpodea/gpodea 

LENTA.RU: Fostul președinte al Republicii Moldova a avertizat autoritățile republicii în privința 

retragerii din CSI 

RADOR (4 martie) - Fostul președinte moldovean, Igor Dodon, a declarat că Republica Moldova nu va 

deveni membră a UE în următoarele decenii. Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a avertizat 

republica în privința ieșirii din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Liderul moldovean a scris acest lucru pe 

canalul său Telegram. Igor Dodon a declarat că Republica Moldova nu va deveni membră a Uniunii Europene în 

următoarele decenii, chiar dacă va primi statutul de candidat. Potrivit afirmațiilor sale, Turcia, Muntenegru, 

Macedonia de Nord, Albania și Serbia, care nu au perspective de a adera la UE în viitorul apropiat, se află de mult 

în această poziție. Totodată, politicianul a subliniat consecințele pentru economia și populația Republicii Moldova 

în cazul retragerii republicii din CSI. Printre astfel de consecințe, el a numit excluderea statului din zona de liber 

schimb cu țările Comunității și anularea regimul fără vize cu Rusia. Ex-președintele moldovean a mai cerut 

autorităților Republicii Moldova ca în luarea deciziilor să țină cont de interesele cetățenilor și ale businessului 

moldovean, nu de "platforme politice de partid și de interese geopolitice ale jucătorilor globali". "Republica 

Moldova trebuie să rămână o țară neutră, prietenoasă și să facă comerț cu toată lumea, atât în Occident, cât și în 

Est" - a conchis Dodon. Menționăm că, la 3 martie, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat o 

cerere de aderare a republicii la Uniunea Europeană. Ea a declarat ulterior că atunci când Republica Moldova va 

face progrese suficiente pe calea sa către UE, autoritățile moldovene vor lua în considerare retragerea din CSI. 

https://lenta.ru/news/2022/03/04/not_so_soon/  (www.lenta.ru - 4 martie) /ssirbu/gpodea 

IA REGNUM: În Republica Moldova a fost cerută adoptarea unei legi privind neutralitatea 

permanentă a republicii 

RADOR (4 martie) - În situația actuală, Republica Moldova trebuie să-și mențină neutralitatea. Acest apel 

a fost publicat, la 4 martie, de către partidul de opoziție "Contractul civil". Autorii apelului au subliniat că, după 

ce Rusia a lansat operațiunea specială în Ucraina pentru a proteja Donbasul, toate forțele politice moldovene au 

reușit să lase deoparte divergențele pentru a menține stabilitatea în țară. Totodată, "Contractul civil" consideră că 

în Republica Moldova este necesar să se asigure statutul neutru printr-o lege specială. "Nu avem nicio îndoială că 

adoptarea la timp și promptă a acestei legi va consolida considerabil imunitatea de stat a Republicii Moldova, va 

reduce riscul ca țara noastră să fie atrasă în ostilități și va evita o serie întreagă de provocări și amenințări diverse" 

- se afirmă în apel. Opoziția a cerut partidului de guvernământ Partidul Acțiune și Solidaritate să susțină propunerea 
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sa. Menționăm că Republica Moldova nu s-a alăturat sancțiunilor antiruse. De asemenea, la 3 martie, președintele 

Republicii Moldova, Maia Sandu, a trimis Uniunii Europene o cerere de aderare la UE. 

https://regnum.ru/news/polit/3524324.html (www.regnum.ru - 4 martie) /ssirbu/gpodea 

RRA: Chișinăul este deschis pentru discuții cu Tiraspolul 

RADOR (4 martie) - Regimul separatist de la Tiraspol a reacționat la decizia autorităților de la Chișinău, de 

a depune cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Tiraspolul cere conducerii Republicii 

Moldova să înceapă dialogul privind reglementarea relațiilor prin semnarea unui acord bilateral. Totodată, cere 

comunității internaționale să fie recunoscută așa-zisa republica moldovenească transnistreană. Chișinăul este 

deschis pentru discuții cu Tiraspolul, a comunicat Biroul pentru Politici de Reintegrare al Republicii Moldova, 

după reacția structurilor regiunii transnistrene. 

Conform comunicatului Ministerului Afacerilor Externe de la București, ministrul Bogdan Aurescu se află 

în contact strâns cu omologul său de la Chișinău, Nicolae Popescu, cu privire la declarațiile de astăzi ale 

autorităților separatiste de la Tiraspol. Ministrul Aurescu a reiterat susținerea fermă pentru reglementarea 

cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului din Transnistria, cu respectarea suveranității și integrității 

teritoriale ale Republicii Moldova, în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional și fără afectarea 

parcursului european. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 22:57) /amirea/sdm2 

REUTERS: Secretarul de stat al SUA a discutat cu omologul său ucrainean despre sprijin 

economic, de securitate și umanitar pentru Ucraina 

RADOR (4 martie) - Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a avut joi o convorbire telefonică 

cu ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, în cadrul căreia cei doi au discutat despre sprijin suplimentar 

economic, de securitate și umanitar pentru Ucraina, informează Departamentul de Stat al SUA. (REUTERS - 4 

martie, ora 3:48) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Joe Biden se va întâlni cu omologul său finlandez la Casa Albă 

RADOR (4 martie) - Președintele american Joe Biden se va întâlni vineri, la Casa Albă, cu omologul său 

finlandez Sauli Niinistö, în condițiile în care invazia rusă din Ucraina a provocat îngrijorare printre vecinii europeni 

ai lui Vladimir Putin. Întâlnirea are loc în condițiile în care invadarea Ucrainei, ordonată de președintele rus, a 

provocat discuții în Finlanda cu privire la legături mai strânse cu NATO. Finlanda cooperează deja cu Alianța 

Nord-Atlantică, dar nu este membră a acesteia. Președinții Biden și Niinistö au vorbit de două ori în ultimele câteva 

luni. Finlandezii au fost în mod tradițional precauți față de Rusia, având în vedere granița comună de 1340 de 

kilometri dintre cele două țări și istoria a două războaie între anii 1939 și 1944. Dar Finlanda, membră a Uniunii 

Europene, care a făcut parte din regatul suedez până în 1809 și apoi a fost sub controlul Rusiei până la obținerea 

independenței, în 1917, a căutat să păstreze relații de prietenie cu Moscova. Autoritățile din Rusia nu vor ca 

Finlanda să adere la NATO, dar președintele Sauli Niinistö a spus că țara își păstrează dreptul de a solicita aderarea. 

Cei doi lideri "vor discuta despre relația de apărare dintre SUA și Finlanda, care este foarte puternică și 

completează, de fapt, parteneriatul strâns al Finlandei cu NATO", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, 

Jen Psaki, înaintea vizitei președintelui finlandez. Publicul finlandez este din ce în ce mai atras de ideea aderării 

la NATO. Un sondaj de luni al radiodifuzorului public Yle a arătat că 53% dintre finlandezi susțin aderarea, 

comparativ cu 28%, atunci când ziarul Helsingin Sanomat a pus întrebarea, la sfârșitul lunii ianuarie. Guvernul 

finlandez a încercat să calmeze campaniile de aderare la blocul defensiv condus de SUA. Dl Niinistö a spus că 

oamenii ar trebui "să-și păstreze mintea limpede și să evalueze cu atenție impactul schimbărilor care au avut loc 

deja și al celor care s-ar putea încă întâmpla". Finlanda s-a alăturat joi altor țări în boicotarea reuniunilor Consiliului 

Arctic pe care Rusia plănuia să le găzduiască în luna mai. (REUTERS - 4 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: SUA nu caută un conflict cu Rusia, dar este pregătită pentru el, a declarat secretarul 

american de stat Antony Blinken 

RADOR (4 martie) - NATO își va apăra toți aliații și teritoriul împotriva unui atac rusesc, a declarat vineri 

secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, la sosirea la o reuniune a miniștrilor de externe ai Alianței, la Bruxelles. 
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"Alianța noastră este una defensivă. Nu căutăm niciun conflict. Dar dacă un conflict va veni la noi, suntem pregătiți 

pentru el și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO", le-a spus el reporterilor, condamnând în același 

timp ceea ce a descris atacurile rusești împotriva civililor din Ucraina. "Și peste noapte, am văzut, de asemenea, 

rapoarte despre atacul împotriva unei centrale nucleare. Acest lucru demonstrează doar imprudența acestui război 

și importanța încheierii sale și importanța ca Rusia să își retragă toate trupele și să se angajeze cu bună-credință în 

eforturile diplomatice". (REUTERS - 4 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: SUA și Finlanda au un răspuns unitar și coordonat față de Rusia (președintele Joe 

Biden) 

RADOR (4 martie) - Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a avut vineri o întrevedere cu președintele 

Finlandei, Sauli Niinistö. După întrevedere, președintele Sauli Niinistö a declarat că între SUA și Finlanda există 

un parteneriat durabil. Președintele Joe Biden a reiterat că SUA sunt hotărâte să sprijine Finlanda în a apărare. 

Președintele Biden a subliniat că SUA și Finlanda au un răspuns coordonat și unitar față de Rusia. (REUTERS - 4 

martie, ora 22:00) /mbaciu/sdm2 

CNN: Stabilirea unei zone de spațiu aerian restricționat în Ucraina ar declanșa un război general 

în Europa (SUA) 

RADOR (4 martie) - Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat că stabilirea de către 

SUA, NATO și aliații lor a unei zone de spațiu aerian interzis în Ucraina ar putea duce la "un război la scară largă 

în Europa". Oficialul american a mai spus că Washingtonul va continua să colaboreze cu aliații săi pentru a asigura 

Ucrainei mijloacele necesare apărării teritoriului în fața agresiunii Rusiei. "Singura cale pentru a implementa ceva 

asemănător spațiului aerian restricționat este să trimitem avioane NATO în spațiul aerian al Ucrainei și să doborâm 

avioanele rusești, iar acest lucru ar duce la un război general în Europa. Președintele Joe Biden a fost foarte clar 

când a spus că nu avem de gând să intrăm în război cu Rusia", a declarat Antony Blinken vineri la Bruxelles, unde 

s-a întâlnit cu alianții europeni, pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina. "Dar facem eforturi extraordinare împreună 

cu aliații și partenerii noștri pentru a asigura Ucrainei mijloacele necesare pentru a se apăra eficent și, bineînțeles, 

vedem în fiecare zi eroismul lor extraordinar, precum și rezultatele reale ale eforturilor lor", a declarat secretarul 

american de stat. "Analizăm în fiecare zi ce tehnologii, ce capacități puten efectiv livra Ucrainei pentru a se apăra, 

iar acest lucru este o discuție continue, care se petrece efectiv în fiecare zi împreună cu oficiali ai guvernului 

Ucrainei, precum și între noi, aliați și parteneri. Astfel, principala atenție este pe asigirarea că tot ce livrăm poate 

fi folosit, folosit eficient și în timp util", a adăugat Antony Blinken. (CNN INTERNATIONAL, 4 martie, ora 

22:00) /mbaciu/sdm2 

REUTERS: Biden s-a întâlnit cu Niinistö, pe fondul creșterii susținerii Finalndei pentru NATO 

RADOR (4 martie) - Președintele american, Joe Biden, și omologul său finlandez, Sauli Niinistö, au căzut 

de acord vineri să aprofundeze legăturile, dar nu au făcut publice garanții de securitate și nici nu au sugerat că 

Finlanda s-ar putea alătura NATO după invazia rusiei în Ucraina. Biden a afimat în timpul întâlnirii care a avut 

loc la Casa Albă că Finlanda este un "partener defensiv puternic" implicat într-un "răspuns transatlantic unit pentru 

a trage Rusia la răspundere" pentru ceea ce a numit un atac asupra păcii globale. "Trăim vremuri dificile", a afirmat 

Niinistö. "Doresc să vă mulțumesc de asemenea pentru îndrumare. Avem nevoie de asta acum." Discuțiile dintre 

cei doi lideri au avut loc în contextul în care războiul a trezit noi îngrijorări legate de alte țări care se învecinează 

cu Rusia. Finlanda cooperează deja cu NATO, dar nu este un membru al alianței, deși susținerea pentru aderare a 

crescut în țară, de la invazia președintelui Putin în Ucraina. Statele Unite ar putea de asemenea să declare Finlanda 

drept aliat major non-NATO și să intensifice vânzarea de arme către țară, care are 1.340 de kilometri de graniță 

comună cu Rusia. În luna februarie, Finlanda a încheiat un acord în valoare de 9,4 miliarde de dolari pentru a 

cumpărazeci de avioane F-35, invizibile pentru radar, de la Statele Unite, în semn de strângere a legăturilor 

Finlandei cu NATO. Dar Finlanda, membră a UE, care a făcut parte din regatul suedez până în 1809 și apoi a fost 

sub controlul Rusiei până și-a câștigat independența, în 1917, a încercat de asemenea să păstreze relațiile cu 

Moscova. Rusia nu dorește ca Finlanda să se alăture NATO, dar Niinisto a afirmat că țara își rezervă dreptul să 

depună cerere pentru a deveni membru. Totuși, a temperat discuțiile despre un astfel de pas în mijlocul unei crize. 

(REUTERS - 4 martie) /aionita/sdm2 
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REUTERS: China a îndemnat toate părțile să asigure siguranța instalațiilor nucleare din Ucraina 

RADOR (4 martie) - Ministerul de Externe al Chinei a cerut vineri tuturor părților să asigure siguranța 

instalațiilor nucleare din Ucraina, după ce un incendiu a izbucnit într-o clădire adiacentă unei centrale nucleare de 

acolo în timpul unor lupte intense. "Vom monitoriza situația și cerem tuturor părților să dea dovadă de reținere, să 

evite escaladarea și să asigure siguranța instalațiilor nucleare relevante", a declarat purtătorul de cuvânt al 

ministerului, Wang Wenbin, în cadrul unui briefing zilnic. (REUTERS - 4 martie) /opopescu/dsirbu 

 

UNIAN: O echipă a Curții Penale Internaționale de la Haga a plecat în Ucraina - anunță un deputat 

ucrainean 

RADOR (4 martie) - O echipă din cadrul Biroului Procurorului Curții Penale Internaționale de la Haga a 

plecat în Ucraina, unde va începe să investigheze crimele de război comise de Rusia împotriva Ucrainei, a anunțat 

un deputat ucrainean. O echipă formată din angajați ai procurorului Tribunalului de la Haga, Karim Khan, au 

plecat deja în Ucraina pentru a începe o anchetă privind investigarea crimelor de război comise de Rusia împotriva 

Ucrainei, a precizat Oleksi Honcearenko, deputat al Partidului Solidaritatea Europeană, din Ucraina, pe canalul 

său Telegram. (www.unian.net - 4 martie) /vdraguta/dsirbu 

INTERFAX: AIEA a cerut încetarea ostilităților din apropierea Centralei Nucleare Zaporijjea 

RADOR (4 martie) - Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a cerut forțelor armate ale 

Rusiei și Ucrainei să se abțină de la desfășurarea ostilităților în apropierea Centralei Nucleare Zaporijjea. Agenția, 

citând autoritățile ucrainene, anunță că incendiul de la centrala nucleară nu a afectat echipamentele ''esențiale''. 

''Directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, a cerut încetarea imediată a ostilităților din orașul Enerhodar 

și, de asemenea, le-a cerut forțelor armate care operează în zonă să se abțină de la ostilități în apropierea centralei 

nucleare'', se specifică pe site-ul agenției. Pe Twitter, AIEA, care citează informațiile autorităților ucrainene, a 

anunțat că incendiul de la Centrala Nucleară Zaporijjea nu a afectat echipamentul ''esențial''. ''Ucraina a informat 

AIEA că incendiul de la centrală Zaporijjea nu a afectat echipamentele ''esențiale'', iar personalul ia măsuri pentru 

eliminarea consecințelor... Organismul de reglementare ucrainean informează AIEA că nu există nicio modificare 

a nivelurilor de radiații în zona centralei și în împrejurimi'', se adaugă în comunicat. După cum a relatat conducerea 

centralei, joi seara a izbucnit un incendiu în zona centralei. Această informație a fost confirmată pe rețelele sociale 

de primarul orașului Enerhodar din regiunea Zaporijjea, Dmitro Orlov. Biroul de presă al Serviciului de Stat de 

Urgență al Ucrainei a precizat ulterior că incendiul a izbucnit în clădirea de antrenament și de instruire situată în 

afara reactoarelor. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a exprimat îngrijorarea sa extrem de serioasă cu 

privire la incendiul izbucnit la centrala nucleară. Șeful statului și-a exprimat îngrijorarea, susținând că incendiul 

ar putea amenința cu ''un al doilea Cernobîl și chiar cu ceva de o amploare mult mai mare''. Centrala Nucleară 

Zaporijjea este cea mai mare centrală nucleară din Europa, din punct de vedere a capacității, și este situată în 

Enerhodar. Cele șase unități, reactoare de tip WER-1000, au fost construite conform proiectului V-320. Prima 

unitate a fost pusă în funcțiune în luna decembrie 1984, iar cea de-a șasea - în luna octombrie 1995. Pe 28 februarie, 

armata rusă, care conduce o operațiune militară specială în Ucraina, a declarat că a preluat controlul asupra orașelor 

ucrainene Berdiansk și Enerhodar. (www.interfax.ru  - 4 martie) /vdraguta/dsirbu 

RBC: O echipă de investigatori ai Tribunalului Internațional de la Haga a plecat în Ucraina 

RADOR (4 martie) - Parlamentarul ucrainean Oleksi Honcearenko a anunțat, vineri, că reprezentanți ai 

procurorului-șef al Curții Penale Internaționale, Karim Khan, au plecat în Ucraina, unde vor demara investigarea 

crimelor de război comise de Rusia împotriva acestei țări - scrie RBC. "Angajați ai Biroului Procurorului 

Tribunalului de la Haga, Karim Khan, au plecat în Ucraina, pentru a începe o anchetă asupra crimelor de război 

ale Rusiei împotriva Ucrainei" - a scris deputatul, pe contul său de Telegram. (www.rbc.ua - 4 martie) /sdan/dsirbu 
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REUTERS: NATO ar trebui să discute toate scenariile pentru a opri războiul din Ucraina, afirmă 

ministrul de externe al Canadei 

RADOR (4 martie) - Canada dorește ca NATO să discute toate scenariile de izolare a Rusiei - a declarat 

vineri ministrul de externe al țării, Melanie Joly, când a fost întrebată dacă Alianța ar trebui să ia în considerare 

instituirea unei zone de excludere aeriană deasupra Ucrainei. Înaintea reuniunii extraordinare a miniștrilor de 

externe ai NATO, fiind întrebată despre zona de excludere a zborurilor, doamna Joly a spus că linia roșie a NATO 

este aceea de a evita declanșarea unui conflict internațional. Dar apoi ea a adăugat: "Vrem să ne asigurăm că se 

discută diferite scenarii". (REUTERS - 4 martie) /opopescu/cvanatoru 

RRA: Informațiile privind lovirea centralei nucleare de la Zaporijie demonstrează că Rusia 

trebuie să își retragă armata (Jens Stoltenberg) 

RADOR (4 martie): Informațiile privind lovirea de către artileria rusă a centralei nucleare de la Zaporijie 

demonstrează că Rusia trebuie să își retragă imediat forțele din Ucraina, a declarat secretarul general al NATO, 

Jens Stoltenberg, înainte de reuniunea extraordinară de astăzi a miniștrilor de externe din NATO. Secretarul 

american de stat, Antony Blinken, a spus la rândul său că agresiunea rusă asupra Ucrainei va avea un impact asupra 

Noului Concept Strategic al NATO, în curs de elaborare. Înainte de reuniune, mai mulți miniștri de externe au 

insistat pe caracterul defensiv al NATO în contextul în care jurnaliștii au întrebat dacă Alianța va impune o 

interdicție de zbor în așa fel încât să nu mai existe incidențe ca cel de la centrala nucleară ucraineană. O parte 

dintre miniștrii de externe aliați au explicat că impunerea unei interdicții de zbor ar pune NATO, din punct de 

vedere legal, în conflict cu Rusia, ne-a transmis redactorul nostru, Carmen Gavrilă. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 11:00) /azamfir/dsirbu 

BBC: Secretarul american de stat a vorbit la reuniunea miniștrilor occidentali de externe de la 

Bruxelles 

RADOR (4 martie) - Miniștrii occidentali de externe discută la Bruxelles despre răspunsul lor la războiul 

din Ucraina. Secretarul american de stat, Antony Blinken, s-a referit la unitatea și coeziunea fără precedent ale 

NATO: "În lumina agresiunii ruse neprovocate și premeditate din Ucraina, această alianță a reacționată rapid, în 

deplină unitate și fermitate, operaționalizând imediat forța de reacție rapidă și punând în practică planuri graduale 

menite a spori securitatea NATO. Fiecare aliat, într-un fel sau altul, vine în ajutorul Ucrainei; fiecare aliat, într-un 

fel sau altul, contribuie la întărirea NATO". Dl Blinken a spus că NATO își planifică viitorul, inclusiv printr-un 

nou concept strategic. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 34 martie, ora 13:04) /opopescu/dsirbu 

 

REUTERS: Războiul din Ucraina va cauza mai multe decese și distrugeri în zilele următoare (Jens 

Stoltenberg) 

RADOR (4 martie) - Războiul în Ucraina va cauza mai multe decese și distrugeri în următoarele zile, a 

declarat, vineri, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cerând președintelui rus, Vladimir Putin, să retragă 

toate trupele din Ucraina, fără condiții. "Zilele ce urmează ar putea fi mai grele, cu mai multe decese, mai multă 

suferință și mai multe distrugeri", a declarat Stoltenberg, după întâlnirea miniștrilor de externe NATO, la 

Bruxelles. (REUTERS - 4 martie, ora 15:00) /mbrotacel/cpodea 

CNN: O agenție a ONU face apel la nediscriminare în trecerea granițelor dinspre Ucraina în statele 

vecine 

RADOR (4 martie) - Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) a primit informații credibile și 

rapoarte verificate cu privire la discriminări suferite la granițele ucrainene de cetățeni străini care încearcă să fugă 

de violențele din Ucraina, a declarat vineri pentru CNN directorul general al IOM, Antonio Vitorino. "Avem 

informații credibile - rapoarte credibile, verificate - și acționăm cu autoritățile de ambele părți. Am abordat deja 

această problemă cu autoritățile din Ucraina și din țările învecinate, pentru a ne asigura că toată lumea va părăsi 

în siguranță Ucraina și, indiferent de naționalitate, țară de origine, culoare a pielii, toți vor avea permisiunea să 
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treacă granița", a declarat Antonio Vitorino. Oficialul IOM a mai spus că toți cei care fug de conflictul din Ucraina 

trebuie să fie tratați în mod egal. "În ciuda războiului, autoritățile trebuie să fie responsabile și să garanteze 

securitatea și siguranța tuturor ființelor umane. Rachetele nu discriminează în funcție de naționalitate, ele lovesc 

în mod egal pe toți", a subliniat Antonio Vitorino. Potrivit unui raport al organizație Human Rights Watch (HRW), 

zeci de străini intervievați de organizație, majoritatea studenți, au "relevat un model de blocare sau întârziere a 

străinilor la trecerea graniților sau urcarea în autocare și trenuri. (CNN INTERNATIONAL, 4 martie, ora 15:00) 

/mbaciu/cpodea 

REUTERS: Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate ONU, după atacul Rusiei asupra 

centralei Zaporijjia din Ucraina 

RADOR (4 martie) - Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite va convoca o reuniune de urgență vineri, la 

16:30 GMT, ca urmare a atacului Rusiei asupra centralei nucleare Zaporijjia din Ucraina, potrivit unor diplomați. 

Forțele invadatoare ruse au preluat, vineri, controlul asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa, ca urmare 

a luptelor grele desfășurate în sud-estul Ucrainei, ceea ce a declanșat o alertă la nivel global, însă incendiul masiv 

izbucnit într-o clădire administrativă a complexului nuclear a fost stins, iar oficialii afirmă că zona este sigură. 

(REUTERS - 4 martie, ora 16:06) /mbrotacel/lalexandrescu/cpodea 

 

 

UNIAN: NATO îi cere lui Vladimir Putin să pună capăt războiului împotriva Ucrainei și să retragă 

necondiționat toate trupele 

RADOR (4 martie) - Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că țările membre ale Alianței 

solicită președintelui Rusiei, Vladimir Putin, să pună capăt războiului împotriva Ucrainei și să retragă toate trupele 

de pe teritoriul său, fără condiții. După cum afirmă corespondentul UNIAN, Stoltenberg a făcut această declarație 

la o conferință de presă, după întâlnirea de urgență a miniștrilor de externe ai NATO la Bruxelles. "Am avertizat 

de multe luni că președintele Putin intenționează să invadeze Ucraina. Tocmai de aceea țările membre au făcut 

eforturi pentru a găsi o soluție diplomatică. În același timp, am declarat clar că Rusia va plăti un preț foarte mare 

pentru agresiunea împotriva Ucrainei. Acum Rusia plătește acest preț" - a declarat Stoltenberg. "Acesta este 

războiul președintelui Putin pe care l-a ales, l-a planificat și îl desfășoară împotriva Ucrainei pașnice. Îi cerem 

președintelui Putin să oprească imediat acest război, să-și retragă necondiționat toate forțele din Ucraina și să 

treacă la diplomație" - a subliniat secretarul general al NATO. (www.unian.net - 4 martie) /ssirbu/cpodea 

 

IA REGNUM: Ministerul de Externe al României a cerut întărirea flancului estic al NATO 

RADOR (4 martie) - Flancul estic al NATO trebuie consolidat, ținând cont de situația din Ucraina, a declarat 

jurnaliștilor ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, pe 4 martie, înainte de începerea reuniunii miniștrilor 

de externe ai NATO. Potrivit afirmațiilor sale, filosofia, structura și elementele constitutive ale poziției NATO pe 

flancul estic ar trebui revizuite, întrucât această poziție a fost stabilită în condiții cu totul diferite. Trupele ruse 

"sunt în Ucraina și în Republica Belarus" și trebuie să ne adaptăm la asta. "Trebuie să ținem cont de aceste noi 

realități și să acționăm în consecință" - a declarat Aurescu. Șeful diplomației române a mai declarat că președintele 

României, Klaus Iohannis, a decis creșterea cheltuielilor pentru apărare din noul an fiscal. În loc de 2% din PIB, 

ponderea acestora va fi de 2,5%. https://regnum.ru/news/3524188.html (www.regnum.ru - 4 martie) 

/ssirbu/gpodea 

REUTERS: Operațiunile militare în jurul centralelor nucleare sunt "inacceptabile" și "extrem de 

iresponsabile" (ONU) 

RADOR (4 martie) - Operațiunile militare în jurul centralelor nucleare și al altor infrastructuri civile vitale 

sunt "inacceptabile" și "extrem de iresponsabile", a declarat, vineri, coordonatorul ONU pentru afaceri politice, 

Rosemary DiCarlo, în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. "Atacurile asupra instalațiilor de energie 

nucleară sunt contrare legislației umanitare internaționale (...) Trebuie întreprinse toate eforturile pentru a evita un 
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incident nuclear catastrofal", a declarat DiCarlo, în cadrul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate 

ONU, după ce forțele ruse din Ucraina au atacat și au preluat controlul asupra celei mai mari centrale nucleare din 

Europa. (REUTERS - 4 martie, ora 19:00) /mbrotacel/gpodea 

REUTERS: Omenirea a evitat la limită o catastrofă nucleară noaptea trecută (ambasadoarea SUA 

la ONU) 

RADOR (4 martie) - Omenirea a evitat la limită o catastrofă nucleară noaptea trecută, când un incendiu a 

izbucnit în timpul ocupării centralei nucleare Zaporijjia din Ucraina de către forțele ruse, a declarat, vineri, 

ambasadoarea SUA la ONU și a cerut Moscovei asigurări că un astfel de atac nu se va mai repeta. În cadrul unei 

reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, Linda Thomas-Greenfield a spus că atacul reflectă o "nouă 

escaladare periculoasă" a invaziei Ucrainei de către Rusia și a avertizat că "pericolul iminent" persistă, în condițiile 

în care trupele ruse se află la 32 de kilometri de a doua cea mai mare instalație nucleară a Ucrainei. (REUTERS - 

4 martie, ora 19:24) /mbrotacel/gpodea 

REUTERS: NATO și SUA încurajează aliații să furnizeze echipament Ucrainei pentru a 

contracara invazia Rusiei 

RADOR (4 martie) - Secretarul de stat american, Antony Blinken și secretarul general al NATO, Jens 

Stoltenberg, s-au întâlnit, vineri, la Bruxelles și i-au încurajat pe aliații și partenerii NATO să furnizeze echipament 

Ucrainei pentru a face față invaziei Rusiei, a comunicat Departamentul de Stat al SUA. "Ei au încurajat aliații și 

partenerii NATO să continue să răspundă solicitării Ucrainei de a o aproviziona cu echipamente, pentru a se apăra 

împotriva agresiunii neprovocate a Rusiei", precizează comunicatul Departamentului de Stat. Blinken s-a întâlnit, 

vineri, la Bruxelles și cu președintele Consiliului European, Charles Michel. (REUTERS - 4 martie, ora 19:18) 

/mbrotacel/gpodea 

ROSBALT: Rusia a fost exclusă din Consiliul Statelor de la Marea Baltică 

RADOR (4 martie) - Din cauza situației din Ucraina, Rusia a fost exclusă din Consiliul Statelor de la Marea 

Baltică, a comunicat agenției BNS surse din MAE al Letoniei, transmite Interfax, preluată de Rosbalt. În același 

timp, Consiliul Statelor de la Marea Baltică sistează temporar participarea Republicii Belarus cu statut de 

observator. Potrivit Rosbalt, Consiliul a fost creat în anul 1992, pentru colaborarea și punerea de acord a opiniilor 

între statele regiunii Mării Baltice. (www.rosbalt.ru - 4 martie) /snicolau/gpodea/sdm2 

REUTERS: Războiul din Ucraina va avea consecințe de durată pentru Rusia (Banca Mondială) 

RADOR (4 martie) - Conducerea Băncii Mondiale este "îngrozită" de războiul Rusiei din Ucraina, a 

declarat, vineri, președintele Băncii Mondiale, David Malpass, preconizând că acesta va avea consecințe de durată 

asupra poziției Rusiei în lume, după încheierea conflictului. Malpass a declarat pentru Fox Business Network că 

reacția Chinei la război și la sancțiunile occidentale va cântări în stabilirea modului în care se vor dezvolta 

viitoarele relații comerciale ale Rusiei. (REUTERS - 4 martie, ora 19:42) /mbrotacel/sdm2 

BBC: Rusia ar trebui să își sisteze imediat activitățile ilegale (ambasadorul francez la ONU) 

RADOR (4 martie) - CSONU desfășoară în prezent o întrunire de urgență, pentru a discuta siguranța celei 

mai mari centrale nucleare a Ucrainei, după ce aceasta a fost atatcătă si apoi capturată de forțele rusești. Nicolas 

de Rivière, ambasadorul francez la ONU, a declarat următoarele: "În 2009, Rusia a aprobat, împreună cu restul 

conferinței generale a AIEA o decizie potrivit careia orice atac armat sau amenințare asupra centralelor nucleare 

destinate scopurilor pașnice constituie o încălcare a principiului Națiunilor Unite de a onora legea internațională 

și statutul organizației. Rusia ar trebui să își sisteze imediat activitățile ilegale, care sunt periculoase, pentru a reda 

controlul autorităților ucrainene asupra tuturor centralelor și materialelor nucleare aflate între granițele recunoscute 

internațional ale Ucrainei și, de asemenea, ar trebui să autorizeze acces neîngrădit către acestea echipei care 

operează centrala, pentru ca aceasta să poată să își desfășoare activitatea în siguranță". (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 4 martie, ora 20:00) /aionita/sdm2 
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REUTERS: Națiunile G7 condamnă atacul asupra civililor ucraineni 

RADOR (4 martie) - Miniștrii de externe din G7 au afirmat vineri că sunt "profund îngrijorați" de situația 

umanitară creată de "atacurile conmtinue ale Rusiei" împotriva populației civile din Ucraina și au adăugat că îi vor 

trage la răspundere pe cei care se fac vinovați de crime de război. "Subliniem din nou că atacurile aleatorii sunt 

interzise de legea umanitară internațională. Vom trage la răspundere pe toți cei responsabili pentru crime de război, 

inclusiv pentru utilizarea armelor împotriva civililor", au afirmat miniștrii de externe din G7 într-o declarație 

comună emisă de Departamentul de Stat al SUA. (REUTERS - 4 martie) /aionita/sdm2 

REUTERS: Nu mai mințiți în legătură cu centrala nucleară (ambasadorul ucrainean la ONU) 

RADOR (4 martie) - Ambasadorul ucrainean la ONU a acuzat vineri Rusia că minte în privința preluării 

celei mai mari centrale nucleare și a avertizat că mii de persoane care locuiesc în apropiere ar fi puse în pericol 

dacă operațiunile ar fi perturbate. "Mii de persoane, inclusiv civili, care în acest moment nu pot fi evacuați din 

zona din apropierea centralei din cauza atacurilor continue și a luptelor, ar fi afectate", a declarat ambasadorul 

Serghei Kisliția în cadrul întrunirii de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. (REUTERS - 4 martie) 

/aionita/sdm2 

RBC: O echipă a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică va merge de urgență în Ucraina, 

unde trupele ruse au atacat o centrală nucleară 

RADOR (4 martie) -  Operatorul centralelor nucleare ucrainene, Energoatom, a anunțat că Agenția 

Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a decis să verifice de urgență instalația din Zaporijjia, bombardată 

de trupele ruse în noaptea de joi spre vineri. Potrivit directorului general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, o echipă 

a agenției plănuiește să meargă în Ucraina pentru a verifica centrala nucleară din orașul Enerhodar, precum și 

pentru o inspecție în zona Cernobîl. (www.rbc.ua - 4 martie) /sdan/sdm2 

 

(1) BBC: Directorul AIEA, pregătit să facă o vizită în Ucraina 

RADOR (5 martie) - Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a declarat în cadrul unei 

întâlniri de urgență a consiliului de Securitate al ONU că este pregătit sa facă o vizită în Ucraina, pentru a asigura 

securitatea centrelor sale nucleare. Centrala Zaporijijia a fost atacată și capturat de forțe rusești. Nu au fost 

compromise sisteme de siguranță. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 5 martie, ora 0:00) /aionita/sdm2 

XII.2. Perspectiva militară  

RRA: Trupele ruse se îndreaptă spre portul Odesa de la Marea Neagră 

RADOR (4 martie) - Trupele ruse se îndreaptă spre portul Odesa de la Marea Neagră, iar trimisul Radio 

România transmite că o ofensivă terestră și de pe mare este iminentă. Locuitorii au ridicat baricade și au întărit 

punctele de control la intersecții. Armata rusă a avansat cel mai mult în sudul Ucrainei, unde a și cucerit singurul 

oraș de până acum. Președintele Putin declara ieri că operațiunea se desfășoară conform planului și i-a lăudat pe 

militari. Liderul de la Kremlin a promis ajutoare pentru familiile soldaților ruși uciși în Ucraina, după ce Moscova 

a publicat în premieră bilanțul pierderilor suferite în urma invaziei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 

martie, ora 7:03:03) /mcimpoaca/dsirbu 

UNIAN: Trupele ruse pregătesc o debarcare în regiunea Odesa 

RADOR (4 martie) - Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei avertizează, vineri dimineață, că 

armata rusă continuă pregătirile pentru debarcarea trupelor aeropurtate la Zatoka și Ciornomorsk, în regiunea 

Odesa - scrie UNIAN. "La Marea Neagră, gruparea navală a invadatorilor ruși a părăsit bazele flotei, având sarcina 

de a lovi forțele Marinei Ucrainene. În același timp, inamicul continuă să se pregătească pentru un asalt al trupelor 

aeropurtate în zonele Zatoka și Ciornomorsk. Invadatorul a implicat în această operațiune bombardiere Su-24M. 

În plus, a folosit bombe cu dispersie RBK-500 în regiunea Odesa" - a transmis armata Kievului. (www.unian.net 

- 4 martie) /sdan/dsirbu 
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REUTERS: Autoritățile din Ucraina anunță că forțele ruse au ocupat centrala nucleară Zaporijjia 

RADOR (4 martie) - Forțele militare ruse au ocupat centrala nucleară Zaporijjia din sud-estul Ucrainei, a 

anunțat vineri o autoritate locală. "Personalul operațional monitorizează starea unităților de alimentare", a afirmat 

aceasta pe rețelele de socializare, adăugând că eforturile au urmărit să se asigure că operațiunile sunt în 

conformitate cu cerințele de siguranță. Autoritățile ucrainene au declarat că forțele ruse au atacat centrala în 

primele ore ale zilei de vineri, incendiind o unitate adiacentă de pregătire cu cinci etaje. (REUTERS - 4 martie) 

/opopescu/dsirbu 

HROMADSKE TV: Senator rus, despre pierderile suferite de armată în Ucraina: "Dintr-o companie de 100 

de oameni, doar patru au rămas în viață" 

RADOR (4 martie) - Senatorul rus Liudmila Narusova a vorbit despre pierderile uriașe ale Rusiei în războiul 

cu Ucraina - transmite Hromadske TV, menționând că politicianul a făcut declarații în acest sens în Consiliul 

Federației. "Ieri (joi - n.r.), din zona de luptă din Ucraina au fost retrași recruți care fuseseră obligați să semneze 

un contract sau alții au semnat pentru ei. Doar că, dintr-o companie de 100 de oameni, doar patru au rămas în 

viață" - a afirmat Narusova, potrivit unei înregistrări video postate pe Telegram de către deputatul ucrainean Oleksi 

Honcearenko. Totodată, potrivit senatoarei, Comitetul mamelor de soldați ruși este inundat de apeluri și scrisori 

de la mame care au pierdut contactul cu fiii lor chemați la luptă în Ucraina. Narusova a mai acuzat că Rusia a 

instituit cenzura militară asupra informațiilor despre războiul cu Ucraina. Hromadske TV amintește că senatoarea 

rusă Liudmila Narusova este mama jurnalistei Ksenia Sobceak și văduva fostului primar al Leningradului, Anatoli 

Sobceak. La începutul carierei sale politice, actualul președinte rus, Vladimir Putin, a fost asistentul lui Anatoli 

Sobceak. Între timp, Ministerul Apărării de la Kiev a raportat pierderile înregistrate de invadatorii ruși în perioada 

24 februarie - 4 martie. Potrivit instituției, armata ucraineană a ucis 9.166 militari ruși, a distrus 252 de tancuri, 

939 de vehicule blindate de luptă, 105 sisteme de artilerie, 18 sisteme de apărare aeriană, a doborât 33 de avioane 

și 37 de elicoptere. (www.hromadske.ua - 4 martie) /sdan/sdm2 

CNN: Luptele din jurul centralei Zaporojie din sud-estul Ucrainei au încetat, nivelul radiațiilor 

este normal, dar incendiul continuă să ardă 

RADOR (4 martie) - Potrivit ultimelor informații, incendiul izbucnit în zona centralei nucleare Zaporojie 

din sud-estul Ucrainei continuă să ardă, dar flacările au cuprins unele clădiri din perimetrul centralei, iar reactoarele 

sunt în siguranță. Schimburile de focuri dintre trupele rusești și forțele guvernamentale ucrainene s-au oprit, iar 

nivelul radiațiilor în jurul reactoarelor este unul normal. (CNN INTERNATIONAL, 4 martie, ora 5:00) 

/mbaciu/ilapadat 

KORRESPONDENT: Peste 9.000 de militari ruși au murit în războiul din Ucraina 

RADOR (4 martie) - Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene informează că între 24 februarie și 4 martie, 

armata rusă a pierdut în războiul cu Ucraina aproximativ 9.166 de militari. De asemenea, forțele ucrainene au 

doborât 33 de aeronave rusești (în curs de confirmare), 37 de elicoptere (în curs de confirmare), a distrus 251 de 

tancuri, 939 de vehicule blindate de luptă, 105 sisteme de artilerie, 18 sisteme de apărare aeriană, 50 de sisteme de 

lansare multiplă de rachete, 60 de rezervoare cu combustibil, 3 drone, 2 bărci și 404 vehicule. Armata Kievului 

menționează că datele sunt în curs de confirmare, deoarece intensitatea ridicată a ostilităților complică o evaluare 

exactă. (www.korrespondent.net - 4 martie) /sdan/dsirbu 

 

RBC: Apărarea aeriană a doborât un avion rusesc în regiunea Odesa 

RADOR (4 martie) - În apropierea stațiunii Zatoka, din regiunea Odesa, o unitate de apărare aeriană 

ucraineană a doborât un avion rusesc care a atacat un obiectiv militar - scrie, vineri, agenția RBC. Potrivit marinei 

ucrainene, pilotul rus a reușit să se catapulteze, iar acum este căutat de autorități. "O unitate de apărare aeriană din 

apropierea stațiunii Zatoka a doborât un avion rusesc care a atacat una dintre instalațiile infrastructurii militare. 

Pilotul, care a reușit să se catapulteze, este căutat de autorități" - a transmis armata Kievului. (www.rbc.ua - 4 

martie) /sdan/dsirbu 



602 

 

RBC: Scopul principal al armatei ruse este încercuirea Kievului - susține armata ucraineană 

RADOR (4 martie) - Scopul principală a armatei ruse în Ucraina este încercuirea Kievului și slăbirea 

rezistenței în orașele deja blocate de invadatori - a comunicat, vineri, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. 

Potrivit armatei ucrainene, în cadrul îndeplinirii acestei sarcini, grupările forțelor armate ale Federației Ruse și-au 

epuizat cea mai mare parte a rezervelor operaționale. Totodată, armata rusă a început să transfere forțe și mijloace 

suplimentare din districtele Sud și Est. Eșaloanele secunde și majoritatea rezervelor operaționale ale grupărilor 

Forțelor Armate ale Rusiei, de asemenea, au fost incluse deja în operațiunile armate ale Moscovei. (www.rbc.ua - 

4 martie) /sdan/dsirbu 

RIA NOVOSTI: Forțele armate ucrainene au lansat patru mine asupra localității Bairak 

(republica popoulară Donețk) 

RADOR (4 martie) - Forțele armate ucrainene au lansat patru mine asupra localității Bairak, a declarat 

Reprezentanța republicii populare Donețk la Centrul comun de control și coordonare. Un bloc din Donețk a fost 

afectat în urma tirului. (www.ria.ru  - 4 martie) /snicolau/gpodea 

RBC: În apropiere de Kiev, trupele de ocupație ruse au început să lupte între ele - anunță Forțele 

Armate Ucrainene 

RADOR (4 martie) - În regiunea Kiev, trupele de ocupație ruse au intrat în luptă cu alte trupe rusești, 

informează RBC-Ucraina, citând Trupele Terestre ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit Armatei ucrainene, 

această situație epică despre evenimentele de lângă Severinovka le-a fost anunțată de cititori. Se subliniază că 

forțele de ocupație ruse au intrat în luptă între ele. În urma "focului prietenesc", au fost distruse nouă tancuri și 

patru vehicule blindate de transport de trupe. "Ca urmare a faptului, acest lucru ne-a salvat 13 rachete Javelin. 

Forțele Armate ale Ucrainei tratează cu înțelegere această manifestare spre astfel de tendințe suicid în rândul 

invadatorilor și li se cere să continue în același spirit" - se spune în mesaj. https://www.rbc.ua/rus/styler/kievom-

okkupatsionnye-rossiyskie-voyska-vstupili-1646405197.html (www.rbc.ua - 4 martie) /ssirbu/lalexandrescu 

REUTERS: Forțele ruse au fost înlăturate din orașul ucrainean Mikolaiv 

RADOR (4 martie) - Forțele ruse au fost înlăturate din orașul ucrainean Mikolaiv, după atacul lansat vineri 

asupra acestuia, însă luptele continuă în jurul suburbiilor orașului, a declarat guvernatorul regional Vitali Kim. 

(REUTERS - 4 martie, ora 17:54) /mbrotacel/gpodea 

BBC: NATO își va întări apărarea pe flancul estic, a declarat Jens Stoltenberg 

RADOR (4 martie) - În ultimele minute, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că Alianța 

Nord-Atlantică își va întări apărarea pe sol, aer și pe mare. Jens Stoltenberg a mai spus că NATO va trimite mai 

multe trupe pe flancul său estic, la care se vor adăuga peste 130 de avioane puse în alertă maximă, precum și 200 

de nave militare, poziționate în nordul Mediteranei. NATO nu vrea un război cu Rusia, dar va continua să facă tot 

ce îi stă în putință pentru a apăra fiecare milimetru din teritoriul Alianței. Jens Stoltenberg a făcut apel la 

președintele rus, Vladimir Putin, să stopeze imediat războiul, să își retragă necondiționat toate forțele din Ucraina 

și să se angajeze într-o diplomație autentică. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 4 martie, ora 15:00) /mbaciu/cpodea 

REUTERS: Rusia folosește bombe cu fragmentație în Ucraina (Stoltenberg) 

RADOR (4 martie) - Rusia folosește bombe cu fragmentație în Ucraina, a declarat, vineri, secretarul general 

al NATO. "Am observat folosirea bombelor cu fragmentație și folosirea altor tipuri de arme ce ar reprezenta o 

încălcare a legislației internaționale", a declarat Stoltenberg, în cadrul unei conferințe de presă susținute la 

Bruxelles. (REUTERS - 4 martie, ora 15:24) /mbrotacel/lalexandrescu 
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XII.3. Perspectiva economică  

INTERFAX: Prețul la gazul din Europa a înregistrat un nou maxim istoric - 2.391 de dolari mia 

de metri cubi 

RADOR (4 martie) - Prețul la gaze în Europa a stabilit astăzi la prânz un nou record istoric - 2.300 de dolari 

per mia de metri cubi. Prețul pentru contractele futures pentru luna aprilie la hub-ul TTF a ajuns la 2.391 dolari 

per mia de metri cubi, în timp ce ieri licitațiile s-au încheiat la 1.724 dolari, arată datele Bursei ICE Futures 

exchange. Potrivit Interfax, prețul mediu la TTF pentru luna februarie se situase la nivelul de 935 dolari. 

(www.interfax.ru  - 4 martie) /snicolau/lalexandrescu 

REUTERS: Marea Britanie va confisca proprietățile oligarhilor ruși acolo unde există temei 

juridic 

RADOR (4 martie) - Marea Britanie va confisca proprietățile oligarhilor ruși dacă există temeiul legal pentru 

a face acest lucru, a declarat vineri vicepremierul britanic Dominic Raab. "Dacă avem dovezi și există o bază 

legală, o vom face", a spus dl Raab pentru LBC Radio când a fost întrebat despre perspectiva confiscării 

proprietăților ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina. Întrebat dacă ar sprijini folosirea unor astfel de proprietăți 

pentru a găzdui refugiații ucraineni, el a spus: "Da, absolut. Analizăm toate posibilitățile". (REUTERS - 4 martie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Elveția a renunțat la neutralitate și a decis să impună sancțiuni împotriva Rusiei 

pentru invazia în Ucraina 

RADOR (4 martie) - Guvernul Elveției a extins vineri sancțiunile împotriva Rusiei, în coroborare cu măsuri 

ulterioare impuse de Uniunea Europeană, limitând și mai mult exporturile și serviciile financiare ale Rusiei, pe 

fondul invaziei trupelor ruse în Ucraina, cel mai mare atac pe teritoriu european de la sfârșitul celui de-Al Doilea 

Război Mondial. Elveția a deviat de la tradiționala sa neutralitate și a decis ca, luni, să adopte sancțiuni pe care 

UE le-a impus unor indivizi și companii din Rusia, ca ripostă la invazia în Ucraina. (REUTERS - 4 martie, ora 

15:58) /mbaciu/lalexandrescu 

INTERFAX: Elveția a interzis exportul în Federația Rusă de mărfuri de apărare și cu dublă 

destinație 

RADOR (4 martie) - Autoritățile elvețiene introduc astăzi interdicția la livrările în Rusia de mărfuri pentru 

domeniul apărării și securității și de mărfuri cu dublă destinație, precum și exportul în Federația Rusă de mărfuri 

pentru ramurile petrolieră, aviatică și cosmică, transmite Interfax. (www.interfax.ru  - 4 martie) 

/snicolau/lalexandrescu 

REUTERS: Transporturile energetice din Rusia continuă să ajungă în porturile din Marea 

Britanie 

RADOR (4 martie) - Transporturi energetice din Rusia continuă să fie livrate Marii Britanii, după ce 

muncitori la docurile unui terminal portuar din sud-estul Angliei au încercat să blocheze un cargobot, în semn de 

solidaritate cu Ucraina. Livrările de gaze naturale lichefiate (LNG) din Rusia spre Europa au fost perturbate, în 

această săptămână, de incertitudinile legate de acceptarea navelor în porturile europene după impunerea 

sancțiunilor împotriva Rusiei pentru invazia în Ucraina. Sindicatul britanic Unison a depus plângeri în care afirmă 

că membrii săi care muncesc la terminalul din Insula Grain nu vor să accepte transporturile de LNG din Rusia și 

cer Guvernului de la Londra să impună sancțiuni mai dure împotriva Moscovei. (REUTERS - 4 martie, ora 22:36) 

/mbaciu/sdm2 
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TANJUG: Guvernul Serbiei formează echipe speciale pentru protejarea sistemului economic 

RADOR (4 martie) - Premierul Serbiei, Ana Brnabić, a declarat că Guvernul Serbiei va forma echipe 

speciale pentru protejarea sistemului economic și financiar, precum și pentru protecția populației Serbiei. Brnabić 

a explicat că obiectivul acestor echipe speciale este de a menține stabilitatea și a continua creșterea economică a 

Serbiei. Răspunzând la întrebările jurnaliștilor, la deschiderea la Belgrad a Camerei Economice a Chinei, Brnabić 

a precizat că se va implica în activitatea tuturor acestor echipe. Tot la întrebările jurnaliștilor, Brnabić a transmis 

că Serbia nu va naționaliza proprietățile companiile rusești, ci va respecta principiile economice, cum ar fi 

garantarea proprietăților private, dar și dreptul internațional public. Premierul Serbiei a declarat că asupra 

președintelui Serbiei se fac presiuni politice și economice. "Aceste presiuni sunt zilnice și pe diverse teme" - a 

declarat Brnabić, amintind că foștii înalți reprezentanți ai comunității internaționale în Bosnia și Herțegovina, 

Christian Schwarz-Schiling și Valentin Inzko, au declarat public că parcursul european al Serbiei trebuie oprit prin 

retragerea statutului de stat candidat la Uniunea Europeană. Brnabić a amintit și presiunile referitoare la Kosovo, 

la legăturile speciale dintre Serbia și Republica Srpska sau la amenințările că vor fi retrase investițiile străine din 

Serbia. "Noi vom lupta să apărăm interesele Serbiei, respectând dreptul internațional" - a declarat Brnabić, 

adăugând că poziția Serbiei este clară - sprijină integritatea teritorială a Ucrainei, așa cum ar trebui respectată și 

integritatea teritorială a Serbiei. (www.tanjug.rs - 4 martie) /rmihaj/dsirbu 

RTS: Serbia va beneficia de o soluție favorabilă pentru aprovizionarea cu gaze naturale, declară 

ambasadorul Rusiei la Belgrad 

RADOR (4 martie) - Ambasadorul Rusiei la Belgrad, Aleksandr Boțan-Harcenko, a declarat că situația pe 

piața energiei se schimbă zi în zi, dar prețul gazelor naturale rusești livrate Serbiei a fost convenit între președinții 

Vladimir Putin și Aleksandar Vučić și până acum Rusia și-a respectat promisiunile. "Până la 1 iunie 2022, Serbia 

va primi gaze naturale din Rusia la prețul de 270 de dolari pentru mia de metri cubi" - a declarat Harcenko, 

adăugând că după această dată nimeni nu poate spune care va fi prețul, deoarece situația se schimbă în permanent. 

"Potrivit prognozelor noastre, Serbia va beneficia de o soluție favorabilă" - a declarat ambasadorul, adăugând că 

totul depinde de evoluția evenimentelor. Referitor la sancțiunile impuse Rusiei, întrebat ce preț este dispusă să 

plătească Rusia, Harcenko a răspuns că nu toate băncile rusești au fost excluse din sistemul SWIFT, ci doar cele 

pe care Occidentul le acuză că finanțează și ajută activitatea militară a Rusiei în Ucraina. În al doilea rând, Rusia 

folosește un alt sistem în loc de SWIFT și deci consecințele vor fi nesemnificative.  

Întrebat dacă se va schimba ceva în relațiile dintre Serbia și Rusia, după ce Serbia și încă alte 140 de state 

au votat la ONU rezoluția în care Rusia este condamnată pentru operațiunea din Ucraina, Harcenko și-a exprimat 

așteptarea ca relațiile dintre cele două state să continue să se dezvolte. "Înțelegem că s-au făcut presiuni asupra 

Serbiei, ca și asupra altor state. Având în vedere că suntem țări și popoare prietene, acordurile dintre cei doi 

președinți și tot ceea ce a contribuit la bunele relații dintre noi, am speranța că vom dezvolta în continuare 

colaborarea și relațiile bilaterale" - a declarat Harcenko. 

La întrebarea dacă s-a întâlnit cu președintele și ministrul de externe al Serbiei, Harcenko a răspuns că 

discută frecvent cu oficialii sârbi. "Am discutat și despre rezoluție, dar aceasta este activitate diplomatică despre 

care nu se vorbește în public. Nu am făcut presiuni. Fiecare stat adoptă propriile decizii în speranța că cealaltă 

parte îi acceptă argumentele. Noi în Rusia știm bine ce presiuni fără limite exercită Occidentul" - a declarat 

Harcenko, adăugând că președintele Serbiei a trebuit să aibă în vedere interesele de stat și viitorul Serbiei.  

La întrebarea care este obiectivul acțiunii Rusiei în Ucraina și până unde este pregătit Vladimir Putin să 

meargă, Harcenko a reiterat că este vorba de protejarea poporului din Donețk și Lugansk, de demitalizarea și 

eliberarea Ucrainei de neonazism și eliminarea amenințărilor Occidentului. "Este o minciună că se intenționează 

ocuparea Ucrainei. Operațiunea se va încheia când sunt îndeplinite obiectivele" - a declarat Harcenko, reiterând 

că nu este vorba de o invazie, ci de o operațiune specială care are anumite obiective. (www.rts.rs - 4 martie) 

/rmihaj/dsirbu 

ROSBALT: Muntenegru închide spațiul aerian pentru avioanele rusești 

RADOR (4 martie) - Muntenegru a hotărât să închidă spațiul aerian pentru avioanele rusești, a comunicat 

televiziunea națională, citând MAE al republicii, informează publicația Komsomolskaia Pravda. Autoritățile 

muntenegrene declaraseră anterior că țara se alătură tuturor măsurilor restrictive impuse pe fondul operațiunii 
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militare a Rusiei în Ucraina. Muntenegru rămăsese una dintre puținele țări din Europa care lăsase deschis spațiul 

aerian pentru companiile aeriene rusești. (www.rosbalt.ru - 4 martie) /snicolau/gpodea 

ROSBALT: Microsoft sistează vânzările de mărfuri și servicii în Rusia 

RADOR (4 martie) - Corporația Microsoft a anunțat astăzi că sistează vânzările de mărfuri și servicii în 

Rusia din cauza escaladării conflictului ruso-ucrainean.  

"Mai mult decât atât, colaborând strâns cu guvernele SUA, UE și Marea Britanie, noi oprim multe aspecte 

ale business-ului nostru în Rusia, în conformitate cu hotărârile luate de guverne în legătură cu sancțiunile anti-

rusești", relatează Microsoft. Compania a promis să ia măsuri suplimentare în funcție de evoluția situației. "La fel 

ca întreg restul lumii, suntem îngroziți, indignați și întristați de știrile care vin din Ucraina", se arată în declarația 

companiei. Principala sarcină a compaiei, au arătat surse din cadrul Microsoft, este de a apăra securitatea 

cibernetică a Ucrainei, contribuind la "apărarea împotriva atacurilor rusești". (www.rosbalt.ru - 4 martie) 

/snicolau/gpodea 

REUTERS: Nike și IKEA și-au închis toate magazinele din Rusia, pe fondul sancțiunilor impuse 

de Occident împotriva Moscovei 

RADOR (4 martie) - Compania americană de articole sportive Nike și firma suedeză demobilier IKEA și-a 

închis joi toate magazinele din Rusia, pe fondul restricțiilor comerciale adăugate la presiunile politice de suprimare 

a afacerilor în Rusia din cauza invaziei în Ucraina. Banca franceză Société Générale a anunțat că acționează pentru 

a reduce la zero riscurile din Rusia, temându-se de un răspuns similar din partea Rusiei la sancțiunile impuse de 

Occident. De asemenea, firma producătoare de vodcă Diageo și firma japoneză Toyota și-au suspendat afacerile 

în Rusia. Alte companii, precum Apple, Ford și Shell, au condamnat atacurile trupelor ruse în Ucraina, dar 

anunțurile făcute joi au fost mai practice, concentrate pe livrări și sancțiuni, după ce rutele de transport au fost 

închise, iar guvernele au interzis exporturile către Rusia. (REUTERS - 4 martie, ora 2:54) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Președintele Băncii Mondiale, despre consecințele războiului din Ucraina 

RADOR (4 martie) - Președintele Băncii Mondiale a declarat pentru BBC că războiul din Ucraina este o 

catastrofă pentru regiune, urmând să reducă creșterea economică și să majoreze inflația. David Malpass a spus că 

este de așteptat ca prețurile alimentelor la nivel global să crească, în condițiile în care exporturile ucrainene de 

produse agricole practic s-au oprit. El a mai avertizat totodată și în legătură cu creșteri ale prețurilor pentru energie. 

Dl Malpass a spus că o recesiune este posibilă, chiar dacă nu imediat: "Cred că este prea devreme să spunem că 

acest război va duce la o recesiune. Ceea ce este însă, este o catastrofă pentru Rusia, pentru Ucraina și pentru 

vecinii lor, iar lumea va trebui să se adapteze foarte rapid pentru a evolua în continuare". (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 4 martie, ora 7:03) /opopescu/dsirbu 

BNR: Comisia de Reglementare în domeniul Energiei și Apei din Bulgaria discută o creștere cu 

3,5% a prețului gazelor naturale 

RADOR (4 martie) - Solicitarea companiei Bulgargaz de a majora prețul gazelor naturale cu 3,5% luna 

aceasta urmează să fie discutată la sediul Comisiei de Reglementare în domeniul Energiei și Apei în cadrul unei 

ședințe deschise, transmite Agenția bulgară BTA. În cea mai recentă declarație privind prețul modificat, compania 

propune în martie ca gazul pentru furnizorii finali de gaze naturale și pentru persoanele cărora li s-a eliberat o 

licență pentru producerea și transportul energiei termice să fie vândut la un preț de 113,73 leva/MWh - circa 56,8 

euro (excluzând prețurile de acces, transport, accize și TVA). De la 1 februarie, Comisia de Reglementare în 

domeniul Energiei și Apei a aprobat un preț al gazelor naturale de 109,88 leva/MWh - aproximativ 54,9 euro 

(excluzând prețurile de acces, transport, accize și TVA). (www.bnr.bg - 4 martie) /ddaniela/dsirbu 

BBC: Inițiativă legislativă americană vizând interzicerea importurilor de petrol rusesc 

RADOR (4 martie) - Un grup bipartizan din Senatul SUA a înaintat un proiect de lege care prevede 

interzicerea importurilor de petrol din Rusia, ca parte a celor mai recente acțiuni occidentale împotriva intereselor 

economice ale Moscovei. Senatorii inițiatori ai legii au spus că importurile pot fi înlocuite prin majorarea 
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producției în America de Nord și în alte regiuni. Dacă va fi aprobat, proiectul va avea nevoie de aprobarea Casei 

Albe pentru a deveni lege, însă președintele Biden este destul de reținut în a aproba măsuri care ar agrava inflația. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 4 martie, ora 10:04) /opopescu/dsirbu 

 

NOVINI: Directorul executiv al Asociației Bulgare de Petrol și Gaze explică panica legată de lipsa 

combustibililor 

RADOR (4 martie) - Directorul executiv al Asociației Bulgare de Petrol și Gaze, Andrei Delcev, a explicat 

panica legată de lipsa combustibililor, care a dus la formarea unor cozi interminabile de autovehicule în mai multe 

orașe din Bulgaria. "Sancțiunile împotriva Rusiei i-au înspăimântat pe oameni și, după zvonuri despre epuizarea 

combustibilului, am văzut cozi pentru alimentare", a precizat Delcev, într-o emisiune a postului de televiziune 

BNT. "Lanțurile mari au o politică de prețuri mai stabilă, în timp ce benzinăriile mai mici sunt luate în considerare 

atunci când sunt creșteri. Concurența este esențială și în ceea ce privește prețurile - dacă ești singura benzinărie pe 

o rază de 50 km, șoferii se vor gândi dacă să călătorească pentru a economisi câțiva bănuți", a explicat expertul, 

dând exemplul unei benzinării mici, care probabil nu are concurență, momentan prețul motorinei fiind sub 3 leva 

(circa 1,5 euro). "Prețurile en gros urmează prețurile pieței și ale țițeiului, care a crescut cu 20 de dolari, o creștere 

absurdă și foarte mare. În prezent, Comisia pentru Protecția Concurenței investighează practicile neloiale", a 

menționat directorul executiv al Asociației Bulgare de Petrol și Gaze. (www.novini.bg - 4 martie) /ddaniela/dsirbu 

BBC: Piețele europene și asiatice au înregistrat scăderi, pe fondul conflictului din Ucraina 

RADOR (4 martie) - Piețele europene au înregistrat scăderi de peste 3% la deschiderea tranzacțiilor, vineri, 

pe fondul conflictului din Ucraina. Piețele din Asia au înregistrat și ele mari fluctuații, conduse de piețele din 

Tokyo și Hong Kong, care au pierdut mai mult de 2%. Bursa de mărfuri de la Moscova a rămas în mare parte 

închisă, în a cincea zi de restricții impuse de banca centrală a Rusiei, informează BBC. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 4 martie, ora 15:00) /mbaciu/gpodea 

INTERFAX: China a anunțat închiderea porturilor sale pentru peștele rusesc 

RADOR (4 martie) - Piața chineză, care s-a deschis pentru peștele rusesc în luna ianuarie, se închide din 

nou: unul dintre marile porturi ale Chinei, Dalian, preconizează să suspende transporturile din 6 martie, iar astfel 

de interdicții au intrat în vigoare și în portul Qingdao, scrie ''Kommersant'', în ediția sa de vineri, cu referire la 

informațiie primite din cadrul companiilor rusești de pescuit. Decizia de a închide portul Dalian pentru pescarii 

ruși a fost anunțată de o sursă a ziarului citat mai sus și confirmate de declarațiile managerulului Companiei 

Dobroflot, Aleksandr Efremov. Potrivit acestuia, transportul de pește din Federația Rusă este planificat să fie 

suspendat, din cauza coronavirusului. Compania Rusă de Pescuit (RRPK) a anunțat și ea că aceste porturi au fost 

închise. Rosselhoznadzor, Agenția Federală de Monitorizare a sestorului agrar, a precizat că, deocamdată, nu 

deține date despre închiderea portului Dalian pentru companiile piscicole ruse. Agenția Federală pentru Pescuit a 

anunțat că descărcarea peștelui în portul chinez a fost suspendată nu numai pentru Federația Rusă, ci și pentru alte 

țări. Motivul este că un angajat local a fost diagnosticat cu coronavirus. Agenția și-a exprimat convingerea că 

măsurile anti-COVID din port vor dura cinci-șase zile și nu vor afecta munca pescarilor din Rusia. Portul chinez 

Qingdao acceptă, de asemenea, cu greu pește rusesc. Potrivit lui Efremov, din cinci nave, doar trei au putut să se 

descarce fără probleme. În plus, timpul de descărcare a crescut semnificativ, din cauza testării echipajului navelor, 

mai anunță Efremov. Potrivit șefului Agenției de Informații pentru Pescuit dn Rusia, Aleksandr Saveliev, anul 

trecut, după ce China a fost închisă pentru peștele rusesc, o parte din produse au fost redirecționate către UE și 

SUA. Acum, potrivit lui, acest lucru nu mai este posibil, deoarece operațiunea Federației Ruse în Ucraina a condus 

la faptul că țările occidentale au încetat să mai cumpere produse din Rusia. Saveliev consideră că Republica China 

ar încerca să folosească închiderea porturilor sale pentru Rusia pentru a obține o reducere a prețurilor la peștele 

rusesc. El crede, de asemenea, că Rusia trebuie să negocieze deschiderea de noi piețe pentru pește, în primul rând 

în Asia și în Africa de Nord. La rândul său, Efremov preconizează că această situație va amenința cu apariția unor 

probleme privind reducerea capacităților de depozitare a peștelui în depozitele frigorifice din Orientul Îndepărtat, 

cum s-a întâmplat de altfel și anul trecut. După cum se mai menționează, la sfârșitul lunii decembrie 2020, din 

cauza izbucnirii COVID-19 în rândul lucrătorilor din portul Dalian, partea chineză a înăsprit măsurile de carantină, 

iar singurul port chinez care era deschis la acel moment a încetat să primească mărfuri de export. Aceste restricții 
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i-au pus pe pescarii ruși într-o situație dificilă, în special pe cei care vând merlan, deoarece China era principala 

piață de desfacere pentru acest pește. În luna ianuarie a acestui an, Dalian și Qingdao au reluat primirea de pește 

congelat vrac de la navele rusești. (www.interfax.ru  - 4 martie) /vdraguta/cpodea 

XII.4. Perspectiva socială  

REUTERS: Autoritățile din Rusia au restricționat accesul la serviciul în limba rusă al BBC și la 

Radio Liberty 

RADOR (4 martie) - Organismul de supraveghere al comunicațiilor din Rusia a restricționat accesul la 

serviciul în limba rusă al BBC, precum și la Radio Liberty și la publicația online Meduza, a informat vineri agenția 

de presă RIA. Ministerul de Externe al Rusiei a comunicat joi că British Broadcasting Corporation (BBC) este 

folosită pentru a submina situația politică internă și securitatea din Rusia. (REUTERS - 4 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Pedepse cu închisoarea, în Rusia, pentru răspândirea de informații false despre 

armată 

RADOR (4 martie) - Camera inferioară a parlamentului rus a adoptat vineri o lege care prevede că 

răspândirea de informații "false" despre forțele armate este o infracțiune pasibilă de pedeapsa cu închisoarea. 

Legea, adoptată de Duma de Stat la a treia și ultima lectură, prevede amenzi și pedepse cu închisoarea pentru cei 

care răspândesc intenționat informații false despre forțele armate care au un impact grav, potrivit unui comunicat 

al camerei inferioare. (REUTERS - 4 martie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Duma de Stat a aprobat introducerea de sancțiuni împotriva tuturor cetățenilor străini care 

încalcă drepturile rușilor 

RADOR (4 martie) - Duma de Stat, în ședința plenară de vineri, a adoptat în cea de-a treia lectură un proiect 

de lege privind aplicarea de sancțiuni împotriva cetățenilor statelor străine și a apatrizilor care încalcă drepturile 

cetățenilor ruși sau au comis infracțiuni împotriva acestora. Înainte de adoptarea acestei legi federale, astfel de 

sancțiuni erau prevăzute numai împotriva cetățenilor americani. Modificările la lege extind domeniul de aplicare 

al legii adoptate în anul 2012 ''Cu privire la măsurile luate împotriva persoanelor implicate în încălcări ale 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, ale drepturilor și libertăților cetățenilor Federației Ruse''. 

Potrivit acestei legi, se pot aplica anumite restricții americanilor implicați în ''încălcări ale drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului'', crime comise împotriva rușilor, sentințe neloiale sau urmărirea juridică nejustificată la 

adresa rușilor. Acum aceste măsuri se vor aplica nu numai împotriva cetățenilor americani, ci și împotriva 

cetățenilor tuturor statelor străine și apatrizilor. Interdicția de intrare în Federația Rusă, confiscarea activelor 

financiare și de altă natură, interdicția tuturor tranzacțiilor cu proprietăți și investiții. În plus, activitățile 

persoanelor juridice care se află sub controlul străinilor care încalcă drepturile rușilor din Rusia pot fi suspendate, 

precum și atribuțiile acestor persoane în consiliile de administrație și în alte structuri, organe de conducere ale 

organizațiilor înregistrate în Federația Rusă. De asemenea, poate fi instituită o interdicție privind punerea sub 

sechestru a proprietăților lor situate pe teritoriul Federației Ruse. (Agenția de presă TASS - 4 martie) 

/vdraguta/dsirbu 

 

INTERFAX: Duma a adoptat legea care prevede pedepse pentru difuzarea de știri false și 

discreditarea Forțelor Armate Ruse și apliarea de sancțiuni 

RADOR (4 martie) - Duma de Stat a Rusiei a adoptat o serie de amendamente la legea federală care prevede 

pedepse pentru difuzarea de știri false, discreditarea Forțelor Armate ale Federației Ruse și aplicarea de sancțiuni. 

Legea ar putea intra în vigoare începând de sâmbătă. Duma de Stat a adoptat vineri o lege care introduce o serie 

de modificări la Codul Penal al Federației Ruse cu privire la intoducerea de pedepse pentru difuzarea de informații 

false despre acțiunile armatei ruse, discreditarea Forțelor Armate ale Federației Ruse și pentru îndemnul de a 

introduce sancțiuni antirusești. Documentul a fost adoptat vineri în cea de-a doua și a treia lectură. Camera 
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inferioară a votat proiectul de lege în unanimitate: 401 de deputați s-au pronuntat în favoarea ei, nu există voturi 

împotrivă și nici abțineri. Proiectul de lege va fi transmis Consiliului Federației, a declarat președintele Dumei de 

Stat, Viaceslav Volodin. Potrivit acestuia, după votul din Consiliul Federației, legea va fi transmisă spre 

promulgare președintelui, existând posibilitatea ca de mâine să intre în vigoare normele sale. (www.interfax.ru  - 

4 martie) /vdraguta/dsirbu 

REUTERS: Rusia a blocat emisiile posturilor BBC și Vocea Americii 

RADOR (4 martie) - Organismul de control al comunicațiilor de stat al Rusiei a comunicat vineri că a blocat 

emisiile posturilor BBC, Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty, Deutsche Welle și altor instituții 

media pentru răspândirea de informații "false", a anunțat agenția de știri Interfax. (REUTERS - 4 martie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Autoritățile din Rusia au limitat accesul la BBC și alte site-uri de știri străine 

RADOR (4 martie) - Organismul de supraveghere al comunicațiilor din Rusia a restricționat accesul la site-

urile web ale mai multor organizații de presă străine, inclusiv BBC și Deutsche Welle, pentru răspândirea a ceea 

ce a considerat informații false, pe fondul fricțiunilor legate de reportajele despre Ucraina. Administrația din Rusia 

s-a plâns în mod repetat de faptul că organizațiile media occidentale oferă o viziune parțială - și adesea anti-rusă - 

asupra lumii, în timp ce nu reușesc să-și tragă propriii lideri la răspundere pentru războaiele devastatoare cum ar 

fi cel din Irakul și pentru corupție. Organismul de reglementare a anunțat vineri că a blocat BBC, Voice of America, 

Radio Free Europe/Radio Liberty, Deutsche Welle și alte instituții media, a informat agenția de știri Interfax. 

Reprezentanții BBC au spus că nu vor fi descurajați. "Accesul la informații corecte și independente este un drept 

fundamental al omului care nu ar trebui refuzat poporului Rusiei, dintre care milioane de oameni se bazează pe 

BBC News în fiecare săptămână", se arată în comunicat. "Ne vom continua eforturile de a face BBC News 

accesibil în Rusia și în restul lumii". Unii utilizatori din Rusia nu au putut accesa vineri site-ul BBC. Liderii 

occidentali și-au exprimat de ani de zile îngrijorarea cu privire la dominația presei de stat în Rusia și spun că 

libertățile câștigate după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991 au fost anulate de președintele Vladimir Putin. 

Potrivit unei notificări oficiale primite pe 3 martie, organul rus de control al comunicațiilor a transmis că serviciul 

în limba rusă al Radio Liberty a răspândit "informații evident false, semnificative din punct de vedere social, despre 

presupusul atac rusesc asupra teritoriului ucrainean". Descrierea situației din Ucraina a devenit o problemă 

sensibilă la Moscova. Vladimir Putin a spus că "operațiunea militară specială" este esențială pentru a asigura 

securitatea Rusiei, după ce SUA a extins alianța militară NATO până la granițele Rusiei și i-a sprijinit pe liderii 

pro-occidentali de la Kiev. Oficialii ruși nu folosesc cuvântul "invazie" și spun că mass-media occidentale nu au 

reușit să relateze despre ceea ce au descris drept "genocidul" rusofonilor din Ucraina. (REUTERS - 4 martie) 

/opopescu/dsirbu 

INTERFAX: Roskomnadzor a blocat difuzarea BBC, Vocea Americii, Meduza și Deutsche Welle 

în Rusia 

RADOR (4 martie) - Unele surse de informare, aparținând presei străine, precum și proiectele acestora, au 

fost blocate și interzise în Federația Rusă, din cauza difuzării de știri false despre ceea ce se întâmplă pe teritoriul 

Ucrainei, a anunțat vineri, 4 martie, Roskomnadzor, Agenția Federală de Reglementare Mass-Media, Comunicații 

și Internet, pentru Agenția de presă Interfax. ''La solicitarea Procuraturii Generale, Roskomnadzor a fost 

restricționat accesul la o serie de surse de informare, mass-media străine, inclusiv la cele recunoscute ca fiind 

agenți străini în Rusia. În special, este vorba despre site-urile web ale publicațiilor Vocea Americii, care a fost 

inclus de Ministerul rus al Justiției în registrul agenților străini din domeniul media, BBC, DW, Meduza, inclusă 

de Ministerul Justiției al Federației Ruse în registrul agenților străini din domeniul mass-media, Radio Free 

Europe/Radio Liberty, inclus de către Ministerul Justiției al Federației Ruse în registrul agenților străini și 

proiectele acestora, precum și o serie de alte surse de informare'', a precizat Roskomnadzor, la solicitarea Agenției 

Interfax. Departamentul a explicat că motivul restricționării accesului la aceste resurse de informații pe teritoriul 

Federației Ruse a fost difuzarea intenționată și în mod sistematic a informațiilor false ''cu privire la operațiunea 

militară specială de pe teritoriul Ucrainei, despre forma acesteia, metodele acesteia de desfășurare a operațiunilor 

de luptă (atacuri asupra civililor, lovituri asupra infrastructurii obiectelor), pierderi cantitative ale Forțelor Armate 
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ale Federației Ruse și victime în rândul populației civile. După cum se mai precizează, vineri, utilizatorii și cititorii 

din Rusia au descoperit că există probleme la accesarea Meduza, Radio Liberty, precum și la site-urile serviciului 

rusesc BBC și ale companiei germane de radio și televiziune Deutsche Welle, în limba rusă, a cărei difuzare a fost 

oprită în Federația Rusă, iar tuturor angajații li s-a retras acreditarea. Ulterior, în registrul de informații interzise 

în Federația Rusă, care este întocmit de Roskomnadzor, au apărut aceste mass-media. Registrul indică faptul că 

resursele sunt blocate în baza solicitării Parchetului General din 24 februarie. În baza aceleiași solicitări a autorității 

de supraveghere Roskomnadzor au fost blocate mai multe publicații rusești. (www.interfax.ru  - 4 martie) 

/vdraguta/cpodea 

INTERFAX: Accesul la Meduza și Radio Liberty din Rusia este restricționat prin decizia 

Procuraturii Generale 

RADOR (4 martie) - Accesul la publicația cu sediul în Letonia Meduza (declarată în Federația Rusă drept 

agent străin din domeniul mass-media, ce activează pe teritoriul Federației Ruse), precum și la site-ul web în limba 

rusă a Radio Liberty (declarat de Ministerul rus al Justiției din Federația Rusă drept agent străin din domeniul 

mass-media ) este limitat în Rusia prin decizia Parchetului General al Federației Ruse, rezultă din datele Agenției 

Federale de Monitorizare a Mass-Media, Comunicații și Internet, Roskomnadzor. Astfel, conform serviciului de 

verificare a restricțiilor de acces la site-urile și paginile site-urilor, accesul la Meduza și site-ul Radio Liberty este 

restricționat, în baza deciziei Parchetului General Rus din 24 februarie 2022. În ambele cazuri, este vorba de o 

încălcare a Art. 15.3 din Legea ''Cu privire la accesul la informații, tehnologii informaționale și protecția 

informației''. Acest articol definește procedura de restricționare a accesului la informațiile distribuite care încalcă 

legislația rusă. Interfax nu dispune de comentariile Roskomnadzor cu privire la această situație. După cum s-a mai 

precizat, în noaptea de joi spre vineri, utilizatorii din Rusia au descoperit că existau probleme la accesarea Meduza, 

Radio Liberty, precum și a site-urilor serviciului rusesc al BBC și al companiei germane de televiziune și radio 

Deutsche Welle, a cărei difuzare a fost oprită în limba rusă, iar tuturor angajaților le-a fost retrasă acreditarea. De 

asemenea, utilizatorii au raportat probleme la accesarea rețelei de socializare Facebook. La 1 martie, 

Roskomnadzor, la solicitarea Procuraturii Generale, a blocat accesul în Rusia la site-urile postului de radio Eho 

Moskvî și a postului TV Dojdi (recunoscut ca agent străin în domeniul mass-media străin ce activează pe teritoriul 

Federației Ruse). Eho Moskvî a fost interzis să mai fie difuzat, iar cu o zi înainte a fost luată decizia de a închide 

postul de radio, care funcționa din luna august 1990. După cum a explicat Autoritatea de supraveghere, decizia a 

fost luată ''în legătură cu difuzarea și plasarea sistematică și bine orchestrată pe site-urile postului de televiziune 

Dojdi și a postului de radio Eho Moskvî și a informațiilor care conțineau mesaje și incitau la activități extremiste, 

violență, precum și informații difuzate în mod deliberat false cu privire la acțiunile forțelor militare ruse în cadrul 

operațiuni speciale de protejare a celor două republici Luhansk și Donețk. În plus, pe 2 martie, site-ul ''The Village'' 

a fost blocat de Roskomnadzor, care l-a inclus în registrul informațiilor interzise. (www.interfax.ru  - 4 martie) 

/vdraguta/gpodea 

RBC: Pentru prima dată în istorie, Rusia ar putea fi exclusă din Organizația Mondială a 

Turismului 

RADOR (4 martie) - DART (Agenția de Stat pentru Dezvoltarea Turismului din Ucraina) îndeamnă la 

continuarea boicotării Rusiei pe fondul războiului teribil pe care îl poartă împotriva Ucrainei. Agenția de Stat 

pentru Dezvoltarea Turismului din Ucraina, care, la începutul săptămânii, s-a adresat țărilor membre ale 

Organizației Mondiale de Turism cu cerere de a contribui la excluderea Rusiei din UNWTO, a fost susținută de 

colegii din Polonia, Lituania, Slovenia și Guatemala, informează TRAVEL RBC-Ucraina, citând un comunicat de 

presă primit de la DART. Secretarul general al UNWTO, Zurab Pololikașvili, ca răspuns la invazia Ucrainei de 

către Federația Rusă, a convocat o sesiune de urgență a Consiliului Executiv, care, pentru prima dată în istoria 

organizației, va analiza expulzarea unuia dintre membri din rândurile sale. Sesiunea va avea loc la Madrid, pe 8 

martie. UNWTO a condamnat fără echivoc acțiunile Federației Ruse, subliniind că acestea reprezintă o încălcare 

clară a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei și, de asemenea, contravin principiilor consacrate în Carta 

ONU și în Carta UNWTO. "Astăzi, întreaga lume îl respinge pe agresor, care, în urma impunerii sancțiunilor, 

trebuie să sufere pierderi semnificative. Facem apel la comunitatea internațională de turism să oprească orice 

cooperare cu Rusia în industria turismului, deoarece cooperarea cu Federația Rusă este ca un cartuș pentru uciderea 
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copiilor ucraineni!" - a declarat  șeful DART, Mariana Oleskiv. https://travel.rbc.ua/rus/show/dat-otpor-agressoru-

rossiyu-mogut-isklyuchit-1646405766.html (www.rbc.ua - 4 martie) /ssirbu/gpodea 

 

REUTERS: Novaia Gazeta elimină de pe website-ul său materialele legate de evenimentele militare 

din Ucraina, din cauza cenzurii 

RADOR (4 martie) - Ziarul rus Novaia Gazeta, al cărui redactor-șef este laureat al Premiului Nobel pentru 

Pace, a anunțat că va elimina de pe website-ul său materialele legate de evenimentele militare din Ucraina, din 

cauza cenzurii. (REUTERS - 4 martie, ora 18:12) /mbrotacel/lalexandrescu 

REUTERS: Publicația rusă Novaia Gazeta elimină materialele legate de evenimentele militare din 

Ucraina, din cauza cenzurii 

RADOR (4 martie) - Ziarul rus Novaia Gazeta, al cărui redactor-șef, Dmitri Muratov, este unul dintre 

laureații de anul trecut ai Premiului Nobel pentru Pace, a anunțat, vineri, că va elimina de pe website-ul său 

materialele legate de evenimentele militare din Ucraina, din cauza cenzurii. Ziarul a precizat că va continua să 

relateze despre consecințele cu care se confruntă Rusia, inclusiv adâncirea crizei economice și persecutarea 

disidenților. "Cenzura militară din Rusia a trecut rapid într-o nouă etapă: de la amenințarea de blocare și închidere 

a publicațiilor (implementată aproape în totalitate), a trecut la amenințarea urmăririi penale atât a jurnaliștilor, cât 

și a cetățenilor care diseminează informații despre ostilitățile militare, ce diferă de comunicatele de presă ale 

Ministerului Apărării", afirmă ziarul, într-un mesaj transmis cititorilor. "Nu există îndoială că această amenințare 

va fi pusă în aplicare." Publicația continuă, afirmând că nu poate periclita libertatea personalului său, însă nu poate 

nici să ignore dorința cititorilor săi de a continua activitatea, chiar și sub cenzură militară. Prin urmare, ziarul 

adaugă că va elimina materialele "pe această temă" de pe website-ul său și din rețelele de socializare. "Continuăm 

să relatăm cu privire la consecințele cu care se confruntă Rusia: adâncirea crizei economice, declinul rapid al 

nivelului de trai, problemele cu accesul la medicamentele și tehnologiile din străinătate și persecutarea disidenților, 

inclusiv pentru declarații împotriva războiului", precizează publicația. Redactorul-șef, Muratov, și-a dedicat 

Premiul Nobel de anul trecut celor șase jurnaliști ai ziarului care au fost uciși din cauza muncii lor. Săptămâna 

trecută, în ziua începerii invaziei Rusiei în Ucraina, el a declarat pentru BBC: "Poporul nostru rus iubitor de pace 

va simți acum ura lumii, din cauză că începem un al treilea război mondial în centrul Europei". (REUTERS - 4 

martie, ora  18:54) /mbrotacel/gpodea 

REUTERS: Rusia blochează Facebook, acuzând platforma de restricționarea accesului la presa 

rusă 

RADOR (4 martie) - Organismul rus de reglementare a comunicațiilor a anunțat vineri că a blocat Facebook, 

a Meta Platforms Inc, ca reacție față de ceea ce a descris drept restricții ale accesului la presa rusă pe platforma sa. 

Roskomnadzor a susținut că au existat 26 de cazuri de discriminare împotriva presei ruse din partea Facebook, din 

octombrie 2020 până în prezent, cu restricționarea accesului la canalele susținute de stat printre care RT și RIA. 

Facebook nu a comentat imediat. (REUTERS - 4 martie) /aionita/sdm2 

RIA NOVOSTI: Roskomnadzor a hotărât să blocheze accesul la Facebook pe teritoriul Rusiei 

RADOR (4 martie) - Roskomnadzor (Serviciul federal pentru controlul în sfera telecomunicațiilor, a 

tehnologiilor informaționale și a comunicațiilor în masă) a hotărât să blocheze rețeaua de socializare Facebook pe 

teritoriul Rusiei, ca răspuns la restricționarea accesului la mass-media rusească, se arată pe site-u departamentului 

amintit. Potrivit datelor Roskomnadzor, începând din octombrie 2020, s-au înregistrat 26 de cazuri de discriminare 

a mass-media în Rusia. "În ultimele zile, a fost restricționat accesul la conturile: canalul de televiziune 'Zvezda', 

la agenția de presă RIA - Novosti, 'Sputnik', 'Russia Today', resursele informaționale Lenta.ru și Gazeta.ru , se 

arată în comunicat. Aceste restricții sunt interzise de Legea federală nr. 272 - F3 , intitulată "Cu privire la măsurile 

de influență a persoanelor implicate în  acte de încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a 

drepturilor și libertăților cetățenilor Federației Ruse". (www.ria - 4 martie) /snicolau/sdm2 
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REUTERS: Rusia a restricționat accesul la Twitter 

RADOR (4 martie) - Autoritatea de reglementare a comunicațiilor din Rusia a anunțat vineri că a 

restricționat accesul la platforma Twitter, informează agenția rusă de știri RIA. (REUTERS - 4 martie, ora 22:00) 

/mbaciu/sdm2 

REUTERS: Pompierii nu pot să stingă incendiul de la centrala nucleară Zaporojie pentru că 

trupele ruse trag în ei de la mică distanță 

RADOR (4 martie) - Centrala nucleară Zaporojie din nord-vestul Ucrainei a fost lovită joi în timpul unui 

atac al trupelor ruse și o parte din centrală este în flăcări. Echipajele de pompieri au declarat vineri că nu se pot 

apropia de centrală pentru a stinge incendiul pentru că trupele ruse deschid focul asupra lor, informează ministerul 

ucrainean al energiei, citat de agenția rusă de știri RIA. "Pompierii nu pot să înceapă să stingă incendiul de la 

Zaporojie, pentru că se trage în ei de la mică distanță. A fost deja lovită prima unitate a centralei", subliniază 

ministerul ucrainean al energiei, citat de RIA. Centrala Zaporojie este cea mai mare centrală nucleară din Europa. 

(REUTERS - 4 martie, ora 2:54) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Rezidenții din Mariupol, în sud-estul Ucrainei, se confruntă cu o urgență umanitară 

RADOR (4 martie) - Rezidenții din orașul Mariupol din sud-estul Ucrainei se confruntă cu o urgență 

umanitară, alimentarea cu energie electrică și apă fiind oprită în oraș din cauza bombardamentelor susținute ale 

trupelor rusești. Orașul Cernihiv din nordul țării, precum și orașul Harkov au fost din nou bombardate. În Cernihv, 

un atac aerian al forțelor ruse a provocat moartea a cel puțin 32 de persoane. Primarul capitalei ucrainene, Kiev, 

insistă că invadatorii ruși nu au nicio șansă împotriva populației, pentru că nimeni nu îi susține. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 4 martie, ora 6:00) /mbaciu/ilapadat 

 

UNIAN: A noua zi de război în Ucraina 

RADOR (4 martie) - Ucraina a intrat în a noua zi de război, iar invadatorii ruși își concentrează principalele 

eforturi asupra încercuirii Kievului și slăbirii acțiunilor de rezistență în localitățile pe care au reușit să le blocheze 

- scrie, vineri, agenția UNIAN, citând un raport al armatei ucrainene. Vineri dimineață, Statul Major al Forțelor 

Armate ale Ucrainei a transmis că este a noua zi de opoziție eroică a poporului ucrainean față de invazia militară 

rusă. "Inamicul și-a epuizat cea mai mare parte a rezervelor operaționale și a început pregătirile pentru transferul 

de forțe și echipamente suplimentare din districtele militare de sud și de est ale Federației Ruse. Au fost puse în 

funcțiune eșaloanele secundare și majoritatea rezervelor operaționale ale grupărilor ocupante" - a transmis armata 

Kievului. Cu toate acestea, a subliniat Statul Major, inamicul suferă pierderi în toate direcțiile. "Invadatorii 

demotivați se predau și își abandonează echipamentele militare. Aceste 'trofee' ajută la înfrângerea invadatorilor 

ruși" - a conchis conducerea armatei ucrainene. (www.unian.net - 4 martie) /sdan/dsirbu 

BBC: Primarul orașului ucrainean Enerhodar a acuzat trupele ruse de crime de război 

RADOR (4 martie) - Primarul orașului Enerhodar, situat cel mai aproape de centrala nucleară ucraineană 

Zaporijjia, a acuzat forțele militare rusești că ar fi comis posibile crime de război. El a spus că înainte de a ataca 

centrala, 100 de vehicule blindate rusești au intrat în Enerhodar și au deschis focul asupra civililor care se 

adunaseră acolo, într-o tentativă de a-i bloca pe invadatori. Spre est, locuitorii din orașul-port Mariupol se 

confruntă cu a doua zi de bombardamente. Cea mai mare parte a orașului Cernihiv a fost transformată în ruine. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 4 martie, ora 9:02) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Numărul morților după atacurile aeriene rusești de la Cernihiv a crescut la 47, spun 

autoritățile locale 

RADOR (4 martie) - Patruzeci și șapte de persoane au fost ucise joi în urma atacurilor aeriene rusești asupra 

unui cartier rezidențial al orașului ucrainean Cernihiv, au anunțat vineri autoritățile regionale, actualizând totalul 
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anterior de 33 de morți. Operațiunile de salvare au trebuit să fie suspendate joi din cauza bombardamentelor 

puternice, potrivit serviciilor locale de urgență. (REUTERS - 4 martie) /opopescu/dsirbu 

BBC:Viceprimarul din Mariupol condamnă tacticile folosite de forțele ruse 

RADOR (4 martie) - Viceprimarul orașului-port ucrainean Mariupol, asediat de forțele rusești, le-a acuzat 

pe acestea că încearcă să ocupe orașul recurgând la tactici folosite în orașul sirian Alep. Serghei Orlov a spus că 

președintele Putin încearcă să obțină capitularea orașului generând o criză umanitară: "Cred că el vrea să îi distrugă 

pe ucraineni ca națiune, iar Mariupol este un exemplu în acest sens. 48 de ore de bombardament necontenit. Ne-

au bombardat cu obuze, cu rachete, cu lansatoare multiple de rachete, cu tot ce au. Așa că majoritatea școlilor, 

spitalelor, grădinițelor, spațiilor publice au fost într-un fel afectate". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 4 martie, 

ora 11:03) /opopescu/dsirbu 

RBC: Trupele invadatoare ruse au capturat turnul televiziunii din Melitopol și au început să 

transmită posturi TV din Rusia 

RADOR (4 martie) - Administrația Militară Regională Zaporijjia a anunțat, vineri, că trupele de ocupație 

ruse au încercuit turnul televiziunii din orașul Melitopol. "Armata rusă a încercuit turnul televiziunii din Melitopol. 

Acesta se află deja sub controlul lor" - se arată într-un mesaj al autorităților ucrainene. Potrivit administrației 

regionale, care citează surse din serviciul național de securitate, ocupanții și-au instalat propriile echipamente și 

au început să difuzeze posturi TV rusești. (www.rbc.ua - 4 martie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Trupele rusești au intrat în orașul ucrainean Mikolaiv 

RADOR (4 martie) - Trupele rusești au intrat pentru prima dată în orașul-port ucrainean Mikolaiv de la 

Marea Neagră, au declarat vineri autoritățile regionale. Într-o declarație video distribuită online, guvernatorul 

Vitali Kim a spus că în anumite zone ale orașului au loc lupte. "Să nu ne îngrijorăm", a declarat el. (REUTERS - 

4 martie) /opopescu/dsirbu 

RBC: Adăposturile antiaeriene din Kiev, dotate cu Internet wireless 

RADOR (4 martie) - Viceprimarului Kievului Petro Olenici a declarat, vineri, că adăposturile antiaeriene 

din capitală sunt planificate astfel încât să poată fi dotate cu acces gratuit la Internet, așa că autoritățile locale au 

contactat deja în acest sens companiile de telecomunicații. "Orașul este gata să coopereze și, împreună, să 

organizăm conectarea la Wi-Fi a adăposturilor antiaeriene din Kiev. Comunicarea și accesul rapid la informații 

sunt de o importanță crucială în aceste momente" - a scris Olenici pe contul său de Facebook. (www.rbc.ua - 4 

martie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Ministrul de externe ucrainean acuză soldații ruși de violuri comise în orașele ocupate 

RADOR (4 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat, vineri, că soldații ruși au 

comis violuri în orașele ucrainene. Kuleba nu a oferit dovezi în sprijinul afirmațiilor sale. Reuters nu a putut 

verifica independent această afirmație. "Când bombele cad peste orașe, când soldații violează femei în orașele 

ocupate - și avem, din păcate, numeroase cazuri în care soldații ruși violează femei în orașele ucrainene - 

bineînțeles că este greu să vorbim despre eficiența dreptului internațional" a afirmat Kuleba la un eveniment 

desfășurat la Chatham House din Londra. "Acesta este, însă, singurul instrument de civilizație pe care îl avem la 

dispoziție, pentru a ne asigura că, în final, toți cei care au făcut posibil acest război vor fi aduși în fața justiției", a 

spus Kuleba, în limba engleză. (REUTERS - 4 martie, ora 14:12) /mbrotacel/gpodea 

UNIAN: Manifestație împotriva ocupanților ruși, în orașul ucrainean Melitopol 

RADOR (4 martie) - Locuitorii din Melitopol, regiunea ucraineană Zaporijjia, au manifestat în stradă, vineri, 

împotriva invadatorilor ruși care au pătruns în oraș, mai multe înregistrări video de la protest fiind postate în mediul 

online. Oamenii au mers în coloană pe străzile orașului ținând în mâini steaguri ucrainene și scandând în favoarea 
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unității Ucrainei. UNIAN amintește că, anterior, oamenii din Melitopol au oprit o coloană de blindate rusești. 

(www.unian.net - 4 martie) /sdan/gpodea 

REUTERS: Explozii în Kiev, unde au fost declanșate sirenele antiaeriene 

RADOR (4 martie) - Potrivit martorilor oculari, mai multe explozii în succesiune rapidă s-au auzit vineri în 

Kiev, capitala Ucrainei, iar sirenele antiaeriene au fost declanșate. Nu poate fi stabilită încă originea exploziilor, 

subliniază Reuters. (REUTERS - 4 martie, ora 15:24) /mbaciu/cpodea 

BBC: Refugiații ucraineni continuă să intre în țările învecinate, peste 670.000 ajungând în Polonia 

RADOR (4 martie) - Refugiații din Ucraina continuă să fugă în țările învecinate. Peste un milion de persoane 

au părăsit deja Ucraina, peste jumătate dintre acestea ajungând în Polonia. Autoritățile polone precizează că peste 

670.000 au trecut granița în țara lor de la începerea invaziei în Ucraina. Oficiali și voluntari sprijină operațiunile 

la centrele de ajutor, oferind refugiaților apă, alimente, asistență medicală și mijloc de transport, informează BBC. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 4 martie, ora 15:00) /mbaciu/gpodea 

REUTERS: Orașul ucrainean Mariupol nu mai are apă, căldură și electricitate și rămâne și fără 

alimente (primarul Vadim Boicenko) 

RADOR (4 martie) - Orașul ucrainean Mariupol nu mai dispune de apă, încălzire sau electricitate și rămâne 

fără provizii alimentare, după cinci zile de atacuri ale forțelor ruse, a declarat, vineri, primarul din Mariupol. Vadim 

Boicenko a lansat un apel televizat la ajutoare militare și a subliniat că trebuie să fie creat un coridor umanitar, 

pentru evacuarea civililor din orașul-port, situat în sud-estul Ucrainei. "Pur și simplu suntem distruși", a spus 

primarul. (REUTERS - 4 martie, ora 17:42) /mbrotacel/cpodea 

REUTERS: Cel puțin șapte persoane au fost ucise, în urma unui raid aerian, într-o zonă 

rezidențială din regiunea Kiev (poliția ucraineană) 

RADOR (4 martie) - Poliția ucraineană afirmă că cel puțin șapte persoane au fost ucise, inclusiv doi copii, 

în urma unui raid aerian, într-o zonă rezidențială rurală, din regiunea Kiev. (REUTERS - 4 martie, ora 18:12) 

/mbrotacel/gpodea 

BBC: Refugiații ucraineni care au fugit în state membre UE vor beneficia de protecție temporară 

specială pe o perioadă de până la trei ani 

RADOR (4 martie) - Miniștrii de interne din statele membre ale UE au decis ca refugiaților ucraineni care 

au fugit în aceste state să li se ofere protecție temporară specială pe o perioadă de până la trei ani. Refugiații vor 

primi permise de rezidență, cu dreptul de acces la piața muncii și sistemele de sănătate și educație. Cea mai mare 

parte a celor un milion de oameni care au fugit din Ucraina se află în patru state membre UE: Polonia, Ungaria, 

România și Slovacia. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 4 martie, ora 7:04) /opopescu/dsirbu 

BBC: Refugiați din Ucraina continuă să treacă frontiera în Ungaria 

RADOR (4 martie) - Refugiați din Ucraina continuă să treacă în Ungaria, unde autoritățile din orașul de 

frontieră Záhony le-au pus la dispoziție trenuri pentru a-i ajuta să își continue călătoria. Gara din Záhony este plină 

de refugiați. La fiecare câteva minute, acolo se aud anunțuri în limbile maghiară, ucraineană și engleză. "Trenul 

solidarității" pentru refugiați este gratuit și va pleca spre Budapesta în jurul orei 8:00. În tren se află femei și copii 

din Kiev și din alte localități și orașe din centrul și vestul Ucrainei. Barbații sunt reprezentați de studenți din Africa 

- Nigeria, Uganda și Ciad - care au fugit din Harkov. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 4 martie, ora 9:04) 

/opopescu/dsirbu 
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REUTERS: Aproximativ 624.500 de oameni au intrat în Polonia din Ucraina de la declanșarea 

invaziei rusești 

RADOR (4 martie) - Aproximativ 624.500 de persoane au trecut în Polonia din Ucraina de când Rusia și-a 

început invazia pe 24 februarie, a anunțat vineri poliția de frontieră poloneză. Joi au intrat în Polonia aproximativ 

99.200 de persoane, iar vineri aproximativ 25.200 de persoane trecuseră frontiera până la ora 6:00 GMT. 

(REUTERS - 4 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Peste 90.000 de persoane au trecut în Slovacia din Ucraina de la începutul invaziei 

rusești 

RADOR (4 martie) - Slovacia a înregistrat 90.329 de persoane care au trecut granița din Ucraina de când a 

început invazia rusă, pe 24 februarie, a anunțat vineri poliția. În ultimele 24 de ore, până vineri dimineața, 11.279 

de ucraineni au trecut granița, a comunicat poliția. (REUTERS - 4 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Peste 18.000 de refugiați din Ucraina au ajuns până acum în Germania 

RADOR (4 martie) - Peste 18.000 de refugiați din Ucraina au ajuns până acum în Germania, iar aproximativ 

3.000 dintre aceștia nu sunt cetățeni ucraineni, a declarat, vineri, un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne 

german. "Bineînțeles că oamenii care se refugiază din zona de război pot intra în UE, indiferent dacă sunt solicitanți 

de azil ucraineni sau cetățeni din state terțe", a spus purtătorul de cuvânt. Acesta a adăugat că majoritatea celor 

care nu sunt ucraineni aveau reședință permanentă în Ucraina, ceea ce înseamnă că nu trebuie să treacă printr-o 

procedură de azil. (REUTERS - 4 martie, ora 13:54) /mbrotacel/gpodea 

NOVINI: Bulgaria activează un registru electronic al adăposturilor anti-bombe 

RADOR (4 martie) - Săptămâna viitoare, Bulgaria va activa un registru electronic național al adăposturilor 

și buncărelor anti-bombe din țară. Inițiativa aparține Direcției Generale de Securitate împotriva Incendiilor și 

Protecția Populației. Informația a fost anunțată la Blagoevgrad de comisarul-șef Nikolai Nikolov, șeful direcției, 

în cadrul lansării unui proiect strategic transfrontalier legat de consolidarea protecției populației împotriva 

dezastrelor, accidentelor și catastrofelor. "În această etapă, nu există motive de panică la noi, având în vedere 

ostilitățile care au loc la câteva sute de kilometri de țară. Au fost activate toate mecanismele de protecție a 

populației, este în curs de desfășurare introducerea unui nou sistem electronic de avertizare, legat de locațiile 

adăposturilor anti-bombe din fiecare localitate", a subliniat Nikolov. În prezent, se lucrează la o nouă aplicație 

mobilă de semnalizare pentru diferite tipuri de pericole, cum ar fi accidente rutiere sau inundații. Fondurile oferite 

pentru noua aplicație sunt de aproximativ 6 milioane de leva (circa 3 milioane de euro). (www.novini.bg - 4 martie) 

/ddaniela/cpodea 

RRA: Comisia Europeană a decis să suspende cooperarea în materie de inovare, cercetare și știință 

cu instituțiile ruse 

RADOR (4 martie) - Comisia Europeană a decis astăzi să suspende cooperarea în materie de inovare, 

cercetare și știință cu instituțiile ruse din aceste domenii, ca urmare a invaziei Moscovei în Ucraina. Potrivit 

redactorului nostru Carmen Gavrilă, Comisia nu va mai înîncheia niciun contract sau acord nou cu organizații 

ruse, în baza programului ''Orizont Europa''. De asemenea, Executivul european suspendă plățile dintre entitățile 

ruse de cercetare care au acum în derulare contracte cu Uniunea Europeană. De altfel, toate proiectele de cercetare 

cu Rusia din programele ''Orizont Europa'' și ''Orizont 2020'' vor fi revizuite. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 15:02) /lalexandrescu/gpodea 

MTI: Emisia televiziunilor rusești RT și Sputnik, suspendată în Ungaria 

RADOR (4 martie) - Ungaria asigură aplicarea deciziei UE privind încetarea recepției televiziunilor rusești" 

- a anunțat vineri Autoritatea Națională pentru Media și Comunicații (NMHH) din Ungaria. În comunicatul NMHH 

se amintește că, în cursul zilei de marți, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o dispoziție privind suspendarea 

emisiunilor Russia Today (RT) și Sputnik pe teritoriul tuturor statelor membre ale UE. În expunerea de motive a 
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NMHH, se precizează că Rusia duce o campanie continuă de dezinformare privind războiul împotriva Ucrainei. 

Autoritatea ungară de reglementare privind media a subliniat că decizia UE, adoptată pe 1 martie, se referă la toate 

platformele RT și Sputnik, atât la  de televiziune, cât și la conținuturile de pe internet, iar furnizorii trebuie să 

blocheze accesul la acestea pe teritoriul UE, deci și în Ungaria. "În registrul Autorității Naționale pentru Media și 

Comunicații, există furnizori pe a căror grilă de programe figurează televiziunea RT, astfel încât NMHH le-a cerut 

desființarea acestui serviciu. Interdicția UE se referă și la furnizorii de servicii de internet, pe care NMHH îi 

verifică permanent - se mai scrie în comunicat. (MTI - 4 martie) /ademeny/gpodea 

RIA NOVOSTI: La Ambasada Rusiei în Țările de Jos a fost aruncat un rucsac cu "cocteil 

Molotov" 

RADOR (4 martie) - Pe teritoriul Biroului consular al Ambasadei Rusiei în Țările de Jos a fost aruncat un 

rucsac cu un amestec inflamabil (un "cocteil Molotov"), clădirea a fost încercuită de poliție, se desfășoară o 

anchetă, a comunicat, pentru RIA - Novosti, secretarul misiunii diplomatice rusești la Haga, Irina Gridina. 

Incidentul s-a produs în seara de 3 martie. Potrivit oficialului rus, organele de ordine olandeze și geniștii au ajuns 

imediat la fața locului. Rucsacul cu amestecul inflamabil a fost trimis la expertiză, a mai arătat Gridina. (www.ria 

- 4 martie) /snicolau/lalexandrescu 

BBC: Un sondaj de opinie sugerează că suedezii ar dori aderarea la NATO 

RADOR (5 martie) - Pentru prima dată, un sondaj de opinie a sugerat că majoritatea suedezilor favorizează 

aderarea la NATO. Sondajul realizat de ziarul Aftonbladet indică faptul că 71% dintre repondenți doresc statutul 

de membru NATO pentru țară, ceea ce reprezintă o creștere de 9% față de luna ianuarie. Ministerul suedez al 

Apărării a declarat că evenimentele din Ucraina nu înseamnă că decizia ar trebui luată în grabă. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 5 martie, ora 0:00) /aionita/sdm2 

REUTERS: Marea Britanie va confisca proprietățile oligarhilor ruși acolo unde există temei 

juridic 

RADOR (4 martie) - Marea Britanie va confisca proprietățile oligarhilor ruși dacă există temeiul legal pentru 

a face acest lucru, a declarat vineri vicepremierul britanic Dominic Raab. "Dacă avem dovezi și există o bază 

legală, o vom face", a spus dl Raab pentru LBC Radio când a fost întrebat despre perspectiva confiscării 

proprietăților ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina. Întrebat dacă ar sprijini folosirea unor astfel de proprietăți 

pentru a găzdui refugiații ucraineni, el a spus: "Da, absolut. Analizăm toate posibilitățile". (REUTERS - 4 martie) 

/opopescu/dsirbu 

BBC: BBC suspendă temporar activitatea jurnaliștilor din Rusia 

RADOR (4 martie) - Camera Inferioară a Parlamentului rus a adoptat, vineri o lege care ar impune pedepse 

de până la 15 ani de închisoare pentru persoanele care răspândesc informații "false". Mai multe canale mass-media 

independente din Rusia au fost închise sau au ales să nu mai funcționeze. Posturile internaționale BBC și Deutsche 

Welle au fost restricționate. Prin urmare, directorul general al BBC a anunțat că se suspendă temporar activitatea 

tuturor jurnaliștilor BBC din Rusia, în răspuns la această lege. "Această legislație pare să incrimineze procesul 

jurnalismului independent", a declarat directorul general al BBC, Tim Davie. "Nu ne rămâne altă opțiune decât să 

suspendăm temporar activitatea tuturor jurnaliștilor BBC News și a personalului auxiliar din Federația Rusă, pe 

măsură ce evaluăm consecințele acestei evoluții nedorite. Serviciul nostru  BBC News în limba rusă va continua 

să funcționeze din afara Rusiei. Siguranța personalului nostru este primordială și nu suntem dispuși să îi expunem 

riscului de a fi urmăriți penal doar pentru că își fac datoria. Aș dori să le aduc un omagiu tuturor, pentru curajul, 

determinarea și profesionalismul lor. Ne menținem angajamentul de a oferi informații precise și independente 

publicului din întreaga lume, inclusiv milioanelor de ruși care folosesc serviciile noastre de informare. Jurnaliștii 

noștri din Ucraina și din întreaga lume vor continua să relateze despre invadarea Ucrainei". (www.bbc.com - 4 

martie) /mbrotacel/gpodea 
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RBC: Marea Britanie ar putea caza refugiați ucraineni în vilele confiscate de la oligarhii ruși 

RADOR (4 martie) - Autoritățile britanice ar putea caza refugiați ucraineni în vilele confiscate de la oligarhii 

ruși - potrivit vicepremierului Marii Britanii, Dominic Raab, citat de RBC. (www.rbc.ua - 4 martie) 

/sdan/lalexandrescu 

REUTERS: Norvegia oferă protecție colectivă refugiaților din Ucraina 

RADOR (4 martie) - Norvegia va oferi protecție colectivă ucrainenilor care se refugiază din calea invaziei 

Rusiei, a declarat, vineri, prim-ministrul Jonas Gahr Stoere, reflectând un demers similar din partea Uniunii 

Europene. Aproximativ 300 de ucraineni au ajuns până acum în statul nordic, care nu este membru al Uniunii 

Europene însă face parte din Piața Unică Europeană și din Zona Schengen. Protecția colectivă a refugiaților 

anulează necesitatea unor cereri de azil individuale și a fost implementată ultima dată de Norvegia în timpul 

războaielor balcanice din anii 1990. (REUTERS - 4 martie, ora 19:24) /mbrotacel/gpodea 

RBC: O instanță din Ucraina a dispus reținerea regizorului rus Nikita Mihalkov 

RADOR (4 martie) - O instanță din Ucraina a dispus reținerea regizorului rus Nikita Mihalkov (76 de ani) 

și a demarat procedura prin care acesta urmează să fie dat în urmărire internațională - transmite RBC, precizând 

că Mihalkov este un susținător al Kremlinului și al războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei. "Vă informez 

oficial, (Nikita Mihalkov - n. red.), că o instanța ucraineană independentă, suverană și corectă a permis procurorilor 

să vă rețină, pentru a vă aduce în fața instanței, unde veți fi pus sub acuzare" - a scris pe Facebook procurorul 

general al Ucrainei, Irina Venediktova. Aceasta a menționat că știe cum va reacționa Mihalkov la acest mesaj. 

Potrivit Irinei Venediktova, regizorul îi va contacta pe "puternicii lumii ruse" și le va cere să comenteze 

documentul. "Aceștia vă vor spune, cu o probabilitate de 100%, că Venediktova a înnebunit și nu trebuie să îi 

acordați atenție. Înțelegând acest lucru, vă mai spun ceva: am lansat deja procedura oficială de înscriere (a 

dumneavoastră, n.r.) pe lista persoanelor urmărite internațional" - a adăugat procurorul general ucrainean. RBC 

notează că Nikita Mihalkov, un mare regizor și actor rus, susține politica lui Putin și a autorităților ruse față de 

Ucraina. Mihalkov a declarat, printre altele, că recunoașterea de către Moscova a așa-numitelor republici populare 

Donețk și Luhansk reprezintă singura cale de ieșire din situația actuală. Artistul a susținut și războiul Federației 

Ruse împotriva Ucrainei. (www.rbc.ua - 4 martie) /sdan/sdm2 

BBC: BBC Serviciul în Limba Rusă și-a suspendat temporar operațiunile în Rusia, dar va continua 

din afara țării 

RADOR (4 martie) - BBC și-a suspendat temporar operațiunile din Rusia, după ce Parlamentul de la 

Moscova a adoptat o nouă legislație care prevede pedepse cu închisoarea de până la 15 ani pentru jurnaliști. "Pentru 

că am fost prinși în această morișcă, în care site-ul nostru a fost blocat, iar noua legislație ne așteptăm ca Vladimir 

Putin să o semneze mâine, am decis să ne oprim, să analizăm toate implicațiile și să decidem ce avem de făcut mai 

departe. Între timp, BBC Serviciul în Limba Rusă va continua să opereze din afara Rusiei. Dacă vom fi în 

continuare blocați, dacă ni se va spune în continuare că ''Nu puteți folosi cuvântul 'război'''... Nu ne putem supune 

legilor rusești și în același timp să servim audiența noastră - milioane de oameni - care se bazează pe noi", a declarat 

Liliane Landor, director al BBC SERVICIUL MONDIAL. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 4 martie, ora 22:00) 

/mbaciu/sdm2 

 

REUTERS: Protestatari sârbi proruși participă la un marș în Belgrad 

RADOR (4 martie) - Sârbi fluturând steaguri rusești și purtând portrete ale președintelui Vladimir Putin au 

participat vineri la un marș în capitala Belgrad înspre Ambasada rusă, într-o rară demonstrație publică a susținerii 

Moscovei după invazia Ucrainei. Serbia se află într-un echilibru foarte fin între aspirațiile europene, parteneriatul 

cu NATO și alianțele sale seculare religioase, etnice și politice cu Rusia. Pentru mulți sârbi, amintirea 

bombardamentelor unor obiective strategice din Serbia de către NATO, pentru a pune capăt războaielor din 

Balcani, din anii 1990, este încă prea proaspătă, acțiune căreia Rusia i s-a opus în Consiliul de Securitate al ONU. 

Președintele sârb, Aleksandar Vučić, care va participa la alegeri în luna aprilie va avea nevoie să păstreze 
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susținerea cetățenilor cu înclinație prorusă. Înainte de începerea marșului, aproximativ 2.000 de persoane s-au 

strâns lângă clădirea prezidențială din centrul Belgradului, ascultând imnurile Rusiei și Serbiei și salutând așa-zisa 

frăție a celor două națiuni, în fața unui monument al Țarului Nicolae al II-lea. Vederile politice ale multor sârbi 

sunt formate de tabloide apropiate președintelui Vučić, care au transmis perspectiva Moscovei asupra războiului 

din Ucraina, dintre care unul a publicat pe prima pagină, în prima zi a invaziei Rusiei in Ucraina, titlul "Ucraina a 

atacat Rusia!". (REUTERS - 4 martie) /aionita/sdm2 

RRA: Refugiații din Ucraina continuă să vină în România, fugind din calea războiului 

RADOR (4 martie) - Refugiații din Ucraina continuă să vină în România, fugind din calea războiului. 

Aproximativ 160.000 de oameni au venit la noi, din țara vecină, de la începutul conflictului și, în timp ce fluxul 

dinspre Ucraina s-a atenuat ușor ieri, s-a intensificat semnificativ cel de la granița cu Republica Moldova. În câteva 

ore, pe aici au intrat peste 11.000 de cetățeni ucraineni, aproape cu o treime mai mulți decât în ziua precedentă. A 

crescut și numărul celor care ies din România - aproape 16.000 au trecut frontiera pe sensul de ieșire din țară ieri, 

din cei mai bine de 103.000 de ucraineni care au venit la noi în țară în drumul lor către vest. În țară sunt acum și 

peste 120 de copii din centre sociale din Ucraina, care au ajuns, în noaptea aceasta, cu ajutorul unei nave sub 

pavilion ucrainean. Nava a acostat în Portul Tulcea, iar după efectuarea formalităților vamale, pasagerii au plecat 

spre centre sociale din alte județe, cu autovehicule puse la dispoziție de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 7:06:18) /mcimpoaca/dsirbu 

RRA: Cetățenii străini și apatrizii provenind din zona conflictului din Ucraina beneficiază de 

aceleași servicii medicale ca asigurații români 

RADOR (4 martie) - Cetățenii străini și apatrizii aflați în situații deosebite, care provin din zona conflictului 

armat din Ucraina, beneficiază de aceleași servicii medicale ca asigurații români, în baza documentului de trecere 

a frontierei acceptat de țara noastră. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a trimis unităților din teritoriu 

informații privind modul în care se acordă serviciile medicale refugiaților din Ucraina. Reprezentanții CNAS 

precizează că refugiații nu vor plăti contribuție de asigurări sociale de sănătate nici pentru medicamente, materiale 

sanitare, dispozitive medicale sau servicii cuprinse în programele naționale de sănătate, transmite reporterul nostru 

Adriana Turea. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 7:10) /dsirbu 

RRA: Casă de bilete prioritară, pentru a simplifica tranzitul refugiaților din Ucraina, în Gara de 

Nord 

RADOR (4 martie) - CFR Călători a deschis în Gara de Nord din București o casă de bilete prioritară cu 

program zilnic pentru a simplifica tranzitul refugiaților din Ucraina. Informații despre circulația trenurilor sunt 

disponibile la numărul de telefon 021. 9521 și pe siteul CFR Călători.ro sau la personalul din stații. Compania 

precizează într-un comunicat că purtarea măștii de protecție este obligatorie pe toată durata călătoriei cu trenurile 

CFR Călători. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 15:00) /lalexandrescu/gpodea 

RRA: Aproape 170 de mii de măști FFP2 sunt distribuite către județele de la frontiera de nord și 

est 

RADOR (4 martie) - Aproape 170 de mii de măști FFP2, care asigură un grad sporit de protecție, sunt 

distribuite către județele de la frontiera de nord și est. Acestea provin din rezerva Ministerului Sănătății și vor 

ajunge prin Direcțiile de Sănătate Publică la personalul medical și la cel care asigură activități de sănătate publică 

pentru refugiații ucraineni, transmite redactorul nostru, Adriana Turea. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 

martie, ora 15:00) /cpodea/gpodea 

RRA: Traficul de pasageri pe Aeroportul Henri Coandă a înregistrat o creștere de peste 40 de 

procente față de cel planificat, din cauza crizei din Ucraina 

RADOR (4 martie) - Traficul de pasageri pe Aeroportul Henri Coandă a înregistrat, în ultimele zile, o 

creștere de peste 40, chiar 50 de procente față de cel planificat, din cauza crizei din Ucraina. Compania Națională 
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Aeroporturi București precizează că în anumite momente ale zilei apar aglomerări pe fluxurile de sosiri și plecări. 

În aceste condiții, pasagerii sunt rugați să vină la aeroport cu două, chiar trei ore înainte de decolare pentru a se 

îmbarca la timp și în siguranță. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 18:00). /geftene/cpodea 

RRA: Peste 170.000 de refugiați ucraineni au trecut frontiera în România de la începutul invaziei 

ruse 

RADOR (5 martie) - Peste 170.000 de refugiați ucraineni au trecut frontiera în România de la începutul 

invaziei ruse, potrivit autorităților române. Dintre aceștia, circa 60.000 au rămas pe teritoriul țării noastre și aproape 

2.000 au solicitat azil. Autoritățile de la București au reafirmat că, în acest moment, în România nu există niciun 

pericol și nici o intensificare a nivelului radiațiilor, după atacul armatei ruse în apropierea centralei nucleare de la 

Zaporojie, din Ucraina. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 5 martie, ora 0:00) /denisse 

RRA: Peste douăsprezece mii de cetățeni români au donat sânge în ultimele cinci zile 

RADOR (4 martie) - Peste douăsprezece mii de cetățeni români au donat sânge în ultimele cinci zile, o parte 

importantă fiind pusă la dispoziție pentru salvarea cetățenilor Ucrainei, potrivit unei postări pe pagina de Facebook 

a Guvernului. Campania a fost deschisă în 27 februarie de premierul Nicolae Ciucă și mai mulți membri ai 

cabinetului, care au donat sânge pentru răniții ucraineni. În context, șeful cabinetului face apel la continuarea 

acțiunilor umanitare necesare în aceste momente poporului ucrainean. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 

martie, ora 21:02) /denisse 

RADOR: Acord de colaborare între Radio România și Teleradio-Moldova 

RADOR, (4 martie 2022)- Vineri, 4 martie, a fost semnat Acordul de colaborare dintre Societatea Română 

de Radiodifuziune și IP Compania Teleradio Moldova. Documentul a fost semnat de către Răzvan Ioan Dincă – 

Președinte Director General Radio România și de Vlad Țurcanu - Director General Teleradio-Moldova. A fost 

prezent la eveniment ES Victor Chirilă, Ambasador al Republicii Moldova la București. 

Primul acord bilateral pe care l-a semnat Radioul Public după apariția Legii de organizare și funcționare 41, 

in 1994, a fost cu Teleradio- Moldova. De atunci și până în prezent, cele două instituții nu au încetat să colaboreze, 

în principal în zona schimbului de informații și emisiuni. Schimbul reciproc de experiență și tehnologii, 

consultările în domeniul studiilor de audiență și ale relației cu ascultătorii, realizarea de programe comune, 

corespondențe, schimbul de artiști și formații muzicale sunt doar câteva dintre prevederile Acordului. 

„Consider că întâlnirea de azi, pe lângă caracterul concret - cel al semnării Acordului de colaborare dintre 

Societatea Română de Radiodifuziune și Compania „Teleradio-Moldova”, are și o valoare simbolică. Am 

convingerea că semnarea noului Acord de colaborare va consolida legăturile dintre instituțiile noastre, iar întâlnirea 

cu domnul director general Țurcanu a fost un bun prilej de a identifica principalele provocări cu care ne confruntăm 

dar, mai ales, un bun prilej pentru a găsi împreună răspunsuri la întrebările ce ne frământă... Domnule Țurcanu, 

am preluat mandatele de conducători ai mediei publice din România și Moldova cam în aceeași perioadă, avem în 

față un mandat deloc simplu având în vedere conjunctura internațională actuala, de aceea, acum, poate mai mult 

ca oricând avem datoria să...ținem aproape.” a declarat Răzvan Ioan Dincă, Președintele Director general al 

Societății Române de Radiodifuziune. 

„Știți foarte bine că în urmă cu o săptămână am examinat și posibilitatea amânării acestei întâlniri simbolice 

și foarte calde după cum s-a dovedit, dar am insistat să ne păstrăm agenda pentru că în felul acesta arătăm că 

războiul din Ucraina nu ne-a turnat plumb în picioare și nu ne face să încremenim în toate proiecțiile noastre de 

viitor, dimpotrivă, o privire către viitorul relațiilor noastre dintre Radiodifuziunea din România și Teleradio-

Moldova trebuie să existe și trebuie să se dezvolte, mai ales că anumite îndoieli cu privire la parcursul comun, 

dacă au existat în trecut, ele se spulberă în aceste zile, în care se vede cu o claritate debordantă cum se împart 

lumile și cărei lumi îi aparținem noi. Misiunea noastră este să adunăm oamenii laolaltă și să le vorbim pe aceeași 

voce. Vă mulțumesc domnule președinte pentru o atitudine personală specială, pentru mine și pentru colegii mei, 

îi mulțumesc domnului ambasador că ne este alături și ne sprijină, asta însemnând că este vorba despre un proiect 

ce depășește cadrul strict instituțional.” a declarat la finalul ceremoniei de semnare Vlad Țurcanu, Director General 

Teleradio-Moldova. /rungureanu/lalexandrescu 
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RRA: Timpi de așteptare de până la trei ore în punctul de frontieră Nădlac 2 

RADOR (4 martie) - Timpi de așteptare de până la trei ore se înregistrează la această oră în punctul de 

frontieră Nădlac 2, situat pe autostrada A 1, pe sensul de ieșire din țară în Ungaria, din cauza numărului mare de 

autoturisme ce se prezintă la control, cumulat cu lipsa personalului de control de partea ungară a frontierei. Pentru 

fluidizarea traficului intens, Poliția de Frontieră Română a deschis șase benzi pe sensul de ieșire. Pentru ieșirea 

din țară, autoritățile recomandă și punctele de frontieră Nădlac 1, Turnu și Vărșand, unde timpii de așteptare pentru 

controlul documentelor de călătorie sunt cuprinși între 10 și 30 de minute - ne-a informat corespondentul nostru 

în județul Arad, Ioan Suciu. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 12:01) /dsirbu 

REUTERS: Biroul ONU pentru drepturile omului confirmă decesul a 331 civili, de la debutul 

invaziei ruse în Ucraina 

RADOR (4 martie) - Biroul ONU pentru drepturile omului a anunțat, vineri, că a fost confirmat decesul a 

331 civili și rănirea altor 675, în Ucraina, de la începutul invaziei ruse, la 24 februarie, adăugând că bilanțul real 

este, probabil, mult mai grav. Potrivit raportului ONU, numărul morților a ajuns la 331, de la 249, în raportarea 

anterioară. Printre aceștia se numără 19 copii, potrivit biroului ONU pentru drepturile omului, care precizează că 

cele mai multe victime au fost ucise de arme explozive, precum: bombardamente de artilerie, lansatoare de rachete 

multiple și raiduri aeriene, și cu rachete. (REUTERS - 4 martie, ora 16:06) /mbrotacel/lalexandrescu 

CNN: WFP își începe operațiunea de furnizare a ajutoarelor alimentare de urgență în Ucraina 

RADOR (4 martie) - Directorul Programului Alimentar Mondial (WFP), David Beasley, și echipa acestuia 

au ajuns în Ucraina, pentru a începe operațiunea de acordare a ajutoarelor alimentare de urgență pentru persoanele 

care se refugiază din Ucraina. "Cei un milion de refugiați ar putea fi, de fapt, cei mai norocoși. În prezent, se află 

acum 40 de milioane de oameni în Ucraina, care vor avea nevoie de ajutor. Vom încerca să ajungem imediat la 

aproximativ 3-5 milioane dintre aceștia. Evident, nu știm cum vor funcționa lanțurile de aprovizionare, activitatea 

comercială, punctele de distribuție", a declarat Beasley, după ce a traversat granița din Polonia în Ucraina, unde 

se află mii de persoane care încearcă să plece din Ucraina. (CNN INTERNATIONAL - 4 martie, ora 9:52) 

/mbrotacel/sdm2 

RRA: 150 de radiouri publice europene vor difuza simultan vineri piesa lui John Lennon ”Oferă 

păcii o șansă” 

RADOR (4 martie) - 150 de radiouri publice europene vor difuza simultan vineri de la 7:45 GMT piesa 

”Oferă păcii o șansă” scrisă de fostul Beatles John Lennon pentru a cere încetarea războiului din Ucraina, a anunțat 

joi Uniunea Europeană de Radiodifuziune. Cunoscuta melodie va putea fi ascultată de nu mai mult de 25 de țări, 

între care și Ucraina, inclusiv la posturile de radio private care se vor alătura inițiativei, a precizat uniunea cu sediul 

la Geneva, cea mai mare alianță de media publică din lume, cu 113 membri din 56 de țări. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 5:00) /ilapadat 

XII.5. Perspectiva de mediu  

REUTERS: Dacă generatorul incendiat al centralei nucleare Zaporojie din Ucraina sare în aer va 

provoca un Cernobîl de 10 ori mai mare 

RADOR (4 martie) - Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a declarat vineri că primul generator 

al centralei nucleare Zaporojie din nord-vestul țării a luat foc după un atac al trupelor ruse. Dacă va sări în aer 

generatorul, dezastrul provocat va fi de 10 ori mai mare decât cel produs în 1986 la centrala nucleară Cernobîl, a 

avertizat ministrul Kuleba. Agenția rusă de știri RIA relatează că pompierii nu se pot apropia de centrală pentru a 

stinge flăcările pentru că trupele ruse trag direct în ei. (REUTERS - 4 martie, ora 2:42) /mbaciu/ilapadat 
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RRA: Șeful AIEA, Rafael Grossi, a făcut apel la încetarea luptelor în apropierea centralei 

Zaporojie 

RADOR (4 martie) - Soldații ruși au intrat în această noapte în centrala Nucleară Zaporojie, cea mai mare 

din Europa, a anunțat purtătorul de cuvânt al centralei, citat de agenția UNIAN. El a anunțat anterior că un incendiu 

s-a declanșat la o unitate în urma unui bombardamentului rusesc. Muncitorii au construit baricade improvizate 

pentru a bloca accesul în perimetrul centralei și le cer soldaților ruși într-o înregistrare video postată pe internet să 

înceteze să mai tragă spre acest obiectiv nuclear. Autoritățile de la Kiev cer la rândul lor încetarea atacului pentru 

a permite pompierilor să stingă focul și să stabilească o zonă de securitate. Potrivi Reuters, Ministerul ucrainean 

de Externe a avertizat că dacă va exista o explozie va fi de 10 ori mai mare decât cea de la Cernobîl. Și șeful 

Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a făcut apel la încetarea luptelor în apropierea 

centralei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 3:00) /ilapadat 

REUTERS: Niveluri ridicate de radiații în jurul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, după 

un atac al trupelor ruse 

RADOR (4 martie) - Associated Press relatează că un oficial al guvernului ucrainean, al cărui nume nu a 

fost făcut public, a declarat că în apropiere de centrala nucleară Zaporojie din nord-vestul țării au fost detectate 

niveluri ridicate de radiații. Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a declarat pe Twitter că centrala a 

luat foc din cauza atacului din toate părțile al trupelor ruse. Pompierii veniți să stingă flăcările au declarat vineri 

că nu se pot apropia de centrală pentru că forțele ruse trag direct asupra lor. Centrala Zaporojie este cea mai mare 

centrală nucleară din Europa. (REUTERS - 4 martie, ora 3:12) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Incendiul de la centrala Zaporojie din Ucraina a izbucnit în afara perimetrulu 

centralei (serviciul de urgență) 

RADOR (4 martie) - Serviciul de urgență din Ucraina a anunțat vineri că incendiul de la centrala nucleară 

Zaporojie din nord-vestul țării a izbucnit în afara perimetrului centralei. (REUTERS - 4 martie, ora 3:48) 

/mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Nivelul radiațiilor la centrala Zaporojie din Ucraina este normal, a anunțat directorul 

centralei 

RADOR (4 martie) - Potrivit ultimelor informații, la centrala nucleară Zaporojie din nord-vestul Ucrainei a 

fost securizat nivelul normal de radiații în jurul centralei, relatează vineri televiziunea ucraineană 24 TV și citează 

declarațiile directorului centralei. Anterior, în zona centralei a izbucnit un incendiu din cauza luptelor dintre trupele 

rusești și forțele ucrainene. Ulterior, s-a constatat că incendiul respectiv s-a produs, de fapt, în afara perimetrului 

centralei, cea mai mare centrală nucleară din Europa. (REUTERS - 4 martie, ora 3:54) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Ucraina a informat AIEA că nivelul radiațiilor la centrala nucleară Zaporoije este normal 

RADOR (4 martie) - Autoritatea de reglementare nucleară din Ucraina a transmis Agenției Internaționale 

pentru Energie Atomică (IAEA) că "nu s-au raportat modificări ale nivelului radiațiilor la centrala nucleară 

Zaporoije", a scris vineri pe Twitter IAEA. Anterior, autoritățile ucrainene au anunțat că la centrală a izbucnit un 

incendiu, în timp ce forțele ruse atacau "din toate părțile". Ulterior, echipajele de pompieri au sosit la locul 

incendiului, dar nu au putut să se apropie din cauza tirurilor forțelor ruse. (CNN INTERNATIONAL, 4 martie, 

ora 4:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Președintele SUA a discutat cu experți în securitate nucleară despre incidentul de la 

centrala Zaporojie din Ucraina 

RADOR (4 martie) - Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a avut joi seara o convorbire telefonică cu 

președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în care a cerut informații despre incidentul de la centrala nucleară 

Zaporojie, unde a izbucnit un incendiu, pe fondul luptelor dintre trupele rusești și forțele ucrainene, informează 

vineri Casa Albă. Președintele Biden a discutat și cu un oficial de securitate de la Departamentul Energiei pentru 
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a fi informat cu privire la evoluția incidentului de la centrala Zaporojie. Președintele Biden s-a alăturat 

președintelui Zelenski în a îndemna Rusia să înceteze activitățile militare din jurul centralei Zaporojie, pentru a 

permite echipajelor de pompieri să acceseze zona și să stingă incendiul, precizează Casa Albă. (CNN 

INTERNATIONAL, 4 martie, ora 4:00) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Experții americani în reactoare nucleare vorbesc despre incidentul de la centrala Zaporojie 

din Ucraina 

RADOR (4 martie) - Deși informațiile privind incendiul izbucnit la centrala nucleară Zaporojie din sud-

estul Ucrainei sunt alarmante, sunt în continuare multe necunoscute, a declarat vineri expertul american în arme 

nucleare Jeffrey Lewis. Până acum, condițiile radiațiilor, monitorizate și raportate la fiecare câteva minute, arată 

"normal", susține Jeffrey Lewis, director al Programului de Neproliferare pentru Estul Asiei, din cadrul Centrului 

pentru Studii de Neproliferare "James Martin". Sunt detectori de radiații "peste tot", capabili să surprindă orice 

creștere a radiațiilor, cât de mică, a mai spus Jeffrey Lewis. "Reactoarele sunt uriașe, sigilate și izolate în cămăși 

de beton. Nu au cum să ia foc. Nu știm ce a provocat acel incendiu", a declarat expertul american. Dacă un potențial 

incendiu străpunge structura de izolare a reactorului, atunci lucrurile pot deveni extrem de periculoase, a mai spus 

Jeffrey Lewis, care a adăugat: "Dar acolo lucrează oameni 24 de ore din 24 și ei pot opri imediat reactorul, înainte 

ca un incendiu să ajungă la el". "Cel mai mare pericol ar putea fi dacă zona de izolare a reactorului ar fi avariată, 

să spunem, de o rachetă", a mai declarat expertul american. James Acton, co-director al Programului pentru Politici 

Nucleare de la Fundația Carnegie pentru Pacea Internațională, a declarat că cea mai mare îngrijorare este dacă 

sistemele de răcire ale reactoarelor au fost perturbate sau avariate. Dacă reactoarele nu se mai pot răci, 

combustibilul din reactoare se încinge și se topește. "Sunt sigur că reactorul a fost oprit, dar combustibilul este în 

continuare radioactiv și necesită în continuare răcire. Reactorul trebuie menținut rece atâta vreme cât există 

combustibil în el. Reactorul trebuie menținut permanent rece", a insistat James Acton, care a precizat că, dacă 

răcirea se oprește, o topire a miezului reactorului se poate produce între câteva ore și câteva zile, în funcție de cât 

de radioactiv este reactorul respectiv. (CNN INTERNATIONAL, 4 martie, ora 4:00) /mbaciu/ilapadat 

RRA: Nivelul de radiații a rămas neschimbat în apropierea centralei nucleare Zaporojie, a 

informat Kievul Agenția pentru Energia Atomică 

RADOR (4 martie) - Autoritățile ucrainenene au revenit și au dat asigurări că nu a crescut nivelul radiațiilor 

la centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, unde s-a declanșat un incendiu în această noapte în 

urma unui bombardament rusesc. Directorul centralei a indicat că securitatea nucleară este acum garantată. Agenția 

Internațională pentru Energia Atomică precizează că a fost informată de Kiev că nivelul de radiații a rămas 

neschimbat în zonă, iar focul a izbucnit la o clădire de antrenament și la un laborator și nu a afectat echipamente 

esențiale. Pe de altă parte, potrivit agenției ucrainene UNIAN, directorul general Igor Murașov a afirmat că 

pericolul nu a trecut, focul nu este stins, iar pompierii sunt încă împiedicați să intervină. Președintele Volodimir 

Zelenski a vorbit despre teroare nucleară și a acuzat Moscova într-un mesaj video că prin atacul asupra centralei a 

intenționat să repete catastrofa de la Cernobîl. El l-a informat telefonic spre situație pe omologul sau american Joe 

Biden, care a cerut se Rusiei să își înceteze activitățile militare în zonă și să permită accesul pompierilor. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 5:00) /ilapadat 

RADOR (4 martie) - Un bombardament a declanșat un incendiu în această noapte la centrala nucleară de la 

Zaporojie, cea mai mare din Europa, dar Kievul spune că securitatea acesteia este acum garantată, iar în nivelul 

radiațiilor nu a crescut în zonă. Cu puțin timp în urmă pompierilor li s-a permis să intervină. Președintele Volodimir 

Zelenski a vorbit de teroare nucleară, iar premierul britanic Boris Johnson afirmă că acțiunile iresponsabile ale 

președintelui rus pot amenința siguranța întregii Europe și cere convocarea de urgență a Consiliului de Securitate 

ONU. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 6:00) /ilapadat 

REUTERS: Reactoarele centralei nucleare Zaporojie din Ucraina sunt oprite în siguranță, nu se 

înregistrează creșteri ale radiațiilor 

RADOR (4 martie) - Secretarul pentru energie din Statele Unite, Jennifer Granholm, a declarat joi că 

reactoarele de la centrala nucleară Zaporojie din sud-estul Ucrainei "sunt protejate de structuri de izolare robuste, 

iar reactoarele au fost oprite în siguranță". Jennifer Granhom a scris pe Twitter că a discutat cu ministrul energiei 
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din Ucraina cu privire la situația de la centrala Zaporojie, unde în timpul luptelor dintre trupele rusești și forțele 

guvernamentale ucrainene a izbucnit un incendiu în apropiere de centrală. "Nu am constatat creșteri ale radiațiilor 

în apropierea centralei", a precizat Jennifer Granholm. (REUTERS - 4 martie, ora 5:06) /mbaciu/ilapadat 

UNIAN: Incendiul izbucnit în una dintre clădirile Centralei Nucleare Zaporijjea a fost localizat 

RADOR (4 martie) - Incendiul izbucnit în una dintre clădirile Centralei Nucleare Zaporijjea a fost localizat, 

se menționează într-un comunicat postat pe canalul Telegram de Serviciul de Stat de Urgență. ''La ora 5:55, 

incendiul izbucnit în clădirea care are dimensiunea de 60x40 m Centralei Nucleare Zaporijjea din orașul Enerhodar 

a fost localizat pe o suprafață de 2.000 de metri pătrați. Deocamdată, nu sunt victime sau răniți'', se mai precizează 

în comunicat. Pompierii care au participat la stingerea incendiului de la Centrala Nucleară Zaporijjea susțin că nu 

sunt victime și nici răniți. În cursul nopții de 4 martie, invadatorii ruși au intrat în zona primei unități, primul 

reactor, a Centralei Nucleare Zaporijjea. Salvatorii nu au putut să înceapă imediat stingerea incendiului. Această 

unitate a fost conectată la rețea în urmă cu o săptămână, iar în urmă cu câteva zile a fost trecută în starea de reparații 

planificate. Un purtător de cuvânt al Centralei Nucleare Zaporijjea a înregistrat un mesaj video, în care declara că 

militarii din Rusia au lansat atacuri asupra centralei nucleare. Mai târziu au apărut informațiile potrivit cărora la 

Centrala Nucleară Zaporijjea a izbucnit un incendiu. Președintele Zelenski a reacționat la atacul lansat de ruși 

asupra Centralei Nucleare Zaporijjea și a cerut Europei și lumii întregi să se trezească și a avertizat că pot exista 

consecințe în cazul în care centrala nucleară va exploda. Președintele rus, Vladimir Putin, de fapt, a început deja 

un război nuclear, de care Occidentul se temea atât de mult. Acum, Occidentul ar trebui să ia măsuri. 

(www.unian.net - 4 martie) /vdraguta/dsirbu 

CNN: Incendiul de la centrala nucleară Zaporijjia a început la clădirea de instruire, informează 

Serviciul de Urgență din Ucraina 

RADOR (4 martie) - Incendiul izbucnit joi noaptea la centrala nucleară Zaporijjia din sud-estul Ucrainei a 

început în clădirea de instruire din afara principalului reactor, informează Serviciul de Urgență din Ucraina (SES). 

"La ora 5:20 a.m. ora locală, Serviciul de Urgență a răspuns unui apel privind izbucnirea unui incendiu în clădirea 

de instruire de la centrala nucleară Zaporijjia", se arată într-uj comunicat al SES postat pe Telegram. Aproximativ 

40 de pompieri și 10 unități de intervenție acționează în prezent pentru stingerea flăcărilor, a precizat SES. "Forțele 

de ocupație se vor confrunta cu o pedeapsă severă pentru atacul cinic asupra celei mai mari centrale nucleare din 

Europa", mai scrie SES pe Telegram. Un purtător de cuvânt de la centrala Zaporijjia, Andri Tuz, a declarat vineri 

pentru CNN: "Nu știu cât de departe va merge Putin. Nimeni nu crede că ei pot începe să tragă la centrala nucleară. 

Trebuie să oprim acum războiul și să nu așteptăm să se producă o catastrofă nucleară!"(CNN INTERNATIONAL, 

4 martie, ora 6:00) /mbaciu/dsirbu 

UNIAN: Incendiul izbucnit în una dintre clădirile centralei nucleare Zaporije a fost localizat 

RADOR (4 martie) - Incendiul izbucnit în una dintre clădirile centralei nucleare Zaporije a fost localizat, se 

menționează într-un comunicat postat pe canalul Telegram de Serviciul de Stat de Urgență. ''La ora 5:55, incendiul 

izbucnit în clădirea care are dimensiunea de 60x40 m centralei nucleare Zaporije din orașul Enerhodar a fost 

localizat pe o suprafață de 2.000 de metri pătrați. Deocamdată nu sunt victime sau răniți'', se mai precizează în 

comunicat. Pompierii care au participat la stingerea incendiului de la centrala nucleară Zaporije susțin că nu sunt 

victime și nici răniți. În cursul nopții de 4 martie, invadatorii ruși au intrat în zona primei unități, primul reactor al 

centralei nucleare Zaporije. Salvatorii nu au putut să înceapă imediat stingerea incendiului. Această unitate a fost 

conectată la rețea în urmă cu o săptămână, iar în urmă cu câteva zile a fost trecută în starea de reparații planificate. 

Un purtător de cuvânt al centralei nucleare Zaporije a înregistrat un mesaj video, în care declara că militarii din 

Rusia au lansat atacuri asupra centralei nucleare. Mai târziu au apărut informațiile potrivit cărora, la centrală a 

izbucnit un incendiu. Președintele Zelenski a reacționat la atacul lansat de ruși asupra centralei și a cerut Europei 

și lumii întregi să se trezească și a avertizat că pot exista consecințe în cazul în care centrala nucleară va exploda. 

Președintele rus, Vladimir Putin, de fapt, a început deja un război nuclear, de care Occidentul se temea atât de 

mult. Acum, Occidentul ar trebui să ia măsuri. (www.unian.net - 4 martie) /vdraguta/ilapadat 
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KORRESPONDENT: Reactoarele Centralei Nucleare Zaporijjea sunt în pericol 

RADOR (4 martie) - Angajații Centralei Nucleare Zaporijjea fac tot posibilul, dar incendiul continuă, iar 

pompierii nu au fost lăsați să intre, din cauza bombardamentelor. Din cauza incendiului izbucnit la Centrala 

Nucleară Zaporijjea, siguranța nucleară a centralei a fost încălcată. Din cauza bombardării continue a invadatorilor 

ruși, reactoarele sunt în pericol, anunța în noaptea de vineri, 4 martie, Serviciul de presă al Enerhoatom și directorul 

general al Centralei Nucleare Zaporijjea, Ihor Murașhov. "S-a încălcat siguranța nucleară la Centralei Nucleare 

Zaporijjea. Facem tot posibilul, dar focul este aprins, pompierii nu au avut voie să intre. Sunt pericole mari. Au 

loc ostilități în zona centralei. Reactoarele sunt în pericol", susține conducerea centralei. Șeful Administrației 

Regionale de Stat Zaporijjea, Oleksandr Staruh, a precizat că "situația continuă să fie foarte dificilă. Conducerea 

și personalul depun toate eforturile''. Amintim că noaptea trecută, ca urmare a bombardării Centralei Nucleare 

Zaporijjea de către trupele ruse, a izbucnit un incendiu într-o clădire de instruire a centralei. Deoarece inamicul nu 

încetează focul, pompierii nu pot ajunge la sursa incendiului. Potrivit Serviciului de Stat de Urgență, a treia unitate 

a centralei a fost deconectată de la rețeaua electrică, doar a patra mai funcționează. Într-un mesaj video, 

președintele Volodimir Zelenski a îndemnat Europa să se trezească de urgență și să ia măsuri pentru a evita o 

catastrofă nucleară, care ar fi mult mai gravă comparativ cu cea de la Cernobîl. (www.korrespondent.net - 4 martie) 

/vdraguta/dsirbu 

UNIAN: Incendiul de la centrala nucleară Zaporijjia a fost stins 

RADOR (4 martie) - Autoritățile ucrainene au anunțat că incendiul de la centrala nucleară Zaporijjia, sud-

estul Ucrainei, a fost stins și au precizat că nu există victime. Amintim că un incendiu a izbucnit, în noaptea de joi 

spre vineri, la centrala nucleară din Enerhodar, cea mai mare din Europa. Potrivit părții ucrainene, incendiul a 

izbucnit ca urmare a atacurilor lansate în zonă de trupele invadatoare ruse. (www.unian.net - 4 martie) /sdan/dsirbu 

BBC: Reactoarele de la centrala nucleară Zaporijjia nu au fost afectate de incendiu 

RADOR (4 martie) - Forțele rusești au ocupat cea mai mare centrală nucleară din Ucraina, la câteva ore 

după ce un incendiu a izbucnit în timpul bombardării complexului. Oficiali ucraineni au declarat că incendiul de 

la centrala nucleară Zaporijjia nu a afectat clădirile principale și că focul a fost stins. Directorul general al AIEA, 

Rafael Grossi, a declarat că doi membri ai echipelor de securitate au fost răniți, adăugând însă că instalațiile sunt 

în siguranță: "Este important de spus că niciun sistem de siguranță de la cele șase reactoare ale centralei nu a fost 

afectat și că nu au existat emisii de materiale radioactive". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 4 martie, ora 12:01) 

/opopescu/dsirbu 

RBC: Trei morți și doi răniți în urma atacului lansat de ruși asupra centralei nucleare din regiunea 

Zaporijjia 

RADOR (4 martie) - Operatorul centralelor nucleare din Ucraina, Energoatom, a anunțat, vineri, că trei 

militari ucraineni au murit și alți doi au fost răniți în urma atacului lansat de trupele ruse asupra centralei nucleare 

din Enerhodar, regiunea Zaporijjia. "Pierderi ale armatei ucrainene după asaltul nocturn asupra Centralei Nucleare 

Zaporijjia: 3 morți și 2 răniți, dintre care unul este în stare gravă. Eroicii apărători ai stației au neutralizat un tanc 

inamic cu tot cu echipaj. Personalul stației nu a fost rănit" - notează compania. (www.rbc.ua - 4 martie) 

/sdan/gpodea 

REUTERS: Ocuparea centralei Zapirijjia de către Rusia crește riscul unui dezastru nuclear 

(Ministerul de Externe ucrainean) 

RADOR (4 martie) - Ministerul ucrainean de Externe a cerut, vineri, comunității internaționale, să adopte 

măsuri decisive, după ce forțele ruse aflate în Ucraina au preluat controlul asupra celei mai mari centrale nucleare 

din Europa - fapt care, potrivit ministerului ucrainean, crește riscul unui dezastru nuclear. Oficialii afirmă că 

centrala Zaporijjia din sud-estul Ucrainei funcționează normal, după ce a fost ocupată de forțele ruse, în urma 

luptelor de noaptea trecută. Ministerul atrage atenția că orice avarie la o unitate de stocare a deșeurilor nucleare ar 

putea emana radiație nucleară. "În consecință, un dezastru nuclear de această amploare ar putea depăși toate 
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accidentele anterioare de la centralele nuclear-electrice", precizează un comunicat al ministerului ucrainean. 

(REUTERS - 4 martie) /mbrotacel/cpodea 

DARIK: În Bulgaria nu există nicio urmă de radiații (directorul Centrul Național de Radiobiologie 

și Protecție împotriva Radiațiilor) 

RADOR (4 martie) - Directorul Centrului Național de Radiobiologie și Protecție împotriva Radiațiilor din 

Bulgaria, dr. docent Jana Djunova, a acordat un interviu Agenției BTA, în care a vorbit despre îngrijorările legate 

de radiații pe fondul războiului din Ucraina și despre un eventual tratament cu iodură de potasiu. "În acest moment, 

în Bulgaria nu există niciun motiv de îngrijorare cu privire la nivelul de radiații și nici în privința administrării 

tabletelor de iodură de potasiu. Pentru a fi eficientă, iodura de potasiu se administrează cu 24 de ore înainte de 

apariția radiațiilor și cu până la două ore după debutul acesteia", a explicat Djunova, adăugând că este suficient un 

singur comprimat. "Ministerul Sănătății a dispus măsurători zilnice - prelevare de probe de aer și depuneri 

atmosferice. În principiu, controlul normal efectuat prin măsurători se face o dată la trei luni. Țara noastră are o 

organizare suficient de bună și populația va fi avertizată din timp când și dacă să ia tablete de iod. Tableta, 

administrată înainte de apariția unui nor radioactiv, nu numai că nu ajută, ci dăunează. Oamenii nu trebuie să bea 

tinctura de iod care se vinde în farmacii, deoarece, pe lângă faptul că nu ajută, va dăuna, în special persoanelor 

care trăiesc în zone cu deficit de iod. Tinctura de iod nu se bea, ea este folosită doar pentru dezinfectare în 

intervenții chirurgicale și răni. Iodul radioactiv este, de asemenea, utilizat pentru a trata cancerul tiroidian. Pentru 

copii, femei însărcinate și mame care alăptează, consumul inutil de iodură de potasiu este absolut interzis și 

dăunător. Tabletele de iodură de potasiu, care sunt în doza potrivită, nu sunt vândute în farmacii. Aceste tablete 

sunt cumpărate de către stat, păstrate în depozite și există planuri de distribuire. Bulgaria are nevoie de campanii 

de comunicare, oamenii trebuie să fie informați. În cazul unui incident, este obligatoriu ca oamenii să asculte, să 

urmărească sau să citească surse de informare verificate și de încredere", a precizat specialistul bulgar. "Oamenii 

au devenit îngrijorați după ce au aflat că statul alocă anumite fonduri pentru achiziționarea de tablete de iodură de 

potasiu pentru completarea rezervei, dar acest lucru a fost necesar, deoarece cantitatea lor este reînnoită la fiecare 

cinci ani. Aceste tablete sunt un preparat farmaceutic și au o dată de expirare. Bulgaria a decis că tabletele de 

iodură de potasiu au o perioadă de valabilitate de cinci ani, însă există țări care au stabilit că această perioadă este 

de 10 ani. Există suficiente tablete de iodură de potasiu în țara noastră, întrucât menținem o rezervă din cauza 

Centralei nucleare de la Kozlodui, fiind planificată furnizarea lor pe o rază de 30 de kilometri. Se păstrează și o 

rezervă suplimentară, în cazul în care comprimatele trebuie furnizate persoanelor care locuiesc în cealaltă parte a 

țării", a menționat dr. docent Jana Djunova. (www.dariknews.bg - 4 martie) /ddaniela/dsirbu 

RRA: Măsurătorile autorităților române nu arată creșterea radioactivității mediului în urma 

incendiului de la centrala nucleară Zaporojie 

RADOR (4 martie) - Măsurătorile autorităților române nu arată creșterea radioactivității mediului în urma 

incendiului de la centrala nucleară Zaporojie din Ucraina. Într-o comunicare oficială, reprezentanții Agenției 

Naționale de Protecție a Mediului spun că valorile înregistrate sunt normale pentru această perioadă și nu prezintă 

risc pentru mediu sau populație. Monitorizarea permanentă este derulată în acest moment de Rețeaua Națională de 

Supraveghere a Radioactivității Mediului coordonată de Laboratorul Național de Referință pentru Radioactivitate. 

Reporterul nostru, Bogdan Isopescu, notează că instituțiile au identificat și analizat diverse scenarii de 

monitorizare a radioactivității mediului, în legătură cu posibilele evoluții ale situației actuale pe plan geopolitic. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 4 martie, ora 11:01:06) /mcimpoaca/dsirbu 

CNN: Nu s-au înregistrat niciun fel de scurgeri de material radioactiv de la centrala Zaporijjia 

(Pentagonul) 

RADOR (4 martie) - Nu s-au înregistrat "niciun fel de scurgere de material radioactiv" de la centrala 

nucleară Zaporijjia din sud-estul Ucrainei, care a fost atacată joi noaptea de forțele ruse, a declarat vineri purtătorul 

de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, în cadrul unei informări video. Pentagonul nu poate spune ce "status 

operațional" are în prezent centrala nucleară, sau dacă ea se află sub controlul forțelor ruse, a mai spus John Kirby. 

Departamentul Apărării din SUA colaborează cu Departamentul Energiei în cadrul celulei de criză stabilită după 

incident, a precizat oficialul american. "Pentru că avem experiență în cadrul Dapartamentului Apărării în 
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coordonarea activității la centrale nucleare, suntem parte la eforturi și asigurăm consiliere pentru Departamentul 

Energiei", a declarat John Kirby. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a calificat atacul asupra centralei Zaporijjia 

drept "extrem de periculos". "Să ataci o centrală nucleară este extrem de periculos și ar fi cauzat mult mai multe 

daune și distrugeri pentru poporul ucrainean și posibil și pentru țările învecinate Ucrainei dacă lucrurile ar fi mers 

altfel", a subliniat John Kirby. (CNN INTERNATIONAL, 4 martie, ora 22:00) /mbaciu/sdm2 

5 Martie (Sâmbătă) 

XIII.1. Perspectiva politică  

REUTERS: Rusia și Belarus discută despre coridoare umanitare pentru străinii care părăsesc 

Ucraina - RIA 

RADOR (5 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a discutat cu omologul său din Belarus, 

Vladimir Makei, despre planuri de creare a unor coridoare umanitare care să permită străinilor să părăsească 

Ucraina. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe al Belarusului, citat de RIA. (REUTERS - 5 martie) 

/aboboc/atataru 

TASS: Miniștrii de externe din Belarus și Rusia au discutat telefonic situația din regiune 

RADOR (5 martie) - Miniștrii de externe din Belarus și Rusia, Vladimir Makei și, respectiv, Serghei Lavrov 

au examinat telefonic despre deschiderea coridoarelor umanitare pentru evacuarea cetățenilor străini din zonele de 

război sau a celor care se află într-o situație dificilă pe teritoriul Ucrainei. Miniștrii de externe ai Belarus și Rusiei, 

Vladimir Makei și, respectiv, Serghei Lavrov, au discutat telefonic despre situația din regiune și evoluția în 

legătură cu operațiunea militară specială a părții ruse în Ucraina, a anunțat sâmbătă Serviciul de presă al 

Ministerului de Externe al Belarus. ''În timpul convorbirii, ei au abordat aspecte privind deschiderea unor coridoare 

umanitare pentru evacuarea cetățenilor străini din zonele de război sau a celor care se află într-o situație dificilă 

pe teritoriul Ucrainei'', se precizează într-un comunicat. Potrivit Ministerului de Externe din Belarus, Makei și 

Lavrov au abordat și aspecte de actualitate privind cooperarea celor două țări pe arena internațională, inclusiv 

cooperarea ''pentru a contracara atacurile informaționale și răspândirea informațiilor false în mod deliberat''. ''În 

plus, au fost examinate aspecte privind viitoarele contacte bilaterale'', a menționat Ministerul de Externe din 

Belarus. (Agenția de presă TASS - 5 martie) /vdraguta/atataru 

REUTERS: Autoritățile ruse îi acuză pe "naționaliștii" ucraineni de zădărnicirea coridoarelor 

umanitare 

RADOR (5 martie) - Ministerul rus al Apărării a transmis că nimeni nu a folosit două coridoare umanitare 

înființate sâmbătă în apropierea orașelor ucrainene Mariupol și Volnovaha și i-a acuzat pe "naționaliștii" ucraineni 

că îi împiedică pe civili să plece, a informat agenția de presă RIA. În cadrul unor comunicate care contrastau 

puternic cu comentariile oficialilor ucraineni, ministerul a transmis că forțele ruse au fost atacate după ce au 

înființat coridoarele umanitare, în timpul unei încetări parțiale a focului. Consiliul orășenesc din Mariupol anunța 

mai devreme că Rusia nu respectă în întregime încetarea focului, iar autoritățile ucrainene au spus că analizează 

rapoartele conform cărora trupele ruse se folosesc de încetarea temporară a ostilităților pentru a avansa spre 

Mariupol. (REUTERS - 5 martie) /opopescu/atataru 

REUTERS: Rusia condiționează acordul nuclear cu Iranul de sancțiunile care i-au fost impuse pe 

fondul invaziei din Ucraina 

RADOR (5 martie) - Autoritățile din Rusia au declarat sâmbătă că doresc garanții scrise din partea Statelor 

Unite că sancțiunile împotriva Rusiei nu vor afecta cooperarea sa cu Iranul în cadrul acordului nuclear din 2015 

cu puterile globale, pe care autoritățile de la Teheran și Washington încearcă să-l revigoreze. "Avem nevoie de o 

garanție că aceste sancțiuni nu vor atinge în nici un fel regimul relațiilor comercial-economice și de investiții, care 

este prevăzut în Planul de acțiune cuprinzător comun", a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. "Am 
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cerut o garanție scrisă... că actualul proces declanșat de Statele Unite nu lezează în niciun fel dreptul nostru la 

comerț liber și deplin, cooperare economică și investiții și cooperare tehnico-militară cu Iranul". (REUTERS - 5 

martie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Lavrov a declarat că există informații potrivit cărora autoritățile din Herson refuză să 

accepte ajutor umanitar din Rusia 

RADOR (5 martie) - În plus, potrivit lui Lavrov există probe potrivit cărora autoritățile din Mariupol refuză 

să ofere rezidenților posibilitatea de a pleca prin coridorul umanitar. ''Există informații potrivit cărora autoritățile 

din Herson au refuzat să accepte ajutorul umanitar rusesc '', a declarat sâmbătă ministrul rus de externe, Serghei 

Lavrov, la o conferință de presă care a urmat după discuțiile purtate cu omologul său kîrgîz, Ruslan Kazakbaev. 

''Există și informații din orașul Herson: când a fost deschis coridorul umanitar, reprezentanți ai Ministerului nostru 

pentru Situații de Urgență au mers să ajute oamenii să fie evacuați, au vrut să livreze ajutor umanitar acolo, acum 

verificăm aceste informații. Autoritățile de la Herson au refuzat să accepte o astfel de asistență", a spus el. Repet, 

aceste informații trebuie să fie verificate din nou, dar acest lucru este foarte asemănător, în principiu, cu manierele 

regimului de la Kiev". În plus, potrivit lui Lavrov, există informații din republica Donețk că autoritățile din 

Mariupol refuză să ofere locuitorilor posibilitatea de a pleca prin coridorul umanitar. Astăzi, pe rețelele de 

socializare apar deja informații că autoritățile din Mariupol refuză să le ofere locuitorilor posibilitatea de a pleca 

prin coridorul umanitar, care a fost creat de armata rusă'', a spus el. (Agenția de presă TASS - 5 martie) 

/vdraguta/atataru 

TASS: Serghei Lavrov: Ucraina vine în mod constant cu pretexte pentru a amâna următoarele 

discuții cu Rusia 

RADOR (5 martie) - Șeful diplomației ruse a menționat că Moscova nu a primit, deocamdată, de la Kiev 

condițiile privind desfășurarea celei de-a treia runde de negocieri. Situația cu privire la perspectivele negocierilor 

dintre Rusia și Ucraina arată destul de incertă, din moment ce partea ucraineană vine în mod constant cu pretexte 

pentru a amâna următoarea întâlnire, a anunțat sâmbătă, la o conferință de presă, ministrul rus de externe Serghei 

Lavrov. "În ceea ce privește perspectivele negocierilor: deocamdată, participanții noștri așteaptă cel puțin câteva 

informații de la partea ucraineană. La fel ca în primele două runde de negocieri, situația pare destul de incertă'', a 

spus ministrul. El a subliniat că în acest moment, Moscova nu a primit data organizării celei de-a treia runde de 

negocieri de la autoritățile de la Kiev. ''Suntem pregătiți, după cum știu omologii noștri ucraineni, încă de ieri seară 

am propus organizarea unei a treia runde de negocieri'', a amintit ministrul de externe. Potrivit lui Lavrov, Rusia a 

subliniat clar condițiile pe care le consideră necesare pentru a reglementa criza ucraineană. "Ce condiții considerăm 

că sunt absolut necesare pentru soluționarea acestei crize: înlăturarea amenințării create de ani de zile de membrii 

Alianței Nord-Atlantice pe teritoriul Ucrainei împotriva Federației Ruse, am subliniat atât în discursurile 

președintelui, cât și în discursurile delegației noastre la negocierile (cu partea ucraineană - n.red. TASS)'', a spus 

ministrul de externe. El a amintit că aceste condiții includ demilitarizarea Ucrainei, denazificarea acesteia și 

statutul neutru. ''Pentru că dezlănțuirea neonazismului, prin tolerarea excesivă din partea Europei luminate, a atins 

deja un nivel inacceptabil'', a declarat Lavrov. "Și este evident că Crimeea este de mult timp teritoriul rus. Acesta 

este un fapt care trebuie recunoscut, iar independența proclamată de republicile populare Donețk și Lugansk trebuie 

recunoscută în limitele regiunilor respective", a subliniat ministrul. (Agenția de presă TASS - 5 martie) 

/vdraguta/dsirbu 

REUTERS: Administrația de la Kremlin spune că Occidentul se comportă ca "un bandit" 

RADOR (5 martie) - Autoritățile de la Kremlin au declarat sâmbătă că Occidentul se comportă ca un bandit 

prin întreruperea relațiilor economice din cauza conflictului din Ucraina, dar că Rusia este mult prea mare pentru 

a fi izolată, pentru că lumea este mult mai mare decât SUA și Europa. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri 

Peskov, a declarat reporterilor că Occidentul s-a angajat într-un "banditism economic" împotriva Rusiei și că 

Moscova va riposta. Nu a precizat despre ce fel de răspuns este vorba, dar a spus că va fi în concordanță cu 

interesele Rusiei. "După cum înțelegeți, trebuie să existe un răspuns corespunzător la banditismul economic", a 

spus dl Peskov. "Aceasta nu înseamnă că Rusia este izolată", le-a spus el jurnaliștilor. "Lumea este prea mare 

pentru ca Europa și America să izoleze o țară și cu atât mai mult o țară la fel de mare ca Rusia. Există mult mai 
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multe țări în lume". Invadarea Ucrainei de către Rusia, pe care conducerea de la Kremlin o descrie drept o 

"operațiune militară specială" care vizează dezarmarea țării vecine, a declanșat un val de sancțiuni și a generat un 

exod al marilor companii de pe piața rusă. Dmitri Peskov a remarcat că încă există canale de dialog între Moscova 

și Washington. El a spus că dacă SUA ar impune sancțiuni asupra exporturilor de petrol și gaze ale Rusiei, atunci 

ar afecta considerabil piețele energetice mondiale. Întrebat despre o lege pe care a semnat-o președintele Vladimir 

Putin și care întărește pedepsele pentru discreditarea forțelor armate ruse, dl Peskov a spus că astfel de legi trebuie 

respectate. Legea a fost introdusă de urgență, într-o situație extraordinară, a spus el, deoarece Rusia se confruntă 

cu un război informațional fără precedent declanșat de Occident. Companiile străine, a adăugat el, se vor întoarce 

într-o zi în Rusia, deși unii vor descoperi că alții le-au luat locul. "Rusia... are interes să fie atractivă pentru 

investiții. Da, acum nu este un moment când putem vorbi despre a fi atractiv pentru investiții, dar vremurile se 

schimbă rapid", a spus Dmitri Peskov. "O perioadă de creștere economică va înlocui această perioadă. Și o perioadă 

în care aceleași companii vor reveni din nou pe piață și vor fi mai mult decât interesate să recupereze ceea ce au 

ratat și să-și refacă pozițiile". "În unele zone, le vom aștepta cu adevărat. În alte locuri le vom aștepta mai puțin, 

deoarece locurile lor vor fi ocupate de companii din alte țări". (REUTERS - 5 martie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Kievul vrea să provoace un conflict între NATO și Rusia, afirmă Serghei Lavrov 

RADOR (5 martie) - Declarațiile președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, demonstrează că acesta 

încearcă să provoace un conflict între NATO și Rusia, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-o 

conferință de presă susținută sâmbătă. "Am o întrebare: dacă Zelenski este atât de supărat că NATO nu îl susține, 

așa cum spera el, cum de el se bazează în continuare pe rezolvarea conflictului prin implicarea NATO în toată 

această poveste și nu prin negocieri?" - a declarat Lavrov. "Deci, înseamnă că el nu aude afirmațiile constante care 

se fac la Washington, Paris, Berlin și alte capitale că NATO nu se va amesteca în acest conflict. Asta dovedește 

că el încă încearcă să provoace un conflict cu participarea NATO, între NATO și Rusia" - a declarat Serghei 

Lavrov. Ministrul rus de externe a atras atenția și asupra declarațiilor lui Zelenski în care acuză Alianța că este 

inactivă în situația cu Ucraina. Potrivit șefului diplomației ruse, o astfel de retorică nu adaugă optimism la 

problema reglementării ucrainene. "Este dificil de comentat perspectivele atât pentru (a treia) rundă, cât și pentru 

negocierile ruso-ucrainene per ansamblu. Iar afirmațiile constante, aș spune, amare ale domnului Zelenski nu 

adaugă optimism. El s-a exprimat cu invective la adresa ședinței NATO, a fost nepoliticos cu curatorii săi, pe care 

i-a acuzat de inacțiune" - a subliniat ministrul rus. Serghei Lavrov a atras atenția asupra faptului că liderul 

ucrainean demonstrează prin comportamentul său că nu are nevoie de negocieri cu Rusia, dar Moscova speră la o 

schimbare a atitudinii sale. (www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/dsirbu 

INTERFAX: Vladimir Putin nu vede motive pentru introducerea legii marțiale în Federația Rusă 

RADOR (5 martie) - În Rusia nu sunt motive pentru introducerea unei situații militare sau speciale și nu 

există astfel de planuri, a declarat președintele Vladimir Putin. "Legea marțială este introdusă în țară în 

conformitate prin lege, prin decret prezidențial și trebuie confirmată printr-o decizie a Consiliului Federației în 

cazul unei agresiuni externe, inclusiv în zone concrete de desfășurare a unor acțiuni armate. Dar noi nu avem o 

astfel de situație și sper că nici nu va exista" - a declarat Vladimir Putin, la o întâlnire cu personalul feminin al 

echipajelor de zbor ale companiilor aeriene ruse. "Slavă Domnului că nu există. Nu intenționăm să introducem 

nicio situație specială pe teritoriul Federației Ruse. Nu planificăm și nu există o astfel de necesitate astăzi" - a 

conchis șeful statului rus. Amintim că la 24 februarie, Vladimir Putin a anunțat decizia lansării unei operațiuni 

militare speciale în Ucraina. (www.interfax.ru - 5 martie) /ssirbu/dsirbu 

INTERFAX: Președintele Rusiei afirmă că la operațiunea din Ucraina participă doar profesioniști 

RADOR (5 martie) - Nu este preconizată implicarea recruților în operațiunea specială în Ucraina, a declarat 

președintele Rusiei, Vladimir Putin. "La această operațiune participă doar militari profesioniști - ofițeri și angajați 

cu contract. Nu intenționăm și nu vom implica recruți în aceasta" - a declarat Vladimir Putin la o întâlnire cu 

personalul aviatic feminin al companiilor aeriene ruse. "În privința voluntarilor și a acelor tineri care vin la 

birourile militare de evidență și înrolare, le suntem recunoscători pentru acest impuls patriotic și dorința de a 

sprijini țara, de a sprijini forțele armate. Însuși faptul că vin deja contează. Dar ajutorul lor nu este încă necesar" - 
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a declarat Putin. "Sunt sigur că nu va fi necesară participarea lor" - a adăugat liderul rus. Președintele s-a adresat 

voluntarilor și le-a mulțumit pentru disponibilitatea lor de a ajuta. (www.interfax.ru - 5 martie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Vladimir Putin a spus că sancțiunile occidentale seamănă cu o declarație de război 

RADOR (5 martie) -Președintele Vladimir Putin a declarat sâmbătă că sancțiunile occidentale împotriva 

Rusiei sunt asemănătoare unei declarații de război și a susținut invadarea Ucrainei de către Rusia, declarând că 

Moscova trebuie să îi apere pe rusofonii din estul Ucrainei, precum și propriile interese. În cursul unor comentarii 

difuzate la televiziunea de stat, liderul de la Kremlin a spus că Rusia dorește ca Ucraina să fie "demilitarizată", 

"denazificată" și că Ucraina ar trebui să aibă statut neutru. El a declarat totodată că totul decurge conform 

planificării în Ucraina și că armata rusă își va îndeplini obiectivele, ca parte a operațiunii militare speciale. 

(REUTERS - 5 martie) /opopescu/dsirbu 

INTERFAX: Vladimir Putin a declarat că distrugerea infrastructurii militare a Ucrainei este 

aproape finalizată 

RADOR (5 martie) - Ministerul Apărării al Rusiei a pornit pe calea distrugerii infrastructurii militare a 

Ucrainei, iar această parte a operațiunii este practic finalizată, a declarat președintele rus, Vladimir Putin. "Primul 

lucru pe care l-au făcut (Statul Major General și Ministerul Apărării al Rusiei) a fost să distrugă infrastructura 

militară. Nu toată, ci parțial. Depozite cu arme, muniție, aviație, sisteme de apărare aeriană. În privința sistemelor 

de apărare aeriană, lichidarea lor necesită un anumit timp, trebuie descoperite și apoi distruse. Și această activitate 

este practic finalizată" - a declarat Vladimir Putin. "De aici și cererea de a închide spațiul aerian. Realizarea acestei 

cereri va fi urmată de consecințe colosale și catastrofale nu numai pentru Europa, ci și pentru întreaga lume. Cred 

că cei care "latră" de cealaltă parte au înțelegerea acestui lucru. De aceea au pornit pe această cale" - a adăugat 

Putin, menționând că a existat varianta de a alege o cale diferită: de a ajuta republicile Donbas pe linia de contact 

și de a le întări cu forțele armatei ruse. "În acest caz, de partea cealaltă - mă refer la sprijinul nesăbuit al 

naționaliștilor din Occident, la sprijinirea naționaliștilor și a radicalilor - din partea aceea a existat un sprijin 

nesfârșit cu resurse materiale, echipamente etc. De aceea, Statul Major al nostru, Ministerul Apărării a fost obligat 

să urmeze calea opusă" - a subliniat președintele rus. (www.interfax.ru - 5 martie) /ssirbu/dsirbu 

TASS: Și în Rusia există radicali, dar nu în guvern, ca în Ucraina, afirmă Vladimir Putin 

RADOR (5 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a recunoscut că și în Rusia există radicali, dar ei 

nu fac parte din structurile guvernamentale și de conducere, ca în Ucraina. "Iată ce spun colegii mei occidentali: 

"Dar și voi aveți radicali". "Da, avem, dar nu în guvern, pe când în Ucraina toată lumea recunoaște că există acolo" 

- a declarat Putin, la o întâlnire cu personalul feminin al echipajelor de zbor ale companiilor aeriene ruse. 

(www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/dsirbu 

TASS: Vladimir Putin a declarat că statutul de neutralitate al Ucrainei este necesar pentru ca 

această țară să nu adere la NATO 

RADOR (5 martie) - Acordarea statutului de stat neutru Ucrainei este importantă pentru a împiedica această 

țară să adere la NATO, a declarat, sâmbătă, președintele Rusiei, Vladimir Putin. Acesta a explicat că obiectivele 

operațiunii ruse din Ucraina sunt denazificarea, demilitarizarea țării și acordarea statutului neutru. "De ce? Pentru 

că dacă statutul este neutru, atunci ea nu va intra în NATO" - a declarat Putin. Președintele rus consideră că 

urmările unui conflict între Rusia și Alianța Nord-Atlantică, care ar putea apărea dacă Ucraina se alătură acestei 

organizații, sunt clare pentru toată lumea. "Dacă este o țară este membră NATO, atunci în conformitate cu acordul 

privind formarea organizației, toți ceilalți membri ai Alianței trebuie să o susțină în cazul unui conflict militar" - a 

explicat Putin. Liderul rus a subliniat astfel că Ucraina ar putea intra inclusiv în Crimeea, iar atunci Rusia va trebui 

să lupte cu întreaga Alianță. "Consecințele sunt clare sau nu? Cred că sunt clare pentru toată lumea" - a adăugat 

președintele rus. (www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/dsirbu 
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TASS: Sancțiunile împotriva Rusiei în domeniul aviației dăunează de fapt celor care le impun, 

afirmă Vladimir Putin 

RADOR (5 martie) - Sancțiunile împotriva Rusiei în sectorul aviației dăunează celor care le impun, a 

declarat, sâmbătă, președintele rus, Vladimir Putin, la o întâlnire cu personalul feminin al echipajul de zbor al 

companiilor aeriene ruse. "Acest lucru  nu depinde doar de noi, depinde de cei care o fac și o fac în detrimentul 

lor. Și cred că nici lor nu prea le place să facă asta. Dar o fac sub presiunea politică a autorităților lor" - a declarat 

președintele rus, răspunzând la o întrebare a unei însoțitoare de bord a companiei Aeroflot. Rusia va crește 

călătoriile aeriene interne, a declarat Putin, iar în străinătate, avioanele rusești vor continua să zboare acolo unde 

este posibil. "Ce vom face acum - vom crește, desigur, zborurile interne, dar acolo unde este posibil, vom zbura și 

în străinătate, vom depune eforturi pentru a schimba situația" - a declarat Putin. Liderul rus a remarcat că într-o 

astfel de situație, desigur, există minusuri - dezavantaje pentru oameni, dar există și plusuri - avantaje în ceea ce 

privește dezvoltarea propriei infrastructuri. "Vom dezvolta propria aviație, ne vom construi propriile aeronave, 

cum ar fi MS-21 și Il-114-300, "Baikal" și așa mai departe. Vom dezvolta, în continuare, rețeaua de aerodromuri. 

Avem un întreg program de dezvoltare a rețelei de aerodromuri. "Din câte știu, există 57 de aerodromuri, 60 de 

evenimente diferite. Ce sunt evenimentele - sunt tot ce are legătură cu îmbunătățirea infrastructurii, construirea de 

noi piste și așa mai departe. Aceasta se numește conectivitatea teritorială a țării" - a declarat președintele rus. 

"Acesta este o activitate foarte mare, iar acesta este un alt impuls pentru dezvoltare, inclusiv a industriei și a 

infrastructurii" - a continuat Putin. Potrivit afirmațiilor sale, în perioada pandemiei, în Rusia, numărul zborurilor 

interne a scăzut cu 88%, iar externe - cu peste 90%. "În principiu, avem o astfel de experiență de lucru în situații 

de stres" - a adăugat președintele rus. "Dar anul trecut am depășit transporturile interne cu 20% față de anul pre-

pandemic. Aș putea greși, dar din câte știu, au fost transportați 87,5 milioane de pasageri" - a subliniat șeful statului 

rus. (www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Rusia a promis sancțiuni dure împotriva intereselor britanice 

RADOR (5 martie) - Ministerul de Externe al Rusiei a promis joi că va impune măsuri dure, dar 

proporționale, împotriva intereselor britanice din Rusia, pe fondul a ceea ce a descris "isteria sancțiunilor" de la 

Londra. Într-un comunicat se afirmă că Marea Britanie a ales în mod clar să evolueze către o confruntare deschisă 

cu Rusia, lăsând administrația de la Moscova să nu aibă de ales decât să ia măsuri încă nespecificate ca răspuns, 

care "fără îndoială vor submina interesele britanice în Rusia". (REUTERS - 5 martie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Ministerul de Externe al Rusiei a înmânat ambasadorului SUA o notă de protest față de afirmațiile 

provocatoare ale senatorului Graham 

RADOR (5 martie) - Adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, a înmânat sâmbătă o notă de 

protest ambasadorului SUA în Rusia, John Sullivan, în legătură cu declarațiile provocatoare ale senatorului 

american Lindsey Graham referitoare la președintele rusVladimir Putin. " Lui John Sullivan i s-a transmis că un 

astfel de atac este calificat de Codul Penal al Federației Ruse drept un atac asupra vieții unui om de stat și implică 

consecințe grave, inclusiv urmărire penală" - se afirmă într-un comunicat al Ministerul rus de Externe. Apelul lui 

Lindsey Graham la asasinarea președintelui rus este terorist, iar neluarea de către Washington a unor măsuri 

împotriva senatorului va avea un efect distructiv suplimentar asupra relațiilor  cu Rusia - au precizat surse din 

cadrul MAE rus. "Se subliniază că este vorba de un apel public, dar de fapt terorist, absolut inacceptabil pentru un 

oficial de rang înalt, în legătură cu care neluarea de către administrația americană a unor măsuri concrete care să 

nu lase loc de ambiguitate va avea un efect distructiv suplimentar asupra relațiilor ruso-americane, și așa aflate 

într-o situație deplorabilă" - se arată în comunicat. (www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/cvanatoru 

REUTERS: Rusia a protestat față de apelul unui senator american de eliminare a președintelui 

Vladimir Putin 

RADOR (5 martie) - Ministerul de Externe al Rusiei a protestat sâmbătă față de ambasadorul SUA la 

Moscova din cauza declarațiilor senatorului american Lindsey Graham, care pledează ca președintele Vladimir 

Putin să fie asasinat. Într-un comunicat, ministerul a transmis că un eventual eșec în a condamna fără ambiguitate 

remarcile acestuia și în a fi luate măsuri concrete "va avea un efect devastator suplimentar asupra relațiilor ruso-

americane", deja grav afectate după sancțiunile occidentale împotriva Rusiei în urma invadării Ucrainei. 

Ambasadorul american John Sullivan a fost convocat la minister pentru a i se spune că declarația dlui Graham va 
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fi tratată ca o crimă gravă în Rusia. "Acesta este un apel public, terorist, care este complet inacceptabil" - a 

comunicat ministerul.  

Dl Graham, un republican din Carolina de Sud, a cerut pe Twitter "cuiva din Rusia" "să-l elimine pe tipul 

ăsta" – referindu-se la Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat vineri jurnaliștilor: 

"Nu pledăm pentru uciderea liderului unei țări străine sau pentru o schimbare de regim. Aceasta nu este politica 

Statelor Unite". (REUTERS - 5 martie) /opopescu/cvanatoru 

REUTERS: Premierul israelian Naftali Bennett s-a întâlnit la Moscova cu președintele Putin 

pentru a discuta despre criza din Ucraina 

RADOR (5 martie) - Premierul israelian Naftali Bennett s-a întâlnit sâmbătă la Moscova cu președintele rus 

Vladimir Putin pentru a discuta despre criza din Ucraina - a declarat purtătorul de cuvânt al acestuia. Israelul s-a 

oferit să medieze în conflictul dintre Rusia și Ucraina, deși oficialii au minimalizat anterior așteptările privind un 

eventual rezultat pozitiv. (REUTERS - 5 martie) /opopescu/cvanatoru 

TASS: Premierul Israelului se află într-o vizită la Moscova 

RADOR (5 martie) - Premierul Israelului, Naftali Bennett, se află într-o vizită la Moscova, a anunțat, 

sâmbătă, Agenției TASS o sursă diplomatică. "Da, așa este, scopul vizitei - desfășurarea unor convorbiri" - a 

declarat sursa citată. "Desigur, va fi discutată și Ucraina" - a adăugat aceasta, răspunzând la întrebarea dacă în 

timpul convorbirilor se va discuta situația din Ucraina. (www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/dsirbu 

TASS: Convorbiri Vladimir Putin - Naftali Bennett la Kremlin privind situația în jurul Ucrainei 

RADOR (5 martie) - În acest moment, la Kremlin, au loc convorbiri între președintele Rusiei, Vladimir 

Putin, și premierul Israelului, Naftali Bennett. Se discută despre situația din jurul Ucrainei, a  anunțat purtătorul 

de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov. "Se discută situația din jurul Ucrainei" - a declarat Peskov 

jurnaliștilor. Nu este planificată o declarație pentru presă după încheierea discuțiilor" - a adăugat Peskov, 

răspunzând la o întrebare în acest sens. (www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/dsirbu 

TASS: Convorbire telefonică Serghei Lavrov - Mevlüt Çavușoğlu 

RADOR (5 martie) - Miniștrii de externe ai Rusiei și Turciei, Serghei Lavrov și Mevlüt Çavușoğlu, au 

purtat, sâmbătă, o convorbire telefonică, a anunțat Agenției TASS o sursă din cadrul Ministerului turc de Externe. 

"Ministrul nostru și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, au purtat astăzi o convorbire telefonică" - a spus 

sursa citată, fără a preciza detalii ale discuției acestora. Între timp, potrivit sursei, Mevlüt Çavușoğlu a purtat, 

anterior, o convorbire și cu omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, cu care "a discutat despre ultimele evoluții 

ale situației din Ucraina". Menționăm că Mevlüt Çavușoğlu a declarat că Ankara ar dori să organizeze o întâlnire 

a miniștrilor de externe ai Rusiei și Ucrainei în marja forumului diplomatic din Antalya, care este programat pentru 

perioada 11-13 martie. (www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/dsirbu 

TASS: Apartenența Crimeii la Rusia este o axiomă, nu o condiție la negocierile cu Ucraina, afirmă 

MAE rus 

RADOR (5 martie) - Apartenența Crimeii la Rusia este o axiomă, nu o condiție pentru negocierile cu 

delegația ucraineană, a declarat, într-un interviu acordat Agenției TASS, directorul celui de-al Doilea Departament 

pentru CSI din cadrul Ministerului rus de Externe, Aleksei Polișciuk. "Aceasta nu este nici măcar o condiție, 

aceasta este o axiomă evidentă. Întoarcerea Crimeii și a Sevastopolului în componența Rusiei este absolut legitimă, 

democratică, definitivă și ireversibilă. A fost un referendum, există dreptul popoarelor la autodeterminare 

consacrat în Carta ONU, există integritatea teritorială a Rusiei" - a spus acesta, răspunzând la întrebarea dacă 

recunoașterea Crimeii ca parte a Federației Ruse este o condiție fundamentală în negocierile cu delegația 

ucraineană. (www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/gpodea 
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REUTERS: Rusia cere UE și NATO să înceteze livrările de armament către Ucraina 

RADOR (5 martie) - Ministerul de Externe al Rusiei a cerut, sâmbătă, statelor din Uniunea Europeană și 

din NATO să "înceteze pomparea de armament" în Ucraina, potrivit agenției ruse de presă RIA. Aceeași sursă 

precizează că Moscova își exprimă îngrijorarea că rachetele portabile antiaeriene Stinger ar putea ajunge în mâinile 

teroriștilor, ceea ce ar reprezenta o amenințare pentru companile aeriene. (REUTERS - 5 martie, ora 20:06) 

/mbrotacel/schelaru 

TASS: Ministerul de Externe: Rusia cere UE și NATO să nu mai "doteze" regimul de la Kiev cu 

noi arme 

RADOR (5 martie) - Rusia cere țărilor UE și NATO să înceteze "dotarea" necugetată a regimului de la Kiev 

cu cele mai noi sisteme de arme pentru a evita riscurile pentru aviația civilă internațională, se afirmă într-un 

comentariu publicat, sâmbătă, de purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. "Reiterăm 

apelul nostru față de UE și NATO să oprească dotarea necugetată a regimului de la Kiev cu cele mai noi sisteme 

de arme pentru a evita riscuri colosale pentru aviația civilă internațională și alte comunicații de transport nu numai 

în Europa, ci și în străinătate" - se arată în declarație. Ministerul de Externe al Rusiei a mai declarat că organizatorii 

livrărilor de arme către Ucraina nu pot să nu fie conștienți de amenințarea căderii armelor în mâinile teroriștilor 

inclusiv din Europa. (www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/gpodea 

BBC: Rusia cere garanții scrise din partea SUA pentru a susține revitalizarea acordului nuclear 

iranian 

RADOR (5 martie) - Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat că interesul național al Rusiei 

trebuie luat în considerare în cazul oricărui eventual acord privind revitalizarea acordului nuclear iranian, din 2015. 

Domnul Lavrov a subliniat că Statele Unite trebuie să furnizeze în scris garanții conform cărora sancțiunile 

occidentale instituite din cauza conflictului din Ucraina nu vor periclita cooperarea Moscovei cu Teheranul. Un 

oficial iranian de rang înalt a declarat pentru agenția de presă Reuters că solicitarea Rusiei "nu este constructivă" 

pentru convorbirile care se derulează în prezent la Viena. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 5 martie, ora 20:00) 

/mbrotacel/gpodea 

BBC: Premierul israelian, Naftali Bennet, s-a întâlnit cu Vladimir Putin, la Moscova 

RADOR (5martie) - Premierul israelian, Naftali Bennet, s-a întâlnit, la Moscova, cu președintele Vladimir 

Putin, pentru a discuta despre războiul din Ucraina. Nu au fost făcute publice detalii ale întâlnirii. Israelul este un 

aliat apropiat al Statelor Unite și a condamnat invazia rusă, însă, totodată, s-a oferit să medieze între Moscova și 

Kiev. De asemenea, Israelul are un interes puternic față de convorbirile pe tema acordului nuclear iranian. 

Purtătorul de cuvânt al lui Bennet a declarat că, după întâlnirea cu Putin, liderul israelian a vorbit cu președintele 

ucrainean, Volodimir Zelenski, și în prezent se îndreaptă către Berlin, unde se va întâlni cu cancelarul german, 

Olaf Scholz. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 5 martie, ora 20:00, REUTERS - 5 martie) /mbrotacel/schelaru 

TASS: Rusia a cerut SUA garanții că sancțiunile nu îi vor afecta cooperarea cu Iranul 

RADOR (5 martie) - Moscova a cerut Washingtonului garanții scrise, cel puțin la nivel de secretari de stat, 

că sancțiunile nu vor afecta cooperarea sa cu Teheranul, a anunțat, sâmbătă, ministrul rus de externe, Serghei 

Lavrov, în timpul conferinței de presă susținute în urma discuțiilor cu ministrul de externe al Kîrgîzstanului, Ruslan 

Kazakbaev. Șeful diplomației ruse a explicat că, pe fondul noilor sancțiuni occidentale, partea rusă dorește să 

obțină un "răspuns foarte clar" din partea Statelor Unite ale Americii în contextul relațiilor bilaterale dintre 

Moscova și Teheran, precum și al acordului nuclear iranian. "Avem nevoie de asigurări că aceste sancțiuni nu vor 

afecta în niciun caz relațiile comercial-economice și de investiții care sunt cuprinse în Planul Comun și Cuprinzător 

de Acțiune (JCPOA) privind programul nuclear al Iranului. Am cerut colegilor americani să ne dea garanții, cel 

puțin la nivelul secretarului de stat, că actualul proces lansat de către SUA nu va reduce în niciun fel drepturile 

noastre la cooperarea liberă și cu drepturi depline în domeniul comercial-economic, al investițiilor, militar și tehnic 

cu Republica Islamică Iran" - a declarat Lavrov. (www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/schelaru 



632 

 

REUTERS: Noile sancțiuni impuse Rusiei nu ar trebui să aibă impact asupra acordului nuclear 

iranian (Departamentul de Stat) 

RADOR (5 martie) - Noile sancțiuni impuse Rusiei ca urmare a invaziei sale în Ucraina nu au legătură cu 

acordul nuclear iranian și nu ar trebui să aibă un impact asupra unei posibile revitaliări a acelui acord, a declarat, 

sâmbătă, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA. "Noile sancțiuni legate de Rusia nu au legătură 

cu JCPOA și nu ar trebui să aibă niciun impact asupra posibilei implementări a acestuia", a declarat purtătorul de 

cuvânt, referindu-se la denumirea formală a acordului din 2015 - Planul Comun și Cuprinzător de Acțiune - 

JCPOA. "Noi continuăm să lucrăm cu Rusia pe marginea unei reveniri la implementarea deplină a JCPOA. Rusia 

are un interes comun în aceste eforturi de a garanta că Iranul nu obține niciodată o armă nucleară". (REUTERS - 

5 martie, ora 21:18) /mbrotacel/schelaru 

REUTERS: Rusia cere țărilor baltice să ia măsuri pentru a-i proteja ambasadele de la Vilnius, 

Riga și Tallinn 

RADOR (5 martie) - Moscova a cerut, sâmbătă, ca autoritățile din Estonia, Letonia și Lituania să adopte 

măsuri pentru a proteja ambasadele Rusiei în aceste țări, după ce un diplomat rus a fost atacat în capitala Lituaniei, 

Vilnius, a transmis agenția rusă de presă RIA. "Avertizăm Vilnius, Riga și Tallinn că sunt responsabili pentru 

consecințele psihozei antirusești pe care a dezlănțuit-o", a afirmat Ministerul de Externe rus, adăugând: "Un 

diplomat rus din capitala lituaniană a fost atacat prin folosirea forței fizice, au existat tentative de a exercita presiuni 

asupra ambasadorului". Televiziunea națională lituaniană a relatat, săptămâna trecută, citând un purtător de cuvânt 

al poliției, că un al treilea secretar al ambasadei ruse a fost bătut, în seara de 24 februarie, într-o curte rezidențială 

din apropierea ambasadei. Incidentul a avut loc în timp ce aproximativ 10.000 de persoane s-au adunat în fața 

ambasadei pentru a-și manifesta susținerea față de Ucraina, după ce Rusia a lansat invazia în această țară, în 

dimineața aceleiași zile. Un suspect a fost arestat, iar diplomatul a refuzat îngrijirile medicale, a mai spus purtătorul 

de cuvânt al poliției lituaniene. (REUTERS - 5 martie, ora 20:48) /mbrotacel/schelaru/gpodea 

TASS: Patriarhul Kirill a cerut încetarea sprijinirii schismei în Ucraina 

RADOR (5 martie) - În ajunul Postului Mare, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kirill, i-a cerut 

Patriarhului Teodor al Alexandriei să nu mai sprijine schisma în Ucraina și să renunțe la ideea "decăderii din 

drepturi" a exarhului patriarhal al Africii, Mitropolitul Leonid și a altor arhierei ai Bisericii Ortodoxe Ruse. Potrivit 

afirmațiilor Patriarhului rus, aceste acțiuni vor fi "neînsemnate din punct de vedere canonic și nevalide". "În ajunul 

Rusaliilor, vă îndemn în mod fratern să vă reconsiderați deciziile și să încetați să sprijiniți scindarea în Ucraina, 

pentru a nu rupe chitonul fără cusătură al lui Hristos – Biserica lui Dumnezeu" - se afirmă în răspunsul Patriarhului 

Bisericii Ortodoxe Ruse adresat Patriarhului Teodor al Alexandriei la apelul său de anulare a deciziei privind 

formarea Exarhiei Patriarhale a Africii, publicat, sâmbătă, pe site-ul Patriarhiei Moscovei. Menționăm că, la 29 

decembrie 2021, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a decis înființarea Exarhatului Patriarhal al Africii. 

Sinodul a decis primirea sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei a peste o sută de clerici ai Patriarhiei Alexandriei din 

opt țări africane sosiți în urma unor cereri în acest sens. În decizie se precizează că acest lucru s-a făcut din cauză 

că Patriarhul Teodor al Alexandriei s-a alăturat schismei, pomenindu-l în liturghii pe Epifanie Dumenko, drept 

Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Ucraina ("autocefală"). (www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/gpodea 

TASS: Rusia a salutat refuzul Mexicului de a se alătura sancțiunilor 

RADOR (5 martie) - Refuzul Mexicului de a se alătura sancțiunilor anti-ruse confirmă independența politicii 

sale externe. Această opinie a fost exprimată, sâmbătă, la o conferință de presă, de ambasadorul Rusiei în America 

Latină, Victor Coronelli. "Observăm cu satisfacție că autoritățile mexicane au refuzat să se alăture sancțiunilor 

împotriva Rusiei, ceea ce confirmă cursul independent al politicii sale externe" - a declarat șeful misiunii 

diplomatice ruse. Potrivit afirmațiilor acestuia, această poziție a conducerii oficiale a Mexicului ne permite "să 

continuăm cooperarea de succes în toate domeniile în beneficiul țărilor și popoarelor noastre". Coronelli a adăugat 

că, după începerea operațiunii militare speciale a Federației Ruse în Ucraina, se menține un dialog stabil cu 

guvernul țării latino-americane "asupra tuturor problemelor". "Tratăm întotdeauna cu atenție și respect orice 

poziție a partenerilor noștri mexicani" - a declarat ambasadorul rus. Menționăm că, la 24 februarie, secretarul 
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mexican pentru afaceri externe, Marcelo Ebrard, a condamnat prezența forțelor armate ruse în Ucraina, cerând 

respectarea integrității teritoriale a țării și încetarea imediată a focului. Președintele Mexicului, Andrés Manuel 

López Obrador, a declarat însă, ulterior, că autoritățile mexicane nu intenționează să închidă granițele terestre și 

spațiul aerian al țării reprezentanților altor state. Acesta a mai spus că Mexicul nu va impune sancțiuni Moscovei 

și și-a exprimat dezacordul față de blocarea mai multor instituții mass-media ruse în străinătate. (www.tass.ru - 5 

martie) /ssirbu/lalexandrescu 

BBC: Vladimir Putin a comparat sancțiunile impuse Rusiei cu o declarație de război 

RADOR (5 martie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a comparat impunerea sancțiunilor împotriva Rusiei, 

pentru invadarea Ucrainei, cu o declarație de război. Totodată, el a avertizat că orice tentativă de a impune o zonă 

de interdicție aeriană deasupra Ucrainei va fi considerată drept participare la conflictul armat. În declarații făcute 

în fața unui grup de stewardese, domnul Putin a respins aluziile conform cărora ar putea institui legea marțială în 

Rusia. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 5 martie, ora 22:00) /mbrotacel/lalexandrescu 

CNN: Zelenski critică decizia NATO de a nu implementa o zonă de excluziune aeriană deasupra 

Ucrainei 

RADOR (5 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a condamnat decizia NATO de a nu 

implementa o zonă de excluziune aeriană deasupra țării. "NATO a decis deliberat să nu acopere cerul deasupra 

Ucrainei", a afirmat Zelenski într-o postare pe Facebook, de vineri seara. "Credem că țările NATO au creat o 

poveste în care cerul de deasupra Ucrainei ar putea provoca agresiunea directă a Rusiei împotriva NATO. Aceasta 

este auto-hipnoza celor slabi, nesiguri pe dinăuntru, în ciuda faptului că dețin arme de multe ori mai puternice 

decât ale noastre", a afirmat el. (CNN INTERNATIONAL - 5 martie) /aionita/denisse 

CNN: Oficialii ucraineni au făcut publice imagini video din interiorul centralei nucleare 

Zaporijijia, în urma atacului 

RADOR (5 martie) - Autoritățile ucrainene au făcut publice imagini video filmate în interiorul camerei de 

control a centralei nucleare Zaporijijia, al cărei control a fost preluat de forțele ruse în cursul zilei de joi. Imaginile 

înfățișează interiorul camerei de control, în timp ce în boxele centralei este redat un mesaj adresat forțelor rusești 

de afară. Acesta este anunțul: "Nu mai trageți într-un centru nuclear periculos. Opriți focul imediat! Puneți în 

pericol securitatea întregii lumi! Funcționarea părților vitale ale centralei Zaporijijia ar putea fi perturbată. Ar fi 

imposibil de restabilit. Puneți în pericol securitatea întregii lumi. Atenție! Nu mai trageți într-un centru nuclear 

periculos. Nu mai trageți într-un centru nuclear periculos! Nu mai trageți într-un centru nuclear periculos! Atenție! 

Încetați!" (CNN INTERNATIONAL - 5 martie) /aionita/denisse 

REUTERS: Ambasada SUA din Ucraina descrie atacul asupra centralei nucleare drept "crimă de 

război" 

RADOR (5 martie) - Ambasada americană din Ucraina a susținut, vineri, că atacul asupra unei centrale 

nucleare reprezintă o crimă de război, după ce Rusia a capturat o centrală nucleară ucraineană, care este cea mai 

mare din Europa. Declarația făcută pe contul de Twitter al ambasadei este cea mai puternică dintre caracterizările 

SUA ale acțiunilor Rusiei împotriva Ucrainei, de când aceasta și-a început invazia, pe 24 februarie. "Atacarea unei 

centrale nucleare este o crimă de război. Bombardarea de către Putin a celei mai mari centrale nucleare a Europei 

duce cu un pas mai departe regimul său al terorii", a scris ambasada americană de la Kiev. Forțele de invazie 

rusești au capturat cea mai mare centrală nucleară a Europei vineri, în urma luptelor intense din sudul Ucrainei, 

generând îngrijorarea globală, dar incendiul care a izbucnit într-una dintre clădiri a fost stins, iar oficialii au afirmat 

că centrala este în prezent în siguranță. (REUTERS - 5 martie) /aionita/denisse 

BBC: Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia, consideră secretarul de stat al SUA, Antony Blinken 

RADOR (5 martie) - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken a declarat pentru BBC că este convins că 

Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia. Blinken a lăudat „reziliența extraordinară” a poporului ucrainean: „Dacă 

intenția Moscovei este să încerce cumva să răstoarne guvernul și să-și instaleze propriul regim marionetă, 45 de 
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milioane de ucraineni vor respinge acest lucru într-un fel sau altul”. Războiul nu a decurs deja așa cum ar fi 

planificat președintele rus Vladimir Putin, a adăugat el. Rezistența puternică a forțelor ucrainene a continuat să 

împiedice avansurile Rusiei în întreaga țară în a noua zi a invaziei. În sud, forțele ruse au capturat zone de-a lungul 

coastei Mării Negre, iar orașul-port Mariupol a rămas înconjurat. Dar guvernatorul din Mikolaiv a spus că trupele 

ruse au fost alungate din oraș. Al doilea mare oraș al Ucrainei, Harkov, din nord, a rămas și el sub asediu. (bbc.com- 

5 martie, ora 5:55) /aboboc/denisse 

KORRESPONDENT: Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia - Antony Blinken, secretarul de stat 

al SUA 

RADOR (5 martie) - Statele Unite ale Americii și alți aliați sunt îngrijorați de riscul escaladării conflictului 

din Ucraina. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat că este convins că Ucraina poate câștiga războiul 

cu Rusia. Declarația sa a fost făcut vineri, 4 martie, într-un interviu acordat BBC. Blinken a remarcat că nu se 

poate estima cât va dura războiul. El a recunoscut că ''greutatea armatei ruse, dacă își folosește toată puterea sa, 

depășește cu mult ceea ce este capabilă să adune Ucraina'', dar a subliniat determinarea poporului ucrainean, care 

mărturisește faptul că ''Moscova nu-l va putea supune după bunul său plac, după voia sa''. ''Dacă Moscova va 

încerca cumva să răstoarne guvernul și să-și instaleze propriul regim marionetă, 45 de milioane de ucraineni îl vor 

respinge într-un fel sau altul'', a spus Blinken. El și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la posibila 

escaladare a conflictului. ''Mai rău decât un război care se limitează la Ucraina, poate fi doar un război care va 

escalada și mai mult și va depăși granițele sale'', a spus Blinken. Autoritățile din Statele Unite au declarat că 

bombardarea Centralei Nucleare Zaporijjea din Enerhodar este o crimă de război comisă de Rusia. 

(www.korrespondent.net - 5 martie) /vdraguta/denisse 

BBC: Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a criticat dur decizia NATO de a refuza 

impunerea unei no-fly zone deasupra Ucrainei 

RADOR (5 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a criticat dur decizia NATO de a refuza 

apelul Kievului de introducere a unei no-fly zone pentru protejarea țării de avioanele de război și rachetele rusești. 

Zelenski a spus că alianța a dat undă verde bombardamentelor rusești. "Astăzi a fost un summit NATO, un summit 

slab, confuz, la care a fost clar că nu toată lumea consideră că bătălia pentru libertatea Europei este prioritatea 

numărul unu. Toți oamenii care vor muri, începând de astăzi, vor muri și din cauza voastră, din cauza slăbiciunii 

voastre, din cauza lipsei voastre de unitate!". Însă secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a repetat că alianța 

trebuie să prevină ca războiul din Ucraina să se extindă în alte state. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 5 martie, 

ora 7:00) /aboboc/avladucu 

KORRESPONDENT: Zelenski dezminte că ar fi fugit din Ucraina 

RADOR (5 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a prezentat dovezi video că se află la locul 

său de muncă din Kiev, o înregistrare în acest sens fiind postată pe Instagram, vineri seară. "La fiecare două zile, 

apar informații că am fugit din Ucraina, de la Kiev, din Birou. După cum vedeți, sunt aici, la fața locului" - a scris 

Zelenski. Într-un mesaj video transmis din biroul său, președintele apare alături de șeful cancelariei prezidențiale, 

Andri Ermak. "Noi muncim. Ne place să alergăm, dar acum nu este momentul" - a adăugat președintele Zelenski. 

Faptul că președintele se află în capitală a fost confirmat anterior și de către Mihailo Podoliak, consilier al șefului 

cancelariei prezidențiale. "Președintele Zelenski, repet, se află în capitala Ucrainei, conduce statul și apărarea, este 

în contact permanent cu partenerii și acordă în mod regulat interviuri în direct jurnaliștilor" - a subliniat consilierul. 

Potrivit lui Podoliak, nu este prima dată când apar știri false răspândite de Rusia potrivit cărora Zelenski ar fi fugit 

din Ucraina. Amintim că președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, a afirmat, vineri, că liderul 

ucrainean, Volodimir Zelenski, "a părăsit Ucraina și se află în Polonia". Ulterior, deputatul ucrainean pro-rus Ilia 

Kiva, de asemenea, a declarat că Zelenski "a plecat din țară pe 4 martie și se ascunde în Ambasada SUA din 

Polonia". (www.korrespondent.net - 5 martie) /sdan/avladucu 
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UKRINFORM: Volodimir Zelenski: "Istoria Europei își va aminti pentru totdeauna răspunsul 

Ucrainei la invazia rusă" 

RADOR (5 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis, vineri seară, un nou mesaj 

video, în care a subliniat că Ucraina a rezistat de trei ori mai mult timp de la începutul invaziei ruse decât 

planificase inamicul, "iar istoria Europei își va aminti pentru totdeauna răspunsul ucrainenilor la agresiunea rusă". 

"Am rezistat deja nouă zile de întuneric. Nouă zile de rău. Un timp de trei ori mai mult decât se așteptau întunericul 

și răul. Am răspuns la invazie cât am putut de bine în momentele cele mai periculoase. Am răspuns cu eroism, 

solidaritate și sprijin reciproc. Am răspuns în felul nostru, ucrainean. Pentru ca istoria Europei să amintească acest 

lucru pentru totdeauna. Va vorbi despre asta copiilor. Le va arăta nepoților. Întregul continent va cunoaște orașele 

Harkiv, Cernihiv, Sumi, Volnovaha, Mariupol, Mikolaiv. Și multe alte orașe frumoase ale noastre. Orașe vii, orașe 

care au supraviețuit celei mai groaznice invazii de la al Doilea Război Mondial" - a subliniat Zelenski. "Ucrainenii 

sunt uniți, de la Ujgorod la Harkv, de la Kiev la Herson. Ucrainenii îi alungă pe inamici lângă Kiev, luptă pentru 

Ohtirka, îi pedepsiți pentru Hostomel, se răzbună pentru Herson, pentru Hersonul nostru ucrainean, pe care azi au 

încercat să îl umilească. Dar nu le-a ieșit. Nu li s-a permis. Ucrainenii s-au arătat așa cum sunt. Propagandiștii ruși 

i-au considerat pe oamenii noștri ca pe ei înșiși. Dar au văzut că oamenii din Herson erau oameni mândri, care se 

respectă pe ei înșiși. Respectă Ucraina. Înțeleg cât de dificilă este decizia atunci când, deși sunt sub ocupație, 

oamenii se ridică împotriva adversarilor înarmați. Știu că este riscant. Dar eu văd cum oamenii noștri refuză să 

joace după regulile ocupanților. Văd cum oamenii noștri rămân ucraineni, rămân cu statul nostru, chiar și temporar 

în întuneric. Dacă politicienii ruși mai au ochi, pot vedea ce înseamnă Ucraina, ce înseamnă libertatea noastră. 

Ocupanții au crezut că vor putea opri televiziunea pentru ucraineni, că ne vor întrerupe conexiunea, ne vor lua 

produsele alimentare, vor opri alimentarea cu energie. Au crezut că îi vor forța pe ucraineni să se supună. Dar chiar 

dacă ne privați de oxigen, noi vom respira adânc pentru a spune: Afară de pe pământul nostru! Noi vedem adevărul 

chiar și într-un întuneric complet. Și ne vom lupta până se va face întuneric în fața ochilor noștri. Pentru că noi 

suntem războinici ai luminii. Iar astăzi nimeni de pe Pământ nu poate afirma că acest lucru este spus cu patos" - a 

mai declarat Zelenski. Totodată, președintele ucrainean s-a arătat dezamăgit de summitul NATO desfășurat vineri. 

"Astăzi (vineri, n.r.), a avut loc un summit NATO. Un summit slab. Un summit care arată că nu toată lumea 

consideră că lupta pentru libertatea Europei este obiectivul numărul unu. Toate serviciile de informații din țările 

NATO cunosc foarte bine planurile inamicului. Chiar au confirmat că Rusia vrea să continue ofensiva. Așa cum 

poate. De nouă zile, vedem un război brutal. Ne distrug orașele. Ne atacă oamenii, copiii, zonele rezidențiale, 

bisericile, școlile. Distruge tot ceea ce asigură o viață umană normală. Și vor să continue. Știind că noi lovituri și 

victime sunt inevitabile, NATO a decis în mod deliberat să nu închidă cerul deasupra Ucrainei (instituirea unei 

zone de excludere aeriană, n.r.). Noi considerăm că țările NATO au creat ele însele o narațiune care presupune că 

închiderea cerurilor deasupra Ucrainei va provoca o agresiune directă a Rusiei împotriva Alianței. Aceasta este o 

autohipnoză a celor care sunt slabi și neîncrezători, deși pot deține arme de multe ori mai puternice decât avem 

noi. Ar fi trebuit să vă gândiți la oameni, la umanitate. La ce v-ați gândit la acel summit? Toți oamenii care vor 

muri începând din această zi vor muri și din cauza voastră. din cauza slăbiciunii și a dezbinării voastre. Tot ce 

putea face Alianța astăzi a fost să treacă prin sistemul său de achiziții 50 de tone de combustibil pentru Ucraina. 

Poate pentru a da foc Memorandumului de la Budapesta... Să ardă și mai bine. Pentru noi, însă, acest document a 

ars deja. În focul trupelor ruse. Ne doream noi un astfel de NATO? O astfel de Alianță Nord-Atlantică ați construit? 

Astăzi, conducerea Alianței a dat undă verde continuării bombardării orașelor și satelor ucrainene, refuzând să 

instituie o zonă de excludere aeriană. Ați fi putut închide cerul deasupra noastră, dar... Eu nu știu pe cine puteți 

proteja și dacă sunteți în măsură să vă protejați țările - țările Alianței. Nu ne veți putea plăti cu litri de combustibil 

pentru litri de sânge vărsat pentru Europa noastră comună. Pentru libertatea noastră comună. Pentru viitorul nostru 

comun. Sunt recunoscător, însă, prietenilor țării noastre aflați în cadrul NATO. Există multe țări care ne sunt 

prietene și parteneri. Majoritatea sunt parteneri puternici, care ne ajută statul, indiferent de situație, încă din prima 

zi a invaziei. Și de aceea nu ne simțim singuri. Continuăm să luptăm. Ne vom proteja țara. Ne vom elibera 

pământul. Mulțumim eroilor noștri" - se mai arată în mesajul transmis de președintele Ucrainei, Volodimir 

Zelenski. (www.ukrinform.ua - 5 martie) /sdan/avladucu 
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RBC: Zelenski susține că "Ucraina nu mai are zile libere" 

RADOR (5 martie) - În a zecea zi a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski 

a transmis un nou apel către populație, în care a subliniat că "țara nu mai are zile libere" și că "așa va fi până la 

victorie". "Astăzi este sâmbătă. Cuvântul acesta în război nu înseamnă aproape nimic, este ca luni, joi sau orice 

altă zi. Toate au devenit la fel... Țara nu mai știe de zile libere. Indiferent de ora de pe ceas, de ziua din calendar. 

Și așa va fi de acum încolo, până la victorie" - a declarat Zelenski. (www.rbc.ua - 5 martie) /sdan/atataru 

RBC: Ucraina se gândește deja cum să-și reconstruiască orașele - susține președintele Zelenski 

RADOR (5 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis, sâmbătă, un nou mesaj video, 

în care a subliniat că cei care conduc țara se gândesc deja la viitor. "Cum să ne reconstruim orașele, să restabilim 

economia. Există deja un acord pentru a oferi Ucrainei zeci de miliarde de dolari pentru reconstrucție. Iar acestea 

sunt doar primele decizii" - a declarat Zelenski. De asemenea, președintele Ucrainei și-a exprimat încrederea că, 

în curând, guvernul va putea face apel la refugiații ucraineni să se întoarcă acasă. Totodată, Volodimir Zelenski a 

remarcat că armata ucraineană provoacă Rusiei pierderi pe care această țară nu le-a văzut nici în cel mai rău vis al 

său. (www.rbc.ua - 5 martie) /sdan/lbadiu 

BBC: Volodimir Zelenski se va adresa Senatului SUA 

RADOR (5 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, urmează să se adreseze Senatului SUA 

prin intermediul unei conexiuni video și se așteaptă să ceară mai mult ajutor. Dl Zelenski a criticat vehement 

refuzul NATO de a institui o zonă de interzicere a traficului aerian deasupra Ucrainei. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 5 martie, ora 14:03) /opopescu/dsirbu 

TASS: Ministerul rus al Apărării afirmă că naționaliștii nu lasă oamenii să folosească coridoarele 

umanitare din Ucraina 

RADOR (5 martie) - Naționaliștii împiedică încercările civililor de a pleca de-a lungul coridoarelor 

umanitare spre Rusia în direcțiile Volnovaha și Mariupol, precum și din Harkov și Sumî, a anunțat, sâmbătă, șeful 

Comandamentului de coordonare interdepartamentală pentru răspuns umanitar, șeful Centrului național de 

management al apărării din Rusia, general-colonelul Mihail Mizințev. "Pe direcțiile Volnovaha și Mariupol, 

coridoarele umanitare au fost deschise zilnic, dar batalioanele naționale suprimă categoric încercările civililor de 

a pleca spre Rusia. Aceeași situație este și la Harkov și Sumî, precum și în alte localități" - a declarat acesta. 

Mizințev a amintit că astăzi, la ora 10:00 (ora Moscovei), la cererea părții ucrainene și exclusiv în scopuri 

umanitare, a fost anunțat un "regim de liniște" pentru ieșirea civililor din Mariupol și Volnovaha. Rutele și logistica 

de transport au fost elaborate și coordonate cu Ucraina. Securitatea coridoarelor umanitare a fost asigurată de 

Forțele Armate Ruse, fiind notificați și reprezentanții Comitetului Internațional al Crucii Roșii de la Kiev și 

Moscova. Mizințev a declarat că 200.000 de refugiați din Mariupol și 15.000 din Volnovaha încă nu au reușit să 

ajungă pe coridoarele umanitare deschise. (www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/dsirbu 

 

BBC: Vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk a acuzat Rusia de încălcarea armistițiilor de la 

Mariupol și Volnovaha 

RADOR (5 martie) - Vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk a acuzat Rusia de încălcarea acordurilor de 

încetare a focului menite a asigura coridoare umanitare pentru civilii blocați de lupte în orașele Mariupol și 

Volnovaha. Dna Vereșciuk a cerut forțelor ruse să oprească bombardamentele, pentru a permite femeilor, copiilor 

și vârstnicilor să plece din acele orașe. După zece zile de lupte, astăzi ar fi urmat să intre în vigoare un acord 

temporar de încetare a focului pentru ca populația civilă să poată ieși din Mariupol, unde o jumătate de milion de 

oameni au îndurat bombardamente puternice timp de mai multe zile și au rămas fără energie electrică, apă potabilă 

și încălzire. Când oamenii au început să plece în autobuze și vehicule personale, autoritățile au spus că 

bombardamentele s-au reluat și că luptele au reînceput în regiunea Zaporijia, unde ar fi trebuit să fie capătul 

coridorului umanitar. În aceste condiții, viceprimarul din Mariupol, Serghei Orlov, a oprit operațiunea de evacuare 

a civililor. Crucea Roșie speră să poată extrage 200.000 de oameni din oraș, ca și alți 50.000 din localitatea vecină, 



637 

 

Volnovaha. Guvernul ucrainean a acuzat Moscova de încălcarea armistițiului de cinci ore, în timp ce autoritățile 

ruse afirmă că naționaliștii îi împiedică pe civili să plece. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 5 martie, ora 16:01) 

/opopescu/dsirbu 

RBC: "Nu miroase a sânge ucrainean?" - Dmitro Kuleba este șocat de achiziția de petrol din Rusia 

de către Shell 

RADOR (5 martie) - Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a reproșat companiei anglo-olandeze 

Shell că a cumpărat petrol rusesc în condițiile agresiunii împotriva Ucrainei, informează RBC-Ucraina, citând 

postarea șefului diplomației ucrainene de pe Twitter. "Am fost informat că ieri, Shell a cumpărat în secret petrol 

rusesc. O întrebare pentru Shell: petrolul rusesc nu vă miroase a sânge ucrainean?" - a scris Kuleba. Ministrul 

ucrainean de externe s-a adresat și unor oameni din diferite părți ale lumii. Principalul apel al ministrului este 

întreruperea de către corporațiile transnaționale a relațiilor de afaceri cu Federația Rusă. Shell a achiziționat în 

privat o cantitate de petrol rusesc la un preț scăzut record de 28,5 dolari per baril. Compania a cumpărat marfa de 

la comerciant Trafigura Group cu condiția de livrare, ceea ce înseamnă că Shell nu va trebui să se ocupe de 

transport. https://www.rbc.ua/rus/news/ukrainskoy-krovyu-pahnet-kuleba-shokirovan-1646491754.html 

(www.rbc.ua -5 martie) /ssirbu/dsirbu 

RBC: Serviciul de Securitate al Ucrainei a zădărnicit planurile Rusiei de a crea noi "republici 

populare" în vestul Ucrainei 

RADOR (5 martie) - Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a zădărnicit planurile Kremlinului de a crea 

noi "republici populare". Federația Rusă plănuia să facă acest lucru în vestul Ucrainei, informează RBC-Ucraina, 

citând Biroul SBU din regiunea Ivano-Frankivsk. SBU a zădărnicit planurile Federației Ruse de a crea "Republica 

Federativă Ucraina". Federația Rusă avea astfel de planuri pentru următoarele regiuni: Ivano-Frankivsk, Lvov, 

Transcarpatia, Ternopil și Cernăuți. "Logica creării republicilor constă în a strica situația din spatele armatei 

ucrainene. Vorbim despre acele zone pe care armata rusă nu le poate ocupa" - au precizat surse din cadrul 

serviciului. SBU a reținut organizatorul și figurile cheie ale rețelei în regiunea Ivano-Frankivsk. Aceștia fost 

nevoiți să recruteze peste 500 de trădători în regiunile centrale și de vest ale Ucrainei. 

https://www.rbc.ua/rus/news/sbu-sorvala-plany-rf-sozdaniyu-narodnyh-respublik-1646491411.html (www.rbc.ua 

- 5 martie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Președintele Zelenski a cerut avioane în timpul unei convorbiri cu senatorii americani 

RADOR (5 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut o "pledoarie disperată" ca Europa 

de Est să furnizeze Ucrainei avioane de fabricație rusească în timpul unei convorbiri video cu senatorii americani, 

a declarat liderul majorității din Senatul SUA, Chuck Schumer. "Aceste avioane sunt foarte necesare. Și voi face 

tot ce pot pentru a ajuta administrația să le faciliteze transferul", a afirmat dl Schumer într-un comunicat. 

(REUTERS - 5 martie) /opopescu/dsirbu 

UNIAN: Vitali Kliciko a semnat apelul Consiliului orașului Kiev către NATO și Statele Unite de a 

închide spațiul aerian deasupra Ucrainei 

RADOR (5 martie) - Consiliul orășenesc din Kiev a aprobat apelul către state străine, organizații 

internaționale și comunitatea mondială cu privire la necesitatea de a închide spațiul aerian deasupra Ucrainei, a 

anunțat primarul Kievului, liderul "UDAR", Vitali Kliciko. Consiliul orășenesc Kiev a adresat apelul său Statelor 

Unite ale Americii, țărilor membre NATO, liderilor europeni, misiunilor diplomatice și organizațiilor 

internaționale privind introducerea zonei A2/AD pe teritoriul Ucrainei. "Contrar regulilor de război, Federația 

Rusă atacă, în mod barbar, din aer obiective civile: case, grădinițe, școli, spitale și maternități" - se afirmă în apel. 

Argumentele conform cărora refuzul introducerii A2/AD este legat de dorința de a evita un război nuclear nu sunt 

convingătoare, întrucât Rusia l-a început deja, se arată în apel. "Astăzi, sub controlul Federației Ruse se află nu 

doar Centrala Nucleară de la Cernobîl, unde ocupanții țin ostatici și împiedică înlocuirea a 95 de muncitori din 24 

februarie. Astăzi vorbim și despre Centrala Nucleară Zaporojie. Cea mai mare din Europa, cu șase blocuri electrice. 

"Dacă va avea loc explozia centralei, consecințele vor fi distructive nu numai pentru Ucraina, ci și pentru întreaga 
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lume" - avertizează deputații. Aceștia cheamă liderii organizațiilor influente să-și asculte poporul. Un sondaj 

Reuters/Ipsos arată o indignare tot mai mare față de invazia Rusiei în Ucraina. Aproximativ 74% dintre americani, 

inclusiv majoritatea republicanilor și democraților, au declarat că SUA și aliații săi din Organizația Tratatului 

Atlanticului de Nord ar trebui să introducă o zonă de interdicție a zborurilor în Ucraina. Fără nicio exagerare, 

singura modalitate prin care noi toți putem supraviețui, și mă refer la întreaga lume, este zona A2/AD deasupra 

Ucrainei. Închideți spațiul aerian deasupra Ucrainei! Nu salvați numai Ucraina - salvați lumea!" - se subliniază în 

adresa care a fost semnată de Vitali Kliciko. https://www.unian.net/war/klichko-podpisal-obrashchenie-

kievsoveta-k-nato-i-ssha-o-zakrytii-neba-nad-ukrainoy-novosti-kieva-11730631.html (www.unian.net - 5 martie) 

/ssirbu/dsirbu 

TASS: Cea de-a treia rundă de negocieri ruso-ucrainene ar putea avea loc la 7 martie, anunță 

mass-media 

RADOR (5 martie) - Cea de-a treia rundă de negocieri între Rusia și Ucraina ar putea avea loc la 7 martie, 

a anunțat, sâmbătă, publicația "Ukrainska Pravda", citând o sursă apropiată președintelui Ucrainei, Volodimir 

Zelenski. "Așteptăm confirmarea rușilor. Propunerea noastră este 7 martie" - scrie publicația citată, citând sursa 

menționată.  

Anterior, consilierul șefului Biroului președintelui Ucrainei, Mihail Podoliak, a declarat, sâmbătă, pentru 

publicația "Strana" că negocierile vor avea loc în următoarele două zile. (www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Negocierile dintre Rusia și Ucraina vor fi reluate luni 

RADOR (5 martie) - Rusia și Ucraina vor avea luni a treia rundă de discuții cu privire la încetarea 

ostilităților, a anunțat negociatorul ucrainean David Arahamia într-o postare pe Facebook de sâmbătă, fără a oferi 

alte detalii. Joi, părțile au convenit să deschidă coridoare umanitare pentru a permite civililor să iasă din unele 

zone de luptă, deși au existat întârzieri în implementarea acestora. (REUTERS - 5 martie) /opopescu/dsirbu 

RBC: Volodimir Zelenski a avut o videoconferință cu senatorii americani 

RADOR (5 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, sâmbătă, o videoconferință pe Zoom 

cu senatorii americani - transmite cancelaria prezidențială de la Kiev. În total, peste 200 de politicieni s-au alăturat 

conversației cu Volodimir Zelenski, pentru a afla de la liderul ucrainean despre situația din Ucraina. Președintele 

a vorbit despre situația din țară și despre evoluția ostilităților, concentrându-se, în mod special, asupra crimelor de 

război comise de armata rusă: bombardarea școlilor, clădirilor rezidențiale, grădinițelor, bisericilor. Volodimir 

Zelenski a mai menționat că memorialul evreiesc Babi Iar din Kiev a fost lovit de atacuri cu rachete, în urma cărora 

au fost uciși civili. Separat, Zelenski a ridicat problema amenințărilor la adresa mediului din Ucraina și din Europa. 

Potrivit președintelui, invadatorii ruși reprezintă o amenințare pentru instalațiile chimice și nucleare, după ce au 

capturat deja două centrale nucleare și planifică să mai ocupe una, din sudul țării. Volodimir Zelenski le-a mai 

spus congresmenilor că Ucraina are nevoie de securitate aeriană pentru a proteja populația civilă și infrastructura 

critică. Potrivit președintelui, acest lucru se poate realiza prin închiderea spațiului aerian deasupra Ucrainei sau 

prin furnizarea de avioane de fabricație sovietică din țările care încă mai folosesc astfel de aeronave. De asemenea, 

Volodimir Zelenski a cerut consolidarea sancțiunilor impuse Rusiei. Potrivit liderului de la Kiev, sancțiuni 

suplimentare eficiente ar fi instituirea unui embargo asupra importului tuturor produselor rusești și eliminarea 

statutului Rusiei de națiune favorizată în cadrul OMC. (www.rbc.ua - 5 martie) /sdan/dsirbu 

UNIAN: Kievul anunță că următoarea rundă de negocieri cu Rusia va avea loc luni 

RADOR (5 martie) - Deputatul ucrainean David Arahamia a anunțat sâmbătă că cea de-a treia rundă de 

discuții dintre Ucraina și Rusia cu privire la încetarea ostilităților va avea loc luni, 7 martie. "A treia rundă de 

negocieri va avea loc luni" - a scris pe Facebook deputatul Arahamia, care face parte din delegația ucraineană. 

(www.unian.net - 5 martie) /sdan/cvanatoru 
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BBC: Ucraina afirmă că Rusia a încălcat acordul de încetare a focului pentru evacuarea civililor, 

în Mariupol și Volnovaha 

RADOR (5 martie) - Ucraina afirmă că Rusia a încălcat acordul de încetare a focului, menit să permită 

civililor să părăsească orașele asediate Mariupol și Volnovaha. Adjunctul primarului din Mariupol a declarat 

pentru BBC că rușii și-au întrerupt bombardamentele pentru mai puțin de jumătate de oră, iar localnicii spun că 

rușii au bombardat fără încetare și la întâmplare. Din cauza blocadei instituite de Rusia în orașul-port ucrainean, 

Mariupol este fără apă și curent electric, de mai multe zile. Pentru localnicii de aici și cei din orașul învecinat, 

Volnovaha, ziua de sâmbătă aducea promisiunea unui respiro - o încetare temporară a ostilităților, care să permită 

Crucii Roșii să evacueze o parte dintre civili - însă și aceasta a fost încălcată. Rușii susțin că naționaliștii ucraineni 

îi împiedică pe oameni să plece, în timp ce partea ucraineană afirmă că Rusia a bombardat în continuare. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 5 martie, ora 20:00) /mbrotacel/schelaru 

RBC: Zelenski a acceptat propunerea lui Erdoğan de a discuta cu Putin pe teritoriul Turciei 

RADOR (5 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acceptat să discute pe teritoriul Turciei 

cu omologul său rus, Vladimir Putin - potrivit lui İbrahim Kalın, secretarul de presă al liderului turc, Recep 

Erdoğan. Acesta a precizat că Zelenski și Erdoğan au avut, sâmbătă, o conversație telefonică. Întâlnirea dintre 

Zelenski și Putin ar putea avea loc la Ankara sau la Istanbul. Autoritățile turce încearcă să contribuie la instaurarea 

păcii după invazia rusă a Ucrainei. Pe 6 martie, Erdoğan va vorbi cu Putin și va încerca să-l convingă să negocieze 

cu Zelenski - notează RBC. (www.rbc.ua - 5 martie) /sdan/gpodea 

REUTERS: Ucraina se așteaptă la noi măsuri împotriva Rusiei, în următoarele zile, a spus Dmitro 

Kuleba după întâlnirea cu Antony Blinken 

RADOR (5 martie) - Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a declarat, sâmbătă, că se așteaptă ca 

rezultatele discuției sale cu secretarul de stat american, Antony Blinken, să fie implementate în următoarele zile, 

inclusiv noi sancțiuni împotriva Rusiei și noi arme pentru Ucraina. În cadrul unui briefing online, Kuleba a mai 

spus că este frustrant faptul că alianța NATO refuză să implementeze o zonă de interdicție aeriană în Ucraina, 

afirmând că acest refuz va duce la și mai multe victime în rândul civililor. Blinken și Kuleba s-au întâlnit, sâmbătă, 

la granița Ucrainei cu Polonia, pentru a discuta despre eforturile Occidentului de a susține Ucraina și de a izola 

Rusia, în speranța unei încetări a războiului început în urmă cu zece zile. (REUTERS - 5 martie, ora 20:00) 

/mbrotacel/lalexandrescu 

TASS: Secretarul general al ONU a discutat cu ministrul de externe al Ucrainei despre evacuarea 

populației, inclusiv a cetățenilor străini 

RADOR (5 martie) - Secretarul general al ONU, António Guterres, a discutat cu ministrul de externe al 

Ucrainei, Dmitro Kuleba, despre situația umanitară din țară și eforturile de evacuare a populației civile, inclusiv a 

cetățenilor străini, se afirmă într-un comunicat al Biroul secretarului general al ONU, publicat sâmbătă. Secretarul 

general a purtat astăzi o convorbire cu ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba. Secretarul general și-a 

exprimat angajamentul ONU de a intensifica operațiunile umanitare atât în interiorul, cât și în afara Ucrainei" - se 

arată în comunicat. "Cei doi au discutat, de asemenea, despre condițiile pentru evacuarea în siguranță a civililor, 

inclusiv a străinilor, din zona acțiunilor de luptă" - se arată în document. (www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/schelaru 

UNIAN: Kievul califică drept dezamăgitoare poziția NATO privind refuzul de a impune o zonă de 

excludere aeriană deasupra Ucrainei 

RADOR (5 martie) - Ministrul de externe de la Kiev, Dmitro Kuleba, a declarat că Ucraina cere în mod 

constant NATO să închidă spațiul aerian deasupra teritoriului ucrainean. Potrivit UNIAN, Kuleba a făcut declarația 

respectivă sâmbătă, în timpul unui briefing online. Kuleba a subliniat că poziția NATO cu privire la refuzul de a 

impune o zonă de excludere aeriană deasupra Ucrainei este dezamăgitoare. "Din păcate, trebuie să spun că și mai 

mulți civili vor fi uciși pe cale aeriană de către forțele ruse din cauza deciziei de a nu impune o zonă de excludere. 

Mai mulți copii vor fi uciși, mai mult sânge ucrainean va fi vărsat" - a afirmat Dmitro Kuleba. Ministrul a menționat 
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că partea ucraineană continuă să ceară insistent Alianței să instituie o zonă de excludere aeriană deasupra Ucrainei. 

"Desigur, există următoarea discuție: o astfel de măsură va agrava situația sau va aduce mai multă securitate pentru 

Ucraina. Răspunsul la această întrebare depinde de cât de încrezătoare este Alianța în sine. Dacă NATO consideră 

că este suficient de puternică pentru a institui o zonă de excludere aeriană, pornind de la premisa că Rusia nu va 

interfera militar cu aeronavele NATO care patrulează deasupra teritoriului ucrainean, atunci, trebuie să aibă loc o 

'închidere a cerului'. Dacă Alianța nu este încrezătoare și consideră că nu este suficient de puternică pentru a întâlni 

Rusia pe cale aeriană, atunci, desigur, nu vor impune o zonă de excludere aeriană deasupra Ucrainei" - a explicat 

Kuleba. (www.unian.net - 5 martie) /sdan/gpodea 

REUTERS: Blinken arată sprijinul SUA față de Kiev, întâlnindu-se cu omologul său ucrainean, la 

granița dintre Polonia și Ucraina 

RADOR (5 martie) - Secretarul de stat american, Antony Blinken și ministrul de externe ucrainean, Dmitro 

Kuleba, s-au întâlnit, vineri, la granița Ucrainei cu Polonia, pentru a discuta despre eforturile Occidentului de a 

susține Ucraina și de a izola Rusia, în timpul războiului ce a intrat în a zecea zi. Pe fondul unor măsuri stricte de 

securitate, Blinken și Kuleba au discutat într-un cort de la frontieră, unde refugiații - majoritatea femei și copii - 

traversează granița având cu ei doar niște trolere și rucsacuri. "Întreaga lume este alături de Ucraina, la fel cum și 

eu sunt aici, în Ucraina, cu prietenul și colegul meu", a spus Blinken. Kuleba a adăugat: "Sper că poporul Ucrainei 

va putea să vadă acest lucru ca pe o manifestare clară a faptului că avem prieteni care sunt, literalmente, alături de 

noi." Cei doi au discutat despre furnizarea de armament Ucrainei și despre campania de a izola Rusia pe plan 

internațional, prin sancțiuni care dăunează economiei acesteia. Ucraina va câștiga războiul cu Rusia, în final, a 

spus Kuleba, adăugând, însă, că susținătorii internaționali ai Kievului trebuie să furnizeze un ajutor mai mare, 

pentru ca acest conflict să se termine cât mai repede. Ucraina are nevoie de avioane de vânătoare și de sisteme de 

apărare aeriană, i-a spus Kuleba lui Blinken, subliniind că armamentul antiaerian Stinger este de ajutor. Forțele 

ucrainene au doborât, sâmbătă, trei avioane rusești, a spus Kuleba. "Dacă vor continua să ne furnizeze armele 

necesare, prețul va fi mai mic. Vor fi salvate multe vieți", a explicat ministrul ucrainean. El a adăugat că nu 

întrevede niciun progres în discuțiile cu Rusia pe marginea unui armistițiu, care se desfășoară la granița Ucrainei 

cu Belarusul, însă "trebuie să continuăm să discutăm". O a treia rundă de negocieri este programată luni. Blinken 

a ajuns în Polonia de la Bruxelles, unde s-a întâlnit, vineri, cu miniștri de externe din NATO, G7 și Uniunea 

Europeană, pe marginea eforturilor Occidentului de a descuraja Rusia, printr-un program de sancțiuni sure. 

Blinken a spus că sancțiunile produc "rezultate concrete", referindu-se la declinul economic al Rusiei, din ultimele 

zile. "Această presiune  nu doar că va continua, ci va crește până când acest război se va încheia", a declarat 

secretarul de stat al SUA. Statele NATO furnizează sprijin militar Ucrainei, o mare parte a acestuia trecând prin 

Polonia, însă au respins solicitările Ucrainei privind instituirea unei zone de interdicție aeriană pe teritoriul său, 

argumentând că un astfel de demers ar putea provoca un conflict mult mai larg și mai periculos. (REUTERS - 5 

martie, ora 21:06) /mbrotacel/gpodea 

RBC: Ucraina va câștiga războiul, dar prețul victoriei va depinde de ajutorul partenerilor - susține 

ministrul de externe de la Kiev 

RADOR (5 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, s-a întâlnit, sâmbătă, cu secretarul de 

stat al SUA, Antony Blinken. Potrivit RBC, cei doi diplomați s-au întâlnit la granița dintre Ucraina și Polonia 

pentru a discuta despre războiul declanșat de Rusia. "Ucraina va câștiga acest război, pentru că ucrainenii s-au 

ridicat să lupte în acest Război Popular pentru pământul lor, iar adevărul este de partea noastră. Întrebarea este ce 

preț va avea victoria. Dacă partenerii continuă să acționeze decisiv, crește presiunea economică și politică asupra 

Federației Ruse, furnizați armele de care avem nevoie, prețul va fi mai mic pentru Ucraina. Acest lucru va salva 

multe vieți" - a subliniat Kuleba. Ministrul a făcut apel la consolidarea de urgență a capacităților de apărare ale 

Ucrainei, în special pentru a proteja spațiul aerian de avioanele și rachetele rusești. În acest context, Kuleba și 

Blinken au convenit asupra unor pași suplimentari pentru consolidarea apărării Ucrainei. "Putin a făcut o greșeală 

teribilă, teribilă în multe privințe. El considera că Ucraina nu există ca stat independent. Poporul ucrainean 

demonstrează acum exact contrariul, în fiecare zi. Forța și determinarea ucrainenilor, cu sprijinul Statelor Unite și 

al lumii întregi, vor învinge, în cele din urmă. O spun direct. Sunt de acord cu ministrul Kuleba că problema este 
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prețul victoriei. Statele Unite sunt hotărâte să depună toate eforturile pentru a face prețul cât mai mic posibil" - a 

declarat, la rândul său, secretarul american, Antony Blinken. (www.rbc.ua - 5 martie) /sdan/lalexandrescu 

BBC: Liderul majorității din Senatul SUA, Chuck Schummer, a promis că va facilita transferul 

unor avioane de vânătoare către Ucraina 

RADOR (5 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, sâmbătă, o videoconferință cu 

aproape 300 de membri ai Congresului Statelor Unite, pentru a cere mai mult sprijin pentru țara sa. În răspuns la 

o solicitare a domnului Zelenski pentru avioane de vânătoare fabricate în Rusia, liderul majorității din Senatul 

SUA, Chuck Schummer, a promis că va ajuta la facilitarea transferului unor astfel de aparate de zbor din Europa 

de Est. Totodată, Volodimir Zelenski a subliniat necesitatea pentru sprijin militar suplimentar și ajutoare 

umanitare, însă alte două solicitări ale sale au fost, deja, respinse de Statele Unite - și anume instituirea unei zone 

de interdicție aeriană și interzicerea importurilor de petrol rusesc. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 5 martie, ora 

22:00) /mbrotacel/lalexandrescu 

REUTERS: Niinistö susține că el și Biden au căzut de acord să intensifice cooperarea defensivă 

RADOR (5 martie) - Președintele finlandez, Sauli Niinistö, a declarat, după o întrunire cu președintele 

american Joe Biden la Casa Albă, vineri, că au căzut de acord să își intensifice cooperarea defensivă. Niinistö a 

declarat pentru jurnaliști că Finlanda îndeplinește criteriile pentru statutul de membru NATO. Niinistö a afirmat, 

de asemenea, că el și Biden au discutat cu premierul suedez în timpul întâlnirii. (REUTERS - 5 martie) 

/aionita/denisse 

CNN: Premierul canadian, Justin Trudeau, va efectua o vizită în Europa, săptămâna viitoare, 

pentru întâlniri cu aliații 

RADOR (5 martie) - Premierul canadian, Justin Trudeau, va realiza o vizită în Europa, săptămâna viitoare, 

pentru întâlniri cu aliații europeni, în timp ce atacurile Rusiei în Ucraina continuă. Biroul primului ministru a făcut 

anunțul vineri, afirmând că Trudeau va vizita Marea Britanie, Letonia, Germania și Polonia. "Avem multe de făcut 

cu aliații din Europa și aștept cu nerăbdare", a declarat Trudeau. "În ultimele săptămâni am lucrat împreună și am 

coordonat împreună, iar acum am oportunitatea de a sta cu liderii din Europa și de a discuta despre cum putem 

susține suplimentar Ucraina, cum putem să ripostăm împotriva Rusiei". Trudeau va fi în Europa între 6 și 11 

martie. (CNN INTERNATIONAL - 5 martie) /aionita/denisse 

REUTERS: Senatul american va discuta, sâmbătă, cu Zelenski 

RADOR (5 martie) - Ambasada ucraineană la Washington a organizat un apel pe Zoom între Senatul 

american și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, au declarat doi consilieri ai Senatului, vineri seară. Apelul 

va avea loc sâmbătă, la ora 09:30 ET (14:30GMT), au comunicat aceștia. (REUTERS - 5 martie) /aionita/denisse 

REUTERS: Antony Blinken a discutat cu omologul său chinez despre situația din Ucraina 

RADOR (5 martie) - Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a vorbit sâmbătă cu ministrul chinez de 

externe Wang Yi despre "războiul premeditat, neprovocat și nejustificat al Moscovei împotriva Ucrainei", a 

declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA. "Secretarul a remarcat că lumea urmărește să 

vadă ce națiuni susțin principiile de bază ale libertății, autodeterminării și suveranității", a afirmat într-un 

comunicat purtătorul de cuvânt Ned Price. "El subliniat faptul că lumea acționează la unison pentru a repudia și a 

răspunde agresiunii ruse, asigurându-se că Moscova va plăti un preț mare", a adăugat dl Price. (REUTERS - 5 

martie) /opopescu/dsirbu 
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REUTERS: SUA a aprobat un zbor charter de la Moscova pentru a-i transporta pe diplomații ruși 

expulzați 

RADOR (5 martie) - SUA a aprobat un zbor charter organizat de guvernul rus pentru a-i evacua pe 

diplomații ruși de la ONU care au fost expulzați pentru abuz de privilegiile lor de ședere, a declarat sâmbătă un 

purtător de cuvânt al Departamentului de Stat. "Această excepție specială a fost făcută în conformitate cu 

reglementările federale pentru a ne asigura că membrii misiunii ruse și familiile lor pleacă până la data pe care am 

solicitat-o", a spus purtătorul de cuvânt. (REUTERS - 5 martie) /opopescu/dsirbu 

 

BBC: Singapore se alătură statelor care sancționează Rusia 

RADOR (5 martie) - Singapore a transmis că va impune sancțiuni împotriva Rusiei, după invazia din 

Ucraina. Orașul-stat, un centru financiar cheie, va impune controale la export și limite financiare specifice 

anumitor bănci rusești, va impune restricții asupra tranzacțiilor cu criptomonede și va interzice instituțiilor 

financiare să furnizeze servicii care ar putea ajuta banca centrală a Rusiei. Ministrul de externe Vivian 

Balakrishnan a declarat, anterior, Parlamentului că Singapore intenționează „să acționeze în comun cu multe alte 

țări, care au aceleași opinii, pentru a impune sancțiuni și restricții adecvate împotriva Rusiei”. Este primul dintre 

vecinii regionali care a adoptat sancțiuni, deși alți membri ai Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est au 

condamnat acțiunile Rusiei. (bbc.com - 5 martie, ora 6:40) /aboboc/denisse 

RRA: NATO a respins cererea Kievului privind impunerea unei zone de excludere aeriană 

deasupra Ucrainei 

RADOR (5 martie) - Alianța Nord-Atlantică a respins ieri cererea Kievului privind impunerea unei zone de 

excludere aeriană deasupra Ucrainei. Secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, afirmă că o astfel de decizie 

ar duce la un război total în Europa. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a criticat decizia aliaților, 

afirmând că aceștia i-au dat practic undă verde Rusiei să își continue bombardamentele. Zelenski a spus că 

reuniunea NATO a fost una slabă și confuză și că se vede că nu toată lumea consideră că lupta pentru libertatea 

Europei este obiectivul principal. Pe de altă parte, Zelenski a ținut să noteze și sprijinul pe care i-l oferă Ucrainei 

unele state membre NATO. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 5 martie, ora 7:04) /asalar 

CNN: Șeful diplomației UE susține că sancțiunile nu au ca scop schimbarea regimului în Rusia 

RADOR (4 martie) - Șeful diplomației UE, Josep Borrell, a afirmat că sancțiunile impuse ca rezultat al 

războiului din Ucraina nu au ca scop o schimbare de regim în Rusia. "Nu urmărim schimbarea regimului. 

Sancțiunile nu intenționează să provoace o schimbare de regim în Rusia", a afirmat Borrell. "Dimpotrivă, 

sancțiunile au fost provocate de război. Iar scopul lor este acela de a slăbi economia Rusiei, de a face economia 

Rusiei să simtă greutatea consecințelor și de a crește, întări poziția ucrainenilor la următoarelor negocieri. Dar 

nimic legat de schimbarea de regim", a afirmat el. Borrell a afirmat de asemenea că sancțiunile nu vor pune imediat 

capăt războiului din Ucraina. "Putem face multe lucruri, dar dacă oamenii se așteaptă ca sancțiunile financiare să 

oprească războiul peste noapte nu știu despre ce vorbesc. Din păcate nu avem capacitatea de a opri războiul 

imediat. Ce putem face, totuși, este să slăbim economia rusă semnificativ, în timp", a declarat el. Borrell a adăugat 

că răspunsul UE nu este împotriva poporului rus și este menit să susțină regulile internaționale. "Nu este estul 

împotriva vestului. Nu refacem Războiul Rece. Apărăm suveranitatea națiunilor - a tuturor națiunilor. Apărăm 

integritatea teritorială a statelor - a tuturor statelor. În est, în vest, în nord și în sud. Nu este, din nou, lupta între 

două emisfere. Apărăm legea internațională, suveranitatea statelor, integritatea teritorială, neîncălcarea granițelor 

este un lucru valoros pentru oricine din această lume. Nu suntem dușmani ai poporului rus, suntem prieteni ai 

Ucrainei, îi susținem în lupta lor dar nu suntem împotriva poporului rus", a afirmat Borrell. "Este războiul lui Putin 

și doar Putin îl poate opri", a adăugat Borrell. De asemenea, Borrell a afirmat că UE "nu îi va cere lui Zelenski 

(președintelui ucrainean) să se predea". "Nu îi vom cere lui Zelenski să părăsească Kievul, nu îi vom cere să nu 

mai lupte", a adăugat. (CNN INTERNATIONAL - 4 martie) /aionita/sdm2 
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BNR: Președintele și premierul Bulgariei au discutat cu șefii serviciilor despre conflictul din 

Ucraina 

RADOR (5 martie) - Conflictul militar din Ucraina nu reprezintă în prezent o amenințare militară directă 

pentru Bulgaria, dar este nevoie de acțiuni pentru a limita posibilele riscuri la adresa securității sale naționale. 

Aceasta este concluzia întâlnirii președintelui Bulgariei, Rumen Radev, cu premierul Kiril Petkov și cu șefii 

serviciilor, informează Biroul de presă al Președinției Bulgariei. În cadrul întrevederii, s-a discutat și problema 

acordării de sprijin cetățenilor bulgari și ucraineni care au căutat refugiu în Bulgaria în urma conflictului din 

Ucraina. (www.bnr.bg - 5 martie) /ddaniela/asalar 

DARIK: Bulgaria sprijină perspectiva europeană a Ucrainei (ministrul bulgar de externe) 

RADOR (5 martie) - Ministrul bulgar de externe, Teodora Ghenciovska, a participat la reuniunea 

extraordinară a Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, singurul subiect de pe ordinea de zi fiind agresiunea 

militară rusă împotriva Ucrainei, informează Ministerul Afacerilor Externe de la Sofia. O participare specială la 

lucrările consiliului au avut ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, secretarul de stat american, Antony 

Blinken, secretarul pentru afaceri externe al Regatului Unit, Elizabeth Truss, ministrul canadian de externe, 

Melanie Joly, și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Participanții la reuniune au condamnat în 

unanimitate acțiunile militare ruse, care sunt îndreptate nu numai împotriva Ucrainei, ci și împotriva întregii 

comunități internaționale democratice. În cadrul întrevederii, ministrul Ghenciovska a subliniat că Bulgaria 

sprijină perspectiva europeană a Ucrainei. "UE își va continua sprijinul ferm pentru Ucraina, pe plan politic, 

umanitar și militar. UE și statele membre vor rămâne ferme în acțiunile lor. Izolarea Rusiei în forurile 

internaționale va continua", a declarat Ministerul de Externe de la Sofia într-un comunicat. (www.dariknews.bg - 

5 martie) /ddaniela/asalar 

 

NOVINI: Rusia poartă cea mai mare responsabilitate pentru război (liderul socialiștilor europeni) 

RADOR (5 martie) - Președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PES) și fost premier al Bulgariei, 

europarlamentarul Serghei Stanișev, a acordat un interviu postului național de televiziune BNT, în care a comentat 

agresiunea rusă împotriva Ucrainei. "Îmi este greu să accept această nouă realitate. Acesta este un război fratricid, 

iar Rusia are cea mai mare responsabilitate. Eu consider acesta un eșec al politicii din ultimii 20 de ani și nu avem 

nicio scuză pentru a permite acest lucru în secolul 21. Nu se poate spune că Ucraina este un stat fascist, dar există 

o extremă dreaptă în țară. Putin a avut o politică consecventă din anul 2014. Cu toate acestea, pe măsură ce 

operațiunea a avansat, lucrurile s-au schimbat. Nu există nevinovați în conflict, însă cel care a început primul are 

responsabilitatea principală. Intrăm într-o lume nouă. Acordurile de la Minsk nu au fost puse în aplicare, iar Europa 

nu a încercat să reacționeze", a subliniat liderul PES. Referitor la sancțiunile împotriva Rusiei, Stanișev a precizat: 

"Când este război, trebuie să se arate duritate. Singurul instrument de care dispune Europa este acela de a impune 

sancțiuni economice. Există lucruri pe care noi, socialiștii, nu le putem susține", a afirmat fostul premier bulgar, 

dând drept exemplu apelul de a nu mai cumpăra gaze. Potrivit liderului socialiștilor europeni, acest lucru ar pune 

Bulgaria într-o situație foarte neplăcută, iar "prețul pe care îl vom plăti va fi economia noastră". "În astfel de 

conflicte, prima victimă este adevărul. Există propagandă de ambele părți. Nici eu nu aprob cenzura impusă la 

Moscova, dar ca UE să acționeze în același mod este un semn de slăbiciune. Acum, Europa poate și trebuie să facă 

mai mult pentru ajutorul umanitar al refugiaților din Ucraina. În afară de campanii de voluntariat, UE trebuie să 

intervină", a menționat europarlamentarul. Referitor la aderarea Ucrainei la UE, Stanișev a comentat: "Dacă 

Ucraina este primită în UE, nu va fi corect pentru alte state membre. Toată lumea a trecut prin reforme majore 

pentru ca acest lucru să se întâmple. Apartenența la UE nu este un cadou. Nu trebuie lăsată impresia că acesta este 

un proces ușor. Nu vedem o dorință de reforme în Ucraina". (www.novini.bg - 5 martie) /ddaniela/asalar 

TASS: Ambasada Rusiei de la Berlin a transmis o notă MAE german în legătură cu încălcări ale 

drepturilor cetățenilor ruși în Germania 

RADOR (5 martie) - Ambasada Rusiei de la Berlin a transmis o notă Ministerului german de Externe în 

legătură cu încălcări ale drepturilor cetățenilor ruși în Germania. Ambasadorul Rusiei în Germania, Serghei 
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Neceaev, a anunțat că misiunea diplomatică înregistrează sute de sesizări. Ambasada Rusiei în Germania a trimis 

o notă Ministerului german de Externe în legătură cu încălcări ale drepturilor cetățenilor ruși în Germania, a anunțat 

sâmbătă ambasadorul Rusiei în Germania, Serghei Neceaev. ''Avem nevoie de semnale puternice de la Guvernul 

german către autoritățile locale: orășenești, comunale, regionale, pentru a opri această discriminare. Ținem situația 

sub control, respectiv, luăm legătura cu autoritățile. A fost emisă o notă corespunzătoare de către ambasadă care a 

fost trimisă Ministerului german de Externe'', a spus el la postul de televiziune Rossia 24. Neceaev a menționat că 

Ambasada Rusiei înregistrează sute de apeluri din partea rușilor, în legătură cu discriminarea populației vorbitoare 

de limbă rusă. Instituțiile diplomatice ruse din Germania funcționează în regim obișnuit", în ciuda amenințărilor 

și insultelor, a spus el. "Ambasada și oficiile consulare ale Rusiei lucrează în regim obișnuit", a spus el. "Evident 

că sunt multe demonstrații și numeroase pichete. Sunt amenințări și insulte", a spus diplomatul, care a atras atenția 

asupra faptului că forțele de ordine germane ''se comportă corect și consecvent și asigură securitatea instituțiilor 

străine. "Există tentative de a ataca site-urile noastre, le eliminăm pe toate cu forțe proprii. Desfășurăm activitatea 

în același mod obișnuit, inclusiv audiențe consulare pentru compatrioții noștri", a adăugat Necaev. (Agenția de 

presă TASS - 5 martie) /vdraguta/atataru 

EVROPEISKA PRAVDA: Ucraina apără întreaga Europă - afirmă premierul Poloniei 

RADOR (5 martie) - Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat că ucrainenii apără acum nu numai 

independența țării lor, ci și securitatea întregii Europe. "Noi îi ajutăm pe ucraineni să se poată apăra. Iar ei se apără 

astăzi nu numai pe ei înșiși, nu doar independența țării lor - protejează securitatea întregii Europe" - a afirmat 

premierul, potrivit PAP. Acesta a menționat că aproximativ 100 de camioane pleacă zilnic din Polonia spre Ucraina 

cu diverse tipuri de ajutor, în principal medicamente, îmbrăcăminte, produse de igienă, produse neperisabile, saci 

de dormit și echipamente de stingere a incendiilor. Morawiecki a mai afirmat că diplomația poloneză va continua 

să lucreze la noi sancțiuni împotriva Rusiei. "Aceasta este principala noastră armă împotriva acțiunilor brutale ale 

Kremlinului" - a remarcat premierul. De la începutul războiului rusesc împotriva Ucrainei, aproximativ 800.000 

de ucraineni au plecat deja în Polonia. Potrivit ministrului adjunct de interne al Poloniei, numai în cursul zilei de 

vineri, în Polonia au intrat 106.000 de ucraineni, cel mai mare număr zilnic de la începutul războiului. 

(www.eurointegration.com.ua - 5 martie) /sdan/atataru 

BBC: Vizită în Polonia a secretarului american de stat 

RADOR (5 martie) - Secretarul american de stat, Antony Blinken, este în Polonia, ca parte a unei serii de 

vizite în Europa în timpul cărora intenționează să demonstreze sprijinul SUA după invazia rusă din Ucraina. 

Vorbind după discuțiile cu ministrul polonez de externe, domnul Blinken a subliniat unitatea dintre cele două țări: 

"Idealurile care ne unesc - libertatea, democrația, pacea, securitatea - sunt amenințate în această regiune ca 

niciodată până acum, și cu siguranță nu după al Doilea Război Mondial. Toți oamenii știu cât de importantă este 

apărarea libertății și vom acționa împreună, așa cum am acționat împreună în sprijinirea Ucrainei și împotriva 

invaziei neprovocate și premeditate a Rusiei". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 5 martie, ora 14:03:30) 

/opopescu/atataru 

BBC: Ministrul polonez de externe a acuzat Rusia de crime de război 

RADOR (5 martie) - Secretarul american de stat, Antony Blinken, a repetat faptul că SUA va apăra fiecare 

centimetru din teritoriul NATO. În cursul unei vizite în Polonia, el a lăudat răspunsul țării la războiul din Ucraina 

prin asigurarea ajutoarelor de securitate pentru Kiev, sprijinirea sancțiunilor impuse Rusiei și găzduirea mai multor 

trupe NATO. La rândul lui, ministrul polonez de externe, Zbigniew Rau, a acuzat Rusia de crime de război: "Modul 

în care decurg ostilitățile rusești urmărește să frângă determinarea rezistenței ucrainene, prin atacuri care 

terorizează populația civilă. Bombardarea zonelor rezidențiale, a centralelor nucleare și a vehiculelor civile sunt 

considerate crime de război de legislația internațională". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 5 marte, ora 15:03) 

/opopescu/dsirbu 



645 

 

CNN: Premierul britanic, Boris Johnson, a discutat cu președintele brazilian despre războiul din 

Ucraina 

RADOR (5 martie) - Premierul britanic, Boris Johnso,n l-a sunat pe președintele brazilian, Jair Bolsonaro, 

joi, pentru a discuta pe tema invaziei rusești în Ucraina, potrivit afiliatei CNN, CNN Brasil. Liderul britanic i-a 

amintit lui Bolsonaro că Brazilia a fost un aliat "esențial" în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și că vocea 

lui Bolsonaro este "crucială" în acest moment de criză, potrivit CNN Brasil. Un purtător de cuvânt al premierului 

Johnson a afirmat că ambii lideri au fost de acord asupra "cererii încetării imediate a focului" și au fost de acord 

că "pacea trebuie să primeze". Potrivit unei declarații din partea purtătorului de cuvânt al lui Johnson, premierul a 

adăugat că "sunt uciși civili nevinovați și sunt distruse orașe și că lumea nu poate permite ca agresiunea 

președintelui Putin să aibă succes". CNN a solicitat un comentariu din partea guvernului brazilian, dar nu a primit 

un răspuns. (CNN INTERNATIONAL - 5 martie) /aionita/denisse 

TASS: Premierul britanic, Boris Johnson, a anunțat că este necesar să fie protejate centralele 

nucleare din Ucraina 

RADOR (5 martie) - Prim-ministrul Marii Britanii a menționat că este îngrijorat de posibilitatea repetării 

dezastrului de la Cernobîl. Boris Johnson a anunțat că este oportun de a proteja centralele nucleare din Ucraina. 

Marea Britanie consideră că este imperios necesar să se asigure siguranța centralelor nucleare situate pe teritoriul 

Ucrainei, a declarat vineri prim-ministrul Regatului Unit, Boris Johnson, citat de ''The Daily Telegraph''. ''Consider 

că ar fi extrem de important să existe un fel de sistem de protecție pentru aceste centrale, un sistem care să permită 

structurilor internaționale precum ONU și AIEA să monitorizeze nivelul de radioactivitate la sol'', a mai spus el. 

Premierul a remarcat că este îngrijorat de posibilitatea repetării dezastrului de la Cernobîl. "Există și alte centrale 

nucleare în Ucraina. În Ucraina există și multe zone unde sunt depozitate deșeurile nucleare. Prin urmare, trebuie 

să ne gândim cum să conlucrăm împreună pentru a preveni o posibilă catastrofă", a spus el. ''Trebuie să facem în 

așa fel ca cei de la Kremlin să înțeleagă foarte bine că un dezastru nuclear la un obiectiv civil din Ucraina, un nou 

Cernobîl, va fi un dezastru și pentru Rusia, și pentru toți ceilalți'', a adăugat el. Vineri seara, Johnson a discutat 

despre incidentul de la Centrala Nucleară de la Zaporijjea cu președintele francez, Emmanuel Macron. ''Ambii 

lideri au fost de acord că acțiunile necugetate care au cauzat pagube Centralei Nucleare Zaporijjea merită toată 

desconsiderarea'', a precizat Biroul prim-ministrului din Downing Street 10, într-un comunicat făcut public în urma 

conversației. ''Ambii liderii consideră că este important ca cele două țări să continue să facă tot posibilul pentru a 

ajuta poporul Ucrainei, inclusiv să continue să ofere sprijin umanitar, pe lângă cel economic și militar''. (Agenția 

de presă TASS - 5 martie) /vdraguta/atataru 

KORRESPONDENT: Turcia a propus organizarea unei reuniuni a miniștrilor de externe ai 

Ucrainei și Rusiei 

RADOR (5 martie) - Ankara și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la încheierea războiului și continuă 

contactele sale atât cu Moscova, cât și cu Kievul. Ankara este pregătită să facă tot ceea ce este necesar pentru a 

pune capăt imediat și în totalitate războiului de pe teritoriul ucrainean, inclusiv organizarea unei întâlniri între 

miniștrii de externe ucrainean și rus, Dmitro Kuleba și, respectiv Serghei Lavrov, a declarat pe 4 martie ministrul 

turc de externe, Mevlüt Çavușoğlu, în cadrul unei conferințe de presă, care a urmat după reuniunea NATO de la 

Bruxelles, transmite Agenția de presă Anadolu. Mevlüt Çavușoğlu a menționat că Ankara continuă contactele sale 

atât cu Rusia, cât și cu Ucraina. ''Dacă condițiile ne permit, suntem pregătiți să organizăm o întâlnire între Lavrov 

și Kuleba, în cadrul Forumului Diplomatic de la Antalya, din perioada 11-13 martie'', a spus ministrul. Mevlüt 

Çavușoğlul a mai declarat că Turcia nu va închide spațiul aerian Rusiei. ''Deschiderea spațiului aerian turc este 

importantă din punct de vedere strategic și umanitar'', a explicat ministrul turc de externe. Potrivit lui Mevlüt 

Çavușoğlu, Ankara discută cu Moscova problema evacuării unei părți a cetățenilor turci din Ucraina, prin teritoriul 

rusesc. Turcia a închis pentru navele ruse strâmtorile Bosfor și Dardanelele pentru a preveni escaladarea în 

continuare a ostilităților în Ucraina. Trebuie amintit faptul că pe teritoriul Belarus au avut deja loc două runde de 

negocieri între reprezentanții Federației Ruse și Ucrainei. În urma ultimei runde, părțile au convenit să organizeze 

coridoare umanitare în orașele ucrainene, care au avut de suferit de pe urma bombardamentelor. 

(www.korrespondent.net - 5 martie) /vdraguta/avladucu 
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REUTERS: Președinții Turciei și Rusiei vor discuta duminică la telefon despre situația din Ucraina 

RADOR (5 martie) - Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan va vorbi duminică cu Vladimir Putin despre 

războiul din Ucraina, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt Ibrahim Kalin, adăugând că Turcia este pregătită să 

ajute la rezolvarea crizei. Adresându-se reporterilor din Istanbul, Kalin a reiterat oferta Turciei de a găzdui 

discuțiile dintre Ucraina și Rusia și a cerut oprirea imediată a luptelor. De asemenea, a precizat că Turcia nu poate 

renunța nici la legăturile cu Moscova, nici la cele cu Kievul. (REUTERS - 5 martie) /aboboc/atataru 

REUTERS: Turcia se va implica în eforturile de pace dintre Rusia și Ucraina, afirmă președintele 

Erdoğan  

RADOR (5 martie) - Președintele Tayyip Erdoğan  i-a spus sâmbătă președintelui Consiliului European, 

Charles Michel, că Turcia își va continua toate eforturile pentru a obține pacea între Ucraina și Rusia, a anunțat 

președinția turcă într-un comunicat. Turcia, membră NATO, are o graniță maritimă cu Ucraina și Rusia în Marea 

Neagră și are relații bune cu ambele state. Conducerea de la Ankara a numit invadarea Ucrainei de către Rusia 

"inacceptabilă" și s-a oferit să găzduiască discuții de pace, dar se opune sancțiunilor împotriva Moscovei. 

Purtătorul de cuvânt al dlui Erdoğan  a declarat mai devreme că președintele turc va vorbi duminică cu omologul 

său rus, Vladimir Putin. (REUTERS - 5 martie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Aleksandar Vučić a declarat că criza din Ucraina schimbă întreaga scenă politică mondială 

RADOR (5 martie) - Situația din Ucraina schimbă întreaga scenă politică mondială, iar consecințele vor fi 

resimțite de multe țări, a declarat, sâmbătă, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, într-un interviu acordat 

postului de televiziune "Kurir". "Ca urmare a conflictului din Ucraina, întreaga scenă politică a lumii se schimbă, 

acestea sunt probleme tectonice. Sunt probleme foarte grele pentru noi, iar noi și alții vom avea multe probleme. 

Consecințele constau în faptul că nu putem importa cărbune cocsificabil din Ucraina și fier din Rusia, iar prețul 

petrolului a urcat la 115 de dolari per baril de la 85 de dolari. Astăzi s-a anunțat cel mai mare deficit de grâu și de 

făină din istorie, pentru că cei mai mari furnizori sunt în conflict" - a declarat Vučić. Menționăm că, anterior, 

directorul general al companiei "Serbiagaz", Dušan Bajatović, a declarat că saltul prețului petrolului la 130 de 

dolari pe baril va fi "sfârșitul economiei mondiale". Acesta a subliniat că inflația va avea consecințe atât pentru 

Serbia, cât și pentru întreaga economie europeană. Bajatović a subliniat că Europa va plăti cel mai mare preț pentru 

situația actuală din Ucraina, dar criza va afecta și Serbia. (www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/gpodea 

RRA: O nouă ședință a Grupului operativ privind situația din Ucraina are loc sâmbătă dimineață, 

la Palatul Victoria, cu participarea premierului 

RADOR (5 martie) - O nouă ședință a Grupului operativ privind situația din Ucraina are loc în această 

dimineață, de la ora 9:00, la Palatul Victoria, cu participarea premierului Nicolae Ciucă. O oră mai târziu, guvernul 

se reunește a doua oară în această săptămână, pentru a discuta despre problema refugiaților. Pe agendă este un 

proiect de hotărâre care stabilește suma maximă ce va fi acordată pentru cazarea refugiaților din țara vecină care 

nu cer azil politic în România. Acești bani vor fi dați Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență și Comitetului 

din București. Actul normativ mai prevede și suplimentarea bugetului Ministerului de Interne din Fondul de 

rezervă al guvernului, ne-a transmis redactorul RRA Andrei Șerban. La finalul ședinței executivului, premierul 

Nicolae Ciucă va susține declarații. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 5 martie, ora 8:03) /asalar 

 

TASS: Președintele României a numit situația de la frontiera româno-ucraineană ca fiind o 

catastrofă umanitară 

RADOR (5 martie) - Președintele României, Klaus Iohannis, a numit situația de la granița româno-

ucraineană ca fiind o catastrofă umanitară. Președintele român a făcut această declarație sâmbătă, în timp ce vizita 

o tabără de refugiați ucraineni din Siret (județul Suceava, în nordul țării). "Aceasta este o catastrofă umanitară, 

care a forțat sute de mii de ucraineni să-și părăsească casele și să fugă, iar mulți dintre ei vin la noi, în România, 

unde sunt bine primiți" - a spus el. "Conform estimărilor noastre, această situație va continua mult timp și 
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dificultățile se vor înrăutăți" - a continuat președintele României. "Credem că această catastrofă umanitară se va 

extinde și va fi nevoie de foarte multe ajutoare și aici, și în Ucraina" - a declarat Iohannis. "Pentru a-i ajuta pe cei 

care rămân în Ucraina, am decis să înființăm un centru logistic de ajutor umanitar aici, în județul Suceava, lângă 

aeroport" - a declarat Iohannis. "Aici se vor  colecta ajutoare umanitare din toată Europa, de la toate organizațiile 

internaționale interesate și vor fi livrate în Ucraina și dacă este nevoie, și în Republica Moldova" - a mai declarat 

Klaus Iohannis. Răspunzând la întrebările jurnaliștilor, șeful statului român a spus: "Pornim de la scenariul în care 

acest conflict nu se va extinde, iar NATO nu va fi implicată în acest conflict militar și nici România nu va fi 

implicată în acest conflict". "Pe de altă parte, trebuie să facem totul pentru a apăra și a asigura apărarea pentru 

țările noastre. Și pentru aceasta, este de dorit și destul de probabil ca forțele NATO să se apropie de flancul estic 

al (Alianței). /... / Există planuri privind sosirea unor forțe suplimentare. Încă o dată: ne pregătim să ne apărăm, nu 

intenționăm să mergem în altă parte" - a declarat președintele României.  

Amintim că la 24 februarie, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat desfășurarea unei operațiuni 

militare speciale ca răspuns la cererea de ajutor a liderilor republicilor populare din Donbas. Liderul rus a subliniat 

că planurile Moscovei nu includ ocuparea teritoriilor ucrainene, scopul fiind demilitarizarea și denazificarea țării. 

După cum a anunțat Ministerul rus al Apărării, forțele sale armate nu lovesc orașele, ci doar distrug infrastructura 

militară. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13981525 (www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/dsirbu 

RRA: "NATO nu se poate implica militar într-un conflict ce se desfășoară într-un stat din afara 

alianței" (Klaus Iohannis) 

RADOR (5 martie) - ''NATO nu se poate implica militar într-un conflict ce se desfășoară într-un stat din 

afara alianței, dar ne simțim responsabili și facem tot ce putem pentru a acorda ajutor umanitar și vom face acest 

lucru în continuare și pentru cei care rămân în Ucraina'' - a afirmat astăzi președintele Klaus Iohannis care a fost 

prezent la Vama Siret din județul Suceava și la tabăra amenajată pentru refugiați. Șeful statului a dat asigurări că, 

în timp foarte scurt, va deveni operațional și centrul logistic european care se amenajează în apropierea 

aeroportului din Suceava, unde se vor colecta donații de la toate organizațiile internaționale interesate și se va 

organiza transportul acestora în Ucraina. Klaus Iohannis spune că în acest moment nu pornim de la un scenariu 

conform căruia conflictul din țara vecină s-ar putea extinde, dar România își sporește în continuare, cu sprijinul 

NATO, capacitatea de apărare. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 5 martie, ora 23:00) /lalexandrescu 

RRA: Bogdan Aurescu declară că România susține aderarea Republicii Moldova la blocul 

comunitar 

RADOR (5 martie) - Șeful diplomației române, Bogdan Aurescu, a declarat în această seară la Consiliul 

Afaceri Externe, care se desfășoară la Bruxelles că Republica Moldova este un stat partener bine pregătit, iar 

România susține aderarea acesteia la blocul comunitar. Bogdan Aurescu a mai spus că, în contextul în care 

Transnistria a cerut să îi fie recunoscută așa-zisa independență, a discutat cu omologul său de la Chișinău, Nicu 

Popescu și a adus această temă în discuție la reuniunea miniștrilor europeni de externe. Șeful diplomației române 

a arătat că este necesar un sprijin consolidat și imediat al Uniunii pentru a asista Republica Moldova în gestionarea 

multiplelor consecințe cu care se confruntă în prezent, de la fluxul tot mai numeros de refugiați la efectele în 

domeniul energetic și de securitate, ne-a transmis redactorul nostru, Carmen Gavrilă. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 5 martie, ora 00:01:17) /dpop/sdm2 

RRA: Vicepreședinta SUA va face vizite în Polonia și România săptămâna viitoare 

RADOR (5 martie) - Vicepreședinta SUA, Kamala Harris, va vizita România și Polonia săptămâna viitoare. 

Potrivit unui anunț al Casei Albe, ea se va afla la Varșovia și București, miercuri, joi și vineri. Kamala Harris vrea 

să transmită sprijinul SUA față de cele două țări într-un moment în care războiul face ravagii în Ucraina. Ea va 

aborda și modul în care SUA pot ajuta mai multe țări vecine Ucrainei, care primesc refugiați. Conform cifrelor 

furnizate de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, peste 1,2 milioane de peroane au fugit din 

calea războiului în ultimele 10 zile, de la invazia Rusiei. Ultima călătorie internațională a vicepreședintei SUA a 

fost luna trecută, la Conferința de Securitate de la München, unde s-a întâlnit cu aliații și partenerii SUA, inclusiv 

cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 5 martie, ora 9:00) 

/avladucu 
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XIII.2. Perspectiva militară  

REUTERS: Rusia declară încetarea parțială a focului pentru a permite coridoarele umanitare în 

Ucraina 

RADOR (5 martie) - Rusia a declarat sâmbătă o încetare parțială a focului pentru a permite coridoarelor 

umanitare să faciliteze ieșirea din orașele ucrainene Mariupol și Volnovakha, a anunțat ministerul rus al apărării. 

„De la ora 10:00, ora Moscovei (07:00 GMT), partea rusă declară încetarea focului și deschiderea coridoarelor 

umanitare pentru a permite civililor să părăsească Mariupol și Volnovakha”, au transmis agențiile ruse de presă 

citând ministerul rus al apărării. (REUTERS - 5 martie) /aboboc/avladucu 

REUTERS: Rusia va continua ofensiva în Ucraina - RIA 

RADOR (5 martie) - Trupele ruse continuă ofensiva extinsă în Ucraina, a notat agenția rusă de presă RIA, 

citând Ministerul rus al Apărării. Ministerul a confirmat că unitățile sale au încetat momentan să tragă și au deschis 

coridoare umanitare în apropierea orașelor Volnovaha și Mariupol, care au fost încercuite de trupele ruse. 

(REUTERS - 5 martie) /aboboc/avladucu 

TASS: Serghei Lavrov: Rusia lansează bombardamente exclusiv asupra infrastructurii militare a 

Ucrainei 

RADOR (5 martie) - Forțele armate ruse lansează bombardamente exclusiv asupra infrastructurii militare a 

Ucrainei, care ar putea amenința securitatea Federației Ruse - a declarat sâmbătă, la o conferință de presă, ministrul 

rus de externe, Serghei Lavrov. ''Încă din primele zile ale operațiunii militare speciale, am subliniat că forțele 

noastre armate efectuează bombardamente precise exclusiv împotriva infrastructurii militare ucrainene, care ar 

putea amenința Federația Rusă în legătură cu acel curs antirusesc, agresiv, dușmănos, pe care autoritățile de la 

Kiev l-au urmat tot timpul în trecut'', a spus șeful diplomației ruse. (Agenția de presă TASS - 5 martie) 

/vdraguta/dsirbu 

BBC: Forțele rusești folosesc metode tot mai brutale în Ucraina (Antony Blinken) 

RADOR (5 martie) - Secretarul american de Stat, Antony Blinken, a declarat că forțele rusești folosesc 

metode tot mai brutale în Ucraina, inclusiv atacarea populației civile. "Nu vă pot spune cât va dura. Nu vă pot 

spune cât timp va lua. Dar ideea că Rusia poate subjuga voinței sale 45 de milioane de oameni care luptă cu râvnă 

pentru viitorul și libertatea lor, care nu implică degetul Rusiei deasupra lor, asta spune mult", a declarat Blinken. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 5 martie, ora 2:00) /aionita/denisse 

CNN: Forțele ruse se apropie de a doua centrală nucleară a Ucrainei (ambasadorul SUA la ONU) 

RADOR (5 martie) - Forțele ruse se apropie de a doua centrală nucleară a Ucrainei, a declarat vineri la ONU 

ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield. "Forțele ruse se află acum la 20 de mile (aproximativ 32 

de kilometri n.tr), și se apropie, de a doua cea mai mare centrală nucleară a Ucrainei", a afirmat ea, fără a specifica 

numele centralei. Potrivit Energoatom, organismul ucrainean care supraveghează centralele nucleare din Ucraina, 

a doua cea mai mare centrală nucleară a Ucrainei - la nivel de capacitate de energie generată - este Centrala 

Nucleară Iujnoukrainsk, din Regiunea Mikolaiv, din sudul Ucrainei. "Președintele Putin trebuie să oprească 

această catastrofă umanitară oprind acest război și sistând aceste atacuri imorale împotriva poporului Ucrainei", a 

adăugat ambasadoarea. Thomas-Greenfield a afirmat că pericolul iminent continuă după ce un dezastru a fost 

"evitat la limită" azi-noapte, referindu-se la incendiul care a izbucnit la centrala nucleară Zaporijijia vineri, la 

primele ore ale dimineții, în Ucraina, ca rezultat al atacului din partea forțelor rusești asupra centrului. 

"Comunitatea internațională trebuie să ceară în unanimitate forțelor Rusiei să își oprească atacul periculos. Și, așa 

cum am mai spus, poporul Ucrainei contează pe noi și nu trebuie să îl dezamăgim", a afirmat ea. Anterior, în cursul 

zilei de vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia de "teroare nucleară", după ce trupele 

rusești au atacat centrala nucleară din sudul Ucrainei. (CNN INTERNATIONAL - 5 martie) /aionita/denisse 
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BBC: Președintele Zelenski a afirmat că NATO a dat undă verde bombardamentelor rusești, prin 

refuzarea unei zone de excludere aeriană 

RADOR (5 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a criticat aspru decizia NATO de a refuza 

cererea Kievului de a implementa o zonă de excludere aeriană, pentru a proteja cerul țării de avioanele de luptă și 

rachete. Descriind întrunirea de vineri a NATO drept "slabă" și "confuză", domnul Zelenski a afirmat că Alianța 

a permis efectiv misiunile de bombardament ale Rusiei. "Refuzând stabilirea unei zone de excludere aeriană, 

astăzi, liderii Alianței au dat undă verde pentru noi bombardamente asupra orașelor și satelor din Ucraina. Ați fi 

putut închide cerul. Nu știu pe cine puteți proteja, sau dacă vă puteți proteja țările, țările Alianței", a declarat 

președintele Zelenski. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a repetat că Alianța are datoria de a preveni 

extinderea războiului din Ucraina către alte națiuni. "O escaladare a conflictului ar provoca și mai multă suferință", 

a afirmat el. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 5 martie, ora 4:00) /aionita/denisse 

BBC: Trupele ruse se apropie de altă centrala nucleară ucraineană 

RADOR (5 martie) - Trupele ruse se apropie de o altă centrală nucleară ucraineană, a declarat vineri 

ambasadorul SUA la ONU. După ce a avertizat că lumea a „evitat dezastrul” joi seară, când forțele ruse au tras 

asupra celei mai mari centrale nucleare din Ucraina, Linda Thomas-Greenfield a spus că invadatorii se aflau „la 

20 de mile și se apropie de a doua cea mai mare instalație nucleară a Ucrainei”. Ea părea să se refere la centrala 

electrică Iujnoukrainsk, aflată la aproximativ 200 de mile sud de Kiev. „Acest pericol iminent continuă”, a spus 

Thomas-Greenfield, adăugând că „comunitatea internațională trebuie să fie unanimă în a cere forțelor Rusiei să 

oprească atacul lor periculos”. (bbc.com - 5 martie, ora 5:00) /aboboc/denisse 

KORRESPONDENT: Trupele ruse sunt demoralizate - susține conducerea armatei ucrainene 

RADOR (5 martie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a publicat, sâmbătă dimineața, un nou 

raport cu privire la invazia rusă, în care subliniază că trupele ucrainene și subunitățile forțelor de securitate și 

apărare duc bătălii intense pentru eliberarea orașelor ocupate sau încercuite de invadatorii ruși. "Unitățile și 

subunitățile invadatorilor sunt demoralizate, soldații și ofițerii armatei de ocupație continuă să se predea, să fugă, 

abandonându-și armele și echipamentul pe pământul ucrainean. Acțiuni de luptă foarte active sunt întreprinse nu 

doar de unitățile noastre armate, ci și de oameni de rând neînarmați, provocându-i ocupantului o înfrângere 

psihologică" - a remarcat Statul Major al Forțelor Armate din Ucraina. În același timp, subliniază armata, 

înfruntând o rezistență constantă, trupele ruse continuă să atace populația civilă, lansând rachete și bombe asupra 

infrastructurii critice și clădirilor rezidențiale, spitalelor și grădinițelor. "Nu renunță la încercările de a crea 

imaginea unui 'blitzkrieg' de eliberare în propriul spațiu informațional, continuă să răspândească minciuni în mass-

media subordonate, iau măsuri pentru a ascunde pierderile de personal și echipamente prin blocarea accesului 

populației la informații veridice și obiective" - a mai menționat conducerea militară ucraineană. Statul Major 

asigură că ucrainenii luptă intens cu trupele de ocupație. "Din păcate, încă nu putem povesti despre toate succesele 

noastre, pentru a nu ne perturba planurile, dar toate vor deveni cunoscute la timpul lor" - a conchis conducerea 

militară ucraineană. În perioada 24 februarie - 4 martie, trupele ruse au pierdut în războiul din Ucraina 251 de 

tancuri, 37 de elicoptere și 33 de avioane. Numărul soldaților ruși uciși de armata ucraineană a ajuns la 9.166. 

(www.korrespondent.net - 5 martie) /sdan/avladucu 

KORRESPONDENT: Trupele ruse trimise în Ucraina se vor confrunta cu un "colaps logistic" - 

susține ministrul ucrainean al apărării 

RADOR (5 martie) - Ministrul ucrainean al apărării, Oleksi Reznikov, a declarat, sâmbătă, că Ucraina luptă 

de zece zile, apărând pacea și opunând rezistență "teroriștilor ruși". "Datorită tuturor oamenilor noștri, planurile 

Kremlinului de a-i supune pe ucraineni în două zile, de a ocupa mari orașe, de a înlătura conducerea statului și de 

a anexa Ucraina la Rusia au eșuat" - a subliniat Reznikov, într-o postare pe Facebook. Potrivit ministrului, inamicul 

a reușit să avanseze în anumite zone, însă controlează doar un teritoriu mic. "Având în vedere încetinirea ofensivei 

și rezistența ucrainenilor, Rusia își schimbă tactica. Astăzi, cel mai vulnerabil este cerul ucrainean. Agresorul își 

folosește în mod cuprinzător și activ potențialul aerian și al rachetelor. Aviația de toate tipurile bombardează orașe, 

localități și infrastructura civilă, inclusiv cele critice și periculoase, cum ar fi centralele nucleare și hidroelectrice" 
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- a remarcat Reznikov. Ministrul a admirat forța ucrainenilor din Mariupol, Volnovaha, Harkiv, Cernihiv, Mikolaiv 

și Herson, unde situația rămâne foarte dificilă. Totodată, Reznikov a dat asigurări că Forțele Armate ale Ucrainei 

"controlează situația, mențin apărarea și recurg la contraofensivă, alungând inamicul". Principalele eforturi ale 

armatei ruse, potrivit ministrului, sunt concentrate asupra încercuirii Kievului și slăbirii rezistenței în localitățile 

pe care deja le controlează. "Apărătorii capitalei continuă să respingă ofensiva inamicului" - asigurat Oleksi 

Reznikov. Potrivit ministrului, Forțele Aeriene ale Ucrainei continuă să desfășoare acțiuni de luptă sistematice, 

datorită cărora invadatorii ruși au pierdut deja 39 de avioane și 40 de elicoptere. "Resursele militare pe care 

inamicul le are în Ucraina se epuizează, se va confrunta cu un colaps logistic. Dându-și seama de acest lucru, 

tendința inamicului de a se predea este în creștere. Și nu este vorba doar despre soldați individuali, ci de plutoane 

întregi" - a relatat Reznikov. Anterior, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis că unitățile și 

subunitățile invadatorilor au fost demoralizate, iar soldații și ofițerii armatei de ocupație continuă să se predea. 

De la începutul invaziei, trupele ruse au pierdut în Ucraina 269 de tancuri, 40 de elicoptere și 39 de avioane. 

Numărul soldaților ruși uciși de armata ucraineană depășește 10.000. (www.korrespondent.net - 5 martie) 

/sdan/atataru 

KORRESPONDENT: Peste 10.000 de militari ruși au murit în Ucraina de la începutul războiului 

RADOR (5 martie) - Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene a transmis că peste 10.000 de militari ruși 

au murit în războiul din Ucraina, în perioada 24 februarie - 5 martie 2022. De asemenea, în această perioadă, 

trupele ucrainene au doborât 39 de avioane rusești și 40 de elicoptere, au distrus 269 de tancuri, 945 de vehicule 

blindate de luptă, 105 sisteme de artilerie, 19 sisteme de apărare aeriană, 50 de sisteme de lansare multiplă de 

rachete, 60 de rezervoare cu combustibili, 3 drone, 2 bărci și 409 vehicule. (www.korrespondent.net - 5 martie) 

/sdan/atataru 

BBC: Ucraina avertizează Rusia să nu abuzeze de încetarea focului pentru a avansa 

RADOR (5 martie) - Rusia nu trebuie să profite de coridorul umanitar convenit pentru a-și avansa trupele, 

a avertizat vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk. Ea a spus că guvernul ei verifică informații conform cărora 

trupele ruse folosesc încetarea focului pentru a se apropia de pozițiile ucrainene în zonele de-a lungul rutelor de 

evacuare. "Folosim acest canal pentru a evacua civili - femei și copii -, precum și pentru a livra ajutoare umanitare 

celor rămași", a spus ea. Vereșciuk a confirmat, de asemenea, că Comitetul Internațional al Crucii Roșii a mediat 

discuțiile privind încetarea focului și va conduce coloanele de evacuare de-a lungul rutelor convenite. Încetarea 

focului este în vigoare în jurul orașelor Mariupol și Volnovaha de la 9:00 la 16:00, ora locală 7:00-14:00 GMT. 

(bbc.com - 5 martie, ora 11:30) /aboboc/atataru 

UNIAN: Kievul a lansat un site dedicat străinilor care vor să se înroleze în Legiunea Internațională 

de Apărare a Ucrainei 

RADOR (5 martie) - Cancelaria Prezidențială de la Kiev anunță, sâmbătă, că autoritățile au lansat 

www.fightforua.org, un site oficial dedicat cetățenilor străini care vor să se înroleze în Legiunea Internațională de 

Apărare a Ucrainei, înființată printr-un decret al președintelui Volodimir Zelenski, după invadarea țării de către 

trupele ruse. "După ce Rusia a lansat o invazie militară la scară largă în Ucraina, pe 24 februarie, și a început încă 

din primele zile atacurile asupra civililor și a infrastructurii, statul ucrainean a făcut apel la străini să se alăture 

luptei noastre pentru pace și democrație în Europa și în întreaga lume. Pe 1 martie 2022 a intrat în vigoare un 

decret al președintelui Volodimir Zelenski privind intrarea în țară fără viză pentru cetățenii statelor care doresc să 

se alăture Legiunii Internaționale de Apărare a Ucrainei, cu excepția cetățenilor statului agresor. Străinii care 

doresc să ajute Ucraina pot găsi pe site-ul www.fightforua.org instrucțiuni detaliate pas cu pas despre cum să se 

alăture acestei lupte juste împotriva agresorului" - se arată într-un comunicat al Biroului Președintelui Ucrainei. 

Pentru a intra în rândurile Legiunii Internaționale de Apărare a Ucrainei, cetățenii străini trebuie să contacteze 

ambasada ucraineană, pentru a obține informații cu privire la documentele și îmbrăcămintea (echipamentul) 

necesare. (www.unian.net - 5 martie) /sdan/atataru 
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KORRESPONDENT: Atac aerian rusesc asupra uzinei de blindate din Jitomir, nord-vestul 

Ucrainei 

RADOR (5 martie) - Trupele ruse au lansat un atac aerian asupra uzinei de blindate din Jitomir, rănind două 

persoane - potrivit șefului Administrației Militare Regionale, Vitali Buneciko. "Ieri seară (vineri, n.r.), a avut loc 

un atac aerian asupra a două obiective - cartierul Ozerne și uzina noastră de blindate. În atacul de la uzină, din 

păcate, au fost rănite două persoane. Așa arată războiul în regiunea Jitomir" - a declarat Buneciko. Potrivit acestuia, 

agresorul rus bombardează în regiune nu numai instalațiile militare, ci și infrastructura civilă. "Vreau să spun că 

'operațiunea specială' a Federației Ruse în orașul Jitomir arată foarte ciudat. Liceul 25 a fost distrus printr-o lovitură 

directă cu rachete, iar liceul nu are nicio legătură cu domeniul militar. Am spus ieri și spun și astăzi că vom reface 

toate școlile care vor fi distruse" - a asigurat funcționarul. (www.korrespondent.net - 5 martie) /sdan/lbadiu 

RBC: Zelenski, despre evacuarea civililor din Mariupol și Volnovaha: "Cine poate apăra orașul 

trebuie să rămână" 

RADOR (5 martie) - În Mariupol și în Volnovaha urmează să fie deschise, sâmbătă, culoare umanitare 

pentru evacuarea civililor, astfel că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a cerut tuturor celor care pot 

apăra cele două orașe să rămână să continue lupta. "Culoarele umanitare trebuie să funcționeze astăzi în Mariupol 

și Volnovaha, pentru a salva oameni, în special femei, copii și bătrâni. Pentru a furniza mâncare celor care rămân. 

Ajutoarele noastre sunt pe drum, pentru toți cei care au nevoie de ajutor. Trebuie să poată să iasă cine vrea. Toți 

cei care își pot apăra orașul trebuie să continue lupta. Trebuie, pentru că, dacă toți pleacă, al cui va fi orașul?" - a 

declarat Zelenski. Potrivit RBC, Comitetul Internațional al Crucii Roșii va asigura încetarea focului în timpul 

evacuării civililor din Mariupol și din Volnovaha. (www.rbc.ua - 5 martie) /sdan/atataru 

BBC: Atacurile continuă în zona orașului Mariupol, în ciuda acordului de încetare a focului 

RADOR (5 martie) - După apariția unor rapoarte că încetarea focului nu este respectată la capătul rutei de 

evacuare din Mariupol, viceprimarul declară că și orașul în sine este încă bombardat. "Rușii continuă să ne 

bombardeze și să folosească artileria. Este o nebunie", a declarat pentru BBC viceprimarul Mariupolului, Serghei 

Orlov. "Nu există o încetare a focului în Mariupol și nu există o încetare a focului pe tot parcursul traseului. Civilii 

noștri sunt gata să plece, dar nu pot pleca din cauza bombardamentelor". (bbc.com - 5 martie, ora 12:30) 

/aboboc/atataru 

UNIAN: Armata ucraineană a lansat o contraofensivă la Harkiv 

RADOR (5 martie) - Unitățile Forțelor Armate ale Ucrainei au lansat o contraofensivă la Harkiv, în timp ce 

trupele ruse își părăsesc pozițiile - potrivit unui mesaj postat, sâmbătă, pe contul de Facebook al Forțelor Terestre 

Ucrainene. "Acest lucru a devenit posibil datorită invincibilității poporului ucrainean, a lipsei rezervelor pregătite 

de ruși, a demoralizării trupelor de ocupație și, nu în ultimul rând, datorită plecării unităților așa-numitelor 

republici populare Luhansk și Donețk" - au precizat militarii Kievului. Pe Facebook a fost publicată și o fotografie 

cu echipamentul distrus al invadatorilor trimiși să lupte în Ucraina. (www.unian.net - 5 martie) /sdan/atataru 

RBC: Kievul transmite că trupele ucrainene au lansat un "atac puternic" asupra invadatorilor 

ruși, în apropiere de Herson 

RADOR (5 martie) - Oleksi Arestovici, consilier al șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev, a declarat 

că sâmbătă, lângă Herson, Forțele Armate ale Ucrainei au lansat un "atac puternic" asupra armatei Federației Ruse. 

"Forțele Armate ale Ucrainei controlează situația, își consolidează pozițiile, lansează contraatacuri aeriene și 

terestre asupra inamicului. Sâmbătă dimineață, în regiunea Herson, forțele noastre armate au dat o lovitură foarte 

puternică inamicului. Urmează să fie stabilite pierderile suferite de ruși" - a remarcat Arestovici. (www.rbc.ua - 5 

martie) /sdan/dsirbu 
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UKRAINSKA PRAVDA: Armata Ucrainei a doborât trei elicoptere rusești în regiunea Mikolaiv 

RADOR (5 martie) - Șeful Administrației Regionale de Stat Mikolaiv, Vital Kim, a anunțat, sâmbătă, că 

trupele ucrainene au doborât trei elicoptere ale Federației Ruse. În plus, potrivit lui Kim, militarii ucraineni au 

capturat echipamente militare aparținând invadatorilor ruși. (www.pravda.com.ua - 5 martie) /sdan/dsirbu 

RBC: Forțele Armate ucrainene au distrus echipament militar rusesc în valoare de 3 miliarde de 

dolari 

RADOR (5 martie) - Conform situației din a zecea zi de război al Rusiei împotriva Ucrainei, armata 

ucraineană a distrus echipamente militare ale ocupanților în valoare de 331 de miliarde de ruble, ceea ce 

echivalează cu aproximativ 3 miliarde de dolari - se afirmă într-un material al publicației "Forbes". Potrivit 

estimărilor experților, printre echipamentele rusești distruse se numără 33 de avioane, 37 de elicoptere, 251 de 

tancuri și 939 de vehicule blindate de luptă. În special, doar tancurile rusești distruse au costat Kremlinul 1 miliard 

de dolari, vehiculele blindate de luptă - 600 de milioane de dolari, iar avioanele și elicopterele împreună - peste 1 

miliard de dolari. Cu toate acestea, încă nu se știe ce avioane au fost doborâte. Printre cele folosite de Rusia se 

numără Su-25, de 11 milioane de dolari, Su-30, de 33 de milioane de dolari, și Su-34, de 36 de milioane de dolari. 

Forțele Armate ucrainene au doborât, de asemenea, două avioane de desant mari IL-76, lângă Vasilkov și 

Koprivnițki. Costul fiecăruia este de 86 de milioane de dolari. Subliniem că aceasta este o valoare aproximativă, 

"Forbes" luând costul unei unități de echipament din surse deschise. De exemplu, prețul unui tanc este estimat la 

4 milioane de dolari. La acest preț Rusia a furnizat tancurile Algeriei în anul 2006. 

https://www.rbc.ua/rus/news/vsu-unichtozhili-rossiyskoy-voennoy-tehniki-1646494593.html (www.rbc.ua - 5 

martie) /ssirbu/cvanatoru 

TASS: Forțele Armate Ruse au reluat ofensiva după un "regim de liniște" în zona Harkov și 

Volnovaha 

RADOR (5 martie) - Naționaliștii nu au permis niciunui civil să părăsească Mariupol și Volnovaha în timpul 

regimului de liniște, iar Forțele Armate Ruse au reluat acțiunile ofensive, a anunțat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt 

al Ministerului rus al Apărării, general-maior Igor Konașenkov. "Niciun civil nu a reușit să părăsească Mariupol 

și Volnovaha prin coridoarele de securitate declarate. Populația acestor orașe este ținută de grupările naționaliste 

ca scut uman. Batalioanele naționaliste au folosit regimul de liniște pentru a se regrupa și pentru a-și consolida 

pozițiile". Ca urmare a lipsei de dorință a părții ucrainene de a exercita influență asupra naționaliștilor sau de a 

prelungi regimul de liniște, operațiunile ofensive ruse au fost reluate de la ora 18:00, ora Moscovei" - a declarat 

Konașenkov. Potrivit afirmațiilor acestuia, subunitățile forțelor armate ruse avansează pe un front larg și au preluat 

controlul asupra localităților Malaia Tokimacika, Marfopol, Removka, Novokarlovka, Orlinskoye, Volodino și 

Malinovka. (www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/gpodea 

UNIAN: Succesorul cunoscutului separatist "Motorola" din Donețk, lichidat de trupele ucrainene 

RADOR (5 martie) - Armata ucraineană l-a ucis pe unul dintre liderii așa-numitei republici populare Donețk, 

șeful batalionului "Sparta", Vladimir Joga, alias "Voha". Acesta era succesorul lui Arsen Pavlov, alias "Motorola", 

asasinat în 2016, într-un lift din Donețk. Lichidarea lui Joga a fost anunțată sâmbătă, de ofițerul ucrainean Anatoli 

Ștefan, într-o postare pe contul său de Twitter. Liderul separatiștilor din Donețk, Denis Pușilin, a confirmat 

lichidarea rebelului, declarând că "Voha" a fost ucis de "naziști" în timp ce "asigura evacuarea locuitorilor din 

Volnovaha". Rebelul ucis de trupele ucrainene a primit titlul de "erou al republicii populare Donețk". UNIAN 

notează că afirmațiile lui Pușilin sunt foarte ușor de demontat, întrucât Volnovaha se află sub controlul Forțelor 

Armate ale Ucrainei. Prin urmare, respectarea regimului de încetare a focului a fost cerută de partea ucraineană, 

în timp ce rebelii nu au făcut altceva decât să ignore înțelegerile privind deschiderea unor culoare umanitare pentru 

evacuarea civililor. Vladimir Joga a devenit șef al batalionului "Sparta" din Donețk în 2016, după ce liderul de 

atunci al unității, Arsen Pavlov, cunoscut sub numele de "Motorola", a fost ucis împreună cu garda sa de corp în 

explozia unei bombe plasate în liftul clădirii în care se afla biroul său. (www.unian.net - 5 martie) /sdan/gpodea 
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RBC: Aeronave militare ale Rusiei au lansat bombe asupra unei tabere militare din Harkiv 

RADOR (5 martie) - Patru soldați din cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei au murit, sâmbătă, la Harkiv, după 

ce avioane ale armatei ruse au lansat bombe asupra unei tabere militare din oraș. "În pofida pierderilor și a avariilor 

grave aduse infrastructurii, membrii Gărzii apără cu fermitate Harkivul, împreună cu Forțele Armate, apărarea 

teritorială, Poliția Națională și Serviciul de Securitate. Vom lupta pentru victorie!" - a transmis o asociație a Gărzii 

Naționale a Ucrainei. (www.rbc.ua - 5 martie) /sdan/schelaru 

TASS: Naționaliștii din Ucraina plănuiesc să omoare studenți din Irak, pentru a da vina pe Rusia, 

afirmă o sursă din structurile de forță ruse 

RADOR (5 martie) - Reprezentanții formațiunilor naționaliste din Ucraina plănuiesc să ucidă nouă studenți 

irakieni și să organizeze o dezinformare conform căreia moartea cetățenilor străini s-ar fi produs în urma 

"agresiunii militare ruse" - a anunțat o sursă din cadrul structurilor de forță ruse. Potrivit informațiilor acesteia, 

naționaliștii ucraineni pregătesc o acțiune informațional-propagandistică cu implicarea a nouă studenți din Irak, 

care, în prezent, sunt ținuți cu forța pe teritoriul Universității de Stat din Sumî. "În timpul desfășurării de către 

Forțele Armate Ruse a unor acțiuni de preluare a controlului asupra teritoriului universității, naționaliștii ucraineni 

intenționează să-i ucidă pe acești cetățeni ai Irakului și să disemineze o dezinformare despre moartea unor cetățeni 

străini din rândul musulmanilor ca urmare a "agresiunii militare ruse" - a precizat sursa citată. Anterior, 

președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că partea ucraineană ține ostatici peste 6.000 de cetățeni străini, inclusiv 

studenți, la Sumî și Harkov. La rândul său, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că armata rusă a 

fost pregătită să ajute la evacuarea studenților din Harkov, dar partea ucraineană a împiedicat acest lucru. Lavrov 

a explicat că în Ucraina se află studenți din China, India și din o serie întreagă de alte țări din Asia și Africa. 

(www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/schelaru 

KORRESPONDENT: Zelenski i-a îndemnat pe ucraineni să îi alunge pe invadatorii ruși din 

orașele lor 

RADOR (5 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut cetățenilor aflați temporar sub 

ocupație să se unească și să alunge invadatorii din orașele lor. "Fiecare metru de pământ ucrainean recucerit prin 

protest și prin umilirea ocupanților este un pas către victorie pentru întreaga Ucraină. Aceasta este o șansă la viață. 

Ucraineni din toate orașele noastre în care a intrat inamicul, simțiți acest lucru și treceți la ofensivă!" - a declarat 

Zelenski, într-un mesaj către cetățeni. (www.korrespondent.net - 5 martie) /sdan/schelaru 

KORRESPONDENT: Forțele speciale ucrainene au eliberat un dispensar de neuropsihiatrie 

ocupat de ceceni 

RADOR (5 martie) - Șeful administrației militare regionale Kiev, Oleksi Kuleba, a anunțat, sâmbătă seară, 

că dispensarul de neuropsihiatrie din Borodianka, ocupat anterior de luptători ceceni, a fost eliberat de forțele 

speciale ucrainene. "Unitatea specială care a intrat în dispensar la ora 13:00 a eliberat oamenii și a părăsit incinta. 

Cu toate acestea, forțele speciale nu au părăsit teritoriul localității" - a precizat Kuleba. Potrivit acestuia, 

aproximativ 600 de persoane erau în dispensar în momentul în care clădirea a fost ocupată de invadatori. 

(www.korrespondent.net - 5 martie) /sdan/gpodea 

CNN: Bombardiere B-52 americane au zburat, vineri, deasupra flancului estic al NATO 

RADOR (5 martie) - Statele Unite au realizat un exercițiu cu bombardiere B-52 deasupra flancului estic al 

NATO, împreună cu armatele germană și română, în semn de unitate, în contextul în care invazia Rusiei în Ucraina 

intră în a doua săptămână. Cele mai mari bombardiere strategice din Forțele Aeriene ale SUA au decolat de pe 

RAF Fairford, din Anglia, și au realizat antrenamente, potrivit Forțelor Aeriene ale SUA din Europa. Avioanele 

B-52 au zburat apoi spre România, unde au realizat noi exerciții. Zborul peste România a adus bombardierele până 

la limita țărilor NATO, adiacente spațiului aerian ucrainean, unde forțele aeriene rusești încearcă să obțină 

supremația. (CNN INTERNATIONAL - 5 martie) /aionita/denisse 
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INTERFAX: Ucraina a primit statutul de membru participant al Centrului NATO pentru 

cooperare în domeniul apărării cibernetice 

RADOR (5 martie) - Comitetul director al Centrului NATO pentru cooperare în domeniul apărării 

cibernetice (CCDCOE - NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) a decis să acorde Ucrainei 

statutul de membru al organizației. "Estonia, ca țară gazdă a CCDCOE, cooperează de multă vreme cu Ucraina 

pentru consolidarea securității cibernetice și a rezilienței, de aceea salutăm deciziile membrilor NATO care au fost 

de acord să acorde Ucrainei statutul de stat participant al CCDCO" - a declarat, sâmbătă, ministrul estonian al 

apărării, Kalle Laanet, citat de serviciul de presă al ministerului estonian. Cu sediul la Tallinn, CCDCOE este un 

centru analitic și de securitate cibernetică acreditat de NATO. Acesta este specializat pe cercetări aplicate 

interdisciplinară, analize, schimb de informații, antrenamente și exerciții în domeniul apărării cibernetice. 

(www.interfax.ru - 5 martie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Atacurile rusești în Ucraina s-au redus în ultimele 24 de ore - Marea Britanie 

RADOR (5 martie) - Rata raidurilor aeriene și de artilerie rusești în Ucraina în ultimele 24 de ore a fost mai 

mică decât în zilele precedente, dar este posibil ca forțele ruse să avanseze în sudul țării, a transmis Marea Britanie. 

"Ucraina continuă să dețină orașele cheie Harkov, Cernihiv și Mariupol", a declarat ministerul britanic al Apărării 

pe Twitter, sâmbătă dimineața. "Au existat rapoarte despre lupte de stradă în Sumî. Este foarte probabil ca toate 

cele patru orașe să fie încercuite de forțele ruse", se mai adaugă. (REUTERS - 5 martie) /aboboc/atataru 

REUTERS: Marea Britanie acuză Rusia că folosește încetarea focului de la Mariupol pentru a-și 

reorganiza forțele 

RADOR (5 martie) - Autoritățile din Marea Britanie au declarat sâmbătă că încetarea focului propusă de 

Rusia în orașul ucrainean Mariupol a fost probabil o încercare de a diminua condamnarea internațională, oferindu-

și în același timp șansa de a-și reorganiza forțele pentru o nouă ofensivă. "Acuzând Ucraina de încălcarea 

acordului, Rusia caută probabil să transfere responsabilitatea pentru victimele civile actuale și viitoare din oraș", 

a comunicat Ministerul britanic al Apărării. Autoritățile ruse au declarat mai devreme că au deschis coridoare 

umanitare în apropierea orașelor asediate Mariupol și Volnovaha. Ministerul rus al Apărării i-a acuzat pe 

"naționaliștii" ucraineni că îi împiedică pe civili să plece, a informat agenția de presă RIA. (REUTERS - 5 martie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Avioanele franceze de luptă vor efectua zboruri de antrenament deasupra Bosniei 

RADOR (5 martie) - Forța UE de menținere a păcii din Bosnia (EUFOR) a anunțat sâmbătă că avioane 

franceze de luptă vor efectua zboruri de antrenament deasupra Bosniei, având în vedere deteriorarea situației de 

securitate la nivel internațional. UE a decis săptămâna trecută să-și mărească forța EUFOR la 1.100 de militari de 

la 600, trimițând rezerve din Austria, Bulgaria, România și Slovacia pentru a evita o potențială situație de 

instabilitate după invadarea Ucrainei de către Rusia. Unii militari au ajuns deja în Bosnia. Bosnia se află la sute de 

kilometri de zona de conflict, dar se confruntă cu o mișcare separatistă sârbă bosniacă din ce în ce mai asertivă, 

despre care analiștii spun că are sprijinul cel puțin tacit al Moscovei. "Portavionul Charles de Gaulle desfășoară în 

prezent o operațiune de pregătire operațională în Marea Mediterană și de luni, 7 martie, aeronavele sale Rafale vor 

survola Balcanii de Vest, inclusiv în Bosnia-Herțegovina", a transmis EUFOR. Înalți oficiali din NATO și UE au 

avertizat că instabilitatea generată de războiul din Ucraina s-ar putea răspândi în Balcanii de Vest, Moldova și 

Georgia. Bosnia, ca și Ucraina, a anunțat de mult timp că vrea să adere la NATO - o poziție care a înfuriat Rusia. 

Administrația de la Moscova a comunicat în martie, anul trecut, că va reacționa dacă Bosnia ar lua măsuri pentru 

a se alătura alianței militare conduse de SUA. Sârbii bosniaci, conduși de pro-rusul Milorad Dodik, doresc ca țara 

să rămână neutră și în afara NATO. Dl Dodik, care este membrul sârb al președinției tripartite a țării, a inițiat cea 

mai gravă criză politică din Bosnia de la sfârșitul războiului din anii '90, provocând instituțiile statului ca parte a 

campaniei sârbilor de a se separa și, în cele din urmă, de a se alătura Serbiei vecine. EUFOR, care a înlocuit trupele 

NATO de menținere a păcii în Bosnia în 2004, este alcătuită din aproximativ 3.500 de membri - dintre care 600 

sunt în prezent dislocați în țară. (REUTERS - 5 martie) /opopescu/dsirbu 
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XIII.3. Perspectiva economică  

BBC: Singapore se alătură statelor care sancționează Rusia 

RADOR (5 martie) - Singapore a transmis că va impune sancțiuni împotriva Rusiei, după invazia din 

Ucraina. Orașul-stat, un centru financiar cheie, va impune controale la export și limite financiare specifice 

anumitor bănci rusești, va impune restricții asupra tranzacțiilor cu criptomonede și va interzice instituțiilor 

financiare să furnizeze servicii care ar putea ajuta banca centrală a Rusiei. Ministrul de externe Vivian 

Balakrishnan a declarat, anterior, Parlamentului că Singapore intenționează „să acționeze în comun cu multe alte 

țări, care au aceleași opinii, pentru a impune sancțiuni și restricții adecvate împotriva Rusiei”. Este primul dintre 

vecinii regionali care a adoptat sancțiuni, deși alți membri ai Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est au 

condamnat acțiunile Rusiei. (bbc.com - 5 martie, ora 6:40) /aboboc/denisse 

BBC: Bunuri ale oligarhilor ruși confiscate în Italia 

RADOR (5 martie) - Poliția italiană a confiscat vilele și iahturile a patru oligarhi ruși, în valoare de mai 

mult de 150 de milioane de dolari. Toți cei patru oligarhi ruși sunt vizați de sancțiunile occidentale. O sursă din 

cadrul poliției a declarat că printre activele confiscate se numără o vilă a lui Alișer Usmanov de pe insula Sardinia, 

precum și una dintre cele două vile de pe malul Lacului Como care îi aparțin lui Vladimir Soloviov. Cele două 

iahturi aparțin celui mai bogat om din Rusia, Alexei Mordașov și oligarhului Ghenadi Timcenko, prieten apropiat 

al președintelui Putin. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 5 martie, ora 15:04) /opopescu/dsirbu 

TASS: Bulgaria este gata să-și închidă porturile pentru navele rusești 

RADOR (5 martie) - Autoritățile din Bulgaria sunt gata să închidă porturile țării pentru navele rusești, a 

declarat, sâmbătă, ministrul bulgar al transporturilor și comunicațiilor, Nikolai Sabev, într-un interviu acordat 

Televiziunii Naționale Bulgare. "Ministerul Transporturilor a confirmat posibilitatea închiderii porturilor bulgare 

pentru navele sub pavilion rusesc, deoarece este în interesul nostru național de a opri războiul. UE a reușit să 

construiască o blocada economică destul de eficientă și credem că în prezent aceasta este cea mai bună soluție" - 

a declarat ministrul bulgar. Șeful Ministerului Transporturilor nu a precizat începând cu ce dată poate intra în 

vigoare această decizie. (www.tass.ru - 5 martie) /ssirbu/cpodea 

BBC: Samsung suspendă livrările de telefoane și cipuri către Rusia 

RADOR (5 martie) - Producătorul Samsung suspendă livrările de telefoane și cipuri către Rusia „din cauza 

evoluțiilor geopolitice actuale”. Compania a notat că „va continua să monitorizeze în mod activ această situație 

complexă pentru a determina următorii pași”. Gigantul de electronice sud-coreean este cel mai popular brand de 

smartphone-uri din Rusia, înaintea Xiaomi și Apple. Pe lângă suspendarea vânzărilor, compania va dona și 6 

milioane de dolari - inclusiv electronice de larg consum și donații voluntare de la angajați - pentru a sprijini 

eforturile umanitare din Ucraina. De asemenea, Microsoft și-a suspendat vânzările produselor și serviciilor sale în 

Rusia. Retailerii francezi de lux LVMH, Hermes, Kering și Chanel au declarat că își vor închide magazinele din 

Rusia, iar producătorul danez de bere Carlsberg a oprit exporturile și investițiile rusești. (bbc.com- 5 martie, ora 

5:00) /aboboc/denisse 

BBC: LVMH, Hermes, Kering și Chanel au anunțat că suspendă vânzările în Rusia 

RADOR (5 martie) - Companii franceze de lux s-au alăturat altor firme care au anunțat că-și vor suspenda 

vânzările în Rusia, pe fondul războiului din Ucraina. LVMH, Hermes, Kering și Chanel au decis să-și închidă 

temporar magazinele din Rusia. Comercianții cu amănuntul, de lux, au fost în mare parte excluși până acum de 

sancțiunile introduse de guvernele occidentale, însă mulți au considerat mai dificil să facă afaceri și să onoreze 

comenzile în regiune, după măsurile introduse de Marea Britanie, Uniunea Europeană și SUA. Producătorul de 

genți Hermes Birkin și proprietarul elvețian Cartier Richemont au fost printre primele firme care au anunțat că vor 

întrerupe afacerile în Rusia. (bbc.com- 5 martie, ora 6:00) /aboboc/denisse 
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REUTERS: PayPal își închide serviciile în Rusia 

RADOR (5 martie) - Compania de plăți PayPal Holdings Inc și-a închis serviciile sâmbătă dimineață în 

Rusia, invocând „circumstanțele actuale”, alăturându-se multor companii financiare și tehnologice care suspenda 

operațiunile acolo după invazia Ucrainei. „În circumstanțele actuale, suspendăm serviciile PayPal în Rusia”, a 

declarat președintele și directorul executiv Dan Schulman într-un comunicat. El a adăugat că compania continuă 

„să fie alături de comunitatea internațională în condamnarea agresiunii militare violente a Rusiei în Ucraina”. 

(REUTERS - 5 martie) /aboboc/avladucu 

BNR: Eventuala suspendare a livrărilor de la Gazprom către Europa va afecta indirect prețul 

gazelor din Bulgaria (ministrul energiei) 

RADOR (5 martie) - Ministrul bulgar al energiei, Aleksandăr Nikolov, a declarat că posibila suspendare a 

livrărilor de la Gazprom către Europa va afecta indirect prețurile gazelor naturale și în Bulgaria. "Oprirea furnizării 

de gaze naturale în Europa înseamnă o creștere drastică a prețurilor la energie electrică în Europa, înseamnă ca 

Bulgaria, în calitate de factor de echilibru al întregii regiuni, să sufere indirect din cauza acestei tendințe de preț, 

dacă va înceta furnizarea de gaze naturale. Pentru funcționarea normală a pieței, așa cum este acum, Bulgaria 

respectă toate reglementările UE", a adăugat ministrul energiei. Aleksandăr Nikolov a subliniat că din cauza 

războiului din Ucraina este posibilă reconsiderarea închiderii centralelor pe cărbune din Bulgaria. De asemenea, 

este posibil să fie prevăzute compensații energetice suplimentare pentru mediile de afaceri care acordă ajutor 

refugiaților din Ucraina. "Până la sfârșitul lunii martie inclusiv, plățile sunt garantate. Din aprilie, urmează să se 

realizeze structura fondului de securitate a sistemului energetic, posibilitățile bugetului de stat și situația din 

Holdingul Energetic Bulgar ca resursă financiară. Dacă este posibil și în funcție de dinamica pieței, astfel de lucruri 

ar fi luate în considerare de guvern", a precizat Nikolov. (www.bnr.bg - 5 martie) /ddaniela/atataru 

REUTERS: Conform FMI, războiul din Ucraina va avea un impact sever asupra economiei globale 

RADOR (5 martie) - Fondul Monetar Internațional a comunicat sâmbătă că intenționează să prezinte la 

începutul săptămânii viitoare o cerere a Ucrainei de finanțare de urgență cu 1,4 miliarde consiliului său de 

administrație pentru aprobare și poartă discuții cu autoritățile din Republica Moldova cu privire la opțiunile de 

finanțare. Într-o declarație, creditorul global a transmis că războiul din Ucraina duce deja la creșterea prețurilor la 

energie și cereale și că a provocat un val de peste un milion de refugiați în țările vecine, declanșând în același timp 

sancțiuni fără precedent împotriva Rusiei. "Deși situația rămâne extrem de fluidă și perspectivele sunt supuse unei 

incertitudini extraordinare, consecințele economice sunt deja foarte grave" - a comunicat FMI. "Războiul în curs 

și sancțiunile asociate vor avea, de asemenea, un impact sever asupra economiei globale". (REUTERS - 5 martie) 

/opopescu/cvanatoru 

XIII.4. Perspectiva socială  

BBC: Tot mai multe organizații internaționale de presă își suspendă activitatea în Rusia 

RADOR (5 martie) - Tot mai multe organizații internaționale de presă își suspendă operațiunile în Rusia, 

unde noile reguli amenință jurnaliștii cu închisoare, până la 15 ani. Bloomberg a anunțat că își sistează întrunirile 

de știri din Rusia. CNN și televiziunea canadiană CBC au declarat că vor înceta transmisiunile în țară. Anterior, 

BBC a anunțat că își suspendă temporar activitatea jurnaliștilor de știri din Rusia. (BBC SERVICIUL MONDIAL 

- 5 martie, ora 2:00) /aionita/denisse 

INTERFAX: Roskomnadzor a decis să blocheze Facebook pe teritoriul Rusiei 

RADOR (5 martie) - Agenția Federală de Supraveghere a Comunicațiilor, Mass-Media și Internet, 

Roskomnadzor, a anunțat blocarea Twitter în Rusia. Roskomnadzor a decis să blocheze și rețeaua de socializare 

Facebook, ca răspuns la blocarea conturilor mass-media din Rusia de către rețea, a anunțat agenția. ''La 4 martie 

2022, a fost luată decizia de blocare a accesului la rețeaua Facebook (deținută de Meta Platforms, Inc.) pe teritoriul 

Federației Ruse'', se specifică într-un comunicat al instituției. Potrivit Roskomnadzor, din luna octombrie 2020, au 
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fost înregistrate 26 de cazuri de discriminare de către Facebook față de mass-media și sursele de informare ruse. 

''În ultimele zile, rețeaua de socializare a restricționat accesul la conturile postului TV 'Zvezda', Agenției de presă 

RIA NOVOSTI, Sputnik, Russia Today și sursele de informare 'Lenta.ru' și 'Gazeta.ru', a specificat agenția. 

Roskomnadzor a anunțat că astfel de restricții sunt interzise de Legea federală 272-FZ ''cu privire la măsurile de 

influențare a persoanelor implicate în încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, drepturile și 

libertățile cetățenilor Federației Ruse'', adoptată, printre altele, pentru prevenirea încălcării principiilor cheie ale 

difuzării libere a informațiilor și accesului neîngrădit al utilizatorilor ruși la mass-media ruse pe platformele de 

internet străine. Pe 25 februarie, Roskomnadzor a anunțat o reducere a traficului Facebook în Rusia, din cauza 

cenzurii impuse asupra mass-media ruse de către  platformă. Președintele Comisiei Dumei de Stat pentru politica 

informațională, tehnologii informaționale și comunicații, Aleksandr Kinștein, și-a exprimat convingerea că 

Facebook va fi o lecție pentru alți giganți IT străini. Potrivit acestuia, ''autoritățile ruse încearcă de o lungă perioadă 

să convingă Facebook sau mai exact Meta să pună lucrurile în ordine, să oprească fluxul discriminatoriu de falsuri, 

să oprească discriminarea și cenzura''. "Din păcate, fără succes. Ei bine, internetul a devenit astăzi un câmp de 

luptă, ceea ce înseamnă că la război e ca la război", a scris el pe canalul său Telegram. ''Vom continua să facem 

tot ce ne stă în putință pentru a ne restabili serviciile, astfel încât acestea să rămână accesibile oamenilor într-un 

mod sigur și securizat pentru a se exprima și a se organiza'', a declarat vicepreședintele Meta, Nicholas Clegg, într-

o declarație postată pe Twitter . (www.interfax.ru  - 5 martie) /vdraguta/avladucu 

INTERFAX: Rosaviatsia a extins până pe 14 martie interdicția asupra tuturor zborurilor de 

pasageri către 11 aeroporturi din sudul Rusiei 

RADOR (5 martie) - Agenția Federală Rosaviația, organismul de supraveghere a aviatiei civile ruse, extinde 

până pe 14 martie interdicția impusă asupra tuturor zborurilor de pasageri către 11 aeroporturi din sudul Federației 

Ruse, a precizat agenția INTERFAX. ''Până la 14 martie 2022, ora 3:45, ora Moscovei, restricția temporară ce 

vizează toate zborurile de pasageri către aeroporturile rusești din partea de sud și centrală a Rusiei a fost extinsă'', 

a anunțat agenția. Zborurile sunt astfel limitate în continuare către următoarele aeroporturi: Anapa, Belgorod, 

Briansk, Voronej, Gelendjik, Krasnodar, Kursk, Lipețk, Rostov-pe-Don, Simferopol, Elista. ''Pentru a organiza 

transportul de pasageri către aeroporturile închise, companiilor aeriene ruse li se recomandă să organizeze 

transportul pasagerilor pe rute alternative, folosind aeroporturile din Soci, Volgograd, Mineralnîe Vodî, Stavropol 

și Moscova. Aceste aeroporturi funcționează normal și au suficientă capacitate, a menționat agenția. Zborurile 

companiilor aeriene ruse către Kaliningrad sunt, deocamdată, operate conform programului. Pentru a asigura 

zborurile către această direcție, companiile folosesc rute aeriene prin apele neutre ale Mării Baltice. Timpul de 

zbor în această direcție a crescut, din această cauză, sunt posibile modificări ale orarului de zbor, a adăugat Agenția 

Federală de Transport Aerian. 

Restul aeroporturilor rusești, inclusiv cele internaționale, funcționează în regim obișnuit. În dimineața zilei 

de 24 februarie, ziua în care a început operațiunea specială militară rusă în Ucraina, Agenția Federală de Transport 

Aerian a închis, până pe 2 martie, 11 aeroporturi din sudul Rusiei. Ulterior, decizia de a închide aeroporturile a 

fost prelungită până pe 8 martie. (www.interfax.ru  - 5 martie) /vdraguta/asalar 

INTERFAX: Aeroflot a negat informațiile despre demiterea directorului general al companiei 

RADOR (5 martie) - Aeroflot a negat oficial informațiile apărute în presă despre demiterea directorului 

general al companiei, Mihail Poluboiarinov. ''Directorul general al Aeroflot, Mihail Poluboiarinov, se află la 

Moscova și își exercită atribuțiile pe deplin'', a precizat Serviciul de presă al companiei potrivit Interfax. Pe 4 

martie, directorul general al Companiei Pobeda, care face parte din grupul Aeroflot, Andrei Kalmîkov, a părăsit 

compania aeriană. Pe Telegram au apărut informații potrivit cărora, pe 24 februarie, el și familia sa ar fi plecat în 

Elveția. Un reprezentant oficial al Pobeda a negat acest lucru, precizând că Kalmîkov a plecat la Frankfurt, pe 22 

februarie, și va reveni în Rusia în viitorul apropiat. Andrei Iurikov, fostul adjunct al lui Kalmukov, a devenit 

director general interimar al Pobeda. (www.interfax.ru  - 5 martie) /vdraguta/lbadiu 

INTERFAX: Publicația "Colta" din Rusia a fost închisă 

RADOR (5 martie) - Publicația online 'Colta' a anunțat suspendarea temporară a activității în legătură cu 

adoptarea unei legi care incriminează falsurile despre Forțele Armate ale Federației Ruse. ''În toți acești ani, mai 
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întâi am avut denumirea de 'OpenSpace', apoi 'COLTA', editorii site-ului nostru despre cultură și spiritul vremii 

nu au prezentat separat cele două tematici. Nu pare posibil pentru noi să scriem doar despre cultură, lăsând 

societatea deoparte'', se precizează într-o declarație adresată de editorii acestei publicații. Cei de la ''Colta'' au 

remarcat că sunt nevoiți să tacă o vreme, în condițiile în care au pierdut libertatea de exprimare. Declarația lor 

precizează faptul că decizia de oprire temporară a activității este legată de legea adoptată cu o zi înainte privind 

tragerea la răspundere penală de până la 15 ani de închisoare pentru știrile false difuzate despre Forțele Armate ale 

Rusiei, care ''limitează drastic oportunitățile jurnaliștilor''. "Nu vă putem spune cât va dura această tăcere, dar 

sperăm că va fi cât mai scurtă și că ne vom vedea pe paginile noastre și pe rețelele noastre de socializare în viitorul 

apropiat", a anunțat redacția. Colta.ru este un mass-media rusesc care publică materiale despre cultură și societate. 

A fost înființat pe 16 iulie 2012. Publicația nu are un proprietar public sau privat și este finanțată exclusiv de 

cititori, Consiliul de Administrație și proiecte partenere. Consiliul de Administrație al resursei este condus de Irina 

Prohorova și Aleksandr Rodniansk. (www.interfax.ru  - 5 martie) /vdraguta/atataru 

REUTERS: Compania Aeroflot își va suspenda cursele în străinătate, cu excepția celor către 

Belarus, începând cu 8 martie 

RADOR (5 martie) - Aeroflot, transportatorul aerian emblematic al Rusiei, își va suspenda toate zborurile 

în străinătate, cu excepția celor către Belarus, începând cu 8 martie, a anunțat sâmbătă agenția de presă TASS, 

citând un comunicat al companiei. Autoritatea aeriană civilă din Rusia a recomandat sâmbătă companiilor aeriene 

ruse cu aeronave închiriate în străinătate să-și suspende zborurile de pasageri și mărfuri în străinătate începând cu 

6 martie și pe cele din țări străine către Rusia începând cu 8 martie. (REUTERS - 5 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Radiodifuzorii publici italieni și germani își suspendă transmisiile din Rusia din cauza 

noii legi a mass-media 

RADOR (5 martie) - Radiodifuzorul de stat italian RAI a anunțat sâmbătă că își suspendă operațiunile din 

Rusia pentru a "proteja siguranța" reporterilor săi, după ce administrația de la Moscova a promovat o lege care 

prevede pedepse de până la 15 ani de închisoare pentru răspândirea a ceea ce guvernul consideră a fi "știri false". 

Sâmbătă, radiodifuzorii publici de top din Germania ARD și ZDF au anunțat, la rândul lor, că "deocamdată" au 

suspendat transmisiile din studiourile lor de la Moscova. Ei s-au alăturat unui număr tot mai mare de companii 

internaționale de media, inclusiv BBC din Marea Britanie, Compania Canadiană de Radiodifuziune și Bloomberg 

News, care și-au întrerupt operațiunile în Rusia. "Această măsură este necesară pentru a proteja siguranța 

jurnaliștilor de la fața locului și a asigura libertatea maximă de informare despre țară", se arată într-un comunicat 

al RAI. Acolo se adaugă că știrile despre Rusia vor fi furnizate de jurnaliștii care lucrează în țările vecine sau din 

Italia. RAI nu a precizat câți jurnaliști are în prezent în Rusia. Un purtător de cuvânt al WDR, o filială regională a 

ARD, a declarat că "ARD și ZDF examinează consecințele legii adoptate vineri și suspendă deocamdată 

transmisiile din studiourile lor din Moscova". Purtătorul de cuvânt a spus că cei doi radiodifuzori vor continua să 

ofere informații despre evenimentele din Rusia și Ucraina din celelalte locații ale lor.  

Oficialii ruși au afirmat în mod repetat că informații false au fost răspândite de inamicii Rusiei, cum ar fi 

Statele Unite și aliații săi din Europa de Vest, în încercarea de a semăna discordie în rândul poporului rus. 

Președintele camerei inferioare a parlamentului rus, Viaceslav Volodin, a declarat vineri că "literalmente, începând 

de mâine această lege va impune pedepse – și pedepse foarte dure – pentru cei care au mințit și au făcut declarații 

care au discreditat forțele noastre armate".  

În mod tradițional, Italia a avut relații mai strânse cu Rusia decât multe alte națiuni occidentale, fostul 

premier Silvio Berlusconi având legături deosebit de apropiate cu președintele rus Vladimir Putin. Premierul Mario 

Draghi a pus la îndoială, în decembrie, eficiența sancțiunilor UE împotriva Moscovei, dar de atunci a susținut 

restricțiile dure impuse Rusiei, chiar dacă oficialii guvernamentali au spus că acest lucru ar putea declanșa o criză 

energetică în Italia, care importă aproximativ 40% din gazul său din Rusia. (REUTERS - 5 martie) 

/opopescu/cvanatoru 

RBC: Stephen King nu va mai încheia contracte cu edituri din Rusia 

RADOR (5 martie) - Celebrul scriitor american Stephen King a anunțat că nu va mai încheia contracte cu 

edituri rusești pentru publicarea cărților sale, după invadarea Ucrainei de către Rusia. King a postat un mesaj în 
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acest sens pe contul său de Twitter. În plus, scriitorul a cerut boicotarea companiei americane Coca-Cola, din cauza 

faptului că aceasta nu și-a încetat activitatea pe teritoriul Federației Ruse. Anterior, scriitorul susținuse deja 

Ucraina, purtând un tricou cu mesajul "I Stand wıth Ukraine". (www.rbc.ua - 5 martie) /sdan/schelaru 

TASS: Un sondaj de opinie arată că 71% dintre ruși sprijină operațiunea specială a Rusiei în 

Ucraina 

RADOR (5 martie) - Peste 70% dintre rușii chestionați susțin decizia desfășurării operațiunii militare 

speciale ruse în Ucraina, reiese din rezultatele unui sondaj de opinie publicat sâmbătă de Centrul Rus pentru 

Studierea Opiniei Publice (VȚIOM). "71% dintre ruși susțin decizia desfășurării operațiunii militare speciale ruse 

în Ucraina. Fiecare al cincilea respondent cel mai probabil nu susține (21%), iar 8% dintre ruși au întâmpinat 

dificultăți în a răspunde" - se arată în sondaj. În același timp, 70% dintre persoanele chestionate consideră că 

operațiunea militară pentru trupele rusești se desfășoară cu succes. 14% dintre respondenți sunt convinși că 

operațiunea a fost mai degrabă nereușită, iar 16% dintre participanții la sondaj le-a fost greu de evaluat. Aproape 

jumătate (46%) dintre respondenți consideră că o operațiune militară specială în Ucraina are ca scop apărarea 

Rusiei și prevenirea desfășurării bazelor militare NATO în Ucraina. Unul din cinci consideră că operațiunea este 

efectuată pentru a schimba cursul politic al Ucrainei (19%), 18% au declarat că scopul acesteia este de a proteja 

populația de limbă rusă din republicile populare Donețk și Lugansk, iar 5% - cred că aceasta se desfășoară pentru 

a ocupa Ucraina și pentru unirea cu Rusia" - se spune într-un comunicat. (www.tass.ru - 5 martie) 

/ssirbu/lalexandrescu 

BBC: Luptele continuă în Ucraina, în a noua zi de invazie din partea Rusiei 

RADOR (5 martie) - În a noua zi a războiului inițiat de Rusia împotriva Ucrainei au fost declarate noi 

victime și pagube materiale. Primarul orașului-port de la Marea Neagră Mariupol, care a fost capturat, a afirmat 

că orașul este pur și simplu distrus. Acesta este încă atacat, la fel ca orașele din nord Cernihiv și Harkov. Rezistența 

ucraineană din unele zone a împiedicat avansul trupelor rusești. Un consilier prezidențial și primarul au afirmat că 

avansul împotriva portului Mikolaiv a fost oprit. Rusia are putere de luptă de 15 ori mai mare decât Ucraina, dar 

rachetele sol-aer și avioanele ucrainene sunt încă în mare parte intacte, după nouă zile de război, ceea ce ridică din 

nou semne de întrebare legate de strategia președintelui Putin în acest război și de ce încearcă să obțină, transmite 

corespondentul BBC. Desigur, când oamenii privesc puterea aeriană a Ucrainei, se întreabă "de ce nu folosesc ce 

au pentru a ataca acel convoi care rămâne la periferia orașului?"(BBC SERVICIUL MONDIAL - 5 martie, ora 

2:00) /aionita/denisse 

 

BBC: Primarul Mariupolului cere crearea unui coridor umanitar în orașul aflat de câteva zile sub 

asediu 

RADOR (5 martie) - Primarul Mariupolului, Vadim Boicenko, a cerut crearea unui coridor umanitar pe 

fondul blocadei în curs și a ceea ce el a numit „atacuri nemiloase” ale trupelor ruse. Orașul-port este sub asediu de 

joi și Boicenko a avertizat deja despre o catastrofă umanitară. Orașul are o populație de aproximativ 450.000 de 

oameni - iar alimentarea cu energie și apă a fost întreruptă pe fondul bombardamentelor puternice. Unul dintre 

cele mai mari porturi ale Ucrainei, Mariupol este important din punct de vedere strategic, deoarece controlul 

acestuia ar crea un coridor terestru între Crimeea și regiunile susținute de Rusia, Lugansk și Donețk. (bbc.com- 5 

martie, ora 5:50) /aboboc/denisse 

KORRESPONDENT: Orașul Harkov a fost supus unui bombardament masiv 

RADOR (5 martie) - Aproape toate cartierele orașului Harkov sunt bombardate. De la începutul invaziei 

ruse asupra Ucrainei, Harkov a avut de suferit cel mai mult din cauza bombardamentelor trupelor ruse. În noaptea 

de vineri spre sâmbătă, Harkov a fost supus unui alt bombardament masiv. Sunt raportate explozii în aproape toate 

zonele orașului, a anunțat sâmbătă, 5 martie, canalul Harkiv LIVE Telegram, în jurul orei 2:40. ''Avioanele 

lansează raiduri aeriene asupra tuturor districtelor din Harkov'', transmite canalul Telegram. Potrivit Telegram, 

explozii au loc în zona Saltivka, Holodni Hori, Bavaria, Liubotin, localitatea Jukovski, Korotici, Novi Domi. 
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Canalul de Telegram al Forțelor Armate Operative ale Ucrainei a remarcat că Harkivul continuă să reziste în 

apărare, în ciuda ''atacurilor brutale asupra zonelor rezidențiale''. Se mai precizează că obuzele inamice au lovit 

trei case, iar alte 30 sunt incendiate, din cauza bombardamentelor. Atacul rușilor a fost lansat asupra unor cetățeni 

aflați în plină stradă. La Harkov, invadatorii ruși au bombardat clădirile Universității Karazin, sediul Serviciului 

de Securitate al Ucrainei și cel al Poliției Naționale. Au apărut pe rețelele de socializare imagini și înregistrări 

video cu orașul Harkov distrus în urma atacurilor invadatorilor ruși. (www.korrespondent.net - 5 martie) 

/vdraguta/denisse 

KORRESPONDENT: Elon Musk și-a declarat sprijinul său în favoarea Ucrainei 

RADOR (5 martie) - În Rusia, unii oficiali au declarat că ''Elon Musk a trecut de partea inamicului, oferind 

Ucrainei echipamente pentru internet prin satelit''. Antreprenor american, miliardar și fondator al SpaceX și Tesla, 

Elon Musk și-a declarat susținerea sa pentru Ucraina, făcând o postare pe rețelele de socializare. El a publicat un 

mesaj de susținere vineri, 4 martie, pe pagina sa de Twitter. Acesta a scris o frază scurtă: ''Ucraina, fii puternică!''. 

Musk a adăugat la mesajul respectiv și drapelul ucrainean. Mai târziu, în comentariile de sub postarea sa, el le-a 

transmis condoleanțe acelor ruși care nu-și doresc un război cu Ucraina. Postarea lui Elon Musk a devenit extrem 

de rapid virală și, la ora 4:00, 5 martie, sâmbătă, acumulase deja peste 10.000 de aprecieri și aproape 13.000 de 

retweet-uri. Amintim că stațiile Starlink ale lui Elon Musk au început să funcționeze în Ucraina. Rusia consideră 

că, în acest mod, antreprenorul s-a situat de partea inamicului său. (www.korrespondent.net - 5 martie) 

/vdraguta/denisse 

BBC: Rușii continuă ofensiva asupra orașelor ucrainene 

RADOR (5 martie) - Primarul orașului-port ucrainean Mariupol anunță că este vitală eliberarea zonei de 

blocada rusă care a lăsat locuitorii fără aprovizionare cu apă, mâncare și energie electrică. Vadim Boicenko a 

declarat că prioritatea este încetarea focului. Există rapoarte neconfirmate despre lupte noi în noaptea de vineri 

spre sâmbătă și atacuri cu rachete în al doilea mare oraș din țară, Harkov. Într-un alt oraș-port, Mikolaiv, primarul 

a anunțat că forțele ucrainene au împiedicat avansul trupelor rusești. "Forțele ruse au luat cu asalt orașul, după care 

au fost împinse înapoi. Se pare că vor să ne încercuiască. Nu se opresc deoarece știu că dacă se opresc vom lupta 

cu ei, așa că se retrag din Mikolaiv", a spus acesta. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 5 martie, ora 7:00) 

/aboboc/asalar 

RBC: Situația din orașul Sumi, din Ucraina, sâmbătă, 5 martie 

RADOR (5 martie) - Sumi rezistă pentru a zecea zi de război dus de Rusia împotriva Ucrainei, devenind 

una dintre cele mai fierbinți zone de război. În acest oraș, ca și în alte localități ale regiunii Sumi, au loc zilnic 

lupte de stradă cu invadatorii ruși. Cu toate acestea, regiunea Sumi oferă o rezistență puternică și, cel mai 

important, eficientă în ofensivă, relatează Agenția de presă  RBC-Ucraina. La ora 5:58, existau noi lupte de stradă 

în Sumi. Cetățenii sunt rugați să stea în case sau într-un loc sigur. La ora 3:00, orașul Sumi, era înconjurat de 

invadatori ruși din mai multe părți. Orășenii fac rost de apă... topind zăpada. La ora 1:10, în Ohtirka, în urma unui 

bombardament inamic, cinci lucrători ai unei centrale termice au fost uciși, au fost distruse cazanele și sala 

mașinilor centralei termice. Orașul Ohtirka a rămas fără căldură. Jumătate din oraș continuă să rămână fără 

electricitate. (www.rbc.ua - 5 martie) /vdraguta/avladucu 

RBC: Situația din capitala Ucrainei, Kiev, sâmbătă, 5 martie 

RADOR (5 martie) - În cea de-a zecea zi de război declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, Kievul rezistă, 

asigurând apărarea capitalei. Trupele Federației Ruse, tehnica și echipamentele militare nu au reușit să pătrundă 

în oraș, dar inamicul continuă să lanseze atacuri de rachete asupra capitalei. Invadatorii ruși atacă orașele de la 

periferia Kievului, dar atacurile inamice sunt respinse de ucraineni - relatează Agenția de presă RBC-Ucraina. La 

ora 7:00, starea de asediu s-a încheiat la Kiev. La ora 20:00, restricțiile impuse pentru locuitorii orașului Kiev vor 

reintra în vigoare. La ora 6:57, a fost anunțată o alertă de raid aerian la Kiev. Vineri, la ora 20:30, cei care asigură 

paza și securitatea Memorialului Holocaustului Babi Iar și de lângă Monumentul Zerkalni Poli l-au reținut pe cel 
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de-al doilea corector care instala și marca ținte pentru artileria cu balize pentru a lansa atacuri asupra turnului de 

televiziune. (www.rbc.ua - 5 martie) /vdraguta/avladucu 

RBC: Situația din orașul Mikolaiv, din Ucraina, sâmbătă, 5 martie 

RADOR (5 martie) - În cea de-a zecea zi de război la Mikolaiv, podurile din oraș au fost deschise pentru o 

perioadă nedeterminată. Luptele cu sabotorii au loc în oraș și la periferia lui. Apărarea militară și teritorială 

ucraineană nu va ceda pozițiile, relatează RBC-Ucraina. Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare 

al Ucrainei, Oleksi Danilov, a recunoscut că în Mikolaiv este una dintre cele mai grave situații în momentul de 

față. ''Dar inamicul este șocat de capacitățile armatei noastre, el primește o lovitură direct în față'', a adăugat 

Danilov. La ora 3:05, la Mikolaiv se auzeau explozii. Vineri, 4 martie, la ora 22:20, nu existau trupe rusești în 

Mikolaiv. Inamicul a fost respins, dar nu a fost anihilat. Potrivit lui Vitali Kim, ocupanții s-au retras de pe 

aerodromul Kulbahinsk și s-au îndreptat spre întreprinderea de reparații de avioane Mikolaiv ''NARP''. Vineri la 

ora 21:50, primarul orașului Mikolaiv, Oleksandr Senkevici, a declarat că în acel moment nu exista o pătrundere 

masivă a trupelor ruse în oraș. "Podurile din oraș au fost deschise și minate. Dacă ocupantul va încerca să pătrundă 

în oraș și va încearcă să le închidă, atunci acestea vor fi aruncate în aer. Podurile sunt supravegheate de 

administrația militară'', a spus Oleksandr Senkevici, în mesajul său video de vineri seară. Senkevici a anunțat că 

noaptea trecută orașul a fost ținta unor lovituri aeriene cu rachete. Militarii ruși se pregătesc pentru intrarea în oraș 

și pentru luptele de stradă din oraș", a spus primarul. Soldații ucraineni au recucerit aeroportul Kulbahino din 

Mikolaiv și au arborat acolo steagul național! Situația de la Mikolaiv din 5 martie rămâne tensionată, o coloană de 

tancuri se îndreaptă către oraș din direcția Herson, este deja aproape de oraș, unde se vor duce lupte intense. De 

asemenea, trupe ruse se concentrează din direcțiile Baștanka și Snihurivka. "Spre oraș se deplasează coloane mari 

de tehnică și echipamente militare, inclusiv tancuri, instalații Grad. Probabil că au decis să ocupe sâmbătă orașul 

Mikolaiv. Suntem dispuși să luptăm, vom lupta până la ultimul glonț. Nu vom preda orașul. Nu ne vom preda 

invadatorilor. Dacă vor intra în oraș, vom continua luptele de stradă", a spus primarul orașului Oleksandr 

Senkevici, într-un comentariu pentru Agenția de presă RBC-Ucraina. (www.rbc.ua - 5 martie) /vdraguta/avladucu 

BBC: Peste un milion de oameni au fugit deja din Ucraina - ONU 

RADOR (5 martie) - Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei 

ruse, potrivit ultimelor cifre ale Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați, peste jumătate din acest număr 

ajungând în Polonia vecină. Până joi, 3 martie, ultima dată pentru care erau disponibile cifre, aproximativ 650.000 

au fugit acolo, în timp ce 150.000 au trecut în Ungaria, iar restul în alte țări europene. Moldova, Slovacia și 

România au primit de asemenea un număr mare de refugiați. „Mulți alții sunt în mișcare atât în interiorul, cât și în 

afara țării”, a transmis UNHCR. „Au nevoie de protecție și sprijin. Pe măsură ce situația continuă să escaladeze, 

se estimează că aproximativ 4 milioane de oameni ar putea fugi din Ucraina”. Populația totală a Ucrainei înainte 

de invazie era de aproximativ 44 de milioane. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 5 martie, ora 7:00) 

/aboboc/avladucu 

UKRAINSKA PRAVDA: Doi morți și patru răniți în regiunea Kiev, după ce trupele ruse au tras 

asupra unei mașini 

RADOR (5 martie) - Procuratura din regiunea Kiev a deschis un dosar penal după ce trupele invadatoare 

ruse au lansat un atac asupra unui autoturism, în urma căruia două persoane au fost ucise. Potrivit anchetatorilor, 

pe 4 martie 2022, șase persoane se deplasau cu mașina din satul Vorzel, raionul Buceanski, regiunea Kiev. Aceștia 

au întâlnit o coloană militară a invadatorilor, marcată cu litera "V", care a deschis focul asupra lor. În urma atacului, 

două persoane au fost ucise - o femeie și o tânără de 17 ani. Alte patru persoane au fost rănite, printre acestea fiind 

o tânără de 17 și o fetiță de numai 7 ani. "Acțiunile militarilor statului agresor sunt calificate drept o încălcare a 

legilor și regulilor de război" - notează procuratura. (www.pravda.com.ua - 5 martie) /sdan/avladucu 

RBC: Kievul confirmă deschiderea unor culoare umanitare la Mariupol și Volnovaha 

RADOR (5 martie) - Partea ucraineană a confirmat că sâmbătă, la ora 09:00, au fost deschise culoare 

umanitare în Mariupol și Volnovaha, regiunea Donețk. Potrivit Kievului, civilii urmează să fie evacuați din orașele 
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afectate. Informația despre deschiderea acestor culoare umanitare pentru evacuare au fost confirmate de Mihailo 

Podoliak, consilierul șefului Biroului Președintelui de la Kiev. Primarul orașului Mariupol, Vadim Boicenko, a 

precizat că, în perioada în care vor fi deschise culoarele umanitare respective, va fi instituit un regim de încetare a 

focului. Acest lucru va permite începerea refacerii infrastructurii critice (electricitate, apă și comunicații mobile). 

În plus, orașul Mariupol va putea primi, astfel, alimente și medicamente esențiale. (www.rbc.ua - 5 martie) 

/sdan/avladucu 

UKRINFORM: Atac al aviației ruse asupra unui sat din regiunea Odesa 

RADOR (5 martie) - Aviația rusă a lansat, sâmbătă dimineață, un atac cu rachete asupra satului 

Velikodolinske din regiunea Odesa - transmite Ukrinform, citând o declarație făcută de Serhi Bratciuk, 

reprezentant al administrației militare regionale. Acesta a precizat că atacurile au fost lansate asupra infrastructurii 

critice din localitate și că nu există victime. Potrivit lui Bratciuk, un grup de nave mari de debarcare reperat în 

regiunea sudică s-a regrupat și s-a retras spre est, din cauza vremii nefavorabile. Cu toate acestea, a subliniat 

Bratciuk, există riscul unor noi atacuri ale trupelor aeropurtate. Ukrinform amintește că, pe 24 februarie, 

președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat începerea invaziei Ucrainei. Trupele ruse bombardează și distrug 

infrastructura cheie a țării, lansând atacuri masive în zone rezidențiale din orașe și localități ucrainene, folosind 

artilerie, sisteme de lansare multiplă de rachete și rachete balistice. (www.ukrinform.ua - 5 martie) /sdan/avladucu 

REUTERS: Coridorul umanitar din Mariupol se deschide pentru 5 ore - RIA 

RADOR (5 martie) - Civililor li se va permite să părăsească orașul ucrainean Mariupol, sâmbătă, între orele 

12:00 și 17:00, ora Moscovei, a transmis agenția rusă de presă RIA, citând autoritățile orașului. Rusia a declarat 

mai devreme că trupele sale care au încercuit orașul-port de la Marea Azov din sudul Ucrainei vor înceta să tragă 

și vor permite civililor să treacă. (REUTERS - 5 martie) /aboboc/atataru 

UNIAN: Ocupanții ruși controlează, de facto, orașul Enerhodar 

RADOR (5 martie) - Invadatorii ruși controlează, de facto, orașul ucrainean Enerhodar, din regiunea 

Zaporijjia - potrivit lui Vadim Denisenko, un consilier din AAI de la Kiev. Cu toate acestea, a subliniat Denisenko, 

operatorul centralelor nucleare ucrainene, Energoatom, continuă să gestioneze Centrala Zaporijjia, atacată și 

ocupată de trupele ruse. Autoritătile ucrainene au anunțat că în Enerho nu există încălzire și apă caldă, din cauza 

avariilor care au afectat infrastructura în timpul luptelor dintre apărătorii Centralei Nucleare Zaporijjia și 

invadatorii ruși. "Lucrările în acest sens continuă, însă sunt îngreunate de avariile multiple produse la conducta de 

încălzire" - au menționat autoritățile locale. (www.unian.net - 5 martie) /sdan/atataru 

BBC: Primarul orașului Mariupol anunță deschiderea coridorului umanitar 

RADOR (5 martie) - Primarul orașului Mariupol, Vadim Boicenko, a făcut o declarație emoționantă după 

anunțarea unui coridor umanitar în orașul său: „Mariupol nu înseamnă străzi și case, înseamnă locuitorii săi”. El 

adaugă: „În condițiile bombardării constante, necruțătoare din partea ocupanților, nu există altă opțiune decât să 

le oferim locuitorilor... posibilitatea de a părăsi în siguranță Mariupolul”. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 5 

martie, ora 10:30) /aboboc/lbadiu 

RBC: Ucraina: Zeci de mii de ucraineni s-au întors din străinătate pentru a lupta împotriva 

trupelor invadatoare ruse 

RADOR (5 martie) - Ministrul ucrainean al apărării, Oleksi Reznikov, a declarat că peste 66.000 de cetățeni 

aflați în evidența militară s-au întors în Ucraina de la începutul invaziei ruse. "66.224 - numărul ucrainenilor care 

s-au întors din străinătate pentru a-și apăra Țara de hoardă. Adică încă 12 brigăzi de luptă motivate! Ucraineni, 

suntem invincibili!" - a scris ministrul pe Twitter. (www.rbc.ua - 5 martie) /sdan/lbadiu 
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RBC: Ucrainenii protestează la Herson, oraș aflat sub ocupație rusă 

RADOR (5 martie) - Ucraineni "înarmați" cu drapele naționale au ieșit, sâmbătă, în stradă, la Herson, pentru 

a participa la un miting împotriva ocupanților ruși - scrie RBC. Aceștia au scandat lozinci precum "Herson este 

Ucraina!" și "Ucraina - mai presus de orice!". "Nu vă fie teamă! Adunați-vă împreună! Ieșiți pe străzi, în piețele 

orașelor temporar ocupate! Cereți ocupanților să plece din Ucraina! Arătați-le pe telefoane coloanele de 

echipamente arse și cadavrele camarazilor lor. Să vadă că pământul ucrainean va arde sub picioarele lor!" - a scris 

pe Telegram Anton Gherașcenko, un consilier din MAI de la Kiev. Amintim că, pe 3 martie, trupele invadatoare 

ruse au ocupat clădirea Administrației Regionale de Stat din Herson. (www.rbc.ua - 5 martie) /sdan/atataru 

BBC: Evacuarea civililor din Mariupol urmează să înceapă 

RADOR (5 martie) - Evacuarea civililor din Mariupol ar trebui să înceapă acum, conform intervalului orar 

dat de Consiliul orășenesc. Au fost organizate autobuze pentru a muta oamenii în siguranță din trei locații din oraș, 

începând cu ora locală 11:00 (09:00 GMT). De asemenea, locuitorilor li s-a spus că pot folosi propriul lor transport 

pentru a călători în siguranță de-a lungul unei anumite rute spre nord-vest, până în orașul Zaporijjea, în timpul 

încetării focului, care se desfășoară între orele 09:00-16:00, ora locală (07:00-14:00 GMT). Mariupolul este blocat 

de forțele ruse de câteva zile. Încetarea focului este, de asemenea, în vigoare în jurul micului oraș Volnovaha. 

(bbc.com - 5 martie, ora 11:00) /aboboc/lbadiu 

 

RRA: Centrul pentru libertatea presei la Lvov, deschis de Organizația Reporteri fără Frontiere 

RADOR (5 martie) - Organizația Reporteri fără Frontiere deschide în orașul Lvov din vestul Ucrainei un 

centru pentru a-i sprijini pe jurnaliștii aflați în pericol și pentru a le oferi ajutor posturilor de radio și de televiziune 

ucrainene independente ca să poată continua să lucreze. Centrul pentru libertatea presei se dorește a fi o platformă 

care oferă echipament de protecție pentru jurnaliști, îndeosebi veste antiglonț și căști, asistență financiară sau 

psihologică/ În clădirea unde va funcționa acest centru de presă ziariștii străini pot lucra de la 8:00 dimineața la 

8:00 seara, vor avea conexiune la internet, posibilitatea de a transmite în direct și un refugiu în caz de atac. France 

Presse amintește că în cele 10 zile de război au avut loc două incidente în care au fost implicat jurnaliști, un ziarist 

britanic a fost rănit într-o ambuscadă, iar în mașina unei echipe de la Sky News s-a tras cu gloanțe, un cameraman 

fiind nimerit de două ori în vesta antiglonț. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 5 martie, ora 11:01) /atataru 

RBC: Invadatorii ruși au tras focuri de avertisment la o manifestație organizată la Herson 

RADOR (5 martie) - Trupele ruse au tras focuri de avertisment la Herson, pentru a dispersa o manifestație 

împotriva invadatorilor - scrie, sâmbătă, agenția RBC. "Invadatorii au tras focuri de avertisment asupra oamenilor. 

Acest lucru nu i-a oprit pe locuitorii din Herson. Oamenii vin în piață din toate cartierele orașului. Au umplut 

aproape toată piața" - transmite postul public "Suspіlne Herson". (www.rbc.ua - 5 martie) /sdan/atataru 

BBC: Până la 9.000 de oameni pot pleca din Mariupol dacă încetează focul - viceprimarul Serghei 

Orlov 

RADOR (5 martie) - Viceprimarul orașului Mariupol, Serghei Orlov, a discutat cu reporterul Joel Gunter 

de la BBC, care se află în Ucraina. „Negocierile pentru încetarea focului au continuat toată noaptea”, spune Orlov. 

„Acordul a fost încheiat cu doar câteva ore în urmă, am anunțat și am confirmat că încetarea focului a început la 

ora locală 9 dimineața. Am început imediat procedura de a încerca să scoatem oamenii. Am aranjat 50 de autobuze 

și credem că 5.000 - 6.000 de oameni pot ieși cu autobuzul spre Zaporijjea. Oamenii pot pleca și cu mașina 

personală. Credem că în total 7.000 - 9.000 de persoane pot ieși cu autobuzul și cu mașina, dacă încetarea focului 

se menține. Nu circulă trenuri pentru că infrastructura feroviară a fost distrusă de trupele ruse. Nu avem încă nicio 

garanție din partea Rusiei că încetarea focului va continua și mâine. Lucrăm la asta".  (bbc.com - 5 martie, ora 

12:10) /aboboc/lbadiu 
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KORRESPONDENT: Herson: Invadatorii ruși, alungați de localnici 

RADOR (5 martie) - Mai mulți internauți ucraineni scriu pe rețelele de socializare că invadatorii ruși au 

părăsit orașul Herson. Imagini video în acest sens au fost publicate pe Internet și preluate de mai multe site-uri 

media. De asemenea, pe rețelele de socializare au apărut imagini cu un bărbat ținând în mână cu steag ucrainean 

urcând pe un tanc aflat în mișcare, spre bucuria generală a localnicilor. Locuitorii din Herson notează că niciodată 

nu au mai manifestat într-un număr atât de mare. Acum, însă, oamenii au ieșit în stradă pentru a-i alunga pe 

invadatorii ruși. (www.korrespondent.net - 5 martie) /sdan/atataru 

RBC: Trupele ruse blochează deschiderea culoarelor umanitare (Oleksi Danilov) 

RADOR (5 martie) - Secretarul Consiliului de Securitate și Apărare Națională din Ucraina, Oleksi Danilov, 

a declarat că trupele ruse încalcă înțelegerile dintre Kiev și Moscova, blocând deschiderea culoarelor umanitare și 

împiedicând aprovizionarea populației. "Inamicul ticălos și perfid încalcă acordurile - blochează deschiderea 

culoarelor umanitare, nu permite aprovizionarea, dar, în același timp, încearcă să creeze o imagine falsă a unei 

'întâlniri cu bucurie' a ocupanților de către localnici. Numai că trucurile ieftine ale propagandiștilor ruși au eșuat" 

- a scris Danilov, pe contul său de Facebook. Amintim că în orașele Mariupol și Volnovaha ar trebui să aibă loc, 

sâmbătă, deschiderea unor culoare umanitare pentru evacuarea civililor (bătrâni, femei, copii și răniți). 

(www.rbc.ua - 5 martie) /sdan/atataru 

BBC: S-a suspendat evacuarea din Mariupol, din cauza continuării bombardamentelor 

RADOR (5 martie) - Viceprimarul din Mariupol anunță că s-a decis ca cetățenii să se întoarcă și să se 

suspende evacuarea, deoarece nu sunt în siguranță pe străzi. Serghei Orlov declară pentru BBC că sunt 

bombardamente continue în Mariupol și de-a lungul rutei de evacuare convenite. "Nu este sigur de mers pe acest 

drum din cauza acestor lupte", spune el. Guvernul ucrainean vorbește deja cu oficialii ruși despre încălcarea 

încetării focului, iar negocierile sunt în desfășurare. (bbc.com - 5 martie, ora 13:00) /aboboc/atataru 

KORRESPONDENT: Evacuarea din Mariupol, amânată 

RADOR (5 martie) - Guvernatorul regiunii Donețk, Pavlo Kirilenko, a anunțat că, din cauza faptului că 

trupele ruse nu respectă regimul de încetare a focului în Mariupol și împrejurimi, evacuarea civililor din oraș a 

fost amânată. "Solicităm oamenilor să se plece din locurile stabilite în acest sens și să meargă în adăposturi. 

Informații suplimentare despre evacuare vor fi comunicate în viitorul apropiat" - a subliniat Kirilenko, sâmbătă, 

în jurul orei 13:00. (www.korrespondent.net - 5 martie) /sdan/atataru 

BBC: Demonstrație de protest în centrul orașului Herson, din sudul Ucrainei 

RADOR (5 martie) - Locuitorii din orașul Herson, în sudul Ucrainei, au organizat o demonstrație de protest 

în piața centrală din oraș. Herson este singurul oraș mare ocupat până acum de armata rusă. Scandând slogane 

patriotice ucrainene și reclamând abuzurile comise de ocupanți, oamenii și-au exprimat furia și disperarea. 

Înregistrări video postate pe rețelele sociale arată militarii ruși trăgând focuri de arme în aer pentru a încerca să 

descurajeze și să disperseze mulțimea. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 5 martie, ora 14:02) /opopescu/atataru 

UNIAN: Peste 80% dintre ucraineni cred în victoria țării lor asupra invadatorilor ruși 

RADOR (5 martie) - Cei mai mulți dintre ucraineni (82%) cred în capacitatea armatei naționale de a respinge 

ofensiva rusă și că Ucraina va deveni mai puternică după război (77%) - potrivit unui sondaj realizat de Gradus 

Research. Cercetarea arată că cea mai frecventă emoție trăită de populația Ucrainei din cauza invaziei militare la 

scară largă este furia (62%). Cei doi factori principali ai victoriei, potrivit ucrainenilor, sunt puterea Forțelor 

Armate ale Ucrainei (63%) și unitatea și rezistența societății ucrainene (61%). Majoritatea populației din toate 

regiunile țării este convinsă că Ucraina este capabilă să respingă atacul Federației Ruse. De asemenea, potrivit 

celor mai mulți dintre ucrainenii chestionați, cel mai bun rezultat al negocierilor ar trebui să fie pacea în condiții 

stabilite de Ucraina sau cel puțin retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean. Doar 1% dintre ucraineni sunt 

dispuși să accepte pacea în condiții dictate de Federația Rusă. "Conducerea Federației Ruse este principalul vinovat 
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pentru declanșarea războiului" - consideră 46% dintre ucraineni, în timp ce alți 40% tind să creadă că de vină sunt 

conducerea, elitele politice și poporul Rusiei. Respondenți cred că izolarea mondială (70%) și declinul economic 

(65%) sunt principalele consecințe ale războiului pentru Federația Rusă. Sondajul a mai arătat că 63% dintre 

ucrainenii au încredere în Forțele Armate ale Ucrainei, aceasta fiind instituția în care populația are cel mai mare 

nivel de încredere. Pe locul doi se află președintele Volodimir Zelenski, iar pe locul trei sunt organizațiile de 

voluntari. Acțiunile președintelui sunt susținute de 85% dintre respondenți, popularitatea liderului ucrainean 

atingând un nivel fără precedent de 77%. (www.unian.net - 5 martie) /sdan/dsirbu 

RBC: 32 de copii au murit și alți 70 au fost răniți în Ucraina de la începutul invaziei ruse 

RADOR (5 martie) - Comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Liudmila Denisova, a declarat că de la 

începutul invaziei ruse, 32 de copii au murit și alți 70 au fost răniți. În acest sens, oficialul de la Kiev a cerut 

comunității internaționale și activiștilor pentru drepturile omului să instituie o zonă de excludere aeriană deasupra 

Ucrainei. "Doi copii au fost uciși în urma bombardării a 47 de obiecte civile din regiunea Kiev. Aproximativ 100 

de oameni, inclusiv copii, ar putea fi sub dărâmăturile caselor din satul Borodianka, regiunea Kiev. Soarta lor este 

necunoscută" - a subliniat Denisova. Potrivit comisarului, în satul Marhalivka, raionul Fastovski, regiunea Kiev, 

obuzele rusești au luat viața a trei copii. De asemenea, din cauza atacurilor cu rachete și artilerie lansate la Harkiv, 

cinci copii au fost uciși. "În regiunea Kiev, pe 4 martie 2022, o mașină cu șase civili a fost atacată de tancurile 

invadatorilor. O fată de 17 ani și o femeie au fost ucise, iar patru persoane au fost rănite, printre acestea fiind o 

fată de 17 ani și o minoră de 7 ani" - a adăugat Liudmila Denisova. Acesta a mai menționat că trupele ruse continuă 

să încalce în mod cinic dreptul copiilor la viață, consacrat în articolul 6 din Convenția ONU privind drepturile 

copilului. (www.rbc.ua - 5 martie) /sdan/dsirbu 

UNIAN: Explozie puternică la Kiev 

RADOR (5 martie) - O explozie puternică a fost semnalată, sâmbătă după-amiază, în capitala Ucrainei - 

transmite UNIAN. Potrivit unor informații postate pe Telegram, cel mai probabil, apărarea aeriană ucraineană a 

doborât o rachetă rusească. (www.unian. net - 5 martie) /sdan/dsirbu 

UNIAN: Rușii au abandonat numeroase echipamente militare, fugind de Forțele Armate ale 

Ucrainei în regiunea Harkov 

RADOR (5 martie) - Militarii ucraineni din cadrul "Brigăzii 93 Holodni Iar" au atacat un convoi rusesc în 

regiunea Harkov, s-a anunțat pe pagina de Facebook a "Brigăzii 93 Motorizate". Luptătorii au povestit cum au 

organizat o ambuscadă asupra unui convoi rusesc în nordul regiunii Harkov și cum au fugit invadatorii ruși, lăsând 

în urma lor echipamente noi și utile, precum și combustibil. Unul dintre tancurile inamice chiar a întărit punctul 

de control al apărării. "Simbolica brigadă 200 rusă. A venit și a plecat mai departe. Și-a abandonat echipamentul, 

fugind sub bombardamentele noastre. Aproximativ 30 de unități: tancuri, MT-LB, camioane Kamaz, Ural" - a 

declarat unul dintre militari. Armata noastră a pictat steaguri ucrainene pe echipamentul agresorului capturat, 

pentru ca acesta să nu sperie localnicii. Anterior, șeful Administrației Regionale din Mikolaiv, Vitali Kim, a 

anunțat doborârea unui avion rusesc în apropiere de Mikolaiv. Acesta a publicat două videoclipuri, iar într-unul 

dintre ele se vede un avion doborât în flăcări, iar în al doilea este arătat un pilot capturat. Pilotul a declarat că este 

din Extremul Orient, iar unitatea sa militară se află în Crimeea ocupată. https://www.unian.net/war/rossiyane-

brosili-kuchu-voennoy-tehniki-ubegaya-ot-vsu-na-harkovshchine-foto-video-novosti-donbassa-11730517.html 

(www.unian.net - 5 martie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Site-uri web ucrainene sunt atacate fără oprire de hackeri 

RADOR (5 martie) - Site-urile web ucrainene au fost atacate fără oprire de hackeri ruși de când autoritățile 

de la Kremlin au lansat luna trecută o invazie a Ucrainei, a anunțat sâmbătă agenția de supraveghere cibernetică 

de la Kiev. Într-o postare pe Twitter, Serviciul de Stat al Comunicațiilor Speciale și Protecție a Informațiilor din 

Ucraina a transmis că "hackerii ruși continuă să atace fără oprire resursele informaționale ucrainene". Agenția a 

comunicat că site-uri aparținând președinției, parlamentului, cabinetului, Ministerului Apărării și Ministerului de 

Interne se numără printre cele afectate de atacurile de tip DDoS care se manifestă prin direcționarea unui flux 
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masiv de trafic către serverele vizate într-o tentativă de a le scoate offline. Agenția a transmis că atacurile 

cibernetice au fost zădărnicite până acum. "Vom rezista! Pe câmpurile de luptă și în spațiul cibernetic!", se afirmă 

în comunicat. Ministerul de Externe al Rusiei nu a putut fi contactat pentru comentarii. În trecut, Rusia a negat că 

a fost în spatele mai multor atacuri cibernetice, inclusiv a celor care au afectat alegerile din SUA. Site-urile rusești 

au fost, de asemenea, lovite de atacuri DDoS. Autoritățile din Ucraina au cerut hackerilor să ajute la protejarea 

infrastructurii critice și să efectueze misiuni de spionaj cibernetic împotriva trupelor ruse. Vineri, Centrul Național 

de Coordonare a Incidentelor Informatice din Rusia a anunțat că au avut loc "atacuri informatice masive" împotriva 

resurselor informaționale rusești. (REUTERS - 5 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Forțele ruse au ocupat un spital de psihiatrie din centrul Ucrainei 

RADOR (5 martie) - Forțele ruse au preluat controlul unui spital de psihiatrie din orașul Borodianka din 

regiunea Kiev a Ucrainei, cu 670 de persoane înăuntru - a declarat sâmbătă guvernatorul regional Oleksi Kuleba 

pentru presa locală. "Astăzi nu înțelegem cum să îi evacuăm pe acești oameni, cum să îi ajutăm" - a spus dl Kuleba. 

"Au rămas fără apă și medicamente" - a spus el. "Aceștia sunt oameni cu anumite nevoi speciale, au nevoie de 

ajutor constant... Mulți dintre ei sunt ținuți la pat de ani de zile". (REUTERS - 5 martie) /opopescu/cvanatoru 

RBC: Trupele ruse au deschis focul asupra unor protestatari, în regiunea Lugansk 

RADOR (5 martie) - Șeful administrației militare din regiunea est-ucraineană Lugansk, Serhi Gaidai, a 

declarat, sâmbătă, că trupele ruse au deschis focul asupra protestatarilor pașnici din Novopskov, rănind trei 

persoane. "Oamenii au încercat să-i oprească pe ruși, iar aceștia au deschis focul asupra populației dezarmate. Sunt 

trei victime transportate deja la spital. Ne apărăm de niște sălbatici. Nu le pasă de nimeni. Inamicul nu are absolut 

niciun bun simț și nicio milă" - a spus acesta pe o rețea de socializare. (www.rbc.ua - 5 martie) /sdan/dsirbu 

KORRESPONDENT: Trupele ruse au fost alungate din Mikolaiv 

RADOR (5 martie) - Șeful Administrației Regionale de Stat Mikolaiv, Vitali Kim, a declarat sâmbătă că 

forțele armate ucrainene și cele de apărare teritorială au reușit să respingă atacul agresorului rus asupra centrului 

administrativ. "Avem o mulțime de echipamente capturate. Nu numai că i-am alungat din oraș, dar acum (rușii, 

n.r.) aleargă, în special spre Herson, Șevcenko, Luci și Snihurivka" - a precizat Kim, adăugând că nu mai există 

echipamente inamice în orașul Mikolaiv. (www.korrespondent.net - 5 martie) /sdan/cvanatoru 

UNIAN: Regiunea Kiev: Trupele ruse au ocupat un dispensar de neuropsihiatrie, în care se află 

aproape 700 de oameni 

RADOR (5 martie) - Oleksi Kuleba, președintele Administrației Regionale de Stat Kiev, a anunțat sâmbătă 

că trupele ruse au ocupat dispensarul de neuropsihiatrie din orășelul Borodianka, de lângă capitala țării. Potrivit 

acestuia, autoritățile nu știu cum să evacueze pacienții, care au devenit practic prizonieri ai militarilor ruși. "În 

orașul Borodianka ne-a fost capturat dispensarul de neuropsihiatrie, în care sunt 670 de persoane. Nu știm cum am 

putea să-i evacuăm pe acești oameni, cum să îi ajutăm. Știm că au mâncare și înțelegem că rămân fără rezerve de 

apă. Din păcate, rămân și fără medicamente. Acești oameni au anumite dizabilități, deci au nevoie de ajutor 

constant, trebuie să fie sub îngrijire medicală. Situația este foarte dificilă" - a explicat Oleksi Kuleba. 

(www.unian.net - 5 martie) /sdan/cvanatoru 

BBC: Luptele continuă în numeroase zone din Ucraina, inclusiv la nord-vest de Kiev 

RADOR (5 martie) - Luptele continuă în numeroase alte zone din Ucraina, fiind raportate bombardamente 

intense în Irpin', oraș aflat în suburbiile din nord-vestul Kievului, unde armata rusă încearcă să avanseze. Rușii 

afirmă că au înaintat 70 de kilometri în Donbas, în estul Ucrainei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 5 martie, ora 

20:00) /mbrotacel/gpodea 
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RBC: Ucraina a lansat un site dedicat familiilor soldaților ruși capturați de trupele ucrainene 

RADOR (5 martie) - Consiliul de Securitate și Apărare Națională de la Kiev a lansat un site dedicat celor 

care îi caută pe militarii ruși capturați în timpul războiului din Ucraina - scrie RBC. "Ocupant" (invaders-rf.com) 

este un site cu informații detaliate despre invadatorii care au luptat pe teritoriul Ucrainei începând cu 24 februarie 

2022 și au fost capturați de forțele armate le Ucrainei. "Portalul respectiv va putea fi folosit de cetățenii ruși, în 

special de familiile soldaților sau de cunoscuții acestora, pentru a obține informații despre starea și locul în care se 

află prizonierii. Astfel, rudele prizonierilor ruși vor putea contacta Ministerul Apărării al Ucrainei" - potrivit unui 

mesaj care apare pe pagina de start a site-ului "Ocupant". Consiliul de Securitate și Apărare de la Kiev a amintit 

încă o dată că militarii ruși sunt tratați în conformitate cu Convenția de la Geneva, beneficiind de hrană, 

îmbrăcăminte și asistență medicală. (www.rbc.ua - 5 martie) /sdan/cpodea 

INTERFAX: RPL și FNL au fost excluse din Asociația Ligilor Europene 

RADOR (5 martie) - Asociația Ligilor Europene (European Leagues) a decis să excludă din rândul 

membrilor săi Russian Premier League (RPL) și Liga Națională de Fotbal (FNL) a Rusiei. ''Consiliul de 

administrație a decis să excludă RPL și FNL din asociație'', se specifică într-un comunicat. Federația Internațională 

de Fotbal (FIFA) și Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) au decis să excludă echipele și cluburile 

rusești din turneele lor. Uniunea Rusă de Fotbal (RFU) a decis să conteste sancțiunile la Curtea de Arbitraj pentru 

Sport (TAS). (www.interfax.ru - 5 martie) /vdraguta/avladucu 

BBC: UNHCR estimează că 1,5 milioane de oameni ar putea fugi din Ucraina până la sfârșitul 

săptămânii 

RADOR (5 martie) - Șeful Agenției ONU pentru Refugiați - UNHCR - a declarat că numărul oamenilor 

care fug din Ucraina ar putea ajunge la 1,5 milioane până la sfârșitul săptămânii. Filippo Grandi, Înalt Comisar 

ONU pentru Refugiați, a spus că 1,3 milioane de oameni au fugit deja din țară, descriind situația drept criza 

refugiaților cu cea mai rapidă evoluție din Europa după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 5 martie, ora 16:04) /opopescu/dsirbu 

BNR: Circa 25.000 de cetățeni ucraineni au intrat în Bulgaria din data de 24 februarie 

RADOR (5 martie) - Circa 25.000 de cetățeni ucraineni au intrat în Bulgaria, pe la toate punctele de control 

de la granița bulgaro-română, începând cu data de 24 februarie, potrivit Direcției Generale a Poliției de Frontieră. 

Numărul cererilor de protecție umanitară depuse la frontieră este de 73. Cetățenii Ucrainei au dreptul să intre în 

Bulgaria fără viză și au dreptul la ședere pe o perioadă de 90 de zile într-un interval de șase luni. Termenul poate 

fi prelungit din motive umanitare legate de circumstanțe extraordinare, conform Legii privind cetățenii străinii din 

Republica Bulgaria. Cetățenii ucraineni care doresc să își prelungească șederea fără viză în Bulgaria pot depune o 

declarație în acest sens la Direcția Migrație din cadrul Ministerului de Interne înainte de expirarea perioadei de 

rezidență permisă. Cetățenii Ucrainei care doresc să beneficieze de protecție internațională (statut de refugiat sau 

statut umanitar) pot depune declarații la Agenția de Stat pentru Refugiați din cadrul Consiliului de Miniștri, precum 

și la Direcția Migrație și Direcția Generală a Poliției de Frontieră a Ministerului de Interne. (www.bnr.bg - 5 

martie) /ddaniela/atataru 

BNR: Bulgaria garantează asistență juridică gratuită și protecție temporară pentru refugiații 

ucraineni (ministrul justiției) 

RADOR (5 martie) - Ministrul bulgar al justiției, Nadejda Iordanova, a declarat că Bulgaria garantează 

asistență juridică gratuită și protecție temporară pentru toți refugiații din Ucraina. Potrivit ministrului Iordanova, 

statul bulgar întreprinde toate măsurile pentru un efort coordonat al tuturor instituțiilor în legătură cu războiul din 

Ucraina. "Directiva privind protecția temporară a fost activată de vineri, ceea ce este fără precedent pentru UE. 

Aceasta înseamnă că refugiații au dreptul de a se afla pe teritoriul UE timp de un an și de a se bucura de toate 

drepturile pe care le au în calitate de refugiați. Există posibilitatea de a extinde această protecție cu șase luni", a 

explicat ministrul justiției. (www.bnr.bg - 5 martie) /ddaniela/dsirbu 
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RRA: Peste 170.000 de refugiați ucraineni au trecut frontiera în România de la începutul invaziei 

ruse 

RADOR (5 martie) - Peste 170.000 de refugiați ucraineni au trecut frontiera în România de la începutul 

invaziei ruse, potrivit autorităților române. Dintre aceștia, circa 60.000 au rămas pe teritoriul țării noastre și aproape 

2.000 au solicitat azil. Autoritățile de la București au reafirmat că, în acest moment, în România nu există niciun 

pericol și nici o intensificare a nivelului radiațiilor, după atacul armatei ruse în apropierea centralei nucleare de la 

Zaporojie, din Ucraina. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 5 martie, ora 0:00) /denisse/sdm2 

RRA: Starea de alertă nu va mai fi prelungită după data de 8 martie, a anunțat președintele Klaus 

Iohannis 

RADOR (5 martie) - În România, starea de alertă instituită în context pandemic nu va mai fi prelungită după 

data de 8 martie, a anunțat președintele Klaus Iohannis și a explicat că epidemia de COVID se află pe o pantă 

descendentă accelerată, iar valul 5 este aproape de a se încheia. Decizia a fost luată după o ședință de evaluare cu 

responsabilii din domeniu, la care au participat și premierul Nicolae Ciucă, precum și alți miniștri ai cabinetului. 

Șeful statului a adăugat că vor fi menținute anumite măsuri sanitare, subliniind importanța prevenției și a 

vaccinării. Klaus Iohannis a amintit că se împlinesc doi ani de la debutul pandemiei de COVID, perioadă în care 

peste 63.000 de români au pierdut lupta cu boala, a informat reporterul RRA Oana Bâlă. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 5 martie, ora 0:00) /dstanesc 

RRA: Timpii de așteptare au scăzut în Vama Petea, județul Satu Mare, pe sensul de ieșire din țară 

spre Ungaria 

RADOR (5 martie) - Timpii de așteptare au scăzut în Vama Petea din județul Satu Mare, pe sensul de ieșire 

din țară spre Ungaria, la o oră și jumătate față de 150 de minute, cât era seară. La Urziceni, timpul de așteptare 

este de 100 de minute. Potrivit corespondentului RRA Sergiu Podină, la cele două puncte sunt deschise toate 

arterele de circulație, polițiștii de frontieră lucrând la capacitatea maximă. Vămile din județul Satu Mare sunt 

principalele porți de ieșire din țară pentru refugiații din Ucraina, care fug din calea războiului. În ultimele zile, de 

la declanșarea conflictului în țara vecină prin vămile amintite au ieșit din România peste 25.000 de cetățenii 

ucraineni. Timpi de așteptare mari pe sensul de ieșire din țară spre Ungaria mai sunt la Nădlac, două ore, și la 

Valea lui Mihai, o oră. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 5 martie, ora 2:00) /amirea/denisse 

RRA: A fost demarată procedura privind intervenția pentru protecția drepturilor copiilor 

neînsoțiți din Ucraina care intră pe teritoriul României 

RADOR (5 martie) - ONG-urile care au servicii acreditate în protecția copilului sunt rugate să-și anunțe 

disponibilitățile către DGASPC din județul în care activează. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 

Copilului și Adopții a demarat procedura privind intervenția pentru protecția drepturilor copiilor neînsoțiți din 

Ucraina care intră pe teritoriul României. Astfel, în funcție de locurile disponibile în baza de date pusă la dispoziție 

de autoritatea amintită, responsabilul desemnat pentru gestionarea situației copiilor neînsoțiți se ocupă de plasarea 

acestora. Alianța România fără Orfani, care unește peste 30 de organizații, recomandă membrilor acesteia, precum 

și tuturor organizațiilor de profil care activează în țara noastră să lucreze în strânsă legătură cu autoritățile locale 

pentru a asigura o intervenție coordonată la nivel național a situației copiilor neînsoțiți care vin în România. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 5 martie, ora 3:00) /amirea/denisse 

RRA: Aglomerație în vămile din vestul țării 

RADOR (5 martie) - Este aglomerație în vămile din vestul țării. Cei care vor să iasă din țară cu autoturismul 

au de așteptat de trei ore la Nădlac 2, două ore la Petea, o oră și jumătate la Valea lui Mihai, o oră la Borș. Se 

așteaptă destul de mult, până într-o oră, și la Cenad sau Nădlac. Din cauza timpilor mari de așteptare din vămile 

Petea și Urziceni din județul Satu Mare, poliția de frontieră a decis deschiderea unor puncte de trecere temporare, 

la Peleș și Bercu. Sunt funcționale între orele 10:00 și 18:00, însă doar pentru cetățenii români și maghiari, potrivit 

corespondentului RRA, Sergiu Podină. Este destul de aglomerat și în punctele de trecere a frontierei cu Republica 



669 

 

Moldova de la Sculeni, Albița, Oancea și Galați: pe sensul de intrare în țară, autoturismele așteaptă aproximativ 

30 de minute. Același timp de așteptare este și la trecerea cu bacul din Ucraina, pe la Isaccea. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 5 martie, ora 16:01) /aburtica/dsirbu 

RRA: Este în continuare aglomerație la ieșirea din țară în vămile din vest 

RADOR (5 martie) - Este în continuare aglomerație la ieșirea din țară în vămile din vest. La Nădlac 2 cei 

care călătoresc cu autoturismul au de așteptat patru ore, iar unul din motive, spune Poliția de Frontieră, este lipsa 

de personal din partea autorităților maghiare. La Petea se stă două ore, la Borș o oră și 40 de minute, la Valea lui 

Mihai și Nădlac o oră și jumătate. Și în vămile din sudul țării a crescut timpul de așteptare până la oră și jumătate 

la Ostrov și până la o oră la Negru Vodă. Potrivit Poliției de Frontieră se permite intrarea în Bulgaria doar 

persoanelor care tranzitează acest stat. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 5 martie, ora 21:00) 

/cpodea/schelaru 

RRA: Crește numărul refugiaților ucraineni care vin în România 

RADOR (5 martie) - Numărul refugiaților ucraineni care vin în România a crescut din nou, atât prin punctele 

de trecere dinspre Ucraina, cât și la granița cu Republica Moldova. De la miezul nopții până în această seară la ora 

18:00 au intrat în țară peste 22.700 de cetățeni ucraineni, cu 13% mai mulți față de intervalul similar de ieri. La 

ieșirea din țară, fluxul se menține relativ constant, aproximativ 16.700 de cetățeni ucraineni au ieșit din România. 

De la declanșarea invaziei ruse în țara vecină, în total peste 218.500 de persoane cu cetățenie ucraineană au ajuns 

în țara noastră, iar cei mai mulți au fost doar în tranzit, aproape 150.000. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 

5 martie, ora 22:01) /schelaru 

TASS: România a cheltuit peste 10 milioane de euro pentru primirea refugiaților din Ucraina 

RADOR (5 martie) - România a cheltuit până acum pentru primirea refugiaților din Ucraina 51 de milioane 

de lei (10,3 milioane de euro), a anunțat în timpul unei conferințe de presă susținută după încheierea ședințelor de 

sâmbătă a grupului de lucru pentru rezolvarea situației din jurul Ucrainei și a Guvernului premierul României, 

Nicolae Ciucă. "Suma totală este de 51 de milioane de lei /... /" - a declarat Ciucă, citat de Agerpres, subliniind că 

"săptămâna viitoare vom putea depune documentele la Bruxelles pentru a începe plata despăgubirilor". Șeful 

Cabinetului a adăugat că costurile pentru fiecare refugiat ucrainean stabilit în zona pusă la dispoziție de stat au fost 

stabilite la 50 de lei pe zi (10 euro), iar pentru fiecare refugiat stabilit în altă zonă - 100 de lei (20 de euro) pe zi. 

În ședința Cabinetului a fost discutată și coordonarea acțiunilor cu autoritățile Republicii Moldova pentru crearea 

unui coridor verde, care să faciliteze tranzitul cetățenilor ucraineni prin teritoriul moldovean, a declarat Ciucă. 

Autoritățile moldovenești vor fi dotate cu mijloace de transport, precum și cu fonduri și personal sporit necesar 

pentru a facilita trecerea cetățenilor ucraineni a graniței cu România. Premierul român a anunțat că a fost luată 

decizia începerii pregătirilor pentru deschiderea în România a unui centru de colectare și distribuire a ajutorului 

umanitar internațional către Ucraina, care va fi organizat la Suceava (nordul țării). "Suntem convinși că acest hub, 

care va fi coordonat de autoritățile de la Bruxelles, va facilita coordonarea eforturilor de acordare de sprijin 

cetățenilor ucraineni" - a subliniat acesta. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13978089 (www.tass.ru - 5 

martie) /ssirbu/dsirbu 

RRA: Un zbor special de salvare pentru refugiați urmează să decoleze de la Iași cu destinația Tel 

Aviv 

RADOR (5 martie) - Un zbor special de salvare pentru refugiați care au părăsit Ucraina urmează să decoleze 

mâine de la Iași, cu destinația Tel Aviv. Călătorii vor fi transferați cu autobuze de la Chișinău la Iași și trebuie să 

dețină pașaport israelian sau document de călătorie valabil, în conformitate cu reglementările israeliene. Ucraina 

continuă să primească mari cantități de ajutor umanitar din Israel, țară care nu se implică militar în criza ucraineană. 

Ambasadorul Ucrainei în Israel a deplâns faptul că Israelul nu a oferit ajutor militar țării sale - ne-a transmis 

corespondentul RRA Dragoș Ciocîrlan. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 5 martie, ora 19:09) 

/mnecula/cvanatoru 
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RRA: Radio România și Teleradio-Moldova au semnat un acord de colaborare 

RADOR (5 martie) - Radio România și Teleradio-Moldova au semnat ieri un acord de colaborare. 

Documentul prevede un parteneriat între cele două instituții media publice și presupune, printre altele, proiecte de 

formare profesională și schimburi de experiență între jurnaliști. Semnarea acordului de colaborare între cele două 

instituții are și o valoare simbolică, a precizat președintele director general al Radioului public, Răzvan Dincă. La 

rândul său, directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a venit la București pentru a semna acordul de 

colaborare, dar și pentru a arăta că războiul din Ucraina nu poate împiedica dezvoltarea de proiecte. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 5 martie, ora 4:00) /amirea/denisse/atataru 

RRA: Campania "Rugă pentru pace" - un apel la solidaritate, empatie și compasiune față de 

tragedia războiului din Ucraina 

RADOR (5 martie) - Mari instituții de cultură din România și Republica Moldova se alătură în această seară 

campaniei lansate de RADIO ROMÂNIA CULTURAL intitulate "Rugă pentru pace" - un apel la solidaritate, 

empatie și compasiune față de tragedia războiului din Ucraina. Cu două minute înainte de ora 19:00, majoritatea 

teatrelor, operelor și filarmonicilor, rețeaua națională a muzeelor, librării și cinematografe dar și toate posturile 

RADIO ROMÂNIA vor difuza vocea poetei Ana Blandiana citind un scurt fragment din prefața cărții Ultimii 

martori", a scriitoarei născute în Ucraina Svetlana Alexievici, deținătoare a Premiului Nobel pentru Literatură. În 

fiecare zi, la posturile noastre sunt difuzate știri în limba ucraineană. Astfel, pe frecvențele Radio Sighet, la orele 

6:00, 11:00 și 14:00; la RADIO IAȘI și RADIO CONSTANȚA, orele de difuzare sunt: 9:00, 14:00 și 18:00. 

RADIO CHIȘINĂU transmite știri în limba ucraineană la orele 10:00, 15:00 și 20:00, iar pe frecvențele RRI în 

programele de la 18:00, 20:00 și 22:00; de asemenea, pe site-ul www.rri.ro. Pe pagina de internet a Societății 

Române de Radiodifuziune, www.srr.ro, este retransmis live online programul 1 al Radio Ucraina, URE 1. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 5 martie, ora 18:00) /cvanatoru 

RRA: Aglomerație la Vama Nădlac II 

RADOR (5 martie) - Traficul rutier pe sensul de ieșire din țară spre Ungaria, pe la Nădlac II, începe să se 

aglomereze din nou în această dimineață. Sunt timpi de așteptare pentru autoturisme de până la o oră pentru 

verificarea documentelor de călătorie, iar poliția de frontieră română a suplimentat numărul arterelor de circulație. 

Participanții la trafic sunt sfătuiți să folosească și punctele de frontieră de la Turnu și Vărșand, unde se așteaptă 

cel mult 10 minute pentru ieșirea din țară. Corespondentul RRA, Ioan Suciu, precizează că astăzi, până la ora 

17:00, este deschis temporar și punctul de trecere de la Variașu Mic. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 5 

martie, ora 11:00) /eradu/atataru 

 

RRA: Aglomerație în vămile din vestul țării, dar și la cele din sud, înspre Bulgaria 

RADOR (5 martie) - A crescut timpul de așteptare la ieșirea din țară și în vămile din sud, la punctele de 

trecere spre Bulgaria. Se așteaptă pentru tranzitare rutieră o oră și jumătate la Ostrov, o oră la Vama Negru Vodă 

și aproximativ o jumătate de oră la Giurgiu. Vămile din vestul țării rămân însă cele mai aglomerate, iar la ieșirea 

din țară cu autoturismul se așteaptă în continuare trei ore la Nădlac II, două ore la Petea, oră și jumătate La Valea 

lui Mihai, 80 de minute la Borș - potrivit aplicației "Trafic online" a Poliției de Frontieră. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 5 martie, ora 18:00) /cvanatoru 

XIII.5. Perspectiva de mediu  

RRA: Ministrul mediului anunță că nivelul radioactivității este în parametrii normali 

RADOR (5 martie) - Ministrul mediului, Tánczos Barna, a  anunțat că în România nivelul radiațiilor este în 

parametri normali. El a scris pe Facebook că radioactivitatea este monitorizată în fiecare oră cu 58 de aparate 

speciale, iar ultima măsurare a fost astăzi la ora 10:00. Ministrul mediului a mai precizat că specialiștii din 

Laboratorul Național de Referință pentru Radioactivitate lucrează non-stop, astfel încât să se asigure o informare 
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promptă a factorilor de decizie naționali și internaționali, precum și a populației. Centrala Nucleară de la Zaporojie, 

cea mai mare din Ucraina, a fost lovită în timpul nopții de joi spre vineri de bombardamentele rusești. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 5 martie, ora 12:00) /eradu/lbadiu 

RRA: Ministrul mediului dă asigurări că nivelul radiațiilor în țara noastră este în parametrii 

normali 

RADOR (5 martie) - În România, nivelul radiațiilor este în parametrii normali, dă asigurări ministrul 

mediului, Tanczos Barna. Într-o postare pe internet, el a precizat azi că situația la nivel național este monitorizată 

în fiecare oră, cu 58 de aparate speciale, iar specialiștii din Laboratorul Național de Referință pentru Radioactivitate 

lucrează non-stop, astfel încât să se asigure o informare promptă a factorilor de decizie naționali și internaționali, 

precum și a populației. Vă reamintim, centrala nucleară din Zaporojie - cea mai mare din Ucraina - a fost lovită în 

timpul nopții de joi spre vineri de bombardamente ruse. Ulterior, Agenția Internațională pentru Energie Atomică 

a transmis că echipamentul esențial al centralei nu a fost afectat de incendiul provocat de atacuri, iar responsabilii 

americani în energie au anunțat că centrala de la Zaporojie este protejată de o structură robustă. Nu au fost 

înregistrate nici scurgeri de radiații. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 5 martie) 

6 Martie (Duminică) 

XIV.1 Perspectiva politică 

ASSOCIATED PRESS: Putin afirmă că viitorul Ucrainei este sub semnul întrebării 

RADOR (6 martie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a avertizat, sâmbătă, că statalitatea ucraineană este 

în pericol și a comparat sancțiunile Occidentului la adresa Rusiei cu "o declarație de război", în timp ce 

promisiunea de încetare a focului în orașul-port Mariupol, aflat sub asediu, s-a prăbușit în scene de teroare. "Dacă 

vor continua să facă ceea ce fac, ei pun sub semnul întrebării statalitatea ucraineană", aspus Putin. "Iar dacă acest 

lucru se va întâmpla, va fi în întregime pe conștiința lor." El a criticat și sancțiunile Occidentului, ce au paralizat 

economia rusă și au dus la o prăbușire a monedei naționale. "Aceste sancțiuni care sunt impuse, ele sunt similare 

unei declarații de război", a spus Putin, în timpul unei întâlniri cu însoțitori de zbor ai companiei aeriene ruse 

Aeroflot, transmisă de televiziunile ruse. "Însă, slavă Domnului, încă nu am ajuns acolo", a adăugat președintele 

rus. Pe fondul unei retorici tot mai aprige a Kremlinului, trupele ruse continuă să încercuiască orașe din Ucraina, 

iar numărul ucrainenilor nevoiți să își părăsească locuințele a urcat la 1,4 milioane. Până sâmbătă noapte, forțele 

ruse și-au intensificat bombardamentele în Mariupol, aruncând, totodată, bombe puternice asupra unor zone 

rezidențiale din Cernihiv, un oraș situat la nord de Kiev. (https://apnews.com - 6 martie) /mbrotacel/lalexandrescu 

BBC: Preoți ortodocși ruși îi cer lui Putin să înceteze "războiul fratricid" împotriva Ucrainei 

RADOR (6 martie) - Aproape 300 de preoți ortodocși ruși - majoritatea din Rusia, dar și din alte țări - au 

criticat invazia rusă din Ucraina. Ei au semnat o scrisoare deschisă în care fac apel la încetarea "războiului fratricid" 

împotriva Ucrainei. Unul dintre preoți a declarat pentru BBC că războiul este o crimă și îl îndeamnă pe președintele 

Putin să îi pună capăt, înainte de a fi prea târziu. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 6 martie, ora 6:00) 

/mbrotacel/csimion 

RIA NOVOSTI: Putin i-a declarat lui Erdoğan  că Rusia face totul pentru păstrarea vieții și 

securității ucrainenilor 

RADOR (6 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a declarat omologului său turc, Recep Erdoğan 

, în cursul convorbirilor avute astăzi, că Forțele Armate ale Federației Ruse fac totul posibilul pentru păstrarea 

vieții și asigurarea securității civililor din Ucraina. După cum a declarat serviciul de presă al Kremlinul, citându-l 

pe șeful statului rus, loviturile la punct fix sunt trase numai asupra obiectivelor de infrastructură militară, se arată 

în comunicatul citat de agenția RIA - Novosti. Se remarcă faptul că acțiunile formațiunilor naționaliste, neonaziste 

care continuă tirurile intense asupra Donbas se remarcă printr-un cinism și cruzime deosebită. Aceste formațiuni 
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folosesc în orașele și localitățile ucrainene civilii, inclusiv străinii drept "scut uman", aceștia fiind, practic, luați 

ostatici. (www.ria.ru - 6 martie) /snicolau/avladucu 

 

REUTERS: Rusia încetează focul numai dacă Ucraina încetează luptele și întrunește condițiile 

cerute de Moscova (Kremlin) 

RADOR (6 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a spus președintelui Turciei, Recep Tayyip 

Erdoğan , că Rusia își va înceta operațiunile militare în Ucraina numai dacă Ucraina încetează luptele și întrunește 

condițiile cerute de Moscova, se arată într-un comunicat emis duminică de Kremlin. Președintele rus a avut anterior 

o convorbire telefonică cu președintele turc, în care cei doi au discutat despre situația din Ucraina și relațiile 

bilaterale dintre Ankara și Moscova. Vladimir Putin a declarat că operațiunile în Ucraina merg conform planurilor 

și speră că negociatorii ucraineni vor avea o abordare mult mai constructivă la negocieri, luând în considerare 

realitatea din teren, se mai arată în comunicatul emis de Kremlin. (REUTERS - 6 martie, ora 14:06) 

/mbaciu/avladucu 

TASS: Vladimir Putin l-a informat pe Recep Tayyip Erdoğan despre condițiile pentru încetarea 

operațiunii din Ucraina 

RADOR (6 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, în timpul convorbirii telefonice cu președintele 

Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat că încetarea operațiunii militare ruse în Ucraina este posibilă doar dacă 

Kievul încetează acțiunile armate și va îndeplini cerințele Moscovei, a anunțat, duminică, serviciul de presă al 

Kremlinului, după încheierea discuției dintre cei doi lideri. "Vladimir Putin l-a informat pe liderul turc despre 

desfășurarea operațiunii militare speciale pentru apărarea Donbasului, a exprimat principalele abordări și evaluări 

în acest context și a explicat, în detaliu, principalele scopuri și obiective. A fost subliniat faptul că operațiunea 

specială se desfășoară conform planului și programului" - se afirmă în comunicat. În același timp, forțele armate 

ruse "fac tot posibilul pentru a salva vieți și pentru a asigura siguranța civililor, loviturile țintite fiind aplicate 

exclusiv asupra infrastructurii militare". "În acest context, se deosebesc prin cruditate și cinism acțiunile grupărilor 

naționaliste, neonaziste, care continuă bombardarea intensă a Donbasului și folosesc civilii din orașele și 

localitățile ucrainene drept "scut viu", inclusiv cetățenii străini, care efectiv sunt luați ostatici" - se afirmă în 

comunicat. În timpul convorbirii, Vladimir Putin a reafirmat "disponibilitatea Rusiei de a se angaja în dialog cu 

autoritățile ucrainene și cu partenerii străini pentru rezolvarea conflictului". "În același timp, a fost atrasă atenția 

asupra inutilității oricăror încercări de tergiversare a procesului de negociere, pe care le întreprind forțele de 

securitate ucrainene pentru a-și regrupa forțele și resursele" - au precizat surse de la Kremlin. "A fost exprimată 

speranța că în timpul următoarei runde de discuții, reprezentanții Ucrainei vor da dovadă de o abordare mai 

constructivă, ținând cont pe deplin de realitățile emergente" - a adăugat serviciul de presă. (www.tass.ru - 6 martie) 

/ssirbu/asalar 

RIA NOVOSTI: MAE al Rusiei, despre hărțuirea vorbitorilor de limbă rusă în unele țări 

RADOR (6 martie) - Ministerul de Externe al Federației Ruse a făcut declarații referitoare la hărțuirea 

vorbitorilor de limbă rusă în unele țări, fără substrat politic. În multe țări ale lumii se duce o adevărată hărțuire a 

rușilor, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. După cum a arătat Zaharova 

pe postul de televiziune "Rossia 1", "ceea ce se face acum, nu în legătură cu diplomații, ci pur și simplu cu cetățenii 

țării noastre, cu etnicii ruși, este o adevărată hărțuire, care se răspândește deja fără vreun substrat politic în foarte 

multe țări ale lumii, când din oameni încep, pur și simplu, să iasă animalele, din cauza pompării informaționale și 

a replicării la nesfârșit de știri false sau de propagandă", a arătat Zaharova, citată de RIA - Novosti.www.ria.ru - 6 

martie) /snicolau/avladucu 

ROSBALT: Oprirea operațiunii militare a Federației Ruse din Ucraina este posibilă numai în 

cazul încetării luptelor de către Kiev (Putin) 

RADOR (6 martie) - Oprirea operațiunii militare speciale a Federației Ruse în Ucraina este posibilă numai 

dacă Kievul încetează luptele și vor fi realizate cerințele bine știute, formulate de Rusia - a declarat președintele 
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Rusiei, Vladimir Putin, în cursul convorbirii telefonice avute astăzi cu omologului său turc, Recep Erdoğan , 

transmite serviciul de presă al Kremmlinului. Președintele rus l-a informat pe omologul său turc despre stadiul 

operațiunii militare speciale de apărare a Donbasului, prin prezentarea punctelor de vedere de principiu și a 

evaluărilor în acest context, și a explicat detaliat principalele obiective puse. Putin a confirmat "disponibilitatea 

părții ruse pentru dialogul cu autoritățile ucrainene și cu partenerii străini, în scopul rezolvării conflictul", însă a 

atras atenția asupra "lipsei de perspectivă a oricăror încercări de a prelungi procesul de negocieri, lucru care este 

folosit de militarii ucraineni pentru a-și regrupa forțele și mijloacele". La rândul său, Erdoğan  a făcut apel să se 

asigure de urgență încetarea generală a focului în Ucraina și a subliniat importanța luării unor măsuri neîntârziate 

pentru deschiderea de coridoare umanitare și semnarea unui acord de pace, relatează agenția turcă de presă 

Anadolu. Erdoğan  a dat asigurări că Turcia își va aduce în cel mai scurt timp, după posibilități, contribuția la 

soluționarea pașnică a problemei ucrainene. (www.rosbalt.ru - 6 martie) /snicolau/avladucu 

REUTERS: Președintele Rusiei a discutat telefonic o oră și 45 de minute cu președintele Franței 

(RIA) 

RADOR (6 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut duminică o convorbire telefonică cu 

președintele Franței, Emmanuel Macron, convorbire care a durat o oră și 45 de minute, informează agenția rusă 

de știri RIA. Anterior, președintele Putin a avut o convorbire de o oră cu președintele Turciei, Recep Tayyip 

Erdoğan , în care cei doi lideri au discutat despre situația din Ucraina și despre relațiile bilaterale între Moscova și 

Ankara. (REUTERS - 6 martie, ora 15:18) /mbaciu/avladucu 

TASS: Maria Zaharova a declarat că din Ucraina vine un val de informații false și minciuni despre 

situația actuală 

RADOR (6 martie) - Partea ucraineană diseminează "un val de informații false și minciuni" despre situația 

actuală, inclusiv despre procesul de negociere, a declarat, duminică, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe 

al Rusiei, Maria Zaharova, la postul de televiziune "Rossia-1". "Pentru toate negocierile, cu toți negociatorii 

regimului de la Kiev, cu greu, probabil, aș folosi acest cuvânt, dar o voi face oricum: a fost un circ de fiecare dată. 

Nu a existat încredere în cealaltă parte, pentru că de fiecare dată au fost insinuări. Ne înțelegeam asupra unui lucru, 

dar ei spuneau altceva în public" - a declarat Zaharova. "Este la fel ca evoluția situației din Ucraina acum - un val 

de informații false, un val de minciuni vine de acolo. Același lucru și de la negociatorii lor /... / În mod constant" 

- a adăugat Maria Zaharova. https://tass.ru/politika/13986929 (www.tass.ru - 6 martie) /ssirbu/asalar 

REUTERS: Ucraina este responsabilă pentru provocările din jurul centralei Zaporijjia, a spus 

președintele Putin președintelui Macron 

RADOR (6 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a spus președintelui Franței, Emmanuel Macron, 

că Ucraina este responsabilă pentru "provocările" din jurul centralei nucleare Zaporijjia - informează Kremlinul. 

Centrala Zaporijjia, situată în sud-estul Ucrainei, este cea mai mare centrală nucleară din Europa. (REUTERS - 6 

martie, ora 16:12) /mbaciu/asalar 

RIA NOVOSTI: Putin l-a informat pe Macron despre situația la centrala atomică Zaporijia 

RADOR (6 martie) - În cursul convorbirii telefonice avute astăzi, președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a 

informat pe președintele Franței, Emmanuel Macron, că Forțele Armate ale Federației Ruse, în colaborare cu o 

subunitate ucraineană de pază și personalul, continuă să asigure funcționarea în regim normal a centralei atomice 

din Zaporijjia; nivelul de radioactivitate continuă să fie în norme - toate aceste lucruri au fost confirmate oficial 

de AIEA, transmite serviciul de presă al Kremlinului. Securitatea fizică și nucleară a centralei este protejată, mai 

arată sursa. (www.ria.ru - 6 martie) /snicolau/avladucu 
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TASS: Ministerul rus al Apărării a anunțat despre implementarea în Ucraina a unui program 

biologic militar finanțat de SUA 

RADOR (6 martie) - Forțele armate ale Rusiei, în timpul operațiuni speciale desfășurate în Ucraina, au 

descoperit fapte ale realizării unui program biologic militar finanțat de SUA, a anunțat, duminică, jurnaliștilor 

purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, general-maior Igor Konașenkov. "În timpul operațiunii militare 

speciale au fost descoperite fapte ale unei curățări de urgență de către regimul de la Kiev a urmelor programului 

biologic militar implementat în Ucraina, cu finanțarea Departamentului Apărării al SUA" - a declarat acesta. 

Potrivit afirmațiilor sale, odată cu începerea operațiunii speciale militare rusești în Ucraina, Ministerul ucrainean 

al Sănătății a transmis tuturor laboratoarelor biologice o instrucțiune privind eliminarea de urgență a stocurilor 

depozitate de agenți patogeni periculoși. "Este evident că, odată cu începerea operațiunii militare speciale, 

Pentagonul a avut îngrijorări serioase cu privire la descoperirea desfășurării unor experimente biologice secrete pe 

teritoriul Ucrainei. În viitorul apropiat vom prezenta rezultatele analizei documentelor obținute. Unele dintre ele, 

în special, instrucțiunile Ministerului Sănătății al Ucrainei privind distrugerea agenților patogeni și a documentelor 

de la laboratoarele biologice din Poltava și Harkov, le publicăm chiar acum" - a anunțat Konașenkov. El a subliniat 

că biolaboratoarele ucrainene au realizat activități de dezvoltare a componentelor de arme biologice în imediata 

apropiere a teritoriului rus. "Documentele pe care le-am primit confirmă că activitatea de dezvoltare a 

componentelor armelor biologice a fost realizată în biolaboratoarele ucrainene din imediata vecinătate a teritoriului 

rus" - a declarat Konașenkov. Agenția TASS a publicat unul din aceste documente.  

https://phototass4.cdnvideo.ru/width/1920_63600a28/tass/m2/uploads/i/20220306/6644763.jpg  

(www.tass.ru - 6 martie) /ssirbu/atataru 

 

TASS: Vladimir Putin și Naftali Bennet au discutat din nou, prin telefon, despre situația din 

Ucraina 

RADOR (6 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și premierul Israelului, Naftali Bennett, au avut, 

duminică, o convorbire telefonică, în continuare la întâlnirea lor de sâmbătă, a anunțat serviciul de presă al 

Kremlinului. "A fost continuat schimbul detaliat de opinii cu privire la situația legată de operațiunea militară 

specială a Rusiei pentru apărarea Donbasului, inclusiv ținând cont de cele mai recente contacte ale lui Naftali 

Bennett cu liderii mai multor state" - se afirmă în comunicat. După cum precizează serviciul de presă al 

Kremlinului, Putin și Bennet "au convenit să rămână în contact". (www.tass.ru - 6 martie) /ssirbu/atataru 

REUTERS: Vladimir Putin a discutat la telefon cu premierul israelian 

RADOR (6 martie) - Președintele rus Vladimir Putin a vorbit duminică la telefon cu premierul israelian 

Naftali Bennett și a discutat despre "operațiunea militară specială" a Rusiei din Ucraina, au anunțat reprezentanți 

ai Kremlinului. Într-un comunicat de la Kremlin se afirmă că în cursul discuției au fost abordate și "cele mai 

recente contacte ale dlui Bennett cu liderii mai multor țări". Premierul Bennett a declarat duminică că Israelul va 

continua să încerce să medieze conflictul dintre Rusia și Ucraina. (REUTERS - 6 martie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat că naționaliștii ucraineni au zădărnicit și a doua 

încercare de evacuare a populației din Mariupol 

RADOR (6 martie) - A doua încercare de evacuare a civililor din Mariupol a eșuat din cauza faptului că 

oficialii de la Kiev au dezinformat oamenii cu privire la amânarea regimului de liniște, a declarat jurnaliștilor o 

sursă din cadrul Comandamentului de coordonarea interdepartamentală pentru răspuns umanitar, creat la 2 martie 

pe lângă Centrul național de management al apărării din Rusia. "Astăzi, în cadrul desfășurării operațiunii 

umanitare, Federația Rusă a încercat din nou să evacueze civilii din Mariupol, rutele, ora și locul întâlnirii 

convoiului umanitar fiind elaborate în detaliu și convenite cu partea ucraineană. Rusia a îndeplinit toate condițiile 

pentru crearea unui coridor umanitar" - a declarat sursa citată. Partea ucraineană nu și-a îndeplinit, însă, obligațiile. 

"Mai mult, autoritățile ucrainene, folosindu-se de resurse de internet și televiziune, dezinformează în mod activ 

locuitorii din Mariupol cu privire la amânarea evacuării din cauza presupusei nerespectări de către partea rusă a 
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regimului de liniște promis. Aceasta este o înșelăciune totală și o trădare a poporului său" - a subliniat sursa citată. 

(www.tass.ru - 6 martie) /ssirbu/dsirbu 

 

TASS: Maria Zaharova a anunțat că Serghei Lavrov va participa, în curând, la un eveniment 

internațional 

RADOR (6 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, va efectua, în curând, o vizită în străinătate, 

în cadrul căreia va participa la un eveniment internațional de anvergură, contactele sale în cadrul evenimentului 

urmând să fie anunțate în cel mai scurt timp, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei, 

Maria Zaharova, în emisiunea "Seară cu Vladimir Soloviov" la postul de televiziune "Rossia-1". "Într-adevăr, 

ministrul rus are programată o vizită într-o țară străină în viitorul apropiat și cred că vom putea spune detalii ale 

acesteia chiar mâine, inclusiv despre contactele care vor fi planificate acolo" - a declarat Zaharova, răspunzând la 

o întrebare legată despre o posibilă întâlnire a lui Serghei Lavrov cu ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba. 

În același timp, Zaharova a răspuns negativ la întrebarea dacă vizita este organizată în cadrul relațiilor bilaterale. 

"Există un eveniment internațional major, care urmează să aibă loc. În scurt timp vom anunța despre planurile 

părții ruse în acest sens" - a adăugat diplomatul. Menționăm că autoritățile turce ar dori să organizeze o întâlnire 

între Lavrov și Kuleba în marja unui Forum diplomatic la Antalya. Declarația în acest sens a fost făcută vineri, de 

ministrul turc de externe, Mevlüt Çavușoğlu. Se așteaptă ca Forumul diplomatic de la Antalya să aibă loc în 

perioada 11-13 martie, iar cu o zi înainte ar trebui să aibă loc întâlnirea miniștrilor de externe ai Federației Ruse, 

Iranului și Turciei, consacrată Siriei, în formatul de la Astana. (www.tass.ru - 6 martie) /ssirbu/dsirbu 

RRA: Ucrainenii anunță că o nouă rundă de negocieri cu rușii va avea loc duminică 

RADOR (6 martie) - Ucrainenii anunță că o nouă rundă de negocieri cu rușii va avea loc mâine, după ce joi 

au convenit să înceteze temporar focul și să deschidă coridoare umanitare pentru civili. Aceștia nu au putut să iasă 

din anumite zone de luptă, iar cele două părți s-au acuzat reciproccă au încălcat acordul. Capitala Kiev rezistă, la 

fel și Harkov și Mariupol - potrivit CNN, care îl citează pe șeful administrației regionale de stat din Kiev, 

Borodyanka, un oraș de la periferia de nord-vest a capitalei, este aproape complet distrus. Forțele rusești și-au 

reluat ofensiva și susțin că au controlul asupra unei mari baze militare de lângă Herson, unde locuitorii au ieșit în 

stradă să protesteze față de invadatori. Președintele Vladimir Putin a declarat ieri că Rusia va considera drept co-

beligerantă orice țară care încearcă să impună o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, așa cum ceruse în 

ajun liderul de la Kiev, Volodimir Zlenski. Corespondentul nostru Alexandr Beleavski, notează că Vladimir Putin 

s-a întâlnit ieri cu premierul israelian, Naftali Bennet, căruia Kievul i-a solicitat să joace un rol de mediator, iar 

astăzi va fi sunat de omologul său turc, Recep Tayyip Erdoğan, la rândul său un posibil mediator. Secretarul 

american de stat, Antony Blinken și omologul său de la Kiev, Dmytro Kuleba, s-au întâlnit ieri la granița Ucrainei 

cu Polonia lângă un punct vamal intens folosit de refugiați. Kuleba a cerut avioane de vânătoare și sisteme de 

apărare aeriană spunând că refuzul NATO de a nu crea o zonă de excludere aeriană este frustrat, iar din această 

cauză mai mulți civili vor fi uciși în raidurile forțelor ruse. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 6 martie, ora 

00:00) /lalexandrescu 

UKRINFORM: Zelenski face apel la Donbas să lupte pentru libertate alături de Ucraina 

RADOR (6 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a cerut locuitorilor din Donbas, într-o 

declarație video în care vorbește în limba rusă, să lupte pentru libertate împreună cu întreaga Ucraină. "Donbas, 

astăzi este momentul! Facem apel la toți cei din teritoriile ocupate temporar ... Luptați pentru drepturile voastre! 

Pentru libertatea voastră. Pentru Ucraina. Alături de Herson. Alături de Berdiansk. Alături de Kiev și de toate 

orașele ucrainene care prețuiesc viața și nu se tem de nimic", a afirmat Zelenski, în discursul video. El a adăugat 

că mulți dintre locuitorii din Donbas cred că Ucraina îi urăște și că i-ar ataca și distruge. "Mincinoșii de la 

televiziunile rusești vorbesc despre asta în fiecare zi. Mincinoși. Treaba lor este să vă mintă pe voi, în fiecare zi. 

Însă nu acesta ar trebui să fie destinul vostru", a adăugat președintele. Zelenski a cerut locuitorilor din Donbas să 

compare Donețk-ul după opt ani de război cu Harkov-ul, după opt zile de război. "Vi s-a spus că noi distrugem 

orașe. Uitați-vă la Harkov. La Cernihiv. La bombele de 500 de kilograme aruncate asupra caselor ucrainenilor. Ei 

ne omoară. Ei omoară copii. Uitați-vă la Borodianka. Uitați-vă la școlile distruse. La grădinițele aruncate în aer. 
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La Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Harkov. Uitați-vă la ce a făcut Rusia, a făcut-o chiar în fața ochilor 

voștri. Apărați-vă. În caz contrar, vă va lua și vouă viața și casele." Ucraina nu își împușcă poporul și nu aruncă în 

aer clădiri rezidențiale, a adăugat președintele. "Toți cei din Donbass au fost și vor fi mereu poporul nostru. 

Cetățenii noștrii, a insistat Zelenski. La 24 februarie, președintele rus, Vladimir Putin, a declarat război Ucrainei 

și a lansat o invazie la scară largă. Trupele ruse bombardează și distrug infrastructura, desfășoară bombardamente 

masive în zone rezidențiale din orașele ucrainene, folosind artilerie, lansatoare de rachete multiple și rachete 

balistice. În Ucraina a fost instituită legea marțială și a fost anunțată mobilizarea generală. Totodată, Ucraina a 

deschis acțiune împotriva Federației Ruse la Curtea Internațională de Justiție de la Haga. (www.ukrinform.net - 5 

martie) /mbrotacel/lalexandrescu 

CNN: Președintele Volodimir Zelenski îi îndeamnă pe ucraineni să continue rezistența 

RADOR (6 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a îndemnat, sâmbătă, pe ucraineni, să 

își continue rezistența, afirmând: "Ucraineni! În toate orașele noastre, unde inamicul invadează, ieșiți în ofensivă. 

Ieșiți pe străzi. Trebuie să luptăm de câte ori avem ocazia." În cadrul unei declarații video, publicate pe pagina sa 

oficială de Facebook, Zelenski a afirmat că ucrainenii nu își vor ceda țara unui inamic și a lăudat credința poporului 

ucrainean. "Când nu aveți o armă de foc, însă ei răspund cu focuri de armă, iar voi nu fugiți ... Acesta este motivul 

pentru care ocupația este temporară. Poporul nostru - ucrainenii - nu renunță", a spus Zelenski. El a aplaudat 

rezistența și protestele oamenilor. "Ei strigă la ocupanți să plece acasă, alungându-i pe ocupanți de pe teritoriul 

nostru", a continuat Zelenski. "Fiecare metru din pământul nostru ucrainean recâștigat prtin proteste este un pas 

înainte, un pas către victorie." (edition.cnn.com - 6 martie) /mbrotacel/lalexandrescu 

UKRINFORM: Președintele Ucrainei mulțumește Comisiei Europene pentru sprijinirea 

ucrainenilor care se refugiază în UE 

RADOR (6 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a mulțumit Comisiei Europene pentru 

alocarea primei tranșe, de 500 de milioane de euro, pentru sprijinirea ucrainenilor care s-au refugiat în Uniunea 

Europeană. "Sunt recunoscător (președintelui Comisiei Europene), Ursula von der Leyen, pentru decizia 

importantă de a acorda imediat drepturi de reședință în UE ucrainenilor care se refugiază în Europa din cauza 

agresiunii ruse. Prima tranșă de 500 de milioane de euro furnizate de UE îi va ajuta pe ucraineni să își asigure 

condiții decente de trai", a scris Zelenski pe Twitter. Anterior, von der Leyen a anunțat alocarea primei tranșe de 

ajutor financiar, în valoare de 500 de milioane de euro, pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și decizia 

de a le oferi acestora drept de reședință în UE pe o perioadă de cel puțin un an. (https://www.ukrinform.net - 6 

martie) /mbrotacel/lalexandrescu 

REUTERS: Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avut o nouă conversație cu președintele 

SUA, Joe Biden 

RADOR (6 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, sâmbătă, că a discutat cu 

președintele american, Joe Biden, pe marginea securității, a sprijinului financiar pentru Ucraina și a continuării 

sancțiunilor împotriva Rusiei. "În cadrul dialogului constant, am avut o nouă conversație cu președintele", a scris 

Zelenski pe Twitter. Casa Albă a comunicat că Biden a discutat, sâmbătă, cu Zelenski, în cadrul unei convorbiri 

telefonice care a durat aproximativ 30 de minute. (REUTERS - 6 martie, ora 2:18) /mbrotacel/lalexandrescu 

BBC: Detalii ale celei mai recente conversații telefonice dintre Joe Biden și Volodimir Zelenski 

RADOR (6 martie) - Casa Albă a comunicat că președintele Joe Biden lucrează pentru a asigura fonduri 

suplimentare pentru Kiev, în urma unei conversații telefonice cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. 

Asistența americană va fi suplimentată, dacă va primi votul Congresului. Acesta a fost una dintre numeroasele 

conversații dintre cei doi președinți, din ultimele zile, iar aceștia au discutat timp de aproximativ 30 de minute. 

Președintele Biden i-a spus președintelui Zelenski că administrația SUA trimite Ucrainei sprijin de securitate, 

umanitar și economic. Totodată, Biden a precizat că lucrează strâns cu Congresul pentru a asigura fonduri 

suplimentare - referindu-se la un plan de a acorda Ucrainei ajutoare militare și umanitare în valoare de aproximativ 

zece miliarde de dolari. Biden și Zelenski au discutat și despre recentele negocieri dintre Ucraina și Rusia. Anterior, 
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președintele Zelenski a avut o videoconferință cu aproape 300 de congresmeni americani, cărora le-a cerut sprijin 

în vederea instituirii unei zone de interdicție aeriană pe teritoriul Ucrainei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 6 

martie, ora 5:00) /mbrotacel/lalexandrescu 

 

RBC: Ucraina: Ministrul sănătății susține că 34 de spitale nu mai funcționează și îi acuză pe 

militarii ruși că se comportă la fel ca teroriștii 

RADOR (6 martie) - Ministrul ucrainean al sănătății, Viktor Liașko, a acuzat armata rusă că a încălcat 

Convenția de la Geneva și a atras atenția că militarii ruși se comportă ca niște teroriști. "Inamicul a dezactivat 34 

de spitale din țara noastră. Aceasta este o altă încălcare a Convenției de la Geneva, potrivit căreia lucrătorii 

medicali și instituțiile medicale nu pot fi implicate în războaie și în conflicte militare. Ocupanții neglijează acest 

lucru, încalcă în mod deliberat toate normele Convenției și arată, încă o dată, că nu sunt o armată, ci teroriști" - a 

declarat ministrul. (www.rbc.ua - 6 martie) /sdan/ilapadat 

EVROPEISKA PRAVDA: Kievul consideră că Lukașenko va evita să trimită soldați belaruși în 

războiul din Ucraina 

RADOR (6 martie) - Vadim Denisenko, un consilier din Ministerul de Interne de la Kiev, consideră că, dacă 

nu va exista o "presiune profundă din partea lui Putin", liderul de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, va continua să 

evite participarea trupelor belaruse la un atac asupra Ucrainei. Potrivit lui Denisenko, din toate datele de până 

acum rezultă că armata belarusă nu este încă direct implicată în desfășurarea ostilităților pe teritoriul ucrainean. 

"Trebuie să înțelegeți că armata belarusă este relativ mică și demotivată și, într-adevăr, nu prea multe unități 

pregătite de luptă. Deși în situația noastră 5.000-10.000 de soldați în plus este ceva destul de serios, sper că situația 

internă din Belarus nu îi va permite lui Lukașenko să se alăture acestui război. Dacă nu va exista o presiune 

profundă din partea lui Putin, cred că Lukașenko va continua să se eschiveze" - a afirmat consilierul. Acesta a mai 

atras atenția asupra faptului că în Belarus a început panica în rândul bărbaților. "Numărul bărbaților care pleacă 

masiv în străinătate a crescut dramatic. Fug din țară pentru că le este teamă că vor fi trimiși în Ucraina" - a explicat 

Denisenko. (www.eurointegration.com.ua - 6 martie) /sdan/ilapadat 

TASS: Kievul a decis să distrugă documentele privind programul nuclear sau să le mute la Lvov, 

afirmă o sursă 

RADOR (6 martie) - În contextul tensiunilor cu Rusia, conducerea Ucrainei a decis să distrugă sau să mute 

toată documentația privind dezvoltările nucleare, arhivată la centrele de cercetare din Kiev și Harkov, la 

Universitatea Națională din Lvov, a declarat Agenției TASS o sursă din cadrul agențiilor ruse. "Pe fondul 

tensiunilor tot mai mari cu Rusia, conducerea ucraineană a decis ca toate documentele valoroase arhivate la 

centrele de cercetare din Kiev și Harkov, să fie distruse sau evacuate la Universitatea Națională Politehnică din 

Lvov, pentru a evita acuzațiile la adresa regimului de la Kiev cu privire la prezența unei componente armate în 

"programul nuclear pașnic al Ucrainei" - a declarat sursa. Aceasta a subliniat ca motiv confruntările armate din 

clădirile administrative al CNE Zaporojie între patrula Gărzii Rusiei și grupurile de diversiune și recunoaștere 

ucrainene. "Anumite documente au fost disponibile și la CNE Zaporojie. Luptele cu grupurile de diversiune și 

recunoaștere ucrainene de la sediile administrative adiacente CNE au fost aparent legate de acest lucru. Astfel, 

implementarea de către Kiev a proiectului său extrem de periculos "Ucraina nucleară" ar fi putut deveni realitate 

chiar în perspectivă apropiată. Este dificil de estimat consecințele negative ale pericolului acestor activități" - a 

declarat sursa citată. Menționăm că, vineri seara, pe teritoriul complexului de antrenament al CNE Zaporojie a 

izbucnit un incendiu. Ulterior, Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei a anunțat că incendiul a fost stins și nu au 

fost victime. Potrivit afirmațiilor reprezentantului oficial al Ministerului rus al Apărării, generalul-maior Igor 

Konașenkov, gruparea de diversiune ucraineană a încercat săvârșirea unor provocări în zona adiacentă centralei 

nucleare. Konașenkov a declarat că diversioniștii au deschis un foc puternic asupra patrulei Gărzii Rusiei, care 

păzea teritoriul centralei și a deschis un foc de răspuns, iar diversioniștii, înainte de părăsirea clădirii de desfășurare 

a antrenamentelor, au incendiat-o. (www.tass.ru - 6 martie) /ssirbu/ilapadat 
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REGNUM: Naționaliștii ucraineni minează casele de locuit din Mariupol (Basurin) 

RADOR (6 martie) - Luptătorii ucraineni din batalionul naționalist ucrainean "Azov" (organizație a cărei 

activitate este interzisă în Rusia), care sunt blocați la Mariupol, efectuează minarea caselor de locuit, se arată în 

declarația purtătorului de cuvânt al Miliției populare a republicii populare Donețk, Eduard Basurin.  După cum a 

declarat acesta, naționaliștii ucraineni continuă să împiedice ieșirea civililor din Mariupol și intenționează să-i 

folosească drept "scut viu". Mai mult decât atât, Basurin a făcut apel la ofițerii ucraineni, la soldați și la sergenți 

să depună armele și să plece acasă. (www.regnum.ru - 6 martie) /snicolau/ilapadat 

UNIAN: Rușilor le este tot mai greu să lupte în Ucraina - susține ministrul ucrainean al apărării 

RADOR (6 martie) - Ministrul apărării de la Kiev, Oleksi Reznikov, susține că situația din Ucraina este sub 

control, subliniind că, în anumite zone, soldații ucraineni lansează contraatacuri. "Situația acolo unde sunt pozițiile 

noastre este sub control. Da, avem și pierderi. Dar niciun nume, niciunul dintre Eroii noștri nu va fi uitat. La fel 

cum nu va fi uitat niciunul dintre inamici. În anumite zone, soldații noștri lansează contraofensive. Inamicul pierde 

zeci de echipamente, le abandonează și fuge" - a scris Reznikov, într-un mesaj postat, duminică, pe contul său de 

Facebook. Ministrul a adăugat că, astfel, inamicul reface "parcul" de echipamente militare al armatei ucrainene. 

"Deocamdată, Kremlinul nu vrea să-și accepte și să-și recunoască fiasco-ul suferit. Dar momentul respectiv este 

deja aproape. Nemulțumirea și demoralizarea în rândul trupelor de ocupație se intensifică" - a mai scris ministrul, 

subliniind că și mulți oligarhi ruși se opun deja ostilităților lansate de Rusia în Ucraina. Potrivit lui Reznikov, peste 

11.000 de militari ruși au fost uciși în primele zece zile de război în Ucraina. (www.unian.net - 6 martie) 

/sdan/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Kievul a propus SMM al OSCE să instituie controlul asupra tuturor obiectivelor 

nucleare 

RADOR (6 martie) - Kievul a propus Comisiei speciale de monitorizare a OSCE în Ucraina să instituie 

controlul asupra tuturor obiectivelor nucleare, inclusiv asupra centralelor nucleare de la Cernobîl și Zaporojie, a 

comunicat ministrul ucrainean al energeticii, Herman Halușcenko. (www.ria.ru - 6 martie) /snicolau/ilapadat 

KORRESPONDENT: Kievul cere ONU să trimită forțe de menținere a păcii în Ucraina 

RADOR (6 martie) - Kievul a solicitat Consiliului de Securitate al ONU să trimită în Ucraina o misiune de 

menținere a păcii, pentru protejarea infrastructurii industriale critice. "Se lucrează la retragerea dreptului de veto 

al Rusiei în Consiliul de Securitate al ONU. Având în vedere amenințarea la adresa infrastructurii critice din 

Ucraina (centrale nucleare, instalații din industria chimică), am făcut apel la Consiliul de Securitate al ONU cu 

privire la introducerea unui contingent de forțe de menținere a păcii, pentru a proteja aceste facilități. Statul agresor 

nu poate bloca acest lucru" - a declarat șeful adjunct al cancelariei prezidențiale de la Kiev, Andri Sibiga. Potrivit 

acestuia, pe 6 martie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret privind crearea unui grup 

juridic special, care să se ocupe de sesizările părții ucrainene în instanțele internaționale cu privire la crimele de 

război ale Federației Ruse și calificarea acestora ca genocid împotriva poporului ucrainean. Sibiga a adăugat că 

acest grup a fost deja format. "Se pregătesc procese corespunzătoare. Grupul a început deja procedurile legale. 

Prin urmare, cu siguranță, va exista o pedeapsă pentru Federația Rusă" - a remarcat Andri Sibiga. 

(www.korrespondent.net - 6 martie) /sdan/asalar 

KORRESPONDENT: Ucraina se așteaptă la apariția unui "front intern" în Federația Rusă 

RADOR (6 martie) - Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, consideră că acțiunile fără precedent 

ale Rusiei se dezvoltă cu o viteză atât de mare, încât va depăși în curând nivelul înregistrat în cea mai crudă 

dictatură din lume - Coreea de Nord. Astfel, Dmitro Kuleba a subliniat că mizează pe deschiderea unui front intern 

de către cetățenii ruși, din cauza restricțiilor draconice introduse în Federația Rusă. "Devine imposibil să trăiești 

în Rusia. Și nu din cauza războiului... În acest ritm, Coreea de Nord se va transforma într-un teritoriu al libertății, 

în comparație cu Rusia" - a declarat Kuleba, la un briefing de presă susținut duminică, la Kiev. Acesta a amintit 

că, de la sfârșitul săptămânii, oamenii din Federația Rusă riscă până la 15 ani de închisoare dacă prezintă adevărul 

despre războiul din Ucraina - un adevăr care diferă de linia propagandei ruse. "Sute de mii de ruși nu vor să trăiască 
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așa. Asistăm deja la demonstrații împotriva războiului" - a adăugat ministrul. Kuleba a subliniat că reacția la 

agresiunea Federației Ruse nu numai a guvernelor străine, ci și a afacerilor occidentale a devenit deja dureroasă 

pentru Rusia. "A urmat un efect de domino. Acesta este doar începutul suferinței și pierderilor dureroase pentru 

Rusia. Rusia va afla ce înseamnă adevărata izolare. 113 companii gigantice au părăsit deja piața rusă, 213 companii 

mari au oprit parțial sau complet cooperarea cu partenerii ruși" - a amintit șeful diplomației ucrainene. Kuleba a 

dat asigurări că această presiune va crește. Totodată, ministrul s-a arătat nemulțumit de nivelul sancțiunilor impuse 

de Visa și MasterCard. "Vom face presiuni asupra Visa și Mastercard, pentru ca acestea să înceteze complet să 

funcționeze în Rusia" - a subliniat Dmitro Kuleba, asigurând că Ministerul de Externe de la Kiev va face publice 

numele companiilor care nu se grăbesc să înceteze să își desfășoare activitatea în Federația Rusă. Aproximativ 

1.500 de persoane au fost reținute, duminică, la mitinguri împotriva războiului din Ucraina organizate de Moscova, 

Sankt Petersburg, Novosibirsk, Ekaterinburg și în alte orașe din Rusia. (www.korrespondent.net - 6 martie) 

/sdan/asalar 

BBC: Armata ucraineană își întărește pozițiile în jurul capitalei Kiev 

RADOR (6 martie) - Armata ucraineană își întărește forțele și pozițiile în jurul capitalei Kiev, pe măsură ce 

forțele ruse continuă asaltul pentru cucerirea capitalei Ucrainei. Soldații ucraineni sapă tranșee și blochează 

drumuri cu obstacole antitanc. Autoritățile ucrainene au precizat că trei orașe situate la nord-vest de Kiev, Buha, 

Hostomel și Irpin, au fost bombardate continuu. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 6 martie, ora 17:00) 

/mbaciu/lbadiu 

UKRINFORM: Securitatea Odesei, imposibil de asigurat atâta timp cât nu este impusă o zonă de 

excludere aeriană (Mihailo Podoliak) 

RADOR (6 martie) - Mihailo Podoliak, consilierul șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev, a declarat 

că, atâta timp cât spațiul aerian deasupra Ucrainei nu este închis și Occidentul nu furnizează părții ucrainene 

numărul necesar de avioane, este imposibil ca securitatea Odesei să fie asigurată pe cale aeriană. "Până când cerul 

deasupra Ucrainei nu va fi închis sau până când Occidentul ne va oferi numărul potrivit de avioane, nu putem 

asigura din aer securitatea Odesei" - a subliniat consilierul. Podoliak a menționat că președintele Volodimir 

Zelenski a avertizat deja că invadatorii ruși sunt deja pregătiți să bombardeze Odesa. "Acesta este un război pe 

care Rusia l-a început. Nu putem cunoaște la minut toate planurile rusești. Dar știm că trupele ruse se pregătesc în 

mod activ pentru un atac împotriva Odesei. Au încercat deja să pună în aplicare acest plan. Dar apărarea noastră a 

reușit să le împiedice" - a explicat Mihailo Podoliak. Ukrinform amintește că forțele ucrainene apără Odesa pe 

cale aeriană și maritimă. Două avioane rusești au fost doborâte deja în regiune. În apropiere de Odesa a avut loc o 

regrupare a navelor Federației Ruse, care se pregătesc pentru o eventuală ofensivă. Echipajele de apărare aeriană 

și alte unități ale Forțelor Armate ale Ucrainei au anunțat că sunt gata să respingă atacurile. După ce Rusia a atacat, 

duminică, aeroportul din Vinnița (vest), folosind opt rachete, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a 

avertizat că forțele ruse se pregătesc să bombardeze Odesa, al treilea cel mai mare oraș din țară, aflat în sud, la 

Marea Neagră. (www.ukrinform.ua - 6 martie) /sdan/atataru 

KORRESPONDENT: Mobilizare fără precedent a străinilor care vor să lupte de partea Ucrainei 

în războiul cu Rusia 

RADOR (6 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, anunță o mobilizare fără precedent a 

străinilor care vor să lupte de partea Ucrainei în războiul declanșat de Rusia în urmă cu 11 zile - scrie ziarul 

Korrespondent. "Întreaga lume este astăzi de partea Ucrainei, nu numai prin vorbe, ci și prin fapte. Mobilizarea 

oamenilor liberi ai lumii este pur și simplu uimitoare. Ne vin veterani și voluntari cu experiență din 52 de țări ale 

lumii. Este dorința lor. Nu i-am angajat, nu îi stimulăm în niciun fel. Aceasta este dorința lor de a lupta de partea 

binelui" - a afirmat ministrul, duminică, într-un briefing de presă. Kuleba a remarcat că nu are dreptul să dezvăluie 

de unde anume vin acești voluntari și nici date despre cei care au ajuns deja în Ucraina, dar a subliniat că este 

vorba despre un număr mare de solicitanți. "Numărul total de cereri se apropie de 20.000" - a subliniat șeful 

diplomației ucrainene. (www.korrespondent.net - 6 martie) /sdan/atataru 
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REUTERS: Cinci protestatari au fost răniți de forțele ruse într-un oraș din sudul Ucrainei 

RADOR (6 martie) - Potrivit ultimelor informații, cinci persoane au fost rănite după ce forțele ruse au 

deschis focul asupra protestatarilor dintr-un oraș ocupat în sudul Ucrainei, informează agenția rusă de știri Interfax. 

(REUTERS - 6 martie, ora 17:18) /mbaciu/atataru 

 

RIA NOVOSTI: Membru al delegației ucrainene, despre negocierile cu Rusia 

RADOR (6 martie) - După cum a declarat David Arahamia, membru al delegației ucrainene la negocierile 

ruso-ucrainene, șeful fracțiunii de guvernământ "Slujitorul poporului" în Rada Supremă a Ucrainei, comentând 

stadiul negocierilor cu Rusia, ambele părți sunt mulțumite de faptul că ambele grupuri cel puțin se ascultă reciproc 

și discută intens în legătură cu diverse probleme. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat de Arahamia 

postului de televiziune Fox News. El a remarcat că, în opinia sa, nu se poate vorbi de un progres rapid al procesului, 

în fiecare zi "mor mulți oameni, inclusiv civili". "În ceea ce privește condițiile, la acestea se lucrează 24/7, este 

greu, dar oricum înregistrăm un progres", a spus politicianul Arahamia. (www.ria.ru - 6 martie) /snicolau/atataru 

RBC: Un ministru de la Kiev condamnă comportamentul liderilor internaționali 

RADOR (6 martie) - Ministrul ucrainean pentru reintegrarea teritoriilor temporar ocupate, Irina Vereșciuk, 

s-a adresat liderilor internaționali ai căror cetățeni se află pe teritoriul Ucrainei, condamnându-i pentru inacțiunea 

față de crimele de război ale președintelui rus, Vladimir Putin - transmite, duminică, agenția RBC. "Nu distingem 

dacă este ucrainean, chinez sau cetățean al Turciei - noi îi ajutăm pe toți. Viața tuturor ne doare. Viața tuturor celor 

care au ajuns în impas. De ce când vedeți cum sunt uciși cetățenii voștri nu puteți face nimic, voi, cei care sunteți 

lideri ai lumii civilizate moderne? De ce nu îi spuneți lui Putin că așa ceva nu este posibil? De câte ori încercați să 

vă explicați ceva conciliant unul altuia... Explicați asta mamelor studenților care îi așteaptă astăzi acasă și nu pot 

înțelege de ce statele lor, care se consideră state mari, puternice, nu îi pot salva" - a afirmat Vereșciuk, într-un 

mesaj adresat liderilor lumii. (www.rbc.ua - 6 martie) /sdan/atataru 

UKRINFORM: Volodimir Zelenski și Boris Johnson au convenit asupra unor noi măsuri comune 

pentru a contracara agresiunea rusă 

RADOR (6 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și premierul britanic, Boris Johnson, au 

avut, duminică, o discuție telefonică, în cadrul căreia au condamnat terorismul nuclear rusesc și crimele de război 

comise de armata Rusiei și au convenit asupra unor noi măsuri comune - potrivit unui mesaj postat pe contul de 

Twitter al liderului de la Kiev. "Am continuat dialogul cu premierul britanic, Boris Johnson. L-am informat despre 

contracararea agresorului. Am condamnat terorismul nuclear și crimele de război ale Federației Ruse. Am discutat 

despre înăsprirea în continuare a sancțiunilor împotriva Rusiei și am convenit asupra următorilor pași comuni" - a 

scris Volodimir Zelenski. (www.ukrinform.ua - 6 martie) /sdan/atataru 

REUTERS: Ucraina, deschisă să discute "modele non-NATO" privind viitorul ei 

RADOR (6 martie) - Ucraina nu este dispusă să facă compromisuri cu privire la integritatea sa teritorială în 

discuțiile cu Rusia, dar este deschisă să discute despre "modele non-NATO" privind viitorul său, într-un forum 

mai larg, a declarat unul dintre negociatorii ucraineni pentru Fox News. Ucraina dorește aderarea la Uniunea 

Europeană și NATO, ambele inițiative fiind contestate de Moscova. Președintele rus Vladimir Putin a citat 

potențiala apartenență a Ucrainei la NATO ca pe o dovadă a ceea ce el descrie drept o agresiune NATO împotriva 

Rusiei. "Răspunsul pe care îl primim din partea țărilor membre NATO este că nu sunt pregătite să nici măcar să 

discute despre o potențială aderare la NATO, nu pentru următorii 5 sau 10 ani", a afirmat negociatorul David 

Arahamia în cadrul unor comentarii publicate pe site-ul Fox News. "Suntem gata să discutăm despre câteva modele 

non-NATO. De exemplu, ar putea exista garanții directe din partea diferitelor țări precum SUA, China, Marea 

Britanie, poate Germania și Franța. Suntem deschiși să discutăm astfel de lucruri într-un cerc mai larg, nu numai 

în întâlniri bilaterale cu Rusia, dar și cu alți parteneri". Delegațiile din Ucraina și Rusia au avut două runde de 

discuții de când Rusia a lansat invazia din țara vecină, pe 24 februarie. Joi, părțile au convenit să deschidă coridoare 

umanitare pentru a permite civililor să părăsească unele zone de luptă, deși au existat întârzieri în implementarea 
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acestora. Următoarea rundă de discuții este programată luni, potrivit părții ucrainene. (REUTERS - 6 martie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Premierul israelian Naftali Bennett a discutat telefonic cu președintele ucrainean 

Volodimir Zelenski 

RADOR (6 martie) - Premierul israelian Naftali Bennett a discutat duminică telefonic cu președintele 

ucrainean Volodimir Zelenski. Aceasta este a treia conversație în două zile pe care o au cei doi, a declarat un 

purtător de cuvânt al lui Bennett, fără a oferi mai multe detalii. Sâmbătă, biroul lui Bennett a transmis că acesta a 

făcut o vizită la Moscova pentru a discuta despre criza din Ucraina cu președintele rus Vladimir Putin. Israelul s-

a oferit să medieze pentru a rezolva criza. (REUTERS - 6 martie, ora 12:10) /aboboc/ilapadat 

CNN: Cancelarul german, Olaf Scholz, s-a întâlnit, la Berlin, cu premierul israelian, Naftali Bennet 

RADOR (6 martie) - Guvernul german a emis un comunicat duminică devreme, după întâlnirea cancelarului 

Olaf Scholz cu premierul israelian, Naftali Bennet, la Berlin. Punctul central al întâlnirii de 90 de minute a celor 

doi a fost rezultatul discuțiilor de sâmbătă, de la Moscova, dintre Bennet și președintele rus, Vladimir Putin, 

potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului german, Steffen Hebestreit. În cadrul unui comunicat publicat pe 

Twitter, Steffen Hebestreit afirmă că liderii din Germania și Israel au convenit să rămână în contact apropiat și că 

își "mențin obiectivul comun de a pune capăt războiului din Ucraina cât mai curând posibil." "Vom lucra în acest 

sens cu toată forța noastră", se precizează în comunicat. (edition.cnn.com - 6 martie) /mbrotacel/lalexandrescu 

HIRADO.HU: Din cauza războiului din Ucraina, Conferința de acțiune politică conservatoare din 

Budapesta va fi amânată 

RADOR (6 martie) - Centrul pentru Drepturi Fundamentale a anunțat pe rețelele de socializare că din cauza 

evenimentelor din Ucraina, Conferința de acțiune politică conservatoare (Conservative Political Action 

Conference - CPAC) din Budapesta va fi amânată. "Centrul pentru Drepturi Fundamentale și coorganizatorul 

American Conservative Union au luat o decizia dificilă, dar responsabilă, potrivit căreia din cauza războiului din 

Ucraina, CPAC Hungary din Budapesta, care a fost planificată inițial pentru zilele de 25 și 26 martie 2022, va fi 

organizată în perioada 18-20 mai", a anunțat pe rețelele de socializare Centrul pentru Drepturi Fundamentale, cu 

sediul la Budapesta, care a menționat: În opinia lor, toți politicienii, șefii de stat și de partide trebuie să își 

concentreze toate eforturile în propria lor țară asupra asigurării securității poporului și a civilizației occidentale, 

precum și asupra încheierii conflictului pe cale pașnică, cât mai curând posibil. 

(https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/03/04/az-ukran-valsag-miatt-elhalasztjak-a-budapestre-tervezett-

konzervativ-konferenciat) /rganciu/ilapadat 

MTI: Consiliul Atlantic al Ungariei solicită guvernului rus oprirea vărsării de sânge 

RADOR (6 martie) - Consiliul Atlantic al Ungariei (MAT) solicită guvernului rus oprirea imediată a vărsării 

de sânge și așezarea la masa negocierilor, în condiții pașnice, cu reprezentanții Ucrainei. Potrivit unui comunicat 

semnat de președinția MAT și remis duminică Agenției de Presă MTI, Consiliul Atlantic al Ungariei consideră că 

escaladarea conflictului de aproape un deceniu într-un război este o încălcare gravă a dreptului internațional care 

amenință securitatea în regiunea transatlantică și, prin urmare, condamnată acest conflict armat. MAT urmărește 

cu îngrijorare situația a milioanelor de refugiați și în funcție de posibilități le va oferi sprijin. "Comunitatea 

transatlantică trebuie să se folosească de toate mijloacele pașnice posibile pentru a forța agresorul să se întoarcă la 

mijloace diplomatice, la negocieri civilizate", se arată în comunicat, care mai menționează: "Guvernul de la Kiev 

trebuie încurajat constant pentru a asigura, conform practicilor europene, drepturile colective ale milioanelor de 

minorități naționale autohtone, inclusiv folosirea fără restricții a limbii materne în toate domeniile vieții". (MTI - 

6 martie) /rganciu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: UE nu se află în stare de război cu Rusia (Charles Michel) 

RADOR (6 martie) - Șeful Consiliului European, Charles Michel, a subliniat, într-un interviu acordat 

săptămânalului francez Le Journal du Dimanche, că UE hotărât nu se află în stare de război cu Rusia din cauza 
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conflictului din Ucraina, că păstrează deschise toate canalele de legătură cu Moscova. După cum a declarat Michel, 

Uniunea Europeană susține "la toate nivelurile" Ucraina prietenă. "Cu Rusia, în ciuda cunoscutei situații tragice, 

păstrăm deschise toate canalele de legătură", a explicat Michele, remarcând faptul că comunicarea cu Rusia are un 

caracter dificil, fragil și dezamăgitor. (www.ria.ru - 6 martie) /snicolau/ilapadat 

 

REUTERS: Secretarul de stat al SUA se întâlnește marți, la Paris, cu președintele Franței pentru 

a discuta despre situația din Ucraina 

RADOR (6 martie) - Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, se va întâlni marți, la Paris, cu 

președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA. 

Secretarul american de stat și președintele francez vor continua coordonarea răspunsului față de invazia Rusiei în 

Ucrainei, a precizat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat. (REUTERS - 6 martie, ora 15:54) 

/mbaciu/asalar 

REUTERS: Danemarca intenționează să voteze pentru participarea la politica comună de apărare 

a UE 

RADOR (6 martie) - Danemarca va vota, în cursul acestui an, participarea la politica de apărare comună a 

Uniunii Europene, pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina, după 30 de ani în care danezii au ales să rămână în afara 

politicilor comune de apărare, relatează ziarele daneze. După lansarea invaziei în Ucraina, parlamentarii danezi au 

făcut apel la creșterea bugetului pentru apărare și participarea la Politica Comună a de Securitate și Apărare a UE 

(CSDP). Aderarea la CSDP ar permite Danemarcei să participe la operațiunile militare comune ale UE și să 

coopereze pentru dezvoltarea capabilităților militare din cadrul UE. Ar permite, de asemenea, Danemarcei, 

membru NATO, să participe la luarea deciziilor și la planificările din această zonă. (REUTERS - 6 martie, ora 

19:00) /mbaciu/lbadiu 

TASS: Cancelarul Germaniei a discutat cu președintele Comisiei Europene situația din jurul 

Ucrainei 

RADOR (6 martie) - Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a discutat la Berlin cu președintele Comisiei 

Europene, Ursula von der Leyen, despre situația din jurul Ucrainei, în special despre disponibilitatea de a primi 

refugiați din Ucraina. Politicianul german a anunțat acest lucru duminică, pe pagina sa de Twitter. Potrivit 

afirmațiilor sale, Europa devine din ce în ce mai unită, dovezi ale acestui fapt fiind o reacție unificată sub formă 

de sancțiuni antiruse și dorința de a accepta refugiați din Ucraina. "Astăzi am discutat despre acest lucru cu 

președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen" - a declarat cancelarul german. În același timp, el a adăugat 

că toate țările UE oferă sprijin "celor care caută salvarea de la război". Anterior, Agenția DPA, citând un 

reprezentant al guvernului german, a anunțat că Ursula von der Leyen a sosit la Berlin pentru convorbiri cu Olaf 

Scholz. Se subliniază că întâlnirea lor este dedicată discutării situației din Ucraina. În plus, cancelarul german și 

șeful Comisiei Europene intenționează să abordeze și o serie de probleme actuale ale politicii europene, inclusiv 

în ajunul reuniunii informale a Consiliului European, care va avea loc în perioada 10-11 martie. (www.tass.ru - 6 

martie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Președintele francez a vorbit duminică și cu omologul său din Ucraina 

RADOR (6 martie) - Președintele francez, Emmanuel Macron, a discutat duminică la telefon cu președintele 

ucrainean Volodimir Zelenski, pe care l-a informat despre convorbirea anterioară cu președintele rus Vladimir 

Putin, se arată într-o declarație de la cabinetul dlui Macron. Mai devreme, dl Macron i-a exprimat lui Vladimir 

Putin îngrijorările sale cu privire la un posibil atac iminent împotriva orașului ucrainean Odesa și a subliniat 

importanța găsirii unei soluții negociate la criza din Ucraina și a protejării instalațiilor nucleare ale Ucrainei. 

Premierul britanic Boris Johnson i-a spus duminică lui Volodimir Zelenski că va coopera cu aliații internaționali 

pentru a obține mai mult echipament militar defensiv pentru forțele din Ucraina. (REUTERS - 6 martie) 

/opopescu/dsirbu 
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RRA: Convorbire telefonică Mario Draghi - Volodimir Zelenski 

RADOR (6 martie) - Într-o convorbire telefonică, premierul italian Mario Draghi și președintele ucrainean 

Volodimir Zelenski au reafirmat în această seară prietenia strânsă dintre cele două popoare și solidaritatea Italiei 

cu Ucraina. Premierul Draghi a condamnat atacurile Rusiei împotriva civililor și a infrastructurii nucleare 

ucrainiene și a reafirmat disponibilitatea Italiei de a oferi asistență Kievului, precum și sprijinul Italiei pentru 

aderarea Ucrainei la familia europeană. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 6 martie, ora 23:03) /dsirbu 

RIA NOVOSTI: UE nu se află în stare de război cu Rusia (Charles Michel) 

RADOR (6 martie) - Șeful Consiliului European, Charles Michel, a subliniat, într-un interviu acordat 

săptămânalulului francez Le Journal du Dimanche, că UE hotărât nu se află în stare de război cu Rusia din cauza 

conflictului din Ucraina, că păstrează deschise toate canalele de legătură cu Moscova. După cum a declarat Michel, 

Uniunea Europeană susține "la toate nivelurile" Ucraina prietenă. "Cu Rusia, în ciuda cunoscutei situații tragice, 

păstrăm deschise toate canalele de legătură", a explicat Michele, remarcând faptul că comunicarea cu Rusia are un 

caracter dificil, fragil și dezamăgitor. (www.ria.ru - 6 martie) /snicolau/ilapadat 

 

CNN: Președintele Franței a exprimat, în convorbirea cu președintele Rusiei, îngrijorările privind 

securitatea nucleară în Ucraina 

RADOR (6 martie) - Președintele Franței, Emmanuel Macron, a exprimat duminică "gravele îngrijorări" cu 

privire la securitatea nucleară, în cadrul convorbirii telefonice avute cu președintele rus, Vladimir Putin. Un 

document care conține declarațiile președintelui francez subliniază că Emmanuel Macron i-a spus lui Vladimir 

Putin că este imperativ să se facă pași concreți pentru a rezolva problema securității, siguranței și salvgardării 

nucleare. "Președintele Macron a subliniat necesitatea absolută a evitării oricăror avarieri sau distrugeri a 

integrității instalațiilor nucleare civile din Ucraina, a căror securitate și siguranță trebuie garantate în concordanță 

cu regulile stabilite de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA) și cu propunerile directorului 

general al agenției, Rafael Grossi. Președintele rus a acceptat că IAEA ar trebui să își înceapă activitatea în această 

zonă fără niciun fel de întârzieri", se arată în documentul citat. "Președintele francez a făcut, de asemenea, apel la 

respect față de legile internaționale umanitare, la protecția civililor și asigurarea livrărilor de ajutor umanitar. 

Președintele Macron a reiterat importanța negocierii unei soluții complet acceptate de Ucraina", se mai arată în 

respectivul document. "În final, președintele Macron a profitat de această convorbire pentru a-și exprima 

îngrijorarea față de un atac iminent împotriva orașului Odesa", precizează documentul emis de Palatul Élysée. 

(CNN INTERNATIONAL, 6 martie, ora 19:00) /mbaciu/atataru 

RRA: Președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciucă vor vizita Baza 57 Aeriană de la 

Mihail Kogălniceanu 

RADOR (6 martie) - Președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciucă vor vizita astăzi Baza 57 

Aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Potrivit site-ului guvernului, la Kogălniceanu vor fi prezenți și ministrul 

apărării, Vasile Dîncu și șeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, precum și ministrul francez 

al apărării, Florence Parly, care se va întâlni cu militarii trimiși de țara sa în România. Ieri, președintele Iohannis 

a afirmat că NATO trebuie să facă tot ce trebuie pentru a-și proteja statele membre. Batalionul francez reprezintă 

primul element terestru al Forței de Răspuns a NATO dislocat în țara noastră, în urma măsurilor adoptate recent 

de Alianță pentru consolidarea Flancului său Estic. Militarii francezi li s-au alăturat celor din Statele Unite, Italia 

și Germania. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 6 martie, ora 8:00) /csimion 

RRA: Președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciucă vor vizita Baza 57 Aeriană de la 

Mihail Kogălniceanu 

RADOR (6 martie) - Președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciucă vor vizita astăzi Baza 57 

Aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Potrivit site-ului guvernului, la Kogălniceanu vor fi prezenți și ministrul 

apărării, Vasile Dîncu și șeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, precum și ministrul francez 
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al apărării, Florence Parly, care se va întâlni cu militarii trimiși de țara sa în România. Ieri, președintele Iohannis 

a afirmat că NATO trebuie să facă tot ce trebuie pentru a-și proteja statele membre. Batalionul francez reprezintă 

primul element terestru al Forței de Răspuns a NATO dislocat în țara noastră, în urma măsurilor adoptate recent 

de Alianță pentru consolidarea Flancului său Estic. Militarii francezi li s-au alăturat celor din Statele Unite, Italia 

și Germania. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 6 martie, ora 8:00) /csimion 

RRA: Președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciucă au ajuns la Baza 57 aeriană de la 

Mihail Kogălniceanu 

RADOR (6 martie) - Președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciucă au sosit cu puțin timp în urmă 

la Baza 57 aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Ei sunt însoțiți de ministrul apărării, Vasile Dîncu, și șeful Statului 

Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu. Oficialii români se vor întâlni la Kogălniceanu cu ministrul francez 

al apărării, Florence Parly, care îi va vizita duminică pe militarii trimiși de țara sa în România, ca o măsură 

suplimentară decisă de NATO pentru consolidarea flancului său estic. Militarii francezi li s-au alăturat celor din 

Statele Unite, Italia și Germania. După vizitarea bazei militare vor urma declarații de presă peste aproximativ 20 

de minute, pe care Radio România Actualități le va transmite în direct. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 6 

martie, ora 13:05) /ilixandru/ilapadat 

TASS: Președintele și premierul României, precum și ministrul apărării al Franței, au vizitat baza 

aeriană din Constanța 

RADOR (6 martie) - Președintele României, Klaus Iohannis, premierul țării Nicolae Ciucă, și ministrul 

francez al apărării, Florence Parly, au vizitat, duminică, baza Forțelor Aeriene Române de la Mihail Kogălniceanu 

(județul Constanța, în sud-estul țării), unde se află, în prezent, circa 275 de militari francezi, informează Agenția 

Agerpres. Luând cuvântul pe teritoriul bazei, șeful statului român a subliniat că "România și-a continuat eforturile 

de consolidare semnificativă a poziției de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO, în special în Marea 

Neagră, prin desfășurarea forțelor aliate și accelerarea formării unui grup de luptă (al Alianței) în România". 

"Aliații vor continua să adopte toate măsurile și deciziile necesare pentru a asigura securitatea și apărarea tuturor 

statelor membre" - a declarat șeful Guvernului României. "Măsurile noastre vor rămâne defensive, proporționale 

și neescalatorii". "Această desfășurare a primului eșalon al Forței de Reacție Rapidă demonstrează capacitatea 

forțelor armate franceze și aliate de a reacționa foarte rapid" - a declarat, la rândul său, ministrul francez al apărării. 

Batalionul francez este prima subunitate terestră a Forței de Reacție a NATO, dislocată în România în conformitate 

cu decizia Consiliului Nord-Atlantic din 25 februarie, a declarat, anterior, Ministerul român al Apărării. Un total 

de 500 de militari francezi și 300 de soldați belgieni, care fac parte din Forța de Reacție a NATO, se vor alătura 

armatei române în cadrul eforturilor de întărire a flancului estic al NATO. Amintim că, la 24 februarie, președintele 

Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat desfășurarea unei operațiuni militare speciale ca răspuns la cererea de ajutor a 

liderilor republicilor populare din Donbas. Liderul rus a subliniat că planurile Moscovei nu includ ocuparea 

teritoriilor ucrainene, scopul acestora fiind demilitarizarea și denazificarea țării. După cum a explicat Ministerul 

Apărării al Rusiei, forțele sale armate nu lovesc orașele, ci dezactivează doar infrastructura militară. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13986975 (www.tass.ru - 6 martie) /ssirbu/asalar 

RRA: Întâlnire a ministrului român al apărării cu omologul său francez 

RADOR (6 martie) - Ministrul apărării naționale, Vasile Dîncu, a avut astăzi o întrevedere bilaterală, la 

sediul Bazei 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, cu omologul său francez Florence Parly. Cei doi oficiali au discutat 

în principal despre situația de securitate extrem de tensionată de pe continentul european, despre criza generată de 

invazia Ucrainei de către Federația Rusă și despre implementarea deciziilor privind consolidarea prezenței aliate 

pe flancul estic al NATO. Tot la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, ministrul apărării, Vasile Dîncu, se va 

întâlni mâine cu omologul său olandez, Kajsa Ollongren. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 6 martie, ora 

23:00) /dsirbu 
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RRA: Președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciucă au ajuns la Baza 57 aeriană de la 

Mihail Kogălniceanu 

RADOR (6 martie) - Președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciucă au sosit cu puțin timp în urmă 

la Baza 57 aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Ei sunt însoțiți de ministrul apărării, Vasile Dîncu, și șeful Statului 

Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu. Oficialii români se vor întâlni la Kogălniceanu cu ministrul francez 

al apărării, Florence Parly, care îi va vizita duminică pe militarii trimiși de țara sa în România, ca o măsură 

suplimentară decisă de NATO pentru consolidarea flancului său estic. Militarii francezi li s-au alăturat celor din 

Statele Unite, Italia și Germania. După vizitarea bazei militare vor urma declarații de presă peste aproximativ 20 

de minute, pe care Radio România Actualități le va transmite în direct. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 6 

martie, ora 13:05) /ilixandru/ilapadat 

 

TASS: Președintele și premierul României, precum și ministrul apărării al Franței, au vizitat baza 

aeriană din Constanța 

RADOR (6 martie) - Președintele României, Klaus Iohannis, premierul țării Nicolae Ciucă, și ministrul 

francez al apărării, Florence Parly, au vizitat, duminică, baza Forțelor Aeriene Române de la Mihail Kogălniceanu 

(județul Constanța, în sud-estul țării), unde se află, în prezent, circa 275 de militari francezi, informează Agenția 

Agerpres. Luând cuvântul pe teritoriul bazei, șeful statului român a subliniat că "România și-a continuat eforturile 

de consolidare semnificativă a poziției de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO, în special în Marea 

Neagră, prin desfășurarea forțelor aliate și accelerarea formării unui grup de luptă (al Alianței) în România". 

"Aliații vor continua să adopte toate măsurile și deciziile necesare pentru a asigura securitatea și apărarea tuturor 

statelor membre" - a declarat șeful Guvernului României. "Măsurile noastre vor rămâne defensive, proporționale 

și neescalatorii". "Această desfășurare a primului eșalon al Forței de Reacție Rapidă demonstrează capacitatea 

forțelor armate franceze și aliate de a reacționa foarte rapid" - a declarat, la rândul său, ministrul francez al apărării. 

Batalionul francez este prima subunitate terestră a Forței de Reacție a NATO, dislocată în România în conformitate 

cu decizia Consiliului Nord-Atlantic din 25 februarie, a declarat, anterior, Ministerul român al Apărării. Un total 

de 500 de militari francezi și 300 de soldați belgieni, care fac parte din Forța de Reacție a NATO, se vor alătura 

armatei române în cadrul eforturilor de întărire a flancului estic al NATO. Amintim că, la 24 februarie, președintele 

Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat desfășurarea unei operațiuni militare speciale ca răspuns la cererea de ajutor a 

liderilor republicilor populare din Donbas. Liderul rus a subliniat că planurile Moscovei nu includ ocuparea 

teritoriilor ucrainene, scopul acestora fiind demilitarizarea și denazificarea țării. După cum a explicat Ministerul 

Apărării al Rusiei, forțele sale armate nu lovesc orașele, ci dezactivează doar infrastructura militară. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13986975 (www.tass.ru - 6 martie) /ssirbu/asalar 

RRA: Întâlnire a ministrului român al apărării cu omologul său francez 

RADOR (6 martie) - Ministrul apărării naționale, Vasile Dîncu, a avut astăzi o întrevedere bilaterală, la 

sediul Bazei 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, cu omologul său francez Florence Parly. Cei doi oficiali au discutat 

în principal despre situația de securitate extrem de tensionată de pe continentul european, despre criza generată de 

invazia Ucrainei de către Federația Rusă și despre implementarea deciziilor privind consolidarea prezenței aliate 

pe flancul estic al NATO. Tot la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, ministrul apărării, Vasile Dîncu, se va 

întâlni mâine cu omologul său olandez, Kajsa Ollongren. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 6 martie, ora 

23:00) /dsirbu 

REUTERS: Premierul britanic a prezentat un răspuns în șase puncte la invazia Rusiei în Ucraina 

RADOR (6 martie) - Premierul britanic, Boris Johnson, a îndemnat, sâmbătă, alți lideri să se alăture unui 

plan în șase puncte, elaborat în răspuns la invazia Rusiei în Ucraina, de la sprijin umanitar până la a provoca 

Moscovei cea mai mare suferință economică posibilă. Înaintea întâlnirilor de săptămâna viitoare, cu liderii din 

Canada, Țările de Jos și Europa Centrală, la Londra, Johnson a declarat, sâmbătă, că invazia președintelui rus 

Vladimir Putin trebuie să eșueze și să fie văzută eșuând. "Nu este suficient să ne exprimăm sprijinul pentru ordinea 

internațională bazată pe reguli – trebuie să o apărăm împotriva unei tentative susținute de a rescrie regulile prin 
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forță militară", a transmis Johnson, într-un comunicat. El a enumerat obiectivele sale, ce includ o coaliție umanitară 

internațională pentru Ucraina, sprijin pentru apărarea acesteia și maximizarea presiunii economice asupra 

Moscovei. Totodată, Johnson a făcut apel la detensionarea situației pe cale diplomatică, prin implicarea deplină a 

guvernului Ucrainei, precum și la consolidarea securității în zona euro-atlantică și încetarea "normalizării lente" a 

activităților ruse în Ucraina. După întâlnirea de luni cu premierii din Canada și Țările de Jos, Johnson urmează să 

îi găzduiască, marți, pe liderii din Republica Cehă, Ungaria, Polonia și Slovacia - țări care se confruntă cu un flux 

de refugiați, din cauza invaziei Rusiei în Ucraina. Marea Britanie intenționează să acționeze mai rapid pentru a 

sancționa oamenii de afaceri ruși, prin intermediul unor noi măsuri juridice care vor fi trimise luni parlamentului. 

(REUTERS - 6 martie, ora 0:36) /mbrotacel/lalexandrescu 

REUTERS: Conflictul din Ucraina ar putea dura luni de zile - vicepremierul britanic Raab 

RADOR (6 martie) - Conflictul din Ucraina ar putea să dureze luni, dacă nu ani, a declarat viceprim-

ministrul Marii Britanii, Dominic Raab, adăugând că aliații internaționali ar trebui să dea dovadă de „rezistență 

strategică” pentru a se asigura că președintele rus Vladimir Putin eșuează. „Misiunea noastră este să ne asigurăm 

că Putin eșuează în Ucraina și asta ar putea dura ceva timp - vorbim de luni, dacă nu de ani - și, prin urmare, trebuie 

să dăm dovadă de rezistență strategică”, a spus Raab pentru Sky News. (REUTERS - 6 martie, ora 11:10) 

/aboboc/ilapadat 

REUTERS: Conflictul din Ucraina este un război, nu o operațiune militară, a declarat Papa 

Francisc 

RADOR (6 martie) - Papa Francisc a respins duminică afirmațiile Rusiei cum că ar derula "o operațiune 

militară specială" în Ucraina și a declarat că Ucraina este în plin război. "În Ucraina curg râuri de sânge și lacrimi. 

Asta nu este doar o operațiune militară, ci un război care aduce moarte, distrugere și suferință", a declarat Papa 

Francisc în discursul său săptămânal adresat credincioșilor adunați în Piața Sf. Petru de la Vatican. (REUTERS - 

6 martie, ora 13:36) /mbaciu/atataru 

BBC: Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, merge duminică în Republica Moldova 

RADOR (6 martie) - Zeci de mii de refugiați continuă să părăsească Ucraina, căutând adăpost în țările 

vecine. Mai mulți ucraineni așteaptă transport pentru a pleca din orașul Lviv, din vestul Ucrainei. Unii dintre cei 

care au ajuns în Polonia au fost vizitați de secretarul de stat american, Antony Blinken, în depozitul unde s-au 

adăpostit. Duminică, Antony Blinken va ajunge în Republica Moldova - una dintre țările care găzduiesc refugiați 

ucraineni. Numeroși ucraineni au ajuns, deja, în această țară mică, de doar 2,6 milioane de locuitori - unul dintre 

cele mai sărace state din Europa. Președintele pro-occidental al Republicii Moldova are temeri că tensiunile s-ar 

putea intensifica în jurul propriului conflict al acesteia cu Rusia, vechi de decenii. La o distanță de aproape 130 de 

kilometri est de capitala moldoveană se află Transnistria - o regiune susținută de Rusia, care s-a scindat de 

Republica Moldova în 1990. Moscova are, încă, o bază militară acolo. Secretarul Blinken va încerca să ofere 

asigurări oficialilor moldoveni, care se tem că țara ar putea deveni următoarea țintă a Kremlinului. Săptămâna 

trecută, guvernul de la Chișinău a înaintat oficial o solicitare de a adera la Uniunea Europeană, după invazia Rusiei 

în Ucraina. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 6 martie, ora 6:00) /mbrotacel/csimion 

REUTERS: Secretarul de stat american Antony Blinken laudă Republica Moldova pentru 

primirea refugiaților din Ucraina 

RADOR (6 martie) - Înaltul diplomat de la Washington, Antony Blinken, i-a lăudat pe liderii Republicii 

Moldova pentru că au primit refugiați din Ucraina. Acesta vizitează țara în cadrul unui turneu în Europa de Est. 

Peste 230.000 de oameni au trecut în Moldova din Ucraina de la începutul războiului, iar 120.000 dintre ei au 

rămas în țară, a declarat premierul Natalia Gavriliță într-o întâlnire cu Blinken, din capitala Chișinău. „Pentru o 

țară mică precum Moldova, acesta este un număr foarte mare”, iar Moldova va avea nevoie de asistență pentru a 

face față afluxului, a spus premierul. Blinken a declarat că admiră generozitatea și ospitalitatea Moldovei în 

primirea celor care fug de conflict, al căror număr se ridică la 1,5 milioane până acum, conform agenției ONU 

pentru refugiați. (REUTERS - 6 martie, ora 11:20) /aboboc/ilapadat 
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RIA NOVOSTI: Republica Moldova le-a cerut partenerilor sprijin financiar pentru ajutorarea 

refugiaților 

RADOR (6 martie) - Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a cerut partenerilor și comunității 

internaționale sprijin financiar, pentru a compensa pierderile pentru ajutorarea refugiaților, a declarat la un briefing 

președintele republicii, Maia Sandu. "De asemenea, dorim să obținem mecanisme clare pentru transferul 

refugiaților care vor să ajungă în alte țări", a spus ea. Autoritățile moldovenești, a arătat Sandu, sunt obligate moral 

să-i ajute pe toți cei care solicită adăpost, însă economia Republicii Moldova nu poate face față de una singură 

unei astfel de poveri.  

După cum comunicase anterior șeful statului moldovean, republica a primit 250 de mii de refugiați din 

Ucraina. (www.ria.ru - 6 martie) /snicolau/ilapadat 

 

RIA NOVOSTI: Chișinăul nu vede semne ale atragerii Transnistriei în conflictul din Ucraina 

RADOR (6 martie) - Republica Moldova nu vede semnale referitoare la faptul că soldații din Transnistria 

ar putea fi atrași în acțiunile armate din regiune, a declarat la un breafing președintele Republica Moldova, Maia 

Sandu. "Urmărim cu atenție situația din Transnistria, nu avem informații referitoare la schimbări esențiale în 

regiune în ceea ce privește componenta de securitate și cea militară, totodată acest lucru rămâne obiectul atenției 

și îngrijorării. La ora actuală nu există semnale că trupele din regiune ar putea fi atrase în acțiunile armate", a 

declarat președintele Maia Sandu. (www.ria.ru - 6 martie) /snicolau/ilapadat 

REUTERS: SUA reasigură Republica Moldova, pe fondul conflictului din Ucraina și al afluxului 

masiv de refugiați ucraineni 

RADOR (6 martie) - Secretarul de stat a Statelor Unite, Antony Blinken, a reasigurat duminică lideri 

Republicii Moldova de faptul că SUA vor conduce opoziția internațională față de agresiunea Rusiei "oricând și 

oriunde" ar avea loc. Vorbind cu președintele moldovean, Maia Sandu, secretarul american de stat a declarat că 

SUA sprijină aspirațiile Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană, dar acest proces va fi decis de UE. 

Peste 230.000 de refugiați ucraineni au trecut granița dinspre Ucraina de la începutul invaziei, iar 120.000 dintre 

aceștia au rămas în Republica Moldova. Întrebat ce asigurări poate da Washingtonul, pe fondul agresiunii Rusiei 

în Ucraina, Antony Blinken a subliniat că eforturile SUA se vor îndrepta spre mobilizarea unui răspuns 

internațional care prevede izolarea și afectarea economică a Rusiei. (REUTERS - 6 martie, ora 17:12) 

/mbaciu/atataru 

TASS: Președintele Republicii Moldova a cerut ajutor Statelor Unite ale Americii din cauza 

fluxului mare de refugiați ucraineni 

RADOR (6 martie) - Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat Statelor Unite ale Americii 

și comunității internaționale cu cererea de ajutor în legătură cu fluxul de refugiați din Ucraina. "Ca stat neutru, 

acționăm în consecință. (...) Republica Moldova a început să primească refugiați" - a declarat aceasta, în cadrul 

unei conferințe de presă comune la Chișinău cu secretarul de stat american, Antony Blinken. Maia Sandu a 

subliniat că în tot acest timp în Republica Moldova au intrat aproximativ 250.000 de cetățeni ai Ucrainei. Unii 

dintre ei au mers mai departe în țările UE, dar în Republica Moldova rămân circa 100.000. "Acest lucru depășește 

semnificativ capacitățile statului nostru - o țară mică cu venituri modeste. Numărul refugiaților în 10 zile este de 

aproximativ 3% din populația Republicii Moldova. Întâmpinăm mari dificultăți. Prin urmare, am apelat la SUA, 

la alte țări și la organizațiile internaționale cu o cerere de ajutor" - a declarat președintele moldovean. Antony 

Blinken a declarat, la rândul său, că Republica Moldova va primi o parte din ajutorul de 2,75 miliarde de dolari pe 

care Congresul SUA îl va aloca în aceste scopuri. Amintim că, în legătură cu situația din Ucraina, Parlamentul 

Republicii Moldova a declarat stare de urgență în țară pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 24 februarie. 

https://www.interfax.ru/world/826691 (www.interfax.ru - 6 martie) /ssirbu/atataru 
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RBC: Chișinăul neagă că rachetele care au bombardat aeroportul din Vinnița ar fi fost lansate din 

Transnistria 

RADOR (6 martie) - Ministerul Apărării al Republicii Moldova infirmă lansarea de rachete de pe teritoriul 

transnistrean asupra teritoriului Ucrainei - potrivit unui mesaj postat, duminică, pe contul de Facebook al instituției 

de la Chișinău. Potrivit RBC, ministerul a transmis acest mesaj după ce Iuri Ignat, un reprezentant al Forțelor 

Aeriene Ucrainene, a afirmat că rachetele care au bombardat, duminică, aeroportul din Vinnița au fost lansate din 

Transnistria. (www.rbc.ua - 6 martie) /sdan/atataru 

RRA: Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat că SUA vor susține Republica 

Moldova în gestionarea crizei refugiaților 

RADOR (6 martie) - Prezent astăzi la Chișinău secretarul de stat american Antony Blinken a arătat că Statele 

Unite vor susține Republica Moldova în gestionarea crizei refugiaților. Blinken a reiterat că Washingtonul susține 

suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și va investi 18 milioane de dolari pentru consolidarea 

sectorului energetic al țării. La conferința de presă comună președinta Maia Sandu a arătat că Republica Moldova 

are nevoie de ajutorul și contribuția imediată și semnificativă a comunității internaționale pentru a face față crizei 

refugiaților ucraineni, în primul rând cazarea acestora și redirecționarea celor care vor să plece mai departe. Antony 

Blinken a mai declarat că Administrația Biden a cerut Congresului să aprobe fonduri de 2,75 de miliarde de dolari 

pentru asistența refugiaților și statelor care ajută în gestionarea acestei crize. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 6 martie, ora 19:09) /atataru 

BBC: Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, va discuta cu omologul său rus, Vladimir Putin, 

duminică 

RADOR (6 martie) - Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, va discuta cu Vladimir Putin duminică, 

pe fondul continuării eforturilor de a pune capăt sau, cel puțin de a atenua luptele. Purtătorul de cuvânt al domnului 

Erdoğan a declarat că acesta va propune să găzduiască negocieri de pace între Moscova și Kiev și îl va îndemna 

pe domnul Putin să sprijine stabilirea coridoarelor umanitare. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 6 martie, ora 6:00) 

/mbrotacel/csimion 

RIA NOVOSTI: Putin și Erdoğan  poartă o convorbire telefonică despre situația în Ucraina 

RADOR (6 martie) - Președintele Turciei a început o convorbire telefonică cu președintele Federației Ruse, 

Vladimir Putin. Se discută despre situația în Ucraina (www.ria.ru - 6 martie) /snicolau/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Convorbirile dintre Putin și Erdoğan  s-au încheiat 

RADOR (6 martie) - Convorbirile dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său turc, Recep 

Erdoğan , consacrate Ucrainei s-au încheiat. Ele au durat aproximativ o oră. (www.ria.ru - 6 martie) 

/snicolau/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Convorbirile dintre Putin și Erdoğan  au durat aproximativ o oră 

RADOR (6 martie) - Convorbirile dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său turc, Recep 

Erdoğan , consacrate Ucrainei, s-au încheiat. Ele au durat aproximativ o oră, transmite postul de televiziune TRT 

Haber. Purtătorul de cuvânt al președintelui Turciei comunicase anterior că în cursul așteptatelor convorbiri de 

duminică cu Putin, liderul turc va face cunoscute interlocutorului său propunerile Ankarei în ceea ce privește 

Ucraina. (www.ria.ru - 6 martie) /snicolau/ilapadat 

REUTERS: Turcia îndeamnă Rusia să declare încetarea focului în Ucraina, să deschidă 

coridoarele umanitare și să semneze un acord de pace 

RADOR (6 martie) - Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan , l-a îndemnat pe omologul său rus, 

Vladimir Putin, să declare încetarea focului în Ucraina, să deschidă coridoarele umanitare și să semneze un acord 
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de pace, a anunțat duminică biroul de presă al președinției turce. Într-o declarație de presă făcută după o convorbire 

telefonică de o oră avută cu președintele Putin, președintele Erdoğan  a declarat că i-a spus omologului său rus că 

Turcia este pregătită să contribuie la găsirea unei soluții pașnice la conflict, adăugând că o încetare a focului ar 

diminua îngrijorările privind situația umanitară. "Președintele Erdoğan  și-a reiterat apelul ''haideți să pavăm 

împreună calea spre pace'' și a subliniat importanța adoptării unor pași urgenți pentru a obține încetarea focului, 

deschiderea coridoarelor umanitare și semnarea unui acord de pace", se arată în comunicatul emis de biroul de 

presă al președinției Turciei. Cei doi lideri au discutat și despre relațiile bilaterale dintre Turcia și Rusia. 

(REUTERS - 6 martie, ora 14:00) /mbaciu/avladucu 

RIA NOVOSTI: Erdoğan a criticat dur campania Occidentului de discriminare a culturii rusești 

RADOR (6 martie) - În convorbirea avută cu președintele Putin, președintele Turciei, Recep Erdoğan, a 

evaluat critic campania înverșunată a Occidentului de discriminare a culturii rusești și a oamenilor de cultură ruși, 

transmite RIA - Novosti, citând serviciul de presă al Kremlinului. După cum se arată în comunicat, președintele 

Recep Erdoğan "a făcut o evaluare critică a campaniei înverșunate, care ia amploare într-o serie de state 

occidentale, de discriminare a culturii rusești și a oamenilor de cultură ruși". (www.ria.ru - 6 martie) 

/snicolau/atataru 

TASS: Convorbire telefonică Emmanuel Macron - Aleksandar Vučić privind situația din Ucraina 

și relațiile dintre Paris și Belgrad 

RADOR (6 martie) - Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut o convorbire telefonică cu președintele 

Serbiei, Aleksandar Vučić, în timpul căreia a fost discutată situația din Ucraina, a anunțat, duminică, surse de la 

Palatul Élysée. "Președintele francez și-a exprimat satisfacția față de cooperarea strânsă dintre Franța și Serbia, 

precum și pentru poziția clară a Belgradului în organizațiile internaționale în ceea ce privește criza ucraineană și 

respectul pentru suveranitatea statelor" - se afirmă în comunicat. Emmanuel Macron consideră că evenimentele 

din Ucraina "cer ca UE și toate țările apropiate acesteia, în special Serbia, care au recunoscut perspectiva 

europeană, să discute despre consolidarea relațiilor și construirea unui viitor comun pentru toți europenii". Liderul 

francez consideră că conflictul din Ucraina ar trebui să-i încurajeze pe europeni să se apropie. Potrivit surselor de 

la Palatul Élysée, Emmanuel Macron "a confirmat sentimentele de prietenie ale Franței și sprijinul său personal 

pentru Serbia". Cei doi lideri au convenit să rămână în contact strâns, se arată în comunicat. Amintim că, anterior, 

Aleksandar Vučić a declarat, într-un mesaj adresat națiunii, că Serbia sprijină integritatea teritorială a Ucrainei, 

dar nu va impune sancțiuni împotriva Rusiei. Președintele sârb a mai declarat că Serbia oprește temporar exercițiile 

Armatei și Poliției cu toți partenerii străini. Vučić a subliniat că Serbia consideră atât Rusia, cât și Ucraina drept 

țări fraterne, regretă ceea ce se întâmplă în Europa de Est și este pregătită să acorde sprijin umanitar Ucrainei. 

Președintele sârb a mai subliniat că Occidentul pune presiuni fără precedent asupra sa după decizia de a nu impune 

sancțiuni Rusiei din cauza situației din jurul Ucrainei. (www.tass.ru - 6 martie) /ssirbu/avladucu 

TASS: Convorbire telefonică Mevlüt Çavușoğlu - Serghei Lavrov consacrată problemelor privind 

ieșirea din criza ucraineană 

RADOR (6 martie) - Miniștrii de externe ai Turciei și Rusiei, Mevlüt Çavușoğlu și Serghei Lavrov, au avut, 

duminică, convorbiri telefonice privind situația din Ucraina, a anunțat Agenției TASS o sursă din cadrul 

Ministerului turc de Externe. "Ministrul nostru a discutat cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, o serie de 

probleme privind ieșirea din criza actuală ucraineană. A fost continuată discuția cu privire la problemele pe care 

președintele Turciei le-a ridicat, astăzi, în timpul convorbirii cu președintele rus, Vladimir Putin" - a declarat sursa 

citată. Potrivit sursei, Mevlüt Çavușoğlu a discutat despre "ultimele evoluții din Ucraina" și cu omologul său 

ucrainean, Dmitro Kuleba. (www.tass.ru - 6 martie) /ssirbu/lbadiu 

RIA NOVOSTI: Premierul Israelului a vorbit pentru a treia oară în 24 de ore cu Zelenski 

RADOR (6 martie) - Premierul Israelului, Bennet, a vorbit pentru a treia oară în 24 de ore cu Zelenski, 

secretarul de presă al șefului guvernului israelian, Anna Yonatan-Leus. Potrivit RIA - Novosti, anterior Bennett s-

a întâlnit cu președintele Vladimir Putin la Moscova, pentru a discuta despre criza ucraineană. Ieri, după întâlnire, 
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premierul israelian a vorbit cu Zelenski. După întâlnirea de la Moscova cu Putin, Bennett a plecat în Germania 

pentru convorbiri cu cancelarul german, Olaf Scholz. (www.ria.ru - 6 martie) /snicolau/ilapadat 

RADOR: Rusia va ajunge curând mai rău decât Coreea de Nord, susține ministrul ucrainean 

Dmitro Kuleba 

RADOR (6 martie) - Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a declarat că acțiunile fără precedent 

ale Rusiei se derulează într-un asemenea ritm încât în curând vor depăși cea mai dură dictatură a lumii, Coreea de 

Nord, relatează ziarul ucrainean Ukrainska Pravda. Ministrul Kuleba a făcut declarațiile într-o scurtă conferință 

de presă susținută duminică la Kiev. Ministrul Kuleba a subliniat că guvernele străine și companiile occidentale 

au reacționat la agresiunea Rusiei, iar această reacție a devenit deja dureroasă pentru Rusia. "Efectul de domino a 

fost declanșat. Este doar începutul suferinței și pierderilor dureroase pentru Rusia. Rusia va învăța ce este cu 

adevărat izolarea: 113 companii foarte mari au părăsit deja Rusia, iar alte 213 companii au încetat parțial sau 

complet activitatea cu partenerii ruși", a declarat Dmitro Kuleba și a adăugat că aceste presiuni vor crește. "Mai 

rămân câteva lacune care vor permite continuarea operațiunilor... Vom pune presiune mai ales pe cardurile Visa 

și MasterCard, ca acestea să înceteze total să funcționeze în Rusia", a mai spus Dmitro Kuleba. "Devine aproape 

imposibil de trăit în Rusia, și nu din cauza războiului... În ritmul ăsta, Coreea de Nord va părea ca o țară liberă 

comparativ cu Rusia", a declarat Dmitro Kuleba. (https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/03/6/7328805/ - 6 

martie) /mbaciu/asalar 

UKRINFORM: Canada nu dispune de avioane de vânătoare cu care este obișnuită armata 

ucraineană (Trudeau) 

RADOR (6 martie) - Canada nu poate trimite urgent avioane de vânătoare Ucrainei, pentru a se apăra 

împotriva Rusiei, întrucât nu dispune, în arsenalul său, de echipamentele cu care este familiarizată armata 

ucraineană. "Armata ucraineană s-a antrenat cu MiG-uri și avioane de vânătoare de model sovietic pe care Canada, 

pur și simplu, nu le are", a spus premierul Canadei, Justin Trudeau, la o conferință de presă, întrebat despre 

posibilitatea de a furniza avioane de luptă Ucrainei. De asemenea, Trudeau nu a susținut ideea închiderii spațiului 

aerian al Ucrainei, de către forțele NATO. "Lucrul pe care l-am evitat până acum și va trebui să-l evităm în 

continuare este o situație în care forțele NATO sunt în conflict direct cu soldații ruși. Acea zonă de interdicție 

aeriană deasupra Ucrainei ar reprezenta un nivel de escaladare care nu este de dorit", a spus Trudeau. 

În același timp, el a subliniat că comunitatea internațională va continua să impună sancțiuni dure împotriva 

lui Putin și a apropiaților săi de la Kremlin, precum și asupra poporului rus "până când vor înțelege ce greșeală 

îngrozitoare a comis Putin." NATO a decis să nu implementeze o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. 

Președintele Volodimir Zelenski a spus că, refuzând să facă un astfel de pas, liderii NATO au dat undă verde 

trupelor ruse să continue bombardarea teritoriului ucrainean. La 24 februarie, președintele rus, Vladimir Putin a 

declarat război Ucrainei și a lansat o invazie la scară largă. Trupele ruse ucid civili, bombardează și distrug 

infrastructură cheie. Rachetele au lovit casele ucrainenilor. (https://www.ukrinform.net - 5 martie) 

/mbrotacel/lalexandrescu 

CNN: SUA lucrează cu Polonia cu privire la posibilitatea ca aceasta să furnizeze Ucrainei avioane 

de vânătoare 

RADOR (6 martie) - SUA lucrează cu Polonia cu privire la posibilitatea ca Polonia să furnizeze Ucrainei 

avioane de vânătoare și se consultă cu ceilalți aliați, a confirmat un purtător de cuvânt al Casei Albe, în contextul 

apelurilor președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, ca țările din Europa de Est să trimită avioane de vânătoare 

în Ucraina. În cadrul conversațiilor cu Polonia, SUA va stabili "ce capacități am putea oferi pentru a completa 

necesarul Poloniei dacă aceasta ar decide să trimită avioane în Ucraina", a spus purtătorul de cuvânt. El a adăugat 

că decizia de a trimite avioane de vânătoare în Ucraina reprezintă "o decizie suverană" și a subliniat că există o 

serie de aspecte logistice de rezolvat, inclusiv modul în care avioanele ar urma să fie transferate din Polonia în 

Ucraina. Doi congresmeni americani care au participat, sâmbătă, la o videoconferință cu președintele ucrainean, 

au declarat că, potrivit lui Zelenski, Polonia a semnalat că este pregătită să trimită avioane MiG de vânătoare, însă 

"așteaptă doar ca voi [SUA] să le permiteți." (edition.cnn.com - 6 martie) /mbrotacel/lalexandrescu 
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BBC: Canada avertizează cu privire la un risc crescut de călătorie pentru Rusia 

RADOR (6 martie) - Ministerul de Externe al Canadei îi îndeamnă pe canadieni să evite orice călătorie în 

Rusia și le recomandă cetățenilor canadieni de acolo "să plece cât timp sunt încă disponibile mijloacele 

comerciale". Ministerul a informat cetățenii canadieni că, în cazul în care ar rămâne în Rusia, s-ar putea confrunta 

cu "o penurie de produse și servicii esențiale" și "este posibil să nu își poată folosi cardurile bancare pentru plăți 

sau pentru retrageri de bani." De asemenea, Ministerul de Externe al Canadei avertizează că cei care rămân în 

Rusia "nu ar trebui să depindă de Guvernul Canadei pentru a vă ajuta să părăsiți țara". Sâmbătă, Departamentul de 

Stat al SUA a emis o recomandare similară, îndemnând cetățenii americani din Rusia să plece imediat. Totodată, 

Ministerul de Externe al Marii Britanii le-a transmis britanicilor a căror prezență în Rusia "nu este esențială" că li 

se recomandă insistent să ia în considerare plecarea, folosind rutele comerciale disponibile în prezent. 

(www.bbc.com - 6 martie) /mbrotacel/lalexandrescu 

TASS: SUA analizează variante pentru desfășurarea sistemelor de apărare antiaeriană în țările 

baltice 

RADOR (6 martie) - Statele Unite ale Americii analizează variante pentru desfășurarea sistemelor de 

apărare antiaeriană în Lituania, Letonia și Estonia, în vederea integrării acestora în sistemul de apărare antiaeriană 

al NATO. Solicitarea de propuneri preliminare din partea companiilor au fost postate pe site-ul oficial al 

achizițiilor publice din SUA. Totodată, în document se subliniază că propunerile sunt solicitate pentru "efectuarea 

unor studii de piață și identificarea companiilor interesate și care dispun de resursele necesare". (www.tass.ru - 6 

martie) /ssirbu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Menținerea legăturilor diplomatice cu Rusia este importantă (Blinken) 

RADOR (6 martie) - La un briefing ținut la Chișinău, secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, s-a 

pronunțat pentru menținerea legăturilor diplomatice cu Rusia, pentru a avea posibilitatea acordării de ajutor 

cetățenilor SUA aflați pe teritoriul Rusiei. "Am făcut apel la cetățenii americani să părăsească imediat teritoriul 

Federației Ruse, deoarece posibilitățile noastre de a le oferi ajutor în caz de necesitate sunt limitate. De asemenea, 

am făcut apel la ei să se abțină de la călătoriile în Rusia. În același timp, este important să menținem legăturile 

diplomatice dintre țările noastre, pentru ca, dacă este necesar, să le putea acorda un astfel de ajutor", a spus Blinken. 

(www.ria.ru - 6 martie) /snicolau/ilapadat 

BBC: SUA analizează posibilitatea ca Polonia să livreze Ucrainei avioane de luptă de producție 

rusească 

RADOR (6 martie) - Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat că SUA analizează un 

potențial acord cu Polonia privind livrarea către Ucraina a unor avioane de luptă de producție rusească. Anunțul 

survine după un apel formulat duminică de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care a declarat că piloții 

ucraineni sunt instruiți să piloteze astfel de avioane rusești. Antony Blinken a mai spus că analizează posibilitatea 

înlocuirii flotilei de avioane de vânătoare a Poloniei, dacă aceasta este de acord. Secretarul american de stat a făcut 

declarațiile în cadrul vizitei efectuate în Republica Moldova. "Ceea ce analizăm noi acum este un răspuns la 

întrebarea privind avioanele pe care le-ar putea asigura Polonia forțelor ucrainene și cum am putea înlocui aceste 

avioane, în cazul în care Polonia decide să le livreze. Nu putem vorbi de un calendar, dar pot să vă spun că suntem 

cât se poate de activi și rapizi", a declarat Antony Blinken. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 6 martie, ora 14:00) 

/mbaciu/asalar 

CNN: SUA colaborează cu aliații și partenerii europeni în privința unei posibile interziceri a 

importurilor de petrol din Rusia 

RADOR (6 martie) - Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat că SUA colaborează cu 

aliații lor din Europa privind posibilitatea impunerii unei interdicții a importurilor de petrol din Rusia, pe fondul 

eforturilor de accentuare a sancțiunilor impuse împotriva Moscovei pentru invazia în Ucraina. "Dacă este vorba 

de petrol, petrol rusesc, pot spune că am discutat ieri cu președintele Biden și alți membri ai cabinetului pe acest 
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subiect, iar acum discutăm cu partenerii europeni și cu aliații pentru a ne coordona în perspectiva interzicerii 

importurilor de petrol din Rusia și pentru a ne asigura că rămân suficiente rezerve de petrol pe piețele mondiale", 

a declarat Antony Blinken pentru CNN. (CNN INTERNATIONAL - 6 martie, ora 16:00) /mbaciu/asalar 

TASS: SUA așteaptă din partea Chinei să se pronunțe în privința situației din jurul Ucrainei 

RADOR (6 martie) - Statele Unite ale Americii se așteaptă ca, ținând cont de poziția Chinei cu privire la 

suveranitatea statelor, această republică să se pronunțe asupra situației din jurul Ucrainei, a declarat, duminică, 

secretarul de stat american, Antony Blinken, la postul de televiziune CNN. "Având în vedere ceea ce a spus China 

anterior, ne așteptăm ca partea chineză să se pronunțe și să acționeze astfel încât vocea sa să fie auzită" - a declarat 

Blinken. Blinken a spus că "vocea Chinei este foarte importantă" și și-a exprimat speranța că China va face o 

declarație în privința Ucrainei. Secretarul de stat american a mai spus că SUA discută activ cu Polonia despre 

posibila livrare de avioane de către Varșovia în Ucraina. (www.tass.ru - 6 martie) /ssirbu/atataru 

BBC: SUA și partenerii săi europeni discută despre o interzicere a importurilor de petrol din Rusia 

RADOR (6 martie) - Secretarul american de stat, Antony Blinken, a declarat că SUA analizează încheierea 

cu Polonia a unui acord care să prevadă livrarea de avioane de luptă către Ucraina, ca urmare a unei cereri în acest 

sens din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Piloții ucraineni știu cum să folosească avioanele de 

fabricație rusească. Dl Blinken a spus că SUA ar putea livra Poloniei avioane care să le înlocuiască pe cele trimise 

în Ucraina. El a mai declarat că SUA și partenerii săi europeni discută acum despre o interzicere a importurilor de 

petrol din Rusia, menținând totodată volumul livrărilor la nivel global. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 6 martie, 

ora 21:04) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Premierul israelian a spus că Israelul va încerca să medieze rezolvarea conflictului din 

Ucraina chiar dacă șansele de reușită sunt mici 

RADOR (6 martie) - Israelul va continua să încerce să medieze conflictul dintre Rusia și Ucraina, chiar dacă 

succesul pare puțin probabil, a declarat duminică prim-ministrul Naftali Bennett, după ce s-a întors de la o întâlnire 

surprinzătoare cu președintele rus Vladimir Putin. Ucraina a cerut Israelului să acționeze ca mediator, invocând 

relațiile bune ale guvernului de la Tel Aviv atât cu Kievul, cât și cu Moscova. Cabinetul dlui Bennett a declarat că 

acesta a vorbit de trei ori, la sfârșitul săptămânii, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În cadrul 

declarațiilor televizate adresate cabinetului său, dl Bennett nu a dat detalii despre întâlnirea sa de trei ore cu 

Vladimir Putin, care a avut loc sâmbătă, la Kremlin, spunând doar că are "binecuvântarea și încurajarea tuturor 

părților" - o aluzie la Statele Unite, printre alte puteri. "Vom continua să ajutăm oriunde ni se solicită acest lucru, 

chiar dacă șansele nu sunt mari", a spus Naftali Bennett. "În momentul în care există chiar și o mică breșă și avem 

capacitatea și acces la toate părțile, consider că este o datorie morală să facem orice încercare". Cei doi lideri au 

vorbit din nou la telefon, duminică, au anunțat surse de la Kremlin și au discutat despre "cele mai recente contacte 

ale dlui Bennett cu liderii mai multor țări". Continuând eforturile de mediere, ministrul israelian de externe Yair 

Lapid se va întâlni luni, la Riga, cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken. Israelul a condamnat invazia rusă 

din Ucraina, și-a exprimat solidaritatea cu administrația de la Kiev și a trimis ajutor umanitar. Cu toate acestea, dl 

Bennett nu a reacționat la cererile ucrainene de ajutor militar și a menținut canale deschise de legătură cu Rusia, 

cu care Israelul își coordonează operațiunile împotriva operațiunilor iraniene din Siria. Aproximativ 90 de copii 

dintr-un orfelinat evreiesc din orașul ucrainean Jitomir au fost transportați duminică din România la Tel Aviv. 

"Sunt Naftali, premierul Israelului", i-a spus dl Bennett - care a urcat în avionul El Al după ce acesta a aterizat la 

Tel Aviv - unui băiat, sărutându-l ulterior pe cap înainte de a-l scoate din avion. Naftali Bennett a afirmat pe 

Twitter că grupul de copii, însoțit de membri ai Chabad-Lubavitch, o mișcare religioasă evreiască la nivel mondial, 

a fugit de lupte și bombardamente de mai bine de o săptămână. Ministrul de interne, Ayelet Shaked, a declarat că 

Israelul, care are o populație de 9,2 milioane de locuitori, se pregătește pentru un "val foarte, foarte mare" de 

imigrație declanșat de conflictul din Ucraina. Aceasta ar putea presupune primirea a peste 200.000 de ucraineni 

care sunt evrei sau au legături evreiești de familie și a peste 600.000 de ruși din aceleași categorii, a spus ea. Un 

oficial israelian pentru imigrare, care a vorbit cu Reuters sub condiția anonimatului, a avut o prognoză mai 

modestă, referindu-se la un aflux de "zeci de mii" de oameni din Ucraina și Rusia. Ca parte a ceea ce presa locală 

a descris ca pe o încercare de a împiedica oligarhii ruși să fugă în Israel pentru a se sustrage sancțiunilor 
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internaționale, Autoritatea Aeroportuară din Israel a anunțat că a primit instrucțiuni să nu permită parcarea 

avioanelor private mai mult de 24 de ore. (REUTERS - 6 martie) /opopescu/dsirbu 

UKRINFORM: China încurajează Rusia și Ucraina să poare negocieri directe (ministrul de 

externe chinez) 

RADOR (6 martie) - Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a discutat telefonic cu secretarul de stat al 

SUA, Antony Blinken, sâmbătă 5 martie, la inițiativa acestuia din urmă, potrivit website-ul Ministerului chinez de 

Externe. Wang Yi a spus că "situația din Ucraina a evoluat până la un punct pe care partea chineză nu voia să îl 

vadă", potrivit comunicatului publicat pe site. Wang Yi a adăugat că problema ucraineană este "complicată" și are 

legătură nu doar cu regulile de bază ale relațiilor internaționale, ci și cu interesele de securitate ale tuturor părților. 

Politicianul chinez a cerut Statelor Unite, NATO, Uniunii Europene și Rusiei să aibă un dialog egal, în pofida 

"contradicțiilor și problemelor acumulate de-a lungul anilor, să acorde atenție impactului negativ pe care 

continuarea extinderii NATO către est l-ar avea asupra mediului de securitate al Rusiei și să încerce să construiască 

un mediu de securitate echilibrat, eficient și durabil." "Este necesar să ne concentrăm nu doar asupra soluționării 

crizei actuale, ci și asupra realizării păcii și a stabilității regiunii pe termen lung", a spus ministrul chinez. El a 

remarcat că China, în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, "își construiește 

întotdeauna poziția și politica în funcție de caracteristicile problemei. China consideră că, pentru soluționarea 

crizei din Ucraina", este necesar să se acționeze în conformitate cu obiectivele și principiile stipulate în Carta 

ONU. Pe de o parte, este necesar să se respecte și să se protejeze suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor 

țărilor, iar pe de altă parte, este nevoie să se insiste asupra soluționării pașnice a diferendelor, prin dialog. Wang 

Yi și-a exprimat speranța că luptele vor înceta cât mai curând posibil, situația din teren se va precizat că "criza 

ucraineană" poate fi rezolvată doar prin dialog și negocieri, adăugând că China sprijină toate eforturile care 

contribuie la detensionare și înțelegere politică și se opune oricăror acțiuni care nu sunt favorabile promovării unei 

soluții diplomatice, ci ,"în schimb, alimentează focul și agravează situația." China va continua să susțină și să facă 

tot posibilul pentru pace și va încuraja Rusia și Ucraina să negocieze direct, a spus diplomatul. El a recunoscut că 

este probabil ca discuțiile să nu decurgă fără probleme, dar a subliniat că comunitatea internațională trebuie să 

continue să coopereze și să susțină aceste discuții, până când vor fi obținute rezultate și se va ajunge la pace.  

(https://www.ukrinform.net - 6 martie) /mbrotacel/lalexandrescu 

BBC: Beijingul se va opune oricărei acțiuni ar adăuga ”gaz pe foc” în criza din Ucraina (ministrul 

de externe Wang Yi) 

RADOR (6 martie) - Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, i-a spus secretarului de stat american 

Anthony Blinken că Beijingul se va opune oricărei acțiuni care adaugă „gaz pe foc”, a informat presa de stat. 

Conform unui articol publicat de Global Times, Wang Yi încurajează negocierile directe între Rusia și Ucraina, 

adăugând că criza poate fi rezolvată doar prin dialog și negocieri. Aceasta a fost a doua conversație telefonică 

dintre cei doi oficiali în ultimele două săptămâni. Criza reprezintă o provocare majoră pentru China, care încă nu 

a condamnat sau aprobat atacul Rusiei. Beijingul nu vrea să fie văzut susținând războiul în Europa și încearcă 

totodată să consolideze legăturile militare și strategice cu Moscova. Wang a cerut, de asemenea, ca SUA, NATO 

și Uniunea Europeană să poarte „discuții corecte” cu Rusia și să recunoască preocupările Moscovei în legătură cu 

extinderea Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. (bbc.com - 6 martie, ora 7:00) /aboboc/ilapadat 

UKRINFORM: China încurajează Rusia și Ucraina să poare negocieri directe (ministrul de 

externe chinez) 

RADOR (6 martie) - Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a discutat telefonic cu secretarul de stat al 

SUA, Antony Blinken, sâmbătă 5 martie, la inițiativa acestuia din urmă, potrivit website-ul Ministerului chinez de 

Externe. Wang Yi a spus că "situația din Ucraina a evoluat până la un punct pe care partea chineză nu voia să îl 

vadă", potrivit comunicatului publicat pe site. Wang Yi a adăugat că problema ucraineană este "complicată" și are 

legătură nu doar cu regulile de bază ale relațiilor internaționale, ci și cu interesele de securitate ale tuturor părților. 

Politicianul chinez a cerut Statelor Unite, NATO, Uniunii Europene și Rusiei să aibă un dialog egal, în pofida 

"contradicțiilor și problemelor acumulate de-a lungul anilor, să acorde atenție impactului negativ pe care 

continuarea extinderii NATO către est l-ar avea asupra mediului de securitate al Rusiei și să încerce să construiască 
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un mediu de securitate echilibrat, eficient și durabil." "Este necesar să ne concentrăm nu doar asupra soluționării 

crizei actuale, ci și asupra realizării păcii și a stabilității regiunii pe termen lung", a spus ministrul chinez. El a 

remarcat că China, în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, "își construiește 

întotdeauna poziția și politica în funcție de caracteristicile problemei. China consideră că, pentru soluționarea 

crizei din Ucraina", este necesar să se acționeze în conformitate cu obiectivele și principiile stipulate în Carta 

ONU. Pe de o parte, este necesar să se respecte și să se protejeze suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor 

țărilor, iar pe de altă parte, este nevoie să se insiste asupra soluționării pașnice a diferendelor, prin dialog. Wang 

Yi și-a exprimat speranța că luptele vor înceta cât mai curând posibil, situația din teren se va precizat că "criza 

ucraineană" poate fi rezolvată doar prin dialog și negocieri, adăugând că China sprijină toate eforturile care 

contribuie la detensionare și înțelegere politică și se opune oricăror acțiuni care nu sunt favorabile promovării unei 

soluții diplomatice, ci ,"în schimb, alimentează focul și agravează situația." China va continua să susțină și să facă 

tot posibilul pentru pace și va încuraja Rusia și Ucraina să negocieze direct, a spus diplomatul. El a recunoscut că 

este probabil ca discuțiile să nu decurgă fără probleme, dar a subliniat că comunitatea internațională trebuie să 

continue să coopereze și să susțină aceste discuții, până când vor fi obținute rezultate și se va ajunge la pace.  

(https://www.ukrinform.net - 6 martie) /mbrotacel/lalexandrescu 

BBC: Beijingul se va opune oricărei acțiuni ar adăuga ”gaz pe foc” în criza din Ucraina (ministrul 

de externe Wang Yi) 

RADOR (6 martie) - Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, i-a spus secretarului de stat american 

Anthony Blinken că Beijingul se va opune oricărei acțiuni care adaugă „gaz pe foc”, a informat presa de stat. 

Conform unui articol publicat de Global Times, Wang Yi încurajează negocierile directe între Rusia și Ucraina, 

adăugând că criza poate fi rezolvată doar prin dialog și negocieri. Aceasta a fost a doua conversație telefonică 

dintre cei doi oficiali în ultimele două săptămâni. Criza reprezintă o provocare majoră pentru China, care încă nu 

a condamnat sau aprobat atacul Rusiei. Beijingul nu vrea să fie văzut susținând războiul în Europa și încearcă 

totodată să consolideze legăturile militare și strategice cu Moscova. Wang a cerut, de asemenea, ca SUA, NATO 

și Uniunea Europeană să poarte „discuții corecte” cu Rusia și să recunoască preocupările Moscovei în legătură cu 

extinderea Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. (bbc.com - 6 martie, ora 7:00) /aboboc/ilapadat 

 

CNN: Ambasada Germaniei în Africa de Sud ripostează față de afirmațiile Rusiei privind 

"denazificarea" Ucrainei 

RADOR (6 martie) - Ambasada Germaniei în Africa de Sud a ripostat față de afirmațiile Rusiei conform 

cărora invadarea Ucrainei are scopul de a "denazifica" această țară. "Ne cerem scuze, însă nu putem păstra tăcerea 

în această privință", a scris, sâmbătă, pe Twitter, Ambasada Germaniei la Pretoria, în răspuns la o postare a 

Ambasadei Rusiei, potrivit căreia forțele lui Putin luptă împotriva naziștilor. Ambasada rusă în Africa de Sud a 

scris, vineri, pe Twitter: "Dragi abonați, am primit un număr mare de scrisori de solidaritate din partea sud-

africanilor, atât persoane, cât și organizații. Apreciem sprijinul vostru și ne bucurăm că ați decis să fiți alături de 

noi astăzi, când Rusia, la fel ca în urmă cu 80 de ani, luptă împotriva nazismului în Ucraina!" Ambasada germană 

a ripostat față de tweet-ul Ambasadei Rusiei, afirmând: "Ceea ce face [Rusia] acum în [Ucraina] este masacrarea 

unor copii, femei și bărbați nevinovați, pentru propriul său câștig. Cu siguranță nu "luptă contra nazismului". 

Rușine oricui crede așa ceva. (Din păcate, suntem oarecum experți în nazism.)" (edition.cnn.com - 6 martie) 

/mbrotacel/lalexandrescu 

TASS: La Sydney a avut loc un miting în sprijinul Rusiei 

RADOR (6 martie) - O acțiune în sprijinul Rusiei a avut loc, duminică, în cel mai mare oraș din Australia, 

Sydney. Potrivit afirmațiilor corespondentului TASS, la mitingul care a avut loc în apropierea Consulatului 

General al Federației Ruse, au participat nu numai australieni ruși, ci și reprezentanți ai mai multor alte diaspore, 

inclusiv ucrainene. Participanții adunați în fața clădirii Consulatului General și-au declarat sprijinul pentru Rusia, 

pentru oamenii din Donbas, precum și pentru eforturile Rusiei de denazificare a Ucrainei. Participanții la miting 

au ținut în mâini steaguri rusești, australiene și sârbe, afișe cu sloganurile "NATO, pleacă de la granițele Rusiei!", 

precum și portrete ale lui Vladimir Putin. După cum a declarat Ksenia Trifonova, co-organizator al mitingului, 
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participanții la acțiune au dorit nu doar să-și exprime solidaritatea cu patria lor, ci să solicite, de asemenea, 

autorităților australiene să protejeze rușii care trăiesc în această țară. "Mulți etnici ruși trăiesc în această țară 

ospitalieră, multiculturală, majoritatea au cetățenie australiană, și credem că nu va fi loc pentru ceea ce știm din 

știri că se întâmplă în alte țări, că nu vom vedea amenințări și hărțuiri aici din motive naționale" - a declarat aceasta, 

subliniind că "este foarte important menținerea activității presei ruse în țări străine, astfel încât oamenii să poată 

vedea și auzi o viziune diferită asupra a ceea ce se întâmplă, le va permite să înțeleagă rușii, să înțeleagă punctul 

de vedere al rușilor". Mitingul de lângă Consulatul General al Rusiei din Sydney a durat mai bine de două ore, în 

ciuda ploii abundente. Acțiunea a fost controlată de Poliția de Stat din Noul Wales de Sud și de mai multe brigăzi 

ale Poliției Federale Australiane. Potrivit oamenilor legii, în timpul acesteia nu au fost înregistrate incidente. 

(www.tass.ru - 6 martie) /ssirbu/ilapadat 

XIV.2. Perspectiva militară 

CNN: Atacurile Rusiei vizează zonele populate pentru a distruge moralul Ucrainei, susține 

ministerul apărării din Marea Britanie 

RADOR (6 martie) - Ministerul apărării din Marea Britanie a declarat că Rusia vizează zonele populate din 

Ucraina în ceea "ce pare a fi" un efort de distrugere a moralului ucrainenilor. "Amploarea și tăria rezistenței 

ucrainene continuă să surprindă Rusia, care a răspuns atacând zonele populate din mai multe locații, inclusiv în 

Harkov, Cernihiv și Mariupol. Acesta pare a fi un efort de distrugere a moralului ucrainenilor", se arată în 

comunicatul emis de ministerul britanic al apărării, care precizează că anunțul său se bazează pe ultimele informații 

culese din teren. Rusia a utilizat și anterior tactici similare, în Cecenia în 1999 și în Siria în 2016, implicând atacuri 

aeriene și terestre. "Sunt atacate liniile de aprovizionare rusești, pentru a încetini înaintarea forțelor terestre ruse. 

Există posibilitatea ca Rusia să încerce să ascundă cisternele cu combustibil, mascându-le ca fiind camioane 

obișnuite, pentru a minimiza pierderile", subliniază ministerul britanic al apărării. (CNN INTERNATIONAL, 6 

martie, ora 14:00) /mbaciu/avladuc 

CNN: Marea Britanie consideră necesară livrarea de echipament militar defensiv Ucrainei 

(Downing Street) 

RADOR (6 martie) - Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a discutat cu președintele Ucrainei, Volodimir 

Zelenski, despre necesitatea livrării de echipament militar defensiv forțelor ucrainene. "Cei doi lideri au discutat 

despre necesitățile urgente ale Forțelor Armate Ucrainene, iar premierul Johnson va colabora cu partenerii pentru 

a asigura echipament militar defensiv", a declarat un purtător de cuvânt al premierului britanic. Premierul Johnson 

și președintele Zelenski au discutat și despre "situația umanitară din ce în ce mai gravă" din Ucraina. Boris Johnson 

a subliniat că Marea Britanie va asigura sprijin umanitar Ucrainei și, pe de altă parte, va impune costuri economice 

împotriva Rusiei, sancțiuni care vor lovi drept în inima mașinii de război a lui Putin. Aceste acțiuni includ și apeluri 

către alte țări pentru eliminarea Rusiei din sistemul bancar mondial SWIFT, a mai spus purtătorul de cuvânt al 

Downing Street. "Cei doi lideri au discutat despre amenințarea din ce în ce mai mare a atacurilor barbare ale Rusiei 

asupra civililor ucraineni, iar premierul Boris Johnson a subliniat hotărârea Marii Britanii în a se asigura că 

Vladimir Putin eșuează", a mai spus oficialul britanic și a adăugat că premierul britanic și președintele Ucrainei 

vor continua convorbirile. (CNN INTERNATIONAL, 6 martie, ora 18:00) /mbaciu/atataru 

 

UKRINFORM: Hackerii Anonymous au spart website-ul Serviciului Federal de Securitate al 

Rusiei (FSB) 

RADOR (6 martie) - Gruparea internațională de hackeri Anonymous a deconectat website-ul Serviciului 

Federal de Securitate al Rusiei (FSB). "La revedere, fsb.ru", a scris Anonymous pe Twitter. În prezent, website-ul 

FSB nu funcționează. Pe 25 februarie, Anonymous International Hacker Group a anunțat că lansează un atac 

împotriva guvernului Federației Ruse și că și sectorul privat ar putea fi afectat. După acest anunț, gruparea a piratat, 

deja, 2.500 de site-uri web din Rusia și Belarus, pentru a-și arăta sprijinul față de Ucraina. 

(https://www.ukrinform.net - 5 martie) /mbrotacel/lalexandrescu 
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REUTERS: Ucraina va primi mai multe terminale de internet Starlink săptămâna viitoare, anunță 

Zelenski 

RADOR (6 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, sâmbătă, că a discutat cu 

directorul executiv al SpaceX, Elon Musk și a anunțat că țara va primi săptămâna viitoare mai multe terminale de 

internet ale sistemului prin satelit Starlink. "Am vorbit cu Elon Musk. Îi sunt recunoscător pentru că susține 

Ucraina cu vorbe și fapte", a scris Zelenski pe Twitter. Musk a anunțat marți, că Starlink este singurul sistem de 

comunicații non-rusesc care mai funcționează în unele părți ale Ucrainei, după invazia Rusiei. (REUTERS - 6 

martie, ora 1:30) /mbrotacel/lalexandrescu 

RBC: Armata ucraineană a doborât deja 88 de avioane și elicoptere rusești 

RADOR (6 martie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că aviația militară rusă a pierdut 

88 de avioane și elicoptere în cele zece zile de război pe teritoriul ucrainean. Înainte de începerea invaziei la scară 

largă, în noaptea de 24 februarie, grupul de aviație rusesc, concentrat în jurul granițelor de stat ale Ucrainei, era 

format din aproximativ 700 de unități (circa 450 de avioane și peste 250 de elicoptere). Potrivit armatei Kievului, 

unii dintre piloții ruși care au putut să se catapulteze și au supraviețuit au fost găsiți și reținuți de militarii ucraineni. 

"Au primit asistență medicală și depun deja mărturie despre crimele împotriva umanității ale regimului Putin" - 

subliniază Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. (www.rbc.ua - 6 martie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: Rusia a lovit bază aeriană militară de la Starokosteantîniv cu arme cu rază lungă de 

acțiune 

RADOR (6 martie) - Rusia a lovit și a dezactivat baza aeriană militară Starokosteantîniv din Ucraina cu 

arme de înaltă precizie cu rază lungă de acțiune, a anunțat Ministerul rus al Apărării. „Forțele armate ale Rusiei 

continuă să lovească infrastructura militară a Ucrainei”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului rus al 

Apărării, Igor Konașenkov. "În dimineața zilei de 6 martie, loviturile au fost efectuate cu arme de înaltă precizie, 

cu rază lungă de acțiune. Baza forțelor aeriene ucrainene de lângă Starokosteantîniv a fost dezactivată". 

(REUTERS - 6 martie, ora 10:10) /aboboc/ilapadat 

 

RIA NOVOSTI: Un avion de vânătoare Su-34 a distrus un obiectiv militar aparținând 

naționaliștilor ucraineni 

RADOR (6 martie) - Un avion de vânătoare Su-34 a distrus cu o lovitură de mare precizie un obiectiv militar 

aparținând naționaliștilor ucraineni, a comunicat Ministerul rus al Apărării. (www.ria.ru - 6 martie) 

/snicolau/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Forțele Armate ale Rusiei au distrus peste 2.203 de obiective de infrastructură 

militară ale Ucrainei 

RADOR (6 martie) - De la începutul operațiunii speciale în Ucraina, Forțele Armate ale Rusiei au distrus 

peste 2.203 de obiective de infrastructură militară ale Ucrainei, a comunicat purtătorul de cuvânt al Ministrului 

Apărării al Rusiei, general-maior Igor Konnașenkov. Între acestea se numără 76 de puncte de control și centre de 

telecomunicații ale Forțelor Armate ucrainene, 111 de complexe de rachetă sol-aer S-300, "Buk M-1" și "Osa", 

precum și 71 de stații radar", a spus Konnașenkov. De asemenea, au fost lichidate 69 de avioane pe pământ și 24 

în aer, 778 tancuri și alte mașini blindate de luptă, 77 sisteme reactive de foc în slavă, 279 de arme artilerie de 

câmp și aruncătoare de mine, 553 de unități de vehicule militare speciale și 62 de drone. Subunitățile armatei 

rusești au luat sub control localitățile Priutnoe, Zavitne-Bajanne, Staomlînovka, Oktiabrskoe, Novomaiskoe. 

Adâncimea înaintării a fost de unsprezece kilometri.  
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La rândul lor, forțele republicilor populare Donețk și Lugansk au instituit controlul asupra a unsprezece 

localități. Acum ei sunt în ofensivă la marginea orașului Mariupol, au preluat controlul asupra cartierului 

rezidențial din Starîi Krîm. (www.ria.ru - 6 martie) /snicolau/ilapadat 

RBC: Două avioane ucrainene au fost doborâte de ruși în regiunea Mikolaiv 

RADOR (6 martie) - Invadatorii ruși au doborât două avioane ucrainene, duminică, pe teritoriul regiunii 

Mikolaiv - potrivit guvernatorului Vitali Kim. "Din păcate, astăzi (duminică, n.r.), două dintre avioanele noastre 

au fost doborâte în zona Peski. Unul dintre ele atacase destul de bine un convoi de trupe ruse" - a remarcat Kim. 

(www.rbc.ua - 6 martie) /sdan/atataru 

RBC: Atacul aerian asupra aeroportului din Vinnița, lansat dinspre Marea Neagră (armata 

ucraineană) 

RADOR (6 martie) - Forțele Aeriene ale Ucrainei au precizat că atacul de duminică asupra aerodromului 

din Vinnița a fost lansat dinspre sud, mai exact din zona Mării Negre. Potrivit armatei ucrainene, atacul cu rachete 

a fost lansat de către bombardiere strategice Tupolev 95 sau Tupolev 160. În total, forțele ruse au tras opt rachete, 

probabil Ch-101, care au o rază lungă de acțiune, de până la 5.500 km. "După cum știți, în Vinnița există un 

aerodrom de uz general, care este operat atât de militari, cât și de civili. Pista aerodromului este în reconstrucție 

de mult timp, așa că acolo nu exista echipament aviatic. Numărul victimelor civile și militare este în curs de 

actualizare" - au transmis Forțele Aeriene din Ucraina. (www.rbc.ua - 6 martie) /sdan/dsirbu 

KORRESPONDENT: Rusia a pierdut o treime din trupele sale pregătite de luptă (Andri 

Zahorodniuk) 

RADOR (6 martie) - În mai puțin de 11 zile de rezistență, Forțele Armate ale Ucrainei au reușit să 

neutralizeze până la 46.000 de invadatori, în acest bilanț fiind incluși rușii uciși, răniți și capturați de către militarii 

ucraineni - a anunțat Andri Zahorodniuk, președintele consiliului de administrație al Centrului pentru Strategii de 

Apărare de la Kiev. Potrivit acestuia, la începutul invaziei, pe 24 februarie, armata invadatorilor era formată din 

145.000 de oameni, dintre care 110.000 de forțe terestre și 35.000 de forțe speciale (OMON - detașamentul mobil 

pentru operațiuni speciale, SOBR - detașamentul de reacție rapidă și Rosgvardia - Garda Națională). În prezent, 

gruparea forțelor armate ale Federației Ruse din Ucraina are până la 100.000 de oameni (75.000 de soldați și până 

la 25.000 de forțe speciale). "Din cauza lipsei de informații suficiente, există dificultăți în evaluarea pierderilor 

inamice, care, la 6 martie, sunt estimate la 11.000 de morți și 30.000-35.000 de răniți" - a declarat Andri 

Zahorodniuk, care a fost și ministru al apărării. În plus, acesta susține că potrivit imaginilor satelitare furnizate de 

SUA, până pe data de 5 martie, Rusia a desfășurase în Ucraina 90% din forțele sale disponibile, adică până la 

110.000 de militari și 36.000 de forțe speciale. Fostul ministru ucrainean al apărării a mai explicat că potrivit unor 

informații, în afara Ucrainei, Rusia mai are 10.000 de soldați și aproximativ 5.000 de forțe speciale. "Da, aceasta 

este o mașinărie militară uriașă. Dar națiunea ucraineană este capabilă nu numai să o oprească, ci și să o transforme 

în fier vechi" - a subliniat Zahorodniuk. (www.korrespondent.net - 6 martie) /sdan/dsirbu 

XIV.3 Perspectiva economică 

RADOR: Visa și Mastercard își deconectează serviciile din Rusia 

RADOR (6 martie) - Visa și Mastercard au anunțat că își deconectează serviciile din Rusia. Cardurile emise 

de bănci rusești nu vor mai putea fi folosite, în timp ce cardurile emise în afara Rusiei nu vor funcționa în 

magazinele și bancomatele rusești. Invocând "natura fără precedent a conflictului actual și mediul economic 

incert", Mastercard suspendă operațiunile în Rusia", potrivit unui comunicat dat publicității sâmbătă. "Colegii 

noștri, clienții noștri și partenerii noștri au fost afectați în moduri pe care majoritatea nu ni le putem imagina (...) 

Această decizie decurge din măsura noastră recentă de a bloca numeroase instituții financiare din rețeaua de plăți 

Mastercard, după cum au solicitat organismele de reglementare, la nivel global", se precizează în comunicat. 

Mastercard, care operează de peste 25 de ani în Rusia, a anunțat că rețelele Mastercard "nu vor mai suporta carduri 

emise de băncile rusești." (BBC SERVICIUL MONDIAL, edition.cnn.com - 6 martie) /mbrotacel/lalexandrescu 
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UKRINFORM: Hackerii Anonymous au spart website-ul Serviciului Federal de Securitate al 

Rusiei (FSB) 

RADOR (6 martie) - Gruparea internațională de hackeri Anonymous a deconectat website-ul Serviciului 

Federal de Securitate al Rusiei (FSB). "La revedere, fsb.ru", a scris Anonymous pe Twitter. În prezent, website-ul 

FSB nu funcționează. Pe 25 februarie, Anonymous International Hacker Group a anunțat că lansează un atac 

împotriva guvernului Federației Ruse și că și sectorul privat ar putea fi afectat. După acest anunț, gruparea a piratat, 

deja, 2.500 de site-uri web din Rusia și Belarus, pentru a-și arăta sprijinul față de Ucraina. 

(https://www.ukrinform.net - 5 martie) /mbrotacel/lalexandrescu 

BBC: Puma își sistează operațiunile în Rusia 

RADOR (5 martie) - Compania germană de echipamente sportive Puma s-a alăturat unei liste tot mai mari 

de firme, la nivel mondial, care își sistează operațiunile în Rusia. Gigantul german își închide temporar 100 de 

magazine, alăturându-se unui demers anterior al retailerului spaniol de modă Inditex, care își închide 500 de 

magazine și sistează vânzările online. De asemenea, compania americană de plăți online PayPal și Samsung își 

suspendă operațiunile în Rusia. (REUTERS - 6 martie, ora 1:00) /mbrotacel/lalexandrescu 

RADOR: UE trebuie să scape de dependența de energia rusă (Von der Leyen) 

RADOR (6 martie) - Uniunea Europeană trebuie să renunțe la dependența de energia rusă, a afirmat, 

sâmbătă, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. "Trebuie să diversificăm aprovizionarea, trebuie 

să îmbunătățim eficiența energetică și să investim masiv în surse regenerabile", a declarat Ursula von der Leyen, 

în cadrul unei conferințe de presă susținute la Madrid alături de premierul spaniol, Pedro Sanchez, cu care a discutat 

despre problema energiei, înainte de summitul UE de săptămâna viitoare, de la Versailles. Președintele Comisiei 

a precizat că UE trebuie să scape de dependența de petrolul, gazul și cărbunele rusesc. În comparație cu alte state 

europene, Spania se bazează în mică măsură pe energia rusească. mai puțin de 9% din importurile totale de gaze 

ale Spaniei provin din Rusia, potrivit CORES. În Germania, gazul rusesc asigură aproximativ 65% din necesarul 

țării. Spania a suferit, însă, recent, perturbări în aprovizionarea cu gaze, după ce, în octombrie, Algeria - care 

furnizează aproximativ 42% din gazul necesar Spaniei - a închis o conductă cheie, care traversa Marocul către 

Spania, din cauza unei dispute diplomatice cu Maroc. Totodată, von der Leyen a lăudat Spania pentru folosirea 

energiei regenerabile, care acoperea, în 2021, 21% din necesarul de energiei al țării. "Spania este cu adevărat un 

lider. Poate și va juca un rol important în asigurarea energiei Europei", a spus președintele Comisiei, subliniind că 

prioritatea de vârf este interconectarea infrastructurii energetice a Peninsulei Iberice cu restul UE - o posibilă 

referință la proiectul conductei MidCat, pe jumătate realizat, ce va permite Spaniei să aprovizioneze cu gaz algerian 

Franța și alte state din UE. A doua prioritate a UE este sprijinirea consumatorilor și a întreprinderilor să facă față 

facturilor mari la energie. De mai multe luni, Spania militează pentru o nouă modalitate de stabilire a prețurilor 

energiei electrice în UE. Pe agenda summitului UE de la Versailles se va afla și subiectul unei politici comune de 

apărare a UE, au afirmat cei doi lideri. "O apărare europeană puternică va fi o completare perfectă la un NATO tot 

mai relevant", a spus Sanchez. (https://www.anews.com.tr - 6 martie) /mbrotacel/lalexandrescu 

 

MTI: Ministerul ungar al Agriculturii - Trebuie protejată securitatea aprovizionării cu alimente 

și furaje 

RADOR (6 martie) - Războiul din Ucraina a creat o situație deosebită în economiile alimentare europene și 

ungare, în contextul în care Ucraina este al patrulea cel mai mare furnizor de produse alimentare al Europei. Din 

acest considerent, guvernul ungar a adoptat o decizie responsabilă pentru menținerea siguranței de aprovizionare 

a țării, a declarat ministrul ungar al agriculturii. István Nagy a subliniat, într-un comunicat remis duminică Agenției 

de Presă MTI, că din cauza lipsei produselor ucrainene de pe piețe, prețurile pieței cerealelor și furajelor au crescut 

radical, iar din cauza temerilor de penurie, crește semnificativ și cererea de achiziții externe de produse agricole 

ungare. Ministrul ungar al agriculturii a precizat că trebuie apărați agricultorii ungari, precum și familiile de 

problemele economice și de aprovizionare, iar aceasta este o sarcină principală a guvernului. Prin urmare, în 

conformitate cu decizia guvernului, persoanele sau firmele ungare care doresc să deruleze exporturi de grâu, 
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secară, orz, ovăz, porumb, soia și floarea-soarelui trebuie în prealabil, respectiv până pe 15 mai 2022, să anunțe 

intenția lor Autorității Naționale pentru Siguranța Lanțului Alimentar (Nébih), a menționat István Nagy, care a 

adăugat: În condițiile în care exportul unui produs agricol ar pune în pericol sau ar reprezenta un risc pentru 

siguranța aprovizionării interne, statul își poate exercita dreptul de preemțiune sau de cumpărare, iar despre intenția 

de exercitare a acestui drept își va notifica solicitantul în termen de treizeci de zile. Obligația de notificare nu se 

aplică în cazul exporturilor efectuate de pe teritoriul Ungariei cu titlu de transport de tranzit sau ajutor umanitar, a 

mai spus István Nagy. (MTI - 6 martie) /rganciu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Polonia a cerut embargou total asupra hidrocarburilor din Rusia 

RADOR (6 martie) - Polonia insistă asupra introducerii embargoului total asupra hidrocarburilor din Rusia, 

a declarat adjunctul ministrului de externe al Poloniei, Pawel Jabłoński, la o conferință de presă ținută astăzi, la 

Varșovia. "Vom face în continuare apel, vom vorbi și ne vom lupta pentru a fi introduse sancțiuni totale asupra 

tuturor hidrocarburilor, un embargou total. Aceasta este singura modalitate de a opri fluxul de bani către Putin. 

Dacă oprim fluxul de bani, oprim războiul", a spus Jabłoński. (www.ria.ru - 6 martie) /snicolau/avladucu 

MTI: Péter Szijjártó - Aprovizionarea cu gaze naturale a Ungariei se desfășoară în prezent fără 

probleme, conform calendarului 

RADOR (6 martie) - Aprovizionarea cu gaze  naturale a Ungariei se desfășoară în prezent fără probleme, 

conform calendarului, conform acordurilor încheiate în acest sens. Astfel, Ungaria primește zilnic 10 milioane de 

metri cubi de gaze naturale din sud, pe ruta Turcia-Bulgaria-Serbia, a anunțat duminică ministrul ungar de externe, 

într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, după ce s-a consultat telefonic cu omologul său turc, Mevlüt 

Çavușoğlu, despre necesitatea absolută a menținerii livrărilor de gaze naturale. Péter Szijjártó a mai menționat că 

a spus și omologului său turc că "în timp ce Ungaria este interesată de menținerea unității europene, nu ne putem 

permite ca prețul războiului să fie plătit de cetățenii ungari". "Prin urmare, vom evita cu siguranță sancționarea 

aprovizionării cu energie, și așa cum am constatat și în discuțiile mele de vineri de la Bruxelles, din fericire, suntem 

mulți în Uniunea Europeană care reprezentăm această poziție", a subliniat șeful diplomației ungare, care a adăugat: 

În timpul războiului din Ucraina "cea mai importantă obligație a noastră este garantarea securității țării, iar această 

sarcină are mai multe dimensiuni". "În primul rând trebuie să împiedicăm atragerea Ungariei în acest război. În 

acest sens ne opunem presiunii și revendicărilor opoziției ungare: nu vom trimite în Ucraina nici militari și nici 

arme, și nu vom permite nici transportul armelor letale pe teritoriul nostru", a subliniat Péter Szijjártó, care a 

menționat: La reuniunea de vineri a miniștrilor de externe ai NATO "am adoptat o poziție conform interesului 

Ungariei, și anume: trebuie făcut totul pentru a ne asigura că nu va exista un conflict direct între NATO și Rusia. 

"NATO nu face parte din război", a precizat ministrul ungar de externe, care a subliniat: Cea de-a doua dimensiune 

importantă a obligației noastre se referă la chestiunea privind siguranța energetică. "Din fericire, experiența 

prietenilor noștri turci este similară cu cea a noastră, respectiv nici ei nu au constatat o scădere sau întreruperi la 

livrarea gazelor naturale", a conchis Péter Szijjártó. (MTI - 6 martie) /rganciu/lbadiu 

RADOR: UE trebuie să scape de dependența de energia rusă (Von der Leyen) 

RADOR (6 martie) - Uniunea Europeană trebuie să renunțe la dependența de energia rusă, a afirmat, 

sâmbătă, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. "Trebuie să diversificăm aprovizionarea, trebuie 

să îmbunătățim eficiența energetică și să investim masiv în surse regenerabile", a declarat Ursula von der Leyen, 

în cadrul unei conferințe de presă susținute la Madrid alături de premierul spaniol, Pedro Sanchez, cu care a discutat 

despre problema energiei, înainte de summitul UE de săptămâna viitoare, de la Versailles. Președintele Comisiei 

a precizat că UE trebuie să scape de dependența de petrolul, gazul și cărbunele rusesc. În comparație cu alte state 

europene, Spania se bazează în mică măsură pe energia rusească. mai puțin de 9% din importurile totale de gaze 

ale Spaniei provin din Rusia, potrivit CORES. În Germania, gazul rusesc asigură aproximativ 65% din necesarul 

țării. Spania a suferit, însă, recent, perturbări în aprovizionarea cu gaze, după ce, în octombrie, Algeria - care 

furnizează aproximativ 42% din gazul necesar Spaniei - a închis o conductă cheie, care traversa Marocul către 

Spania, din cauza unei dispute diplomatice cu Maroc. Totodată, von der Leyen a lăudat Spania pentru folosirea 

energiei regenerabile, care acoperea, în 2021, 21% din necesarul de energiei al țării. "Spania este cu adevărat un 

lider. Poate și va juca un rol important în asigurarea energiei Europei", a spus președintele Comisiei, subliniind că 
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prioritatea de vârf este interconectarea infrastructurii energetice a Peninsulei Iberice cu restul UE - o posibilă 

referință la proiectul conductei MidCat, pe jumătate realizat, ce va permite Spaniei să aprovizioneze cu gaz algerian 

Franța și alte state din UE. A doua prioritate a UE este sprijinirea consumatorilor și a întreprinderilor să facă față 

facturilor mari la energie. De mai multe luni, Spania militează pentru o nouă modalitate de stabilire a prețurilor 

energiei electrice în UE. Pe agenda summitului UE de la Versailles se va afla și subiectul unei politici comune de 

apărare a UE, au afirmat cei doi lideri. "O apărare europeană puternică va fi o completare perfectă la un NATO tot 

mai relevant", a spus Sanchez. (https://www.anews.com.tr - 6 martie) /mbrotacel/lalexandrescu 

RIA NOVOSTI: Moody"s a scăzut ratingul Rusiei până la Ca 

RADOR (6 martie) - Agenția internațională de rating Moody's a scăzut din nou ratingul pe termen lung al 

Rusiei (în valută națională și străină) de la B3 până la Ca, se arată pe site-ul agenției Moody's. Pe data de 3 martie, 

agenția citată scăzuse deja ratingul Rusiei dintr-o dată cu șase trepte, de la Baa3 la B3, admițând posibilitatea unei 

scăderi ulterioare. Prognoza referitoare la ratinguri este negativă.  (www.ria.ru - 6 martie) /snicolau/ilapadat 

REUTERS: Premierul Ucrainei a semnat cererea de retragere a Rusiei și Belarus din FMI și Banca 

Mondială 

RADOR (6 martie) - Potrivit ultimelor informații, premierul Ucrainei, Denis Șmigal, a semnat duminică 

cererea oficială de retragere a calității de membru al Fondului Monetar Internațional (FMI) și de membru al Băncii 

Mondiale pentru Rusia și Belarus. (REUTERS - 6 martie, ora 17:48) /mbaciu/atataru 

REUTERS: American Express își suspendă operațiunile din Rusia și Belarus 

RADOR (6 martie) - American Express Co a anunțat duminică că își suspendă toate operațiunile din Rusia 

și Belarus, în urma unei decizii similare din ziua precedentă a altor firme de plăți din SUA precum Visa Inc și 

Mastercard Inc, pe fondul invaziei ruse din Ucraina. (REUTERS - 6 martie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Șeful concernului Engie crede că UE nu va putea găsi un înlocuitor pentru gazul rusesc 

RADOR (6 martie) - Directorul general al concernului energetic francez "Engie", Catherine MacGregor, 

consideră că Uniunea Europeană nu va putea găsi un înlocuitor complet pentru gazul din Federația Rusă. 

"Resursele pe care le avem, în prezent, sunt limitate. Acestea nu sunt suficiente pentru a înlocui complet gazul pe 

care îl primim în prezent din Rusia" - a declarat MacGregor, într-un interviu publicat, duminică, pe site-ul 

publicației "Les Échos". Potrivit afirmațiilor acesteia, circa 40% din gazul pe care îl consumă UE provine din 

Rusia. "În unele țări din Europa de Est, dependența este chiar de 100%. Oprirea livrărilor ar avea consecințe grave 

și foarte rapide" - a declarat Catherine MacGregor. Aceasta a precizat că acest lucru ar putea duce la o creștere a 

prețului energiei electrice, care va fi resimțită atât de întreprinderi, cât și de consumatorii casnici. (www.tass.ru - 

6 martie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: American Express își suspendă operațiunile în Rusia și Belarus 

RADOR (6 martie) - American Express Co a anunțat duminică că își suspendă toate operațiunile din Rusia 

și Belarus, alăturându-se unui număr tot mai mare de corporații occidentale care boicotează afacerile de acolo din 

cauza invadării Ucrainei de către Rusia. "În lumina atacului nejustificat și în curs de desfășurare al Rusiei împotriva 

poporului Ucrainei, American Express își suspendă toate operațiunile din Rusia", a anunțat compania de carduri 

de credit într-un comunicat de pe site-ul său. "De asemenea, încheiem toate operațiunile comerciale din Belarus", 

a comunicat American Express. American Express urmează exemplul omologilor americani Visa Inc și Mastercard 

Inc, care au anunțat suspendarea operațiunilor lor din Rusia în ziua precedentă, ca și compania de plăți PayPal 

Holdings Inc. American Express a anunțat că toate cardurile sale emise la nivel global nu vor mai funcționa în 

Rusia la comercianți sau la bancomate. În plus, cardurile emise de băncile rusești în Rusia nu vor mai funcționa în 

afara țării în rețeaua American Express. Compania a transmis că și-a suspendat deja relațiile cu băncile rusești 

afectate de sancțiunile americane și internaționale. (REUTERS - 6 martie) /opopescu/dsirbu 
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XIV.4. Perspectiva socială 

RIA NOVOSTI: "Radio Svoboda" a anunțat că-și sistează activitatea în Rusia 

RADOR (6 martie) - Declarată în Federația Rusă mass-media - agent străin, "Radio Svoboda" (RFE/RL) a 

anunțat că-și sistează activitatea pe teritoriul Rusiei, se arată în comunicatul de presă al postului de radio amintit. 

"Cu cel mai profund regret, anunț astăzi sistarea activității noastre fizice la Moscova", a declarat președintele 

RFE/RL, Jamie Fly. Se remarcă faptul că postul de radio și-a suspendat activitățile în Rusia "după ce autoritățile 

fiscale locale au inițiat, pe data de 4 martie, procedura de faliment a filialei în Rusia a RFE/RL. Se remarcă faptul 

că "compania intenționează să informeze din afara Rusiei despre evenimentele legate de campania specială a 

Federației Ruse în Ucraina". (www.ria.ru - 6 martie) /snicolau/ilapadat 

EKONOMICINA PRAVDA: Vacanțele rușilor în Turcia și în Egipt, aproape de două ori mai 

scumpe decât erau înainte de război 

RADOR (6 martie) - Vacanțele în Turcia pentru turiștii ruși, după invazia Ucrainei, au devenit mai scumpe 

cu 80%, din cauza deprecierii rublei față de monedele internaționale - potrivit unui raport al Agenției de Stat pentru 

Dezvoltarea Turismului din Ucraina. "Au trecut doar câteva zile de la introducerea sancțiunilor totale, iar populația 

Rusiei a început deja să simtă consecințele acestora în domeniul turismului. Suspendarea legăturilor aeriene cu 

lumea civilizată a crescut prețul excursiilor în Turcia și în Egipt, destinații încă deschise pentru cetățenii ruși" - 

notează agenția. Înainte de izbucnirea războiului, oferta medie pentru zece zile în Turcia, care includea cazare 

pentru două persoane într-un hotel de 3 stele și asigurare, ajungea la 73.000 de ruble. Acum, însă rușii care vor să 

se odihnească zece zile în Turcia, în aceleași condiții, trebuie să plătească cel puțin 127.000 de ruble. Prețurile 

pentru cele mai accesibile vacanțe au crescut cu peste 80%. Concediile în Turcia în hoteluri de 4 și 5 stele cu 

sistem all-inclusive costă acum mai mult de 177.500 de ruble, respectiv, peste 180.000 de ruble. În ceea ce privește 

cealaltă destinație unde se mai pot odihni turiștii ruși, Egipt, agenția notează că, înainte de invazia rusă declanșată 

în Ucraina, o vacanță pentru două persoane cu cazare într-un hotel de 3 stele costa circa 81.000 de ruble. Acum, 

însă, o ofertă similară costă 134.000. (www.epravda.com.ua - 6 martie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: Peste 64 de persoane au fost reținute la protestele împotriva războiului organizate în 

Rusia 

RADOR (6 martie) - Peste 64 de persoane au fost reținute la proteste împotriva războiului organizate în 

Orientul Îndepărtat al Rusiei și estul Siberiei, a transmis monitorul OVD-Info. Reuters nu a putut verifica în mod 

independent informațiile. (REUTERS - 6 martie, ora 11:00) /aboboc/ilapadat 

TASS: "Pervîi Kanal" lansează un talk show despre fake-news 

RADOR (6 martie) - Un nou talk-show "Antifake", al cărui gazdă va fi jurnalistul Aleksandr Smol, va începe 

duminică seara la postul de televiziune "Pervîi Kanal" (1TV), informează serviciul de presă al televiziunii. "Cum 

iau naștere aceste informații false este o întrebare foarte interesantă pentru mine ca jurnalist. În încercarea de a-i 

răspunde, colectivul redacțional a găsit site-uri și chat-uri speciale, care plasează astfel de comenzi. Acolo sunt 

anunțate sarcini pentru cei care vor să câștige bani. Vom analiza tehnologiile populare de creare a știrilor false" - 

a declarat Smol, citat de serviciul de presă al televiziunii. Obiectivul talk-show-ului îl constituie intenția de a 

explica cine produce știrile false, cum să înveți să le recunoști și să obții informații obiective, precum și cum este 

organizată această industrie în general. În studioul talk-show-ului vor fi invitați experți în securitate cibernetică, 

analiști de social media, experți militari, precum și alți specialiști. Experți din străinătate, corespondenți militari 

din republicile populare Donețk și Lugansk, autori ai materialelor video și foto folosite în inserțiile informative 

vor intra în legătură cu studioul prin Skype, transmite "Pervîi Kanal". (www.tass.ru - 6 martie) /ssirbu/ilapadat 
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BBC: Sute de oameni au fost arestați în Rusia după ce au participat la proteste împotriva 

războiului din Ucraina - grup de monitorizare 

RADOR (6 martie) - Peste 600 de manifestanți au fost arestați în 21 de orașe rusești, potrivit grupului de 

monitorizare OVD-Info, după ce activistul Aleksei Navalnîi a cerut rușilor să protesteze împotriva războiului din 

Ucraina. Grupul de monitorizare, citând surse media locale, a transmis că peste 200 de persoane au fost reținute în 

orașul siberian Novosibirsk. Navalnîi a făcut apel la demonstrații în piețele principale ale orașelor rusești la ora 

locală 14:00. OVD-Info mai notează că cel puțin 8.000 de protestatari au fost reținuți sau arestați în Rusia de la 

începutul războiului din Ucraina, în urmă cu 11 zile. (bbc.com - 6 martie, ora 12:20) /aboboc/ilapadat 

REUTERS: Peste 2.000 de protestatari anti-război au fost arestați duminică în Rusia 

RADOR (6 martie) - Poliția din Rusia a arestat duminică 2.034 de protestatari anti-război în peste 40 de 

orașe din Rusia, a anunțat organizația OVD-Info, care monitorizează protestele. Reuters nu a putut verifica 

independent informațiile și nici nu a putut contacta poliția rusă pentru o declarație. Pe media sociale circulă imagini 

video distribuite de critici ai Kremlinului, imagini în care se văd sute de persoane participând la un marș la 

Moscova și scandând "Nu războiului" și "Rușine!". (REUTERS - 6 martie, ora 15:18) /mbaciu/avladucu 

RIA NOVOSTI: La o acțiune neautorizată desfășurată la Moscova au luat parte aproximativ 2,5 

mii de persoane 

RADOR (6 martie) - La o acțiune neautorizată desfășurată la Moscova au luat parte aproximativ 2,5 mii de 

persoane, au fost reținute 1,7 mii de persoane, la Sankt-Petersburg au fost reținuți 750 din cei 1,5 mii de 

participanți, a comunicat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne al Rusiei, Irina Violk. "Subunitățile 

Ministerului de Interne al Rusiei, în colaborare cu alte organe de ordine, asigură ordinea în locurile în care se 

desfășoară acțiuni publice neautorizate într-o serie de subiecți ai Federației Ruse", a arătat Volk. În alte regiuni, la 

acțiunile neautorizate au luat parte, în total, 1.200 de persoane, 1.061 au fost reținute. Se remarcă faptul că 

persoanele reținute au fost duse la secțiile teritoriale de poliție. 

Acțiuni neautorizate împotriva operațiunii speciale de demilitarizare a Ucrainei se desfășoară în câteva orașe 

din Rusia începând din 24 februarie, transmite RIA - Novosti. (www.ria.ru - 6 martie) /snicolau/atataru 

INTERFAX: Peste 2.400 de persoane au fost reținute în timpul unor mitinguri neautorizate la 

Moscova și Sankt Petersburg 

RADOR (6 martie) - Reprezentanții organelor de ordine au reținut 1.700 de participanți la un miting 

neautorizat la Moscova și 750 la Sankt Petersburg, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Interne, 

Irina Volk. "La Moscova, aproximativ 2.500 de persoane au participat la o acțiune neautorizată, din care 1.700 au 

fost reținute. În orașul Sankt Petersburg numărul participanților a fost de circa 1.500 de persoane, dintre care 750 

au fost reținute. În alte regiuni din Rusia, un total de 1.200 de persoane au participat la evenimente neautorizate și 

1.061 au fost reținute" - le-a declarat Volk jurnaliștilor. Potrivit afirmațiilor sale, persoanele reținute au fost duse 

la direcțiile teritoriale de poliție pentru anchetă, iar în prezent se hotărăște problema aducerii lor în fața justiției. 

(www.interfax.ru - 6 martie) /ssirbu/atataru 

REUTERS: Utilizarea de către forțele aeriene ucrainene a aeroporturilor străine poate fi 

considerată participarea acelor țări la conflict (Rusia) 

RADOR (6 martie) - Utilizarea de către forțele aeriene ucrainene a aeroporturilor militare a altor țări ar 

putea fi considerată participarea acelor țări la conflictul din Ucraina, informează agenția rusă de știri Interfax și 

citează Ministerul rus al Apărării. (REUTERS - 6 martie, ora 17:42) /mbaciu/atataru 

BBC: De la începutul conflictului în Ucraina aproape 10.000 de protestatari au fost arestați în 

Rusia 

RADOR (6 martie) - Mii de ruși au răspuns apelului liderului opoziției din Rusia, Aleksei Navalnîi, aflat în 

închisoare, și au ieșit pe străzile marilor orașe din Rusia pentru a protesta față de conflictul din Ucraina. Ministerul 
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rus de Interne a precizat că 1.700 de protestatari au fost arestați la Moscova, iar 750 de persoane au fost arestate 

la Sankt Petersburg. Un purtător de cuvânt al Ministerului rus de Interne a precizat că toți cei arestați sunt duși la 

secțiile locale de poliție, unde vor fi interogați. O organizație independentă de monitorizare a protestelor a declarat 

că în total aproape 10.000 de protestatari au fost arestați în Rusia de la începutul conflictului în Ucraina. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 6 martie, ora 17:00) /mbaciu/atataru 

INTERFAX: Site-ul publicației Republic, blocat în Rusia 

RADOR (6 martie) - Site-ul publicației Republic (inclus de Ministerul rus al Justiției în registrul agenților 

media străini) a fost blocat pe teritoriul Rusiei, reiese din informațiile "Roskomnadzor" (Agenția rusă de 

supraveghere din domeniul telecomunicațiilor și mass-media). Potrivit serviciului universal RKN de verificare a 

paginilor și site-urilor blocate, accesul la site-ul Republic.ru a fost restricționat în Federația Rusă în baza solicitării 

Procuraturii Generale din 24 februarie. Această informație a fost confirmată pe canalul său Telegram și de 

redactorul-șef al publicației, Dmitri Kolezev, care a părăsit Rusia în urmă cu câteva zile. Republic este o publicație 

online rusă, care face parte din același holding media ca și postul de televiziune "Dojdi" (inclus de Ministerul rus 

al Justiției în registrul agenților media străini). Postul de televiziune "Dojdi" și-a încetat temporar activitatea la 3 

martie. Anterior, s-a aflat și despre blocarea în Federația Rusă a site-ului publicației "Mediazona". Site-urile web 

ale mai multor publicații regionale, federale și străine au fost, de asemenea, blocate. Toate blocările sunt legate de 

descrierea de către acestea a evenimentelor de pe teritoriul Ucrainei. (www.interfax.ru - 6 martie) /ssirbu/atataru 

BBC: Proteste în Rusia împotriva războiului din Ucraina 

RADOR (6 martie) - Mii de oameni au protestat împotriva războiului din Ucraina în mai multe orașe din 

Rusia, în pofida întreruperii relatărilor independente despre conflict. Ministerul de Interne a anunțat că mai mult 

de 3.500 de demonstranți au fost arestați. "Ucraina nu este dușmanul nostru" au scandat protestatarii la Sankt 

Petersburg, orașul natal al lui Vladimir Putin. Conform unei organizații independente de monitorizare pentru 

drepturile omului, proteste au avut loc în aproape 50 de orașe, de la Vladivostok, în Orientul Îndepărtat, până la 

Rostov-pe-Don, unul dintre orașele din apropierea Ucrainei. La Moscova, câteva mii de oameni au participat la o 

demonstrație, scandând "Nu războiului". Unii dintre ei chiar au mărșăluit pe sub zidurile Kremlinului. (BBC 

SERVCIUL MONDIAL - 6 martie, ora 21:03) /opopescu/dsirbu 

BBC: Directorul muzical al Teatrului Baloi din Moscova a demisionat 

RADOR (6 martie) - Dirijorul rus Tugan Sohiev a demisionat din funcția de director muzical al Teatrului 

Balșoi din Moscova. În cadrul unui comunicat emoționant, dl Sohiev a declarat că va fi mereu împotriva 

conflictelor, în orice formă a lor. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 6 martie, ora 21:04:30) /opopescu/dsirbu 

TASS: În toată Rusia au avut loc acțiuni și autocrosuri în sprijinul Armatei Ruse 

RADOR (6 martie) - Mii de ruși, de la Birobidjan până la Kaliningrad, au luat parte la acțiuni de sprijinire 

a acțiunilor Armatei Ruse în Ucraina. Duminică, în mai multe orașe au avut loc autocrosuri, iar în mai multe 

regiuni au fost aprinse lumini speciale și au fost atârnate steaguri pe clădirile rezidențiale, anunță corespondenții 

TASS și serviciile de presă ale autorităților executive. Autocrosurile au fost desfășurate cu hashtagul #ZaPravdu. 

Mii de automobiliști și-au exprimat poziția în sprijinul deciziilor conducerii țării în formatul autocrosurilor. La 

Vladimir, câteva zeci de mașini cu tricolorul Rusiei au circulat prin centrul orașului până în Piața Victoriei, unde 

au fost depuse flori la Flacăra Eternă și au fost eliberate baloane și porumbei ca simbol al păcii. Un eveniment 

similar a avut loc la Iaroslavl, unde peste 40 de mașini s-au deplasat prin oraș cu steaguri - atrăgând în timpul 

mersului și alți participanți. "Suntem pentru pace, pentru Patria noastră, pentru președinte. Și această acțiune este 

o mare oportunitate de a ne exprima cuvintele de sprijin. Cuvinte de sprijin pentru armata noastră. Să arătăm că 

suntem mândri de aceasta. Sunt mulți care doresc să participe și asta e grozav" - a declarat Taras Sidorin, 

președintele organizației regionale Iaroslavl a veteranilor operațiunilor militare din Caucazul de Nord 

"Apărătorul", membru al filialei regionale a Frontului Popular Rus. Autocrosuri au avut loc și la Birobidjan, 

Irkutsk, Barnaul, Kemerovo, Krasnoiarsk, Tomsk, Novosibirsk. Astrahan, Sîktîvkar, Kaliningrad, Murmansk, 

Voronej, Lipețk, Tver și alte orașe. La Ekaterinburg, nici măcar ninsoarea nu a împiedicat desfășurarea acțiunii. 

Unul dintre cele mai mari evenimente a avut loc la Bryansk, unde duminică a avut loc cel de-al doilea autocros în 

sprijinul operațiunii speciale ruse - care a reunit peste 1.000 de vehicule. (www.tass.ru - 6 martie) /ssirbu/dsirbu 
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REUTERS: TikTok suspendă transmisiile în direct și noile upload-uri în Rusia 

RADOR (6 martie) - TikTok, aplicația video deținută de China, a anunțat duminică că va suspenda 

transmisiile în direct și încărcarea de videoclipuri pe platforma sa din Rusia, în condițiile în care analizează 

implicațiile unei noi legi a mass-media promulgată vineri de președintele Vladimir Putin. "Nu avem de ales decât 

să suspendăm transmisiile în direct și conținutul nou pentru serviciul nostru video în timp ce revizuim implicațiile 

de siguranță ale acestei legi", a transmis compania de socializare într-o serie de postări pe Twitter. Serviciile de 

mesagerie din aplicație nu vor fi afectate de decizie. Guvernul SUA a condamnat sâmbătă noua lege, care prevede 

pedepse de până la 15 ani de închisoare pentru răspândirea a ceea ce autoritățile de la Kremlin consideră a fi "știri 

false". (REUTERS - 6 martie) /opopescu/dsirbu 

RBC: A 11-a zi de război în Ucraina 

RADOR (6 martie) - Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă, duminică, în a 11-a zi de la declanșare, 

trupele de ocupație lansând atacuri cu rachete asupra clădirilor rezidențiale și a infrastructurii ucrainene, scrie 

RBC. Într-un raport publicat în dimineața de 6 martie, Ministerul Afacerilor Interne de la Kiev subliniază că 

noaptea trecută a fost relativ liniștită în majoritatea regiunilor țării. Cu toate acestea, trupele ruse au continuat să 

lanseze atacuri la Harkov, Mariupol și Ohtirka, precum și să comită jafuri în Trostianeț, un oraș din regiunea Sumî. 

Potrivit datelor MAI, invadatorii ruși vor să pătrundă în Lubni, regiunea Poltava, iar, pe de altă parte, intenționează 

să ocupe Hidrocentrala Kaniv, din regiunea Cerkasi. O mare cantitate de echipamente militare rusești este 

concentrată și la periferia capitalei Kiev. (www.rbc.ua - 6 martie) /sdan/ilapadat 

BBC: Sumî și Mariupol sunt „în pragul unei catastrofe umanitare” (oficial guvernamental 

ucrainean) 

RADOR (6 martie) - Situația din regiunea Sumî și orașul Mariupol este „în pragul unei catastrofe 

umanitare”, a declarat un oficial guvernamental ucrainean la postul de televiziune Ukraine-24, duminică 

dimineață. În prezent nu există alimentare cu energie electrică sau cu apă în orașele Ohtîrka și Trosteaneț din 

regiunea Sumî, a declarat consilierul guvernamental Vadim Denisenko. El a adăugat însă că noaptea de sâmbătă a 

fost „relativ calmă”. (bbc.com - 6 martie, ora 8:30) /aboboc/ilapadat 

RBC: 3.000 mii de voluntari americani merg în Ucraina pentru a lupta împotriva invadatorilor 

ruși 

RADOR (6 martie) - 3.000 de voluntari americani au plecat în Ucraina, pentru a ajuta această țară să lupte 

împotriva armatei ruse - potrivit postului Vocea Americii. În cea mai mare parte, aceștia sunt originari din țări 

post-sovietice, cum ar fi Georgia sau Republica Belarus, iar mulți dintre ei au experiență în ceea ce privește 

participarea la acțiuni militare în zone fierbinți. Un purtător de cuvânt al ambasadei Ucrainei la Washington a 

confirmat pentru Vocea Americii că "3.000 de voluntari americani au răspuns la apelul Kievului de a se alătura 

unui batalion internațional pentru a ajuta la contracararea invaziei ruse". (www.rbc.ua - 6 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Peste 100.000 de ucraineni s-au întors în țară pentru a lupta împotriva trupelor ruse 

RADOR (6 martie) - Garda Națională a Ucrainei a transmis că, în perioada 25 februarie - 5 martie, peste 

100.000 de cetățeni ucraineni s-au întors din străinătate. Cei mai mulți dintre aceștia sunt bărbați de vârstă militară, 

care s-au întors pentru a lupta de partea Ucrainei în războiul declanșat de Rusia. (www.rbc.ua - 6 martie) 

/sdan/ilapadat 

BBC: Zeci de mii de refugiați continuă să plece din Ucraina 

RADOR (6 martie) - Zeci de mii de refugiați continuă să fugă din Ucraina și să caute adăpost în țările vecine. 

Mulți așteptau trenurile pentru a pleca din orașul Lvov, aflat în vestul țării. Unii dintre cei care s-au refugiat în 

Polonia au fost vizitați de secretarul american de stat Antony Blinken. Duminică, el va vizita Republica Moldova, 

o altă țară unde și-au găsit refugiu mulți ucraineni care fug din calea războiului. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 

6 martie, ora 8:00) /aboboc/ilapadat 
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UKRAINSKA PRAVDA: Zeci de case au fost distruse în regiunea Jitomir, în urma atacurilor 

aeriene rusești 

RADOR (6 martie) - Forțele ruse au lansat mai multe atacuri cu rachete asupra clădirilor rezidențiale din 

orașele Korosten și Ovruci (regiunea Jitomir), în noaptea de sâmbătă spre duminică - transmit Poliția Națională și 

Serviciul pentru Situații de Urgență din Ucraina. Mai mulți civili au fost răniți și zeci de case au fost distruse în 

urma bombardamentelor. (www.pravda.com.ua - 6 martie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: Peste 200 de copii evacuați dintr-un orfelinat au ajuns cu trenul la Lvov 

RADOR (6 martie) - Peste 200 de copii evacuați dintr-un orfelinat aflat în zona de conflict a Ucrainei au 

sosit în orașul de vest Lvov, după o călătorie de 24 de ore cu trenul. Ei sunt însoțiți de îngrijitorii lor. Cei 215 

copii, de la copii mici până la adolescenți, și-au părăsit orfelinatul din Zaporojie, sud-estul Ucrainei, în ziua în care 

trupele ruse au atacat o centrală nucleară din apropiere. (REUTERS - 6 martie, ora 9:18) /aboboc/ilapadat 

UNIAN: Regiunea Donețk: Peste 50 de civili au fost uciși de la începutul invaziei ruse 

RADOR (6 martie) - În regiunea Donețk, de la începutul invaziei ruse, trupele Moscovei au ucis 52 de civili 

și au rănit alți 267 - a transmis, duminică, șeful administrației militare din Donețk, Pavlo Kirlenko. Funcționarul a 

subliniat că în acest bilanț nu intră și persoanele decedate sau rănite la Mariupol. "Rusia ucide civili! În noaptea 

de 5 spre 6 martie am primit informații despre încă doi răniți în Staromlinivka" - scris Kirilenko pe Telegram. 

"Statisticile respective nu iau în calcul și locuitorii uciși și răniți din Mariupol. În acest moment este imposibil să 

avem date exacte de acolo. De asemenea este dificil să numărăm victimele din Volnovaha" - a adăugat Pavlo 

Kirilenko. (www.unian.net - 6 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Peste 11.000 de militari ruși au murit pe frontul din Ucraina 

RADOR (6 martie) - Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a comunicat, duminică, un nou 

bilanț al pierderilor înregistrate de Rusia în războiul declanșat pe teritoriul ucrainean. Astfel, potrivit informațiilor 

existente la 6 martie, pierderile suferite de Rusia sunt următoarele: peste 11.000 de militari, 285 de tancuri, 985 de 

blindate, 109 sisteme de artilerie, 50 de lansatoare de rachete, 21 de sisteme de apărare aeriană, 44 de aeronave, 

48 de elicoptere, 447 de vehicule, 2 bărci, 60 de cisterne transportatoare de combustibil și 4 drone. (www.rbc.ua - 

6 martie) /sdan/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Autoritățile ucrainene de la Mariupol au anunțat evacuarea prin coridorul 

umanitar 

RADOR (6 martie) - Autoritățile ucrainene de la Mariupol au anunțat evacuarea civililor prin coridorul 

umanitar la 24 de ore după termenul convenit la negocierile dintre Moscova și Kiev, se arată pe canalul Telegram 

al consiliului orășenesc local. Astăzi, 6 martie, în intervalul 10.00-21.00 va fi instituit "regimul de tăcere". 

Începând cu ora 12.00, începe evacuarea populației civile. Cetățenii sunt scoși din oraș cu autobuzele. (www.ria.ru 

- 6 martie) /snicolau/ilapadat 

REUTERS: Evacuarea civililor va începe la prânz în Mariupol - consiliul orașului 

RADOR (6 martie) - Consiliul orășenesc din Mariupol a declarat că evacuarea civililor va începe la ora 

12:00 ora locală (10:00 GMT), în temeiul unei încetări temporare a focului care va dura până la ora 21:00. Un plan 

similar a trebuit să fie abandonat sâmbătă, după ce încetarea focului nu a fost respectată pe deplin. (REUTERS - 

6 martie, ora 10:40) /aboboc/ilapadat 

KORRESPONDENT: Autoritățile reiau procedura de evacuare a civililor din Mariupol 

RADOR (6 martie) - Centrul de coordonare aflat sub controlul șefului administrației militare din regiunea 

Donețk a anunțat, duminică dimineață, instituirea unui regim de încetare a focului între orele 10:00 și 21:00. Astfel, 

potrivit autorităților, evacuarea populației civile din Mariupol va putea începe la ora 12:00. Sâmbătă, evacuarea 
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civililor din Mariupol au eșuat, după ce trupele ruse nu au respectat regimul de încetare a focului. 

(www.korrespondent.net - 6 martie) /sdan/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Peste 216 de mii de ucraineni au intrat în Republica Moldova de la 24 februarie, 

iar 1.429 au cerut azil 

RADOR (6 martie) -  În perioada 24 februarie - 3 martie, peste 216 de mii de ucraineni (216.490) au intrat 

în Republica Moldova, iar 1.429 au cerut să li se acorde azil la Biroul pentru migrație și azil, a comunicat serviciul 

de presă al Ministerului de Interne moldovean pe rețeaua de socializare Telegram. În aceeași perioadă, din 

Republica Moldova au ieșit 138.341 de cetățeni ucraineni, mai precizează sursa citată. (www.ria.ru - 6 martie) 

/snicolau/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Pușilin relatează despre o catastrofă umanitară la Mariupol 

RADOR (6 martie) - Colaborarea republicii populare Donețk cu locuitorii din Mariupol este extrem de 

îngreunată, a comunicat liderul republicii populare Donețk, Robert Pușilin. Potrivit unor indicatori, Mariupol se 

găsește, practic, în stare de catastrofă umanitară, nu este apă, nu sunt alimente și medicamente, a arătat Pușilin. 

Forțele ucrainene au cerut anunțarea evacuării cetățenilor din Mariupol în direcția Zaporojie, însă în această 

direcție sunt posibile acțiuni de provocare, a mai spus liderul republicii populare Donețk. (www.ria.ru - 6 martie) 

/snicolau/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Numărul refugiaților din Ucraina a depășit 1,5 milioane de persoane (ONU) 

RADOR (6 martie) - În ultimele zece zile, numărul refugiaților din Ucraina a depășit 1,5 milioane de 

persoane, a declarat Înaltul Comisar ONU pentru problemele refugiaților, Filippo Grandi. "Această criză a 

refugiaților în Europa crește în cel mai rapid ritm de la perioada celui de Al Doilea Război Mondial", a scris Grandi 

pe Twitter. (www.ria.ru - 6 martie) /snicolau/ilapadat 

BBC: Forțele ruse continuă bombardamentele în mai multe zone din Ucraina 

RADOR (6 martie) - Autoritățile ucrainene susțin că zona din nord-vestul Kievului este bombardată 

constant. Lupte grele cu forțele ruse se desfășoară la Bucea, Hostomel și Irpin, unde reporterii informează că se 

aud explozii minut de minut. Bombardamente au fost raportate și în Harkov, care este încercuit de mai multe zile. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 6 martie, ora 13:00) /aboboc/ilapadat 

BBC: Autoritățile din Mariupol încearcă din nou evacuarea civililor din zonă 

RADOR (6 martie) - Autoritățile locale din Mariupol anunță că vor face încă o încercare pentru evacuarea 

civililor, printr-o rută stabilită cu forțele ruse. Planul de evacuare de sâmbătă a eșuat după ce ucrainenii au acuzat 

partea rusă că a încălcat acordul de încetare a focului. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 6 martie, ora 13:00) 

/aboboc/ilapadat 

REUTERS: Separatiștii pro-ruși și forțele ucrainene se acuză reciproc că nu au permis deschiderea 

unui coridor umanitar în Mariupol 

RADOR (6 martie) - Separatiștii pro-ruși și Garda Națională a Ucrainei se acuză reciproc că nu au permis 

deschiderea unor coridoare umanitare dinspre orașul Mariupol, fiind a doua încercare a celor două părți să deschidă 

aceste coridoare. Televiziunea Ukraine 24 a difuzat imagini în care un luptător al Regimentului Azov din cadrul 

Gărzii Naționale afirmă că forțele rusești și pro-ruse au încercuit orașul de aproximativ 400.000 de locuitori și au 

bombardat zonele care ar fi trebuit să fie securizate. Agenția rusă de știri Interfax a citat un oficial al administrației 

separatiste din Donețk, care a acuzat forțele ucrainene că nu au respectat acordul temporar de încetare a focului. 

Oficialul separatist a precizat că numai 300 de rezidenți au părăsit orașul. Anterior, autoritățile ucrainene au 

declarat că intenționau să evacueze 200.000 de rezidenți din Mariupol. (REUTERS - 6 martie, ora 14:12) 

/mbaciu/avladucu 
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BBC: Orașele din nord-vestul Kievului sunt în continuare bombardate (Ucraina) 

RADOR (6 martie) - Autoritățile ucrainene susțin că zona din nord-vestul Kievului este bombardată 

constant. Lupte grele cu forțele ruse se desfășoară la Bucha, Hostomel și Irpin, unde reporterii informează că se 

aud explozii minut de minut. Orașele, situate la nord-vest de Kiev, au fost scena unor lupte dure chiar din prima 

zi a invaziei. Forțele blindate și aeropurtate ale Rusiei au avansat dinspre Belarus, în încercarea de a sparge 

apărarea și de a încercui capitala ucraineană, dar s-au lovit de rezistența fermă a trupelor ucrainene, care au apărat 

teritoriul în ciuda bombardamentelor continue. Consecințele pentru populația civilă au fost, însă, extrem de tragice, 

autoritățile ucrainene depunând eforturi uriașe pentru a evacua civilii. Potrivit informațiilor, zona a fost lovită de 

obuze de artilerie, trei civili fiind uciși. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 6 martie, ora 14:00) /mbaciu/avladucu 

REUTERS: Președintele Ucrainei a declarat că forțele ruse au distrus complet aeroportul civil 

Viniția din Kiev 

RADOR (6 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că rachetele trase de trupele ruse 

au distrus complet duminică aeroportul civil Viniția din zona central-vestică a capitalei Kiev. Anterior, autoritățile 

ucrainene au declarat că serviciile de urgență acționează susținut pentru stingerea unui incendiu izbucnit în zona 

aeroportului din cauza atacului cu rachete. (REUTERS - 6 martie, ora 14:36) /mbaciu/avladucu 

CNN: Rusia se pregătește să bombardeze Odesa, a avertizat președintele Zelenski 

RADOR (6 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia se pregătește să 

bombardeze Odesa, oraș-port de importanță strategică pentru Ucraina, situat pe coastele Mării Negre. "Rușii 

obișnuiau să vină la Odesa și ei au fost primiți doar cu căldură și generozitate - și acum ce se întâmplă? Artilerie 

și bombe împotriva Odesei. Asta va fi crimă de război, va fi o crimă istorică", a declarat Volodimir Zelenski într-

un discurs difuzat pe Facebook. Vorbind apoi în limba rusă, Volodimir Zelenski a făcut apel la poporul rus să 

aleagă "între viață și sclavie". (CNN INTERNATIONAL, 6 martie, ora 15:00) /mbaciu/avladucu 

REUTERS: Evacuarea civililor din Mariupol nu este posibilă din cauza bombardamentelor 

trupelor ruse (consiliul municipal) 

RADOR (6 martie) - Consiliul municipal din Mariupol, în sud-estul Ucrainei, a anunțat că evacuarea 

civililor, care urma să aibă loc duminică, nu poate fi efectuată pentru că trupele ruse continuă să bombardeze 

orașul. (REUTERS - 6 martie, ora 15:48) /mbaciu/avladucu 

REGNUM: Aproximativ 300 de tone de ajutoare umanitare din Rusia pentru locuitorii Donbasului 

RADOR (6 martie) - Ministerul pentru Situații de Urgență al Rusiei a transportat în Donbas aproximativ 

300 de tone de ajutoare umanitare, a comunicat serviciul de presă al departamentului amintit. Coloana este alcătuită 

din 33 autocamioane și 50 de salvatori. Au fost transportate produse alimentare și obiecte de primă necesitate. 

Transportul din regiunea Rostov în cele două "republici populare", Donețk și Luhansk, a fost organizat în 

conformitate cu legislația internațională privind transportul ajutoarelor umanitare. După cum a comunicat astăzi 

purtătorul de cuvânt al miliției populare din "republica populară" Donețk, Eduard Basurin, evacuarea locuitorilor 

din Donețk a fost sistată oficial, însă, din cauza tirurilor, oamenii încearcă să se deplaseze în interiorul orașului. 

(www.regnum.ru - 6 martie) /snicolau/avladucu 

RBC: Trupele ruse bombardează inclusiv biserici care găzduiesc refugiați (mitropolitul Epifanie 

al Kievului) 

RADOR (6 martie) - Mitropolitul Epifanie al Kievului și al Întregii Ucraine a declarat că trupele ruse 

bombardează inclusiv biserici în care sunt cazați refugiați. În acest context, prelatul a făcut apel la impunerea unei 

zone de excludere aeriană în Ucraina. Epifanie a amintit că și Catedrala Sfânta Sofia din Kiev a fost supusă 

amenințărilor. "În calitate de Primat, fac un apel către ucigașii ruși: nu creșteți amploarea crimelor pe care le 

comiteți prin distrugerea sanctuarelor, mai ales când vă justificați ipocrit acțiunile prin 'apărarea Bisericii'" - a scris 

Epifanie, într-un mesaj transmis duminică. Mitropolitul a apelat și la comunitatea internațională, solicitând să facă 
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tot posibilul pentru ca Federația Rusă să-și oprească crimele de război. "Separat, mă adresez conducerii Patriarhiei 

Moscovei din Ucraina: chiar nu vedeți cum sunt bombardate orașele din nordul, estul, sudul Ucrainei, cum mor 

din cauza exploziilor cei care vă consideră păstori ai lor? Cereți răspicat Rusiei, Patriarhului Moscovei să oprească 

bombardamentele barbare! Nu vă ascundeți în spatele dorințelor generale de pace, ci spuneți adevărul, așa cum a 

poruncit Domnul" - a afirmat Epifanie al Kievului. Mitropolitul a adăugat că este necesară "închiderea cerului" 

deasupra Ucrainei, întrucât "președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, oricum crede că este în război cu NATO 

și cu America pe teritoriul țării noastre". (www.korrespondent.net - 6 martie) /sdan/atataru 

CNN: Rusia a avariat gazoductul Donețk-Mariupol și a lăsat fără căldură aproape un milion de 

locuitori, susține un parlamentar ucrainean 

RADOR (6 martie) - Rusia a avariat conducta Donețk-Mariupol, în sud-estul Ucrainei, lăsând peste 700.000 

de persoane fără căldură, în condițiile unor temperaturi ale aerului de sub zero grade Celsius, a anunțat duminică 

Inna Sovsun, membru al Parlamentului de la Kiev. "Gazoductul Donețk-Mariupol a fost avariat de ocupanții ruși. 

Acum, peste 750.000 de persoane au rămas fără căldură, iar afară sunt sub zero grade Celsius. Aproximativ un 

milion de localnici se vor confrunta cu un dezastru umanitar și riscă să moară înghețați. Avem nevoie acum de 

zonă de spațiu aerian interzis", a scris pe Twitter Anna Sovsun. (CNN INTERNATIONAL, 6 martie, ora 17:00) 

/mbaciu/atataru 

RBC: Ucrainenii din mai multe regiuni cer stabilirea unei zone de excludere aeriană deasupra 

teritoriului țării 

RADOR (6 martie) - Consiliile regionale și locale din Ucraina, precum și cetățenii din toată țara, fac apel la 

liderii țărilor europene, Statelor Unite și NATO solicitând impunerea unei zone de excludere aeriană deasupra 

teritoriului ucrainean - a declarat, duminică, șeful adjunct al Biroului Președintelui de la Kiev, Kirillo Timoșenko. 

Potrivit acestuia, există deja astfel de apeluri de la consilierii regionali din Rivne, Herson, Hmelnițk, Cernăuți, 

Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Volin și Mikolaiv. "Acesta este războiul Rusiei împotriva poporului ucrainean, 

care s-a ridicat pentru a apăra libertatea bazată pe valorile europene ale democrației. Mii de ucraineni pașnici au 

murit. Fiecare minut pierdut reprezintă moarte pentru cetățenii noștri, femei și copii, distrugerea orașelor și satelor" 

- se arată într-un apel transmis de Consiliul Regional Mikolaiv. "Consiliile locale din orașele Ivano-Frankivsk, 

Kiev, Vinnița, Cerkasi, Kiev, Dnipro, Ternopil s-au adresat și ele statelor membre NATO solicitând organizației 

să dea curs cererii președintelui Volodimir Zelenski de a închide cerul deasupra Ucrainei" - a mai notat Kirillo 

Timoșenko. De asemenea, continuă strângerea de semnături în acest sens în rândul populației din regiunile 

Zaporijjia, Lugansk, Rivne, Ternopil și Cernăuți. "Închideți cerul, pentru a ne salva copiii!" - a conchis Timoșenko. 

(www.rbc.ua - 6 martie) /sdan/lbadiu 

REUTERS: Rezidenții din Irpin, la nord-vest de Kiev, fug disperați să se pună la adăpost de luptele 

dintre forțele ruse și ucrainene 

RADOR (6 martie) - Ucrainenii care au încercat să fugă din orașul Irpin, la nord-vest de Kiev, au fost prinși 

în bombardamentul forțelor ruse duminică, relatează martorii oculari pentru Reuters. În Irpin, situat la 25 km 

distanță de Kiev, au avut loc lupte intense în ultimele zile. Armata rusă se apropie de Kiev, unde locuiesc 3,4 

milioane de rezidenți. Potrivit relatărilor, rezidenții din Irpin aleargă de-a lungul trotuarelor cu copii în brațe, cu 

bagaje și animale de companie, îndreptându-se spre autobuzele și mașinile care ar trebui să îi ducă departe de 

confruntările armate. Soldații ucraineni și alți rezidenți îi ajută mai ales pe bătrâni și pe femei, care au rămas în 

urmă. Când se aud explozii, toata lumea se chircește la pământ. Potrivit mediei locale, trei persoane, o femeie și 

doi copii, au fost uciși în luptele din Irpin. (REUTERS - 6 martie, ora 18:36) /mbaciu/atataru 

KORRESPONDENT: Ucraina: Aproape 4.000 de cupluri s-au căsătorit de la începutul războiului 

RADOR (6 martie) - Ministerul Justiției de la Kiev a raportat că, de la începutul războiului declanșat de 

Rusia, în Ucraina au fost înregistrate aproape 4.000 de căsătorii și 4.300 de nașteri. "Oricât de mult ar vrea inamicul 

să ne distrugă, viața continuă. Și se naște una nouă, în pofida războiului. De la începutul războiului cu Rusia s-au 

născut 4.311 copii, în diferite părți ale Ucrainei. De asemenea, de la începutul războiului, în Ucraina au fost 
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înregistrate aproape 4.000 de căsătorii. 3.973 de cupluri au decis să se căsătorească în condiții de război. În pofida 

agresiunii armate a Rusiei, ucrainenii nu își pierd spiritul și puterea credinței. Inamicul va fi distrus! Vom învinge!" 

- a transmis instituția, pe contul său de Facebook. (www.korrespondent.net - 6 martie) /sdan/atataru 

 

BBC: Președintele Ucrainei a condamnat atacul cu rachete care a distrus aeroportul din Vinița 

RADOR (6 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că rușii au distrus aeroportul 

Vinița din vestul Ucrainei. Anterior, o bază militară aeriană din vestul țării, Starokonstiatiniv, a fost de asemenea 

lovită de forțele ruse. Președintele Zelenski acuză forțele ruse că distrug infrastructura și modul de viață ucrainean. 

"Tocmai ce mi s-a spus despre atacul cu rachete asupra aeroportului din orașul Vinița. Opt rachete împotriva 

orașului nostru, împotriva orașului nostru pașnic Vinița, care niciodată nu a amenințat Rusia cu vreun atac cu 

rachete - atac dur, cinic și direct, care a făcut complet una cu pământul aeroportul", a declarat Volodimir Zelenski. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 6 martie, ora 19:00) /mbaciu/atataru 

BBC: Crucea Roșie a confirmat că a eșuat și a doua încercare de evacuare a civililor din Mariupol, 

în Ucraina 

RADOR (6 martie) - Crucea Roșie a confirmat că o a doua încercare de evacuare a civililor din orașul asediat 

Mariupol a eșuat. Echipele ICRC au început să deschidă o rută de evacuare din oraș, dar ostilitățile au fost reluate, 

pe fondul "scenele devastatoare de suferință umană", după cum subliniază ICRC. Agenția ICRC a acuzat că 

eșuarea evacuărilor a fost determinată de lipsa unui acord detaliat și funcțional între forțele ruse și forțele 

ucrainene. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 6 martie, ora 19:00) /mbaciu/atataru 

RADOR: Ministrul ucrainean de externe susține că o bombă de jumătate de tonă a căzut peste o 

casă din Cernihiv 

RADOR (6 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a postat pe Twitter o fotografie în care 

apare o bombă rusească de 500 de kilograme, despre care susține că a căzut peste o clădire rezidențială din 

Cernihiv. "Această bombă rusească îngrozitoare de 500 de kilograme a căzut peste o clădire rezidențială din 

Cernihiv, dar nu a explodat. Multe altele, însă, au făcut-o, ucigând bărbați, femei și copii nevinovați. Ajutați-ne să 

ne protejăm poporul de barbarii ruși! Ajutați-ne să închidem cerul. Oferiți-ne avioane de luptă. Faceți ceva!" - a 

scris Kuleba pe Twitter, duminică seară. /sdan/lbadiu 

KORRESPONDENT: Guvernul Ucrainei anulează amenzile pentru neplata facturilor la utilități 

pe perioada războiului 

RADOR (6 martie) - Cabinetul de Miniștri de la Kiev a interzis impunerea de amenzi pentru neplata 

facturilor la utilităti pe perioada Legii marțiale - a anunțat, duminică, ministrul ucrainean al dezvoltării 

comunităților și teritoriilor, Oleksi Cernișov. Potrivit acestuia, oamenii nu trebuie să suporte povara financiară 

suplimentară a plății facturilor la utilități. În caz de neplată sau plată incompletă, utilizatorii nu vor fi debranșați. 

(www.korrespondent.net - 6 martie) /sdan/dsirbu 

UNIAN: Alerte de raid aerian în mai multe orașe din Ucraina 

RADOR (6 martie) - Alerte de raid aerian au fost lansate, duminică seară, în mai multe orașe din Ucraina, 

populația fiind sfătuită să meargă imediat în adăposturi și să respecte măsurile de securitate impuse în perioada 

războiului. Potrivit UNIAN, sirenele de raid aerian au fost activate la Kiev, Lubni, Svitlovodsk, Kamianeț-

Podilski, Uman, Starokosteantiniv, Hmelnițk, Jitomir, Korosten, Vasilkiv, Bila Țerkva, în regiunea Kirovohrad, 

la Voznesensk, în regiunile Volin, Sumi și Rivne, precum și în Hostomel și la Vinnița. De asemenea, la Kiev au 

fost semnalate explozii. (www.unian.net - 6 martie) /sdan/dsirbu 
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BBC: Aeroportul ucrainean Vinița, distrus complet de opt rachete rusești 

RADOR (6 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că forțele ruse au distrus 

complet aeroportul de la Vinița, din vestul Ucrainei. Dl Zelenski a spus că aeroportul a fost lovit de opt rachete. 

Mai devreme în cursul zilei, o bază aeriană de la Staro Konstantinov a fost, de asemenea, lovită de proiectile. 

Liderul ucrainean a mai avertizat că forțele rusești se pregătesc să bombardeze Odesa, port important de la Marea 

Neagră. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 6 martie, ora 23:03) /opopescu/dsirbu 

BBC: A doua tentativă de evacuare a civililor ucraineni din Mariupol a eșuat 

RADOR (6 martie) - Crucea Roșie a confirmat faptul că o a doua tentativă de evacuare a civililor din orașul 

asediat Mariupol a eșuat. Conform unui comunicat, echipele organizației începuseră deschiderea rutelor de 

evacuare din oraș când ostilitățile s-au reluat. Comitetul Internațional al Crucii Roșii a pus eșecul pe lipsa unui 

acord detaliat și funcțional între beligeranți. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 6 martie, ora 23:04) 

/opopescu/dsirbu 

RRA: Călătoria cu trenul a refugiaților ucraineni, care pleacă din România spre Ungaria, este 

gratuită 

RADOR (6 martie) - De aseară, călătoria refugiaților ucraineni care pleacă din România spre Ungaria este 

gratuită, în urma discuțiilor dintre CFR Călători și compania omologă ungară MÁV-START. CFR Călători va 

emite biletul gratuit până la frontieră, iar conductorul MAV, mai departe pe teritoriul Ungariei până la Budapesta, 

sau până la următoarea frontieră. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 6 martie, ora 00:03) /lalexandrescu 

RRA: ISU București Ilfov anunță că a operaționalizat două puncte de lucru permanente în Gara 

de Nord și Autogara Filaret 

RADOR (6 martie) - Inspectoratul pentru Situații de Urgență București Ilfov anunță că a operaționalizat 

două puncte de lucru permanente în Gara de Nord și Autogara Filaret pentru gestionarea optimă a fluxurilor de 

persoane din Ucraina, pentru care se impune acordarea de sprijin și asistență umanitară. Au fost amplasate corturi 

pentru acordarea primului ajutor și pentru adăpostirea temporară a refugiaților aflați în tranzit și au fost aduse 

autospeciale de pompieri și ambulanțe. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 6 martie, ora 01:00) /lalexandrescu 

RRA: Numărul donatorilor de sânge a crescut semnificativ în ultima perioadă 

RADOR (6 martie) - Numărul donatorilor de sânge a crescut semnificativ în ultima perioadă iar programul 

centrelor a fost prelungit. În cursul acestei săptămâni peste douăsprezece mii de cetățeni români au făcut acest 

gest, în contextul acțiunilor de ajutorare a ucrainenilor. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 6 martie, ora 

04:00) /lalexandrescu 

RRA: ISU București - Ilfov a operaționalizat două puncte de lucru permanent pentru gestionarea 

fluxurilor de persoane din Ucraina 

RADOR (6 martie) - Inspectoratul pentru Situații de Urgență București - Ilfov anunță că a operaționalizat 

două puncte de lucru permanent în Gara de Nord și autogara Filaret pentru gestionarea optimă a fluxurilor de 

persoane din Ucraina pentru care se impune acordarea de sprijin și asistență umanitară. Au fost amplasate corturi 

pentru acordarea primului ajutor și pentru adăpostirea temporară a refugiaților aflați în tranzit și au fost aduse 

autospeciale de pompieri și ambulanțe. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 6 martie, ora 09:00). 

/rpatulea/ilapadat 

RRA: Călătoria refugiaților ucraineni care pleacă din România spre Ungaria cu trenul este 

gratuită 

RADOR (6 martie) - Călătoria refugiaților ucraineni care pleacă din România spre Ungaria cu trenul este 

gratuită, în urma discuțiilor de aseară dintre CFR Călători și compania ungară MÁV-START. CFR Călători va 
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emite biletului gratuit până la frontieră, iar operatorul din țara vecină mai departe pe teritoriul Ungariei până la 

Budapesta sau până la următoarea frontieră. Ca urmare a cererii ridicate, în Gara de Nord din București au fost 

deschise șapte case de bilete pentru trafic intern și două pentru internațional, a informat reporterul Radio România 

Actualități, Bogdan Isopescu. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 6 martie, ora 9:00) /ilixandru/ilapadat 

RRA: 27 de elevi de la un liceu militar din Ucraina, refugiați în România, au fost primiți la 

Colegiului Național Militar din Breaza 

RADOR (6 martie) - 27 de elevi și eleve de la un liceu militar din Ucraina, refugiați în România, au fost 

primiți ieri de elevii Colegiului Național Militar din Breaza cu mici cadouri de bun venit și cu obiecte de strictă 

necesitate. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, adolescenții, proveniți din mai multe zone din țara vecină, au 

fost cazați inițial la internatul Liceului "Brad Segal" din municipiul Tulcea. La Breaza ei își vor continua studiile 

în format online cu profesorii din Ucraina. Acest demers umanitar, asigurat de Ministerele Apărării și de cel de 

Interne, face parte din efortul național de gestionare a fluxului de refugiați din Ucraina, grav afectată de războiul 

declanșat de Federația Rusă. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 6 martie, ora 10:03). /rpatulea/ilapadat 

RRA: Peste 2.800 de cetățenii ucraineni au solicitat azil în România de la începerea conflictului 

RADOR (6 martie) - Peste 2.800 de cetățeni ucraineni au solicitat azil în România de la începerea 

conflictului din țara vecină. Pe întreaga perioadă a procedurii, ei beneficiază de cazare în centrele Inspectoratului 

General pentru Imigrări, dacă doresc acest lucru, precum și de măsuri de asistență materială, financiară, medicală, 

consiliere psihologică și juridică de specialitate, acces la piața forței de muncă și activități de adaptare culturală - 

transmite Ministerul Afacerilor Interne. 

În acest moment, gradul de ocupare a centrelor de cazare este de aproape 70%. În ceea ce privește traficul 

prin punctele de trecere a frontierei, peste 30.000 de cetățeni ucraineni au intrat în țară în cursul zilei de ieri, ceea 

ce ridică totalul de la declanșarea crizei la aproape 230.000. Dintre ei, 155.000 au ieșit din România. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 6 martie, ora 12:00) /rpatulea/csimion 

RRA: Peste 1.500 de refugiați ucraineni au călătorit cu trenul în ultimele 24 de ore din Gara 

Suceava spre București sau Cluj-Napoca 

RADOR (6 martie) - Peste 1.500 de refugiați ucraineni au călătorit cu trenul în ultimele 24 de ore din Gara 

Suceava spre București sau Cluj-Napoca. La majoritatea garniturilor, CFR Călători a atașat vagoane suplimentare, 

încercându-se o separare a călătorilor cu bilete normale de cei cu bilete pentru refugiați. Potrivit corespondentului 

RRA Mihaela Buculei, Compania de Transport Feroviar a schimbat strategia privind refugiații. Călătoria rămâne 

gratuită, dar se emit bilete cu loc pentru fiecare solicitant de tichet. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 6 

martie, ora 14:00) /asalar 

RRA: De la declanșarea invaziei ruse în Ucraina au intrat în România circa 230.000 de cetățeni 

din această țară și au ieșit 170.000 

RADOR (6 martie) - De la declanșarea invaziei ruse în Ucraina au intrat în România circa 230.000 de 

cetățeni din această țară și au ieșit 170.000. Dintre cei care au rămas în țara noastră, 3.000 de ucraineni au solicitat 

azil. Aceștia beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația națională. Astfel, pe întreaga perioadă a 

procedurii, solicitanții de azil pot beneficia de cazare în centrele Inspectoratului General pentru Imigrări, dacă 

doresc, precum și de măsuri de asistență materială, financiară, medicală, consiliere psihologică și juridică de 

specialitate, acces la piața forței de muncă și activități de adaptare culturală. Potrivit datelor oficiale, în prezent 

gradul de ocupare al centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrări este de 66%. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 6 martie, ora 15:01) /asalar 

RRA: Ajutoare pentru românii și ucrainenii din regiunea Cernăuți 

RADOR (6 martie) - Situația este dramatică și pentru cei rămași în Ucraina atât în zonele de conflict, cât și 

în regiunile de graniță. Toți suferă din cauza lipsei produselor alimentare de bază, a medicamentelor și a produselor 

de igienă sau a prețurilor foarte ridicate. Episcopul Hușilor Ignatie, alături de președintele Asociației Filantropia 
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Ortodoxă Huși și colaboratori de la Centrul Eparhial, au dus ajutoare pentru românii și ucrainenii din regiunea 

Cernăuți. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 6 martie, ora 18:01) /lbadiu 

RRA: Călătoria cu trenul a refugiaților ucraineni, care pleacă din România spre Ungaria, este 

gratuită 

RADOR (6 martie) - De aseară, călătoria refugiaților ucraineni care pleacă din România spre Ungaria este 

gratuită, în urma discuțiilor dintre CFR Călători și compania omologă ungară MÁV-START. CFR Călători va 

emite biletul gratuit până la frontieră, iar conductorul MAV, mai departe pe teritoriul Ungariei până la Budapesta, 

sau până la următoarea frontieră. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 6 martie, ora 00:03) /lalexandrescu 

REUTERS: SUA condamnă noua legislație mass-media din Rusia 

RADOR (6 martie) - Statele Unite au condamnat, sâmbătă, noua legislație adoptată în Rusia, care prevede 

o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare pentru diseminarea a ceea ce Kremlinul califică drept "fake news" și a 

făcut apel la măsuri continue, în toate sectoarele, pentru promovarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale. "Condamnăm votul Consiliului Federației Ruse de a aproba o lege ce amenință jurnaliștii cu 

pedepse de până la 15 ani de închisoare", a declarat purtătoarea de cuvânt a Consiliului Național de Securitate al 

Casei Albe, Emily Horne. Noua lege adoptată în Rusia incriminează relatările legate de orice evenimente ce ar 

putea discredita armata țării. (REUTERS - 6 martie, ora 1:48) /mbrotacel/lalexandrescu 

BBC: Aproximativ 1,5 milioane de persoane vor fi părăsit Ucraina, până la sfârșitul acestei 

săptămâni (UNHCR) 

RADOR (6 martie) - Înaltul comisar al ONU pentru refugiați, Filippo Grandi, a declarat că este probabil ca 

1,5 milioane de persoane să fi părăsit Ucraina, până la sfârșitul acestei săptămâni. El a spus că aceasta reprezintă 

o criză a refugiaților "cu cea mai rapidă evoluție" din Europa, de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 6 martie, ora 4:00) /mbrotacel/lalexandrescu 

CNN: OMS confirmă mai multe atacuri asupra unor unități de sănătate din Ucraina, soldate cu 

morți și răniți 

RADOR (6 martie) - Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a confirmat „mai multe atacuri asupra 

[centrelor] de sănătate din Ucraina, care au cauzat morți și răniți”, a declarat  directorul general al OMS, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus. „Sunt investigate rapoarte suplimentare”, a scris Tedros pe contul său de Twitter. 

„Atacurile asupra instituțiilor medicale sau a lucrătorilor încalcă neutralitatea medicală și sunt încălcări ale 

dreptului internațional umanitar”, a adăugat el. Până acum, OMS a confirmat șase atacuri la unități de sănătate, a 

declarat șeful biroului OMS din Ucraina, Jarno Habicht, pentru BBC. (edition.cnn.com - 6 martie) /aboboc/csimion 

CNN: Încercările de evacuare din Mariupol au eșuat, a anunțat pe Twitter Crucea Roșie 

Internațională 

RADOR (6 martie) - Comitetul Internațional al Crucii Roșii (ICRC) a postat duminică un mesaj pe Twitter 

în care a anunțat că încercările de evacuare a civililor din Mariupol, în sud-estul Ucrainei, au eșuat. "Oamenii 

trăiesc în teroare în Mariupol și sunt disperați să ajungă la adăpost. Încercarea de astăzi de evacuare a aproximativ 

200.000 de persoane a eșuat. Eșuarea încercărilor de evacuare scoate în evidență absența unui acord detaliat și 

funcțional convenit între părțile aflate în conflict", a scris ICRC pe Twitter și a adăugat: "Oamenii din Mariupol și 

din alte orașe din Ucraina trăiesc în situații disperate și ei trebuie să fie protejați permanent. Ei nu sunt o țintă. 

Oamenii au nevoie urgentă de apă, alimente și adăpost, bunurile de bază necesare vieții. Avem nevoie de garanții 

de securitate pentru a putea ajunge la ei cu ajutoarele umanitare". (CNN INTERNATIONAL - 6 martie, ora 16:00) 

/mbaciu/asalar 
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CNN: Primul tren cu ajutoare medicale de urgență din partea Médecins Sans Frontières a ajuns 

duminică la Kiev 

RADOR (6 martie) - Primul transport de ajutor medical de urgență din partea organizației Médecins Sans 

Frontières (MSF) (Medici fără Frontiere) a ajuns la Kiev, se arată într-un comunicat emis de organizație. 

Transportul include truse chirurgicale, truse de prim ajutor, medicamente pentru afecțiuni cronice și materiale 

medicale necesare în caz de număr mare de victime. Transportul va fi donat spitalelor locale din Kiev și din alte 

orașe dinspre estul Ucrainei. "Era vital să facem acest lucru cât mai repede. Suntem într-o cursă contracronometru 

aici - nu avem certitudinea că accesul trenurilor spre Kiev va rămâne posibil multă vreme. Am ales ca mijloc de 

transport trenul din motive de viteză și volum mare de transport", a declarat Shristopher Stokes, coordonator MSF 

pentru Ucraina. (CNN INTERNATIONAL, 6 martie, ora 18:00) /mbaciu/lbadiu 

BBC: Radio Europa Liberă își suspendă operațiunile în Rusia 

RADOR (6 martie) - Radio Europa Liberă (RFE/RL) a anunțat că și-a suspendat operațiunile la biroul său 

din Rusia. Într-o declarație a transmis că entitatea sa din Rusia se confruntă cu o procedură de faliment și jurnaliștii 

săi sunt sub presiunea poliției. „Cu cel mai profund regret anunțăm astăzi suspendarea operațiunilor noastre fizice 

de la Moscova. Aceasta nu este o decizie pe care RFE/RL a luat-o de la sine, ci una care ne-a fost impusă de atacul 

asupra adevărului al regimului [Vladimir] Putin”, a declarat Jamie Fly, președinte și CEO al RFE/RL. Organizația 

va continua să încerce să ajungă la publicul rus folosind „orice platformă posibilă”, a adăugat el. Mai multe 

organizații de presă, inclusiv BBC, au fost forțate să suspende temporar activitatea jurnaliștilor în Rusia, ca răspuns 

la o nouă lege care amenință să închidă pe oricine despre care guvernul consideră că a răspândit știri „false”. 

RFE/RL, care emitea pentru publicul rus din 1953, a transmis că va continua să informeze despre invazia Ucrainei, 

din afara Rusiei. (bbc.com - 6 martie, ora 8:36) /aboboc/ilapadat 

XIV.5. Perspectiva de mediu 

BBC: Directorul AIEA, îngrijorat de o serie de probleme de la instalații nucleare din Ucraina 

RADOR (6 martie) - Directorul AIEA a declarat că este foarte îngrijorat de rapoartele din partea autorității 

ucrainene de reglementare în domeniu referitoare la mai multe instalații nucleare. Rafael Grossi a spus că 

autoritățile ucrainene au avut probleme în a contacta personalul de la centrala nucleară de la Zaporijia, aflată acum 

sub control rusesc. Dl Grossi a declarat că situația este "foarte îngrijorătoare", adăugând că orice acțiuni având 

legătură cu operațiunile tehnice de la centrală au acum nevoie de aprobarea comandantului rus de acolo. El a 

subliniat faptul că personalul ucrainean de la centrala nucleară trebuie să aibă permisiunea de a munci și de a lua 

decizii fără niciun fel de imixtiune. Dl Grossi și-a exprimat totodată îngrijorarea în legătură cu rapoartele conform 

cărora forțele ruse au blocat unele legături telefonice și conexiunile internet de la centrală, așa încât comunicațiile 

să nu se poată realiza prin canalele normale. El a spus că probleme similare de comunicare se înregistrează și la 

Cernobîl. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 6 martie, ora 21:01) /opopescu/dsirbu 

7 Martie (Luni) 

XV.1 Perspectiva politică  

RRA: Președintele rus se declară hotărât să-și atingă obiectivele în Ucraina orice s-ar întâmpla 

RADOR (7 martie) -  Președintele rus, Vladimir Putin, se declară hotărât să-și atingă obiectivele în Ucraina 

orice s-ar întâmpla, fie că o va face prin negocieri sau prin război. El a făcut această afirmație într-o convorbire 

telefonică de aproape două ore pe care a avut-o cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Astfel, Vladimir Putin 

dorește ca Ucraina să recunoască independența peninsulei Crimeea, anexată de Federația Rusă în 2014, precum și 

a regiunii Donbas, situată la frontiera dintre cele două țări, cereri pe care ucrainenii le-au respins întotdeauna ca 

inacceptabile. Potrivit unui comunicat al Președinției franceze, citat de corespondenta RRA, Daniela Coman, Putin 

a negat că armata rusă ar trage în ținte civile și l-a asigurat pe Macron că nu a intenționat să atace centralele 
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nucleare din Ucraina. De asemenea, el a afirmat că nu rușii, ci ucrainenii împiedică evacuarea populației civile și 

deplasarea convoaielor umanitare. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 7 martie, ora 0:02) /aburtica/dsirbu 

BBC: Vladimir Putin i-a spus președintelui francez că este decis să își atingă obiectivele din 

Ucraina, prin negocieri sau război 

RADOR (7 martie) - Președintele francez, Emmanuel Macron, i-a cerut din nou lui Vladimir Putin să pună 

capăt invaziei din Ucraina și să permită accesul ajutoarelor umanitare. În cursul unei discuții telefonice, dl Macron 

i-a cerut de asemenea liderului rus să asigure securitatea instalațiilor nucleare ucrainene. O sursă franceză a 

declarat că președintele rus i-ar fi spus dlui Macron că este decis să își atingă obiectivele, prin negocieri sau război. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 7 martie, ora 1:04) /opopescu/dsirbu 

INTERFAX: Israelul a informat SUA despre discuțiile purtate de Bennett cu Putin și cu Zelenski 

RADOR (7 martie) - Autoritățile israeliene au informat Administrația președintelui american, Joe Biden, 

despre discuțiile recente purtate între premierul israelian, Naftali Bennett, și președintele rus, Vladimir Putin, și 

președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite portalul Axios. Eyal Hulata, consilierul guvernamental 

israelian pentru securitate națională, a discutat telefonic sâmbătă și duminică cu omologul său american, Jake 

Sullivan, pentru a-l informa despre discuțiile purtate de premierul israelian, au anunțat surse oficiale israeliene, 

citate de portalul Axios.  Cu o zi înainte, serviciul de presă al Kremlinului a anunțat că pe 5 martie, de comun 

acord, Naftali Bennett a efectuat o scurtă vizită de lucru la Moscova. ''Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, 

a purtat discuții cu Naftali Bennet, în cadrul cărora s-au discutat diverse aspecte ale situației din Ucraina, în 

contextul operațiunii militare speciale a Rusiei pentru protejarea Donbasului'', se specifică într-un comunicat remis 

de Kremlin. De la Moscova, Bennett a plecat la Berlin, unde s-a întâlnit cu cancelarul german, Olaf Scholz. Potrivit 

cotidianului ''Yedioth Ahronoth'', în timpul vizitei, Bennett a purtat convorbiri telefonice cu președintele ucrainean, 

Volodimir Zelenski, și cu președintele francez, Emmanuel Macron. Bennett a plecat într-o vizită neanunțată 

sâmbătă dimineața la Moscova. El a fost însoțit de consilierul pentru securitate națională Eyal Hulata, consilierul 

pentru politică externă Shimrit Meir, secretarul de presă Matan Sidi și ministrul construcțiilor Ze'ev Elkin, care a 

fost și interpret în cadrul discuțiilor purtate la Moscova. Vizita propriu-zisă a premierului israelian în Rusia a 

început să fie programată după ziua de miercuri, săptămâna trecută, când Bennett și Putin au avut o convorbire 

telefonică. Potrivit ''Times of Israel'', care citează o sursă diplomatică bine informată, vizita a fost coordonată cu 

Statele Unite, Germania și Franța. Duminică dimineața, Bennett a revenit în Israel. (www.interfax.ru  - 7 martie) 

/vdraguta/denisse 

REUTERS: Delegația rusă a plecat la noi discuții cu Ucraina (Sputnik Belarus) 

RADOR (7 martie) - O delegație rusă a plecat către Belarus, unde urmează să îi întâlnească pe negociatorii 

ucraineni, pentru a treia rundă de discuții despre oprirea ostilităților, potrivit publicației Sputnik Belarus. 

Săptămâna trecută, părțile au căzut de acord să deschidă coridoare umanitare pentru a permite civililor să iasă din 

zonele de luptă, dar niciunul dintre acestea nu a funcționat până în prezent, părțile acuzându-se reciproc de 

încălcarea cordului local de încetarea a focului. (REUTERS - 7 martie, 11:12) /aionita/sdm2 

RIA NOVOSTI: Membrii delegației ruse care vor lua parte la negocierile ruso-ucrainene au ajuns 

în Belarus 

RADOR (7 martie) - Membrii delegației ruse, care vor lua parte la negocierile ruso-ucrainene cu privire la 

soluționarea crizei dintre Federația Rusă și Ucraina au ajuns în Belarus, anunță Agenția de presă RIA NOVOSTI. 

Primele două runde de negocieri dintre Rusia și Ucraina au avut loc pe 28 februarie și, respectiv, pe 3 martie, a 

treia se preconizează să aibă loc la începutul acestei săptămâni. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/sdm2 

RIA NOVOSTI: Guvernul rus a aprobat lista cu țări neprietenoase față de Rusia 

RADOR (7 martie) - Executivul de la Moscova a aprobat lista statelor și teritoriilor străine care comit acțiuni 

neprietenoase împotriva Rusiei - anunță Cabinetul, printr-un comunicat. Guvernul Federației Ruse a aprobat lista 

statelor și teritoriilor străine care comit acțiuni neprietenoase față de Rusia, incluzând pe listă Australia, Marea 
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Britanie, țările membre ale Uniunii Europene, Islanda, Canada, Liechtenstein, Monaco, Noua Zeelandă, Norvegia, 

Coreea de Sud, San Marino, Singapore, SUA, Taiwan, Ucraina, Muntenegru, Elveția, Japonia, anunță Serviciul de 

presă al Cabinetului de Miniștri. "Guvernul a aprobat o listă de state și teritorii străine care comit acțiuni 

neprietenoase împotriva Rusiei, împotriva companiilor din Rusia și a cetățenilor ruși. În acest sens, a fost semnată 

o ordonanță guvernamentală", se mai  specifică în comunicat. ''Lista include: Australia, Albania, Andorra, Regatul 

Unit, inclusiv Jersey, Anguilla, Insulele Virgine Britanice, Gibraltar, statele membre ale Uniunii Europene, 

Islanda, Canada, Liechtenstein, Micronezia, Monaco, Noua Zeelandă, Norvegia, Republica Coreea, San Marino, 

Macedonia de Nord, Singapore, SUA, Taiwan, Ucraina, Muntenegru, Elveția, Japonia'', potrivit comunicatului. 

(www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/sdm2 

REUTERS: Purtătoarea de cuvânt a lui Navalnîi îndeamnă femeile ruse să protesteze împotriva 

războiului din Ucraina 

RADOR (7 martie) - Kira Iarmiș, purtătoarea de cuvânt a liderului opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, aflat în 

închisoare, a îndemnat femeile din întreaga țară să folosească Ziua Internațională a Femeii, pentru a cere oprirea 

războiului din Ucraina. "Fac un apel către toate femeile să iasă pe străzi mâine, la ora 14:00 și să ceară oprirea 

războiului", a scris ea pe Twitter. Nu pentru că femeile au un rol special în a aduce pacea. Ci pentru că știm prea 

bine ce preț trebuie să plătim pentru acest război. Și trebuie să îl oprim." Navalnîi însuși i-a îndemnat săptămâna 

trecută pe ruși, într-o declarație publicată în numele lui, să protesteze împotriva invaziei, la ora 19:00 în zilele de 

săptămână și la ora 14 la sfârșit de săptămână și în zile de sărbătoare - cum ar fi Ziua Femeii. El a afirmat că 

protestele din Rusia și din afară vor fi un indiciu că nu toți rușii susțin războiul și vor demonstra solidaritate cu 

miile de oameni care au fost reținuți în protestele împotriva războiului, de la începutul invaziei, pe 24 februarie. 

(REUTERS - 7 martie) /aionita/sdm2 

RIA NOVOSTI: MAE al Rusiei anunță că o rundă de discuții între Lavrov și Kuleba va avea loc 

în Turcia 

RADOR (7 martie) - Ministerul rus de Externe a anunțat că o rundă de discuții între ministrul rus de externe, 

Serghei Lavrov, și omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, va avea loc în marja Forumului Antalya din Turcia. 

Ministerul rus al Afacerilor Externe anunță, potrivit unui comunicat: ''În marja Forumului din Antalya din 

Turcia  

este programată o rundă de discuții între Lavrov și Kuleba, la care vor participa reprezentanți ai Ministerului 

turc al Afacerilor Externe'', relatează Agenția de presă RIA NOVOSTI. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/sdm2 

RIA NOVOSTI: Reprezentanții Ministerului rus al Apărării și ai ONU au examina situația din 

Ucraina 

RADOR (7 martie) - Reprezentanții Ministerului rus al Apărării și ai ONU au discutat despre cooperarea 

umanitară în Ucraina. Reprezentanții Ministerului rus al Apărării și ai ONU au avut o întâlnire în capitala Rusiei 

consacrată cooperării umanitare în Ucraina, a anunțat luni Ministerul rus al Apărării. ''În conformitate cu acordurile 

la care s-a ajuns, în timpul unei convorbiri telefonice între ministrul apărării al Federației Ruse, generalul de armată 

Serghei Șoigu, și secretarul general al ONU, Antonio Guterres, pe 7 martie, prima întâlnire a reprezentanților 

Ministerului Apărării al Federației Ruse și ONU a avut loc la Moscova. S-a discutat despre un algoritm de 

cooperare a părților în soluționarea problemelor umanitare de pe teritoriul Ucrainei, republicile populare Donețk 

și Lugansk", a specificat ministerul. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/ilapadat 

TASS: Dmitri Peskov a declarat că Rusia este pregătită să înceteze acțiunile armate "în orice 

moment" 

RADOR (7 martie) - Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat Agenției Reuters că Rusia 

este pregătită să înceteze acțiunile armate "în orice moment", dacă Ucraina îi va respecta cerințele. Potrivit 

afirmațiilor sale, Ucraina ar trebui să modifice Constituția și să renunțe la pretențiile de a adera la "orice bloc". 

(www.tass.ru - 7 martie) /ssirbu/ilapadat 
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RIA NOVOSTI: Putin a discutat cu Charles Michel, președintele Consiliului European, situația 

din Ucraina 

RADOR (7 martie) - Președintele rus Putin a discutat despre situația din Ucraina cu Charles Michel, 

președintele Consiliului European, anunță Agenția de presă RIA NOVOSTI. În cadrul convorbirii telefonice, Putin 

a prezentat, explicând poziția Federației Ruse în legătură cu operațiunea militară specială din Ucraina, și sprijinul 

acordat celor două republici Lugansk și Donețk. Președintele rus, Vladimir Putin a dat asigurări că militarii ruși 

întreprind în Ucraina toate măsurile pentru a salva viețile cetățenilor pașnici din Ucraina. (www.ria.ru - 7 martie) 

/vdraguta/ilapadat 

TASS: Convorbire telefonică Serghei Lavrov - Hossein Amir-Abdollahian privind situația din 

Ucraina 

RADOR (7 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și ministrul de externe al Iranului, Hossein 

Amir-Abdollahian, au avut, luni, o convorbire telefonică în timpul căreia au discutat situația din Ucraina. După 

cum au anunțat surse din cadrul Ministerului rus de Externe, părțile au discutat, de asemenea, situația din jurul 

Planului Comun și Cuprinzător de Acțiune privind programul nuclear iranian (JCPOA) în contextul negocierilor 

de la Viena. "Accentul principal a fost pus pe restabilirea realizării integrale a Planului Comun și Cuprinzător de 

Acțiune (JCPOA) privind programul nuclear iranian în contextul negocierilor aflate în derulare la Viena. S-a 

subliniat că reanimarea JCPOA ar trebui să asigure faptul că toți participanții săi au drepturi egale în ceea ce 

privește dezvoltarea nerestrictivă a cooperării în toate domeniile, fără nicio discriminare" - se afirmă în 

comunicatul MAE al Rusiei. (www.tass.ru - 7 martie) /ssirbu/ilapadat 

REUTERS: Miliardarul rus Vladimir Lisin pledează pentru o soluție pașnică și rapidă la conflictul 

din Ucraina 

RADOR (7 martie) - Miliardarul rus Vladimir Lisin, acționar principal al uneia dintre cele mai mari oțelării 

din Rusia, Novolipețk, a declarat luni că o rezoluție diplomatică și pașnică la conflict este întotdeauna preferabilă 

utilizării forței. Miliardarul Lisin a transmis o scrisoare angajaților săi, în care a subliniat că pierderile de vieți 

omenești din Ucraina sunt o tragedie care va putea fi foarte greu de justificat. Vladimir Lisin a mai spus că speră 

să se rezolve în curând conflictul din Ucraina. (REUTERS - 7 martie, ora 17:00) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Maria Zaharova a spus că știrea falsă despre bombardarea Babi Iar discreditează OSCE 

RADOR (7 martie) - Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a subliniat că 

acuzațiile false ale OSCE, conform cărora artileria rusă ar fi tras asupra memorialului victimelor nazismului din 

Babi Iar, discreditează atât organizația, cât și președinția acesteia, a scris Zaharova, luni, pe canalul său Telegram. 

Maria Zaharova a atras atenția asupra faptului că reprezentanții personali ai actualei președinții poloneze a OSCE 

pentru toleranță și nediscriminare au fost revoltați de atacul cu rachete țintit asupra centrului de televiziune din 

Kiev, care ar fi dus la deteriorarea memorialului victimelor nazismului din Babi Iar. Potrivit diplomatului rus, 

reprezentanții OSCE au dezvoltat "în mod creativ" minciuna președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, care a 

lansat un fake despre memorialul deteriorat. În același timp, a menționat Zaharova, dezmințirea a venit de la 

jurnalistul israelian Ron Ben-Yishai, care a vizitat memorialul și nu a găsit semne de deteriorare sau distrugere. 

"Însă falsa "condamnare" continuă să fie afișată pe site-ul organizației, discreditând atât OSCE, cât și președinția 

acesteia" - a subliniat reprezentantul MAE rus. "Funcționarii OSCE ucid această organizație" - a scris diplomatul 

rus. https://tass.ru/politika/13996021 (www.tass.ru - 7 martie) /ssirbu/ilapadat 

MTI: Războiul din Ucraina - Moscova a aprobat lista țărilor neprietenoase cu Rusia, printre care 

se află și Ungaria 

RADOR (7 martie) - Toate statele membre ale Uniunii Europene, astfel și Ungaria, au fost trecute pe lista 

țărilor și teritoriilor neprietenoase cu Rusia, aprobată luni de Guvernul rus. Potrivit documentului, statul rus, 

cetățenii și companiile ruse își vor putea achita datoriile în valută în ruble față de creditorii străini de pe lista țărilor 
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neprietenoase. În plus, toate tranzacțiile companiilor rusești derulate cu cetățenii și companiile din statele trecute 

pe listă trebuie să fie aprobate de Comisia de control a investițiilor străine. (MTI - 7 martie) /rganciu/avladucu 

RIA NOVOSTI: Vladimir Medinski a declarat că așteptările de la negocierile cu Ucraina nu s-au 

materializat 

RADOR (7 martie) - Asistentul președintelui Rusiei, Vladimir Medinski, care a reprezentat Rusia la 

negocierile de astăzi purtate cu delegația Ucrainei, în regiunea Brest, din Ucraina, a declarat că așteptările de la 

actuala rundă de negocieri nu s-au materializat. Așteptările părții ruse de la actuala rundă de negocieri purtate cu 

Ucraina nu s-au concretizat - a afirmat Vladimir Medinski, potrivit corespondentului Agenției de presă RIA 

NOVOSTI. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/atataru 

TASS: Maria Zaharova a declarat că uciderea lui Kireev nu a beneficiat de o acoperire largă în 

mass-media occidentală 

RADOR (7 martie) - Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a atras atenția 

asupra faptului că uciderea membrului delegației ucrainene participant la negocierile cu Rusia, Denis Kireev, nu a 

beneficiat de o mare acoperire în presa occidentală. "Uciderea la 5 martie 2022, la Kiev, a lui Denis Kireev, 

membru al delegației ucrainene la negocierile cu Rusia, nu a beneficiat de o mare acoperire în mass-media 

occidentală. Iar acolo unde a fost acoperită, nu au existat niciun fel de concluzii politice cu privire la anormalitatea 

a ceea ce se întâmplă în conducerea de la Kiev" - a scris Zaharova pe canalul său Telegram. Maria Zaharova a 

analizat modul în care acest subiect a fost prezentat în materialele de știri ale presei occidentale. În special, în 

Germania, asasinarea lui Kireev a fost reflectată în principal de presa galbenă și regională. "Astfel, tabloidul Bild 

a scris că negociatorul ucrainean a fost lichidat în cadrul operațiunii SBU în timpul arestării. Motivul arestării - 

trădarea. În același timp, s-a subliniat că Kireev, se pare, era un agent dublu, a cărui sarcina era să organizeze 

"acoperirea spionilor inamici" - a adăugat ea. În SUA, uciderea membrului delegației ucrainene la negocierile de 

la Gomel a rămas practic neobservată, singura publicație relativ mare care a acoperit crima de la Kiev a fost ziarul 

conservator "The Epoch Times". Mass-media italiană a acordat multă atenție acestui caz, dar l-a prezentat 

unilateral - într-o direcție antirusă. Presa centrală a Franței a ignorat știrile despre uciderea lui Kireev, dar 

informația a beneficiat în schimb de acoperire în mass-media "alternative" de pe internet și este, de asemenea, 

discutată pe larg pe rețelele de socializare" - a declarat Zaharova. Potrivit diplomatului rus, mass-media din 

Bulgaria a acoperit crima în mod obiectiv, fără tentă emoțională. În Grecia, uciderea lui Kireev a fost larg 

mediatizată de mass-media, majoritatea publicațiilor citează două versiuni ale morții sale: cea din ziarul Pravda - 

despre uciderea sa de către ofițerii SBU în legătură cu presupusa trădare și cea a Ministerului Apărării al Ucrainei 

- despre o moarte eroică în timpul unei operațiuni speciale. În Canada, Țările de Jos, Islanda, această poveste nu a 

fost  acoperită deloc, iar în alte țări occidentale, subiectul a fost menționat doar pe scurt de unele publicații. 

Anterior, presa ucraineană, citându-și sursele proprii, a anunțat că un membru al delegației ucrainene la negocierile 

cu Federația Rusă din prima rundă, Denis Kireev, a fost ucis în timp ce era reținut de SBU, el fiind suspectat de 

trădare. O fotografie cu cadavrul bărbatului a fost publicată pe web și se presupune că a fost făcută la locul uciderii 

lui Kireev. https://tass.ru/politika/13996281 (www.tass.ru - 7 martie) /ssirbu/asalar 

 

RIA NOVOSTI: Leonid Sluțki a evaluat perspectivele viitoarei runde de negocieri pe care Rusia o 

va purta cu Ucraina 

RADOR (7 martie) - După finalizarea celei de-a treia runde de negocieri purtate luni în regiunea Brest din 

Belarus, dintre Rusia și Ucraina, deputatul rus Leonid Sluțki, prezent la aceste discuții, a declarat că Moscova nu 

se așteaptă la obținerea unor rezultate rapide în cadrul negocierilor purtate cu Kievul. Negocierile dintre Rusia și 

Ucraina vor fi reluate cât se poate de curând posibil, însă Moscova nu-și face iluzii că data viitoare vor fi obținute 

rezultate. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/avladucu 
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RIA NOVOSTI: Rusia a abordat într-un mod categoric problema coridoarelor umanitare, a 

declarat Vladimir Medinski 

RADOR (7 martie) - Consilierul președintelui rus, Vladimir Medinski, care a condus delegația rusă la cea 

de-a treia rundă de negocieri cu Kievul, care a avut loc luni în regiunea Brest din Belarus, a declarat în finalul 

acestor discuții că Rusia a abordat într-un mod categoric problema coridoarelor umanitare, crearea acestor 

coridoare umanitare în Ucraina. Negocierile ruso-ucrainene de luni din Belarus au durat aproape trei ore, anunță 

Ambasada Federației Ruse în Belarus, potrivit corespondentului Agenția de presă RIA NOVOSTI. (www.ria.ru - 

7 martie) /vdraguta/atataru 

RIA NOVOSTI: Leonid Sluțki a anunțat că viitoarea rundă de negocieri dintre Rusia și Ucraina 

va avea loc cât se poate de curând 

RADOR (7 martie) - După finalizarea celei de-a treia runde de negocieri purtată luni în regiunea Brest din 

Belarus, dintre Rusia și Ucraina, deputatul rus Leonid Sluțki, prezent la aceste discuții, a declarat că viitoarea 

rundă de negocieri pe care Rusia o va purta cu Ucraina va avea loc cât se poate de curând, relatează corespondentul 

Agenției de presă RIA NOVOSTI. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/avladucu 

REUTERS: Rusia susține că încă nu există evoluții pozitive în discuțiile cu Ucraina 

RADOR (7 martie) - Negociatorii ruși au declarat că nu au de raportat evoluții pozitive în urma discuțiilor 

cu Ucraina și au avertizat să nu existe așteptări ca următoarea rundă de convorbiri să aducă un rezultat final. 

Discuțiile "nu sunt ușoare, este prea devreme să vorbim despre ceva pozitiv", a declarat negociatorul Vladimir 

Medinski. "Sperăm că data viitoare putem face un pas mai mare înainte", a mai adăugat el. (REUTERS - 7 martie, 

ora 20:47) /aboboc/atataru 

BBC: Președintele ucrainean a condamnat furios atacurile ruse care au ucis civili 

RADOR (7 martie) - Președintele ucrainean a condamnat furios atacurile ruse care au vizat civili. Într-o 

declarație video, dl Zelenski a spus că uciderea civililor ucraineni prin bombardamente de artilerie și atacuri cu 

rachete nu vor fi niciodată uitate: "Rusia a anunțat oficial că mâine vor avea loc bombardamente asupra teritoriului 

nostru, asupra fabricilor noastre, asupra complexelor noastre de apărare. Multe dintre acestea au fost construite cu 

decenii în urmă, chiar de guvernul sovietic. Mii de oameni lucrează acolo, sute de mii locuiesc în apropierea. Asta 

este o crimă, o crimă deliberată". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 7 martie, ora 3:01) /opopescu/denisse 

BBC: Ucraina va solicita La Haga o decizie de urgență care să oprească invazia rusă 

RADOR (7 martie) - Ucraina va merge la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, luni, solicitând o 

decizie de urgență, prin care să i se ceară Rusiei să își înceteze invazia. Kievul a cerut Curții să îl ajute să pună 

capăt bombardării orașelor și civililor, prin emiterea unui ordin care să încerce să împiedice deteriorarea 

suplimentară a situației. Cazul a fost înaintat ca răspuns față de sugestia președintelui Vladimir Putin, că invazia 

rusă este justificată de necesitatea de a proteja cetățenii care au fost victime ale agresiunilor și genocidului. Partea 

ucraineană susține că acesta a fost un pretext fals și că nu există nicio dovadă că ar fi avut loc un genocid, drept 

care invazia nu are baze legale. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 7 martie, ora 9:00) /aionita/sdm2 

 

INTERFAX: Rusia și Ucraina au convenit să nu anunțe condițiile negocierilor, până în momentul 

în care nu vor fi convenite "poziții comune" 

RADOR (7 martie) - Membrii delegațiilor de la negocierile ruso-ucrainene cu privire la criza dintre 

Federația Rusă și Ucraina nu vor face publice condițiile propuse, până în momentul în care nu vor fi convenite 

''poziții comune'' de către ambele părți, a precizat Mihailo Podoliak, consilier al șefului Oficiului Președintelui 

Ucrainei. "Procesul de negociere este în desfășurare, el decurge extrem de dificil. Există numeroase opțiuni 

exprimate atât de o parte, cât și de cealaltă parte. Am convenit (...) ca, până în momentul în care nu punem de 

acord pozițiile comune, să nu ieșim cu declarații pentru ca să nu se înceapă să se exercite presiune din partea 
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opiniei publice asupra acestor poziții'', a declarat Podoliak, într-un interviu acordat jurnalistei din Rusia, Iulia 

Latînina, pentru canalului ei de YouTube. ''În acest stadiu, nu doresc să provoc niște lucruri greșite prin a face 

publice unele ipoteze...'', a adăugat el. Primele două runde de negocieri dintre Rusia și Ucraina au avut loc pe 28 

februarie și, respectiv, pe 3 martie, a treia se preconizează să aibă loc pe la începutul acestei săptămâni. 

(www.interfax.ru  - 7 martie) /vdraguta/sdm2 

REUTERS: Ucraina susține că propunerea Rusiei referitoare la coridoarele umanitare este 

"complet imorală" 

RADOR (7 martie) - Ucraina a declarat luni că propunerea Rusiei legată de coridoarele umanitare este 

"complet imorală", după ce Moscova a sugerat că va permite cetățenilor să fugă din orașele ucrainene, cu condiția 

ca aceștia să meargă în Belarus sau Rusia. Un purtător de cuvânt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a 

afirmat că cetățenii ucraineni ar trebui să poată să își părăsească locuințele prin teritoriul ucrainean și a acuzat 

Rusia de împiedicarea deliberată a încercărilor de evacuare. "Este o narațiune complet imorală. Suferința 

oamenilor este folosită pentru a crea imaginea de televiziune dorită", a scris purtătorul de cuvânt într-un mesaj. 

"Aceștia sunt cetățeni ai Ucrainei, ar trebui să aibă dreptul de a fi evacuați pe teritoriul Ucrainei". (REUTERS - 7 

martie) /aionita/sdm2 

RBC: Peste 11.000 de militari ruși au murit în Ucraina 

RADOR (7 martie) - Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a actualizat, luni, bilanțul 

pierderilor înregistrate de Rusia în războiul declanșat pe teritoriul ucrainean. Astfel, începând cu data de 24 

februarie, când a invadat Ucraina, Rusia a pierdut pe front peste 11.000 de militari. De asemenea, armata 

ucraineană a distrus 290 de tancuri rusești, 999 de blindate, 117 sisteme de artilerie, 50 de lansatoare de rachete, 

23 de sisteme de apărare aeriană, 454 de vehicule, 3 bărci, 60 de cisterne transportatoare de combustibil și 7 drone. 

Totodată, ucrainenii au doborât 46 de aeronave rusești și 68 de elicoptere. (www.rbc.ua - 7 martie) /sdan/sdm2 

RBC: Kievul califică drept inacceptabilă propunerea Moscovei privind deschiderea unor "culoare 

umanitare" pentru evacuarea ucrainenilor în Rusia 

RADOR (7 martie) - După două încercări eșuate de evacuare a civililor prin culoare umanitare, ocupanții 

ruși propun "culoare" proprii, prin care ucrainenii să fie "evacuați" în Federația Rusă - a anunțat, luni, ministrul 

reintegrării de la Kiev, Irina Vereșciuk. Oficialul a calificat propunerea Rusiei drept absurdă și inacceptabilă. 

"Rusia a zădărnicit deja de două ori planurile de a deschide culoarele umanitare, bombardând rutele stabilite. Iar 

acum. rușii spun că sunt gata să deschidă coridoarele, dar spre Federația Rusă. Adică vor ca cetățenii noștri să 

meargă pe teritoriul Rusiei. Este absurd, cinic, inacceptabil" - a remarcat Vereșciuk. Ministrul a cerut întregii lumi 

civilizate să facă presiuni asupra Rusiei. "Avem nevoie de culoare umanitare. Trebuie să evacuăm ucrainenii civili 

și străinii din zonele fierbinți. Contează doar mesaje oficiale transmise de autoritățile ucrainene! Doar acestea stau 

la baza activității culoarelor umanitare pe teritoriul ucrainean" - a adăugat Irina Vereșciuk. (www.rbc.ua - 7 martie) 

/sdan/sdm2 

REUTERS: Ucraina acuză Rusia că încearcă să manipuleze liderii mondiali prin condițiile legate 

de coridoarele umanitare 

RADOR (7 martie) - Rusia încearcă să îl manipuleze pe președintele francez Emmanuel Macron și pe alți 

lideri occidentali cerând ca toate coridoarele umanitare din Ucraina să iasă prin Rusia sau Belarus, a declarat luni 

un oficial ucrainean. Vicepremierul Irina Vereșciuk a afirmat că Ucraina solicită Rusiei să fie de acord cu încetarea 

focului începând de luni dimineață, pentru a permite ucrainenilor să evacueze către orașul ucrainean vestic Lviv. 

Ucraina a primit propunerea Rusiei luni dimineață, după ce Macron a purtat discuții cu președintele rus Vladimir 

Putin, a afirmat ea în cadrul unei informări televizate. (REUTERS - 7 martie) /aionita/sdm2 
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UKRAINSKA PRAVDA: Următoarea rundă de negocieri între Ucraina și Rusia ar putea începe 

la ora 15:00 

RADOR (7 martie) - Delegația Ucrainei și cea a statului agresor Federația Rusă se pregătesc să participe la 

cea de-a treia rundă de negocieri cu privire la încetarea ostilităților - transmite, luni, ziarul Ukrainska Pravda. 

Potrivit deputatului ucrainean David Arahamia, membru al delegației Kievului, reprezentanții Rusiei au plecat 

deja în Belarus. Arahamia a confirmat că negocierile ar trebui să înceapă, luni, la ora 15:00. (www.pravda.com.ua 

- 7 martie) /sdan/sdm2 

UKRAINSKA PRAVDA: Ucraina respinge acuzațiile propagandei ruse privind existența unor 

"programe biologice militare" finanțate de SUA 

RADOR (7 martie) - Ministerul Sănătății de la Kiev respinge informațiile răspândite în media de propagandă 

rusă despre o presupusă "curățare de urgență de către Kiev a urmelor unui program biologic militar implementat 

în Ucraina și finanțat de Departamentul Apărării al SUA" - transmite, luni, ziarul Ukrainska Pravda. Instituția 

demontează minciuna răspândită de propaganda rusă privind "distrugerea agenților patogeni deosebit de 

periculoși" din centrele pentru controlul și prevenirea bolilor din Poltava și Harkiv. "Subliniem, încă o dată, că nu 

există 'laboratoare americane' pe teritoriul Ucrainei. Toate laboratoarele existente în Ucraina îndeplinesc un singur 

obiectiv comun: indicarea și identificarea agenților patogeni ai bolilor infecțioase care au un potențial epidemic 

semnificativ și/sau o importanță internațională și sunt supuse reglementărilor internaționale în domeniul sănătății. 

De asemenea, Ministerul Sănătății al Ucrainei atrage atenția asupra faptului că, în documentele publicate, nu există 

nici măcar o tulpină deosebit de periculoasă despre care mass-media agresorului scriu într-un mod atât de activ" - 

a transmis Ministerul ucrainean al Sănătății. (www.pravda.com.ua - 7 martie) /sdan/sdm2 

UNIAN: Zelenski face apel la comunitatea internațională să boicoteze relațiile comerciale cu Rusia 

RADOR (7 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut apel la comunitatea internațională 

să boicoteze relațiile comerciale cu Federația Rusă, din cauza războiului declanșat împotriva țării sale. "Ne apărăm 

de 12 zile împotriva invaziei. Nu am vrut niciodată acest război, dar ne-a fost adus. Nu am visat niciodată să 

ucidem, dar trebuie să alungăm inamicul de pe pământul nostru și din viața noastră. Trebuie să îndurăm ceea ce 

niciun alt popor al Europei nu a mai văzut de 80 de ani. Exact aici, pe pământul nostru, se decide dacă altcineva 

din Europa va deveni victima aceleiași agresiuni" - a afirmat Zelenski, într-un nou mesaj video, transmis luni, pe 

contul său de Telegram. Președintele ucrainean a menționat că a discutat cu liderii lumii și a aflat de la aceștia 

următorul lucru: Ucraina decide viitorul continentului - prin rezistența sa, iar prietenii săi - prin intermediul 

ajutorului pe care îl furnizează. "Dacă invazia continuă și Rusia nu și-a abandonat planurile împotriva Ucrainei, 

înseamnă că este nevoie de un nou pachet de sancțiuni, de noi sancțiuni, de noi măsuri restrictive împotriva 

războiului, de dragul păcii. Este nevoie de un boicot al exporturilor rusești, în special renunțarea la petrolul și 

produsele petroliere din Rusia. Acest lucru poate fi numit embargo sau doar o măsură care ține de moralitate, 

atunci când refuzi să dai bani unui terorist" - a adăugat Volodimir Zelenski. De asemenea, liderul de la Kiev a 

cerut boicotarea furnizării de bunuri către Federația Rusă. "Dacă nu pot adera la regulile civilizate, atunci nici ei 

(rușii, n.r.) nu ar trebui să primească bunuri și servicii. Să-i hrănească războiul" - a subliniat Zelenski, potrivit 

căruia, comunitatea internațională trebuie să acționeze într-un mod și mai hotărâtor. "Atunci când cineva își pierde 

mințile, trebuie să renunți la frică și să uiți de comerț. Trebuie să te aperi. Atât statele, cât și companiile trebuie să 

dea dovadă de moralitate. Este nevoie de luptă împotriva forțelor neomenești care vor să distrugă însăși omenirea. 

Succesul armatei ucrainene, voința poporului ucrainean, principiul sancțiunilor internaționale - aceasta este calea 

către pace" - a mai declarat președintele Volodimir Zelenski. UNIAN amintește că peste 100 de companii străine 

și-au închis deja magazinele din Rusia și au părăsit această țară, după ce trupele ruse au invadat Ucraina. 

Producătorii finlandezi de produse Valio și Paulig au luat recent aceeași decizie. În plus, Diageo (mărcile Johnnie 

Walker, Guinness), Pernod Ricard (mărcile Chivas Regal, Jameson) și Heineken au suspendat exporturile către 

Federația Rusă, în timp ce Danone și Carlsberg au renunțat la proiectele de investiții în această țară. 

(www.unian.net - 7 martie) /sdan/sdm2 
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INTERFAX: Negocierile dintre Rusia și Ucraina de la Belovejskaia Pușcea sunt programate 

pentru cea de-a doua jumătate a zilei 

RADOR (7 martie) - Negocierile dintre Rusia și Ucraina de la Belovejskaia Pușcea, din Belarus, sunt 

programate pentru cea de-a doua jumătate a zilei. Negocierile dintre Rusia și Ucraina, care au loc în Belarus, ar 

putea începe în următoarele ore. "Negocierile sunt programate să înceapă la ora 15:00, ora Moscovei, dar ora poate 

fi schimbată, din cauza unor probleme legate de logistica delegației ucrainene'', a declarat pentru Agenția de presă 

Interfax, analistul  politic belarus, Iuri Voskresenski, care este un apropiat al organizatorilor acestei întâlnirii. 

Potrivit acestuia, delegația rusă a sosit deja în Belarus. ''Negocierile vor avea loc în Belovejskaia Pușcea, la Casa 

Vânătorului, unde a avut loc runda anterioară'', a spus el. În dimineața zilei de 24 februarie, președintele rus 

Vladimir Putin a anunțat începerea unei ''operațiuni militare speciale în Ucraina''. Țările occidentale au răspuns, 

impunând sancțiuni masive împotriva Rusiei. Pe 28 februarie au început negocierile între reprezentanții Rusiei și 

Ucrainei, care au loc la granița ucraineano-belarusă. A doua rundă a acestor negocieri a avut loc la 3 martie. 

(www.interfax.ru  - 7 martie) /vdraguta/sdm2 

KORRESPONDENT: Zelenski reia apelul către Occident, de a institui o zonă de excludere aeriană 

deasupra Ucrainei 

RADOR (7 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis, luni, un nou mesaj video, în 

care reiterează apelul adresat țărilor occidentale de a ajuta Ucraina să se apere pe cale aeriană - scrie 

Korrespondent. "Pe drapelul nostru, nu există sânge. Nu există și nu vor fi niciodată puncte negre, nici zvastici. 

Drapelul ucrainean reprezintă pământul - pașnic, fertil, auriu și fără tancuri. Reprezintă cerul - pașnic, senin, 

albastru și fără rachete. Așa a fost. Și așa va rămâne" - a subliniat Zelenski. Totodată, liderul de la Kiev a declarat 

că ucrainenii pașnici merită ca cerul deasupra lor să fie închis pentru rachetele inamice. "De câte morți și pierderi 

mai este nevoie pentru a proteja cerul deasupra Ucrainei? Ce îi diferențiază pe oamenii pașnici din Harkiv sau 

Mikolaiv de cei din Hamburg sau din Viena? Așteptăm o decizie. Curățarea cerului. Sau puterea pe care o aveți. 

Sau ne oferiți avioane de luptă și apărare antiaerienă care să ne dea forța de care avem nevoie. Acesta este ajutorul 

pe care lumea ar trebui să-l acorde nu doar Ucrainei. Este un ajutor pentru sine. Pentru a dovedi că omenirea 

învinge. În cel mai scurt timp posibil" - a afirmat Zelenski, într-un mesaj adresat liderilor statelor occidentale. 

Președintele ucrainean a mai amintit că a purtat discuții cu omologul său polonez, Andrzej Duda, cu premierul 

britanic, Boris Johnson, cu premierul italian, Mario Draghi, cu președintele francez, Emmanuel Macron, și cu 

premierul indian, Narendra Modi. Zelenski le-a cerut să introducă noi sancțiuni împotriva Federației Ruse. În 

încheierea mesajului video, Volodimir Zelenski a vorbit despre atacurile nocturne lansate de ruși asupra cartierelor 

rezidențiale din Mikolaiv și Harkiv. Președintele a afirmat că trupele ruse îi țin ostatici pe locuitorii din Irpin, 

Bucea, Hostomel și alte orașe capturate. (www.korrespondent.net - 7 martie) /sdan/sdm2 

UNIAN: A treia rundă de negocieri ucraineano-ruse, programată pentru ora 16:00 

RADOR (7 martie) - A treia rundă de discuții între Ucraina și Rusia privind încetarea ostilităților este 

programată să aibă loc luni, la ora 16:00 - potrivit lui Mihailo Podoliak, consilierul șefului cancelariei prezidențiale 

ucrainene. "Negocieri cu Federația Rusă. A treia rundă. Începând cu 16:00, ora Kievului. Delegația este 

neschimbată" - a scris Podoliak pe Twitter. Acesta a publicat și o fotografie cu delegația ucraineană în drum spre 

Belarus, unde vor avea loc negocierile. (www.unian.net - 7 martie) /sdan/sdm2 

RIA NOVOSTI: Cea de-a treia rundă de negocieri între delegațiile Ucrainei și Rusiei va începe la 

ora 17:00 

RADOR (7 martie) - Cea de-a treia rundă de negocieri între delegațiile Ucrainei și Rusiei va începe luni, 7 

martie, la ora 17:00, ora Moscovei, a declarat negociatorul de la Kiev, consilier al șefului Biroului Președintelui 

Ucrainei, Mihailo Podoliak. Potrivit acestuia, componența delegației ucrainene va rămâne aceeași. Între timp, 

reprezentanții Rusiei au ajuns deja la locul negocierilor din regiunea Brest din Belarus. Componența delegației de 

la Moscova a rămas neschimbată, a informat Sputnik Belarus mai devreme. Primele două runde de negocieri au 

avut loc pe teritoriul Belarus, pe 28 februarie și 3 martie. În cea de-a doua rundă, părțile au ajuns la o înțelegere 
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privind asigurarea în comun a coridoarelor umanitare pentru evacuarea cetățenilor, livrarea de alimente și 

medicamente. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/sdm2 

RIA NOVOSTI: Mihailo Podoleak a anunțat că Ucraina va formula pretenții juridice față de 

Belarus 

RADOR (7 martie) - Ucraina va formula pretenții juridice împotriva Belarus, din cauza operațiunii speciale 

ruse, a declarat Mihailo Podoleak, consilier al șefului Biroului Președintelui Ucrainei. "Indiscutabil că vor exista 

anumite pretenții legale juridice împotriva Republicii Belarus, cu toate că astăzi... Republica Belarus, ca entitate 

juridică, se abține de a lua parte la acțiuni intense împotriva Ucrainei, iar acest lucru este foarte bine", a spus 

Podoleak, într-un interviu acordat jurnalistei ruse Iulia Latînina, postat pe canalul ei de YouTube. Potrivit acestuia, 

președintele Belarus, Aleksandr Lukașenko, înțelege perfect absolut toate consecințele juridice ale unui astfel de 

pas și încearcă să mențină o poziție neutră. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/ilapadat 

REUTERS: Ucraina a declarat că o parte a portului Olvia, de la Marea Neagră, a fost atacat 

RADOR (7 martie) - Ministerul ucrainean al Infrastructurii a declarat luni că o parte a portului Olvia, de la 

Marea Neagră, care este concesionat operatorului QTerminals, din Qatar, a fost ținta unui atac militar. Ministerul 

a transmis că nimeni nu a fost rănit, dar nu a furnizat alte detalii. QTerminals a câștigat concesionarea de 35 de 

ani în 2020, pentru a dezvolta și a controla operațiunile portului. (REUTERS - 7 martie) /aionita/sdm2 

RIA NOVOSTI: Putin și Modi au discutat telefonic despre evacuarea studenților indieni din 

Ucraina 

RADOR (7 martie) - Studenții indieni, care erau reținuți de forțele radicale, au părăsit orașul Harkov, doar 

în urma exercitării unor presiuni internaționale puternice asupra autorităților de la Kiev, transmite Serviciul de 

presă de la Kremlin. Se menționează că președintele rus, Vladimir Putin, l-a anunțat pe premierul indian Narendra 

Modi că armata rusă depune toate eforturile pentru a asigura evacuarea cetățenilor indieni din orașul ucrainean 

Sumi. Narendra Modi i-a mulțumit părții ruse pentru măsurile luate în vederea repatrierii studenților indieni în țara 

lor, se specifică într-un comunicat remis de Kremlin. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/ilapadat 

UNIAN: Demersuri pentru o întâlnire în Turcia între miniștrii de externe ucrainean și rus 

RADOR (7 martie) - Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a transmis, luni, că se lucrează la posibilitatea 

unei întâlniri între șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, și omologul său rus, Serghei Lavrov, în orașul turc 

Antalya. Potrivit UNIAN, o declarație în acest sens a fost făcută de către Oleg Nikolenko, purtătorul de cuvânt al 

MAE de la Kiev. Solicitat de un reporter să comenteze informațiile din presă potrivit cărora Lavrov și Kuleba s-

ar putea întâlni în Antalya, pe 10 martie, Nikolenko a declarat: "Posibilitatea unei astfel de întâlniri este în curs de 

elaborare". (www.unian.net - 7 martie) /sdan/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Kievul a fost de acord să deschidă coridoare umanitare, a anunțat Ministerul rus 

Apărării 

RADOR (7 martie) - Ministerul Apărării a declarat că autoritățile de la Kiev au fost de acord cu deschiderea 

coridoarelor umanitare, la propunerea Rusiei. Partea ucraineană a fost de acord, în cursul dimineții de luni, de a 

deschide coridoare umanitare, la inițiativa părții ruse, cu excepția ajutorului umanitar trimis de Federația Rusă. La 

ora 13:00, ora Moscovei, partea ucraineană nu îndeplinise niciuna dintre condițiile privind crearea unui coridor 

umanitar. Pe parcursul a trei ore, în cele șase coridoare umanitare anunțate s-au semnalat 172 de atacuri armate 

lansate de trupele ucrainene și de naționaliști, anunță Comandamentul Umanitar al Federației Ruse. (www.ria.ru - 

7 martie) /vdraguta/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Ramzan Kadîrov s-a adresat ucrainenilor 

RADOR (7 martie) - Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, le-a cerut ucrainenilor să se opună regimului 

nazist. Liderul cecen a postat un apel adresat poporului Ucrainei pe canalul său de Telegram, în care îi cere 
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poporului ''să nu permită să fie folosit pe post de scut uman''. ''Ucraina este o țară frumoasă în care trăiesc oameni 

buni și frumoși'', a scris el, menționând că rușii, ca și ucrainenii, își doresc ca ''nimeni să nu le submineze pacea 

din țările noastre și din relațiile noastre''. Potrivit acestuia, acum Ucraina este condusă de ''banderoviști, împreună 

cu Zelenski'' și de Washington, care folosește Kievul ''de dragul jocurilor sale politice și militare''. "Ridicați-vă în 

cele din urmă împotriva acestui regim nazist. Rusia și Belarus vă oferă un coridor prin care veți ajunge la frații 

care sunt gata să vă primească, spre deosebire de coridorul către America", a conchis el. (www.ria.ru - 7 martie) 

/vdraguta/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Apel adresat de Ramzan Kadîrov lui Volodimir Zelenski 

RADOR (7 martie) - Într-un apel adresat președintelui Ucrainei de către liderul Ceceniei Ramzan Kadîrov 

acesta i-a cerut lui Volodimir Zelenski să fugă în Rusia, nu în Marea Britanie, adăugând că salvarea poporului 

ucrainean va veni numai după ce acesta se va întâlni și va ajunge la o înțelegere cu președintele rus Vladimir Putin. 

În mass-media au fost vehiculate informații potrivit cărora forțele speciale ale Marii Britanii și ale Statelor Unite 

se pregătesc pentru o eventuală evacuare a lui Zelenski de la Kiev. Aceste informații nu au fost însă confirmate. 

(www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/ilapadat 

INTERFAX: Delegația ucraineană a sosit la Belovejskaia Pușcia pentru negocieri cu Federația 

Rusă 

RADOR (7 martie) - Delegația ucraineană a sosit la Belovejskaia Pușcia din regiunea Brest din Republica 

Belarus, unde luni va avea loc cea de-a treia rundă de negocieri privind soluționarea crizei ucrainene, informează 

agenția belarusă de știri BelTA. Anterior, consilierul șefului Biroului președintelui Ucrainei, Mihail Podoleak, a 

anunțat că negocierile vor începe la ora 16:00, ora Kievului (ora 17:00, ora Moscovei). Potrivit afirmațiilor sale, 

nu vor exista modificări în componența delegației ucrainene. (www.interfax.ru - 7 martie) /ssirbu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Volodimir Zelenski a echivalat sadismul neonazist cu eroismul, afirmă Mihail 

Miagkov 

RADOR (7 martie) - Vladimir Zelenski, prin decizia sa de a conferi un titlu onorific orașelor în care 

neonaziștii îi țin pe civili ostatici, a echivalat astfel sadismul oamenilor lui Bandera cu eroismul pentru întreaga 

lume, a declarat directorul științific al Societății de Istorie Militară Rusă (RVIO), Mihail Miagkov. Menționăm că, 

anterior, Volodimir Zelenski a declarat în timpul unei conferințe că Harkov, Cernihiv, Mariupol, Herson, Gostomel 

și Volnovaha vor deveni orașe-erou. Surse din cadrul comandamentului interdepartamental de coordonare pentru 

răspunsul umanitar din Ucraina au declarat că naziștii ucraineni din Mariupol îi țin ostatici pe civili și se ascund 

în spatele lor folosindu-i ca scut uman. Tactici similare au fost folosite și în alte orașe. (www.ria.ru - 7 martie) 

/ssirbu/ilapadat 

INTERFAX: A început cea de-a treia rundă de negocieri între Rusia și Ucraina 

RADOR (7 martie) - În Republica Belarus a început cea de-a treia rundă de negocieri între delegațiile ruse 

și ucrainene. "Rusia și Ucraina au început a treia rundă de negocieri' - a anunțat corespondentul Interfax în 

emisiunea "Soloviov-Live". Se așteaptă ca, în timpul întâlnirii părțile să discute trei blocuri întregi de subiecte - 

reglementarea politică internă, aspectele umanitare internaționale și problemele de reglementare militară. 

(www.interfax.ru - 7 martie) /ssirbu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Negocierile dintre reprezentanții Rusiei și Ucrainei continuă mai bine de două 

ore 

RADOR (7 martie) - Negocierile între delegațiile rusă și ucraineană au loc în regiunea Brest din Belarus. A 

treia rundă de negocieri între delegațiile de la Moscova și Kiev are loc în regiunea Brest din Belarus, a informat 

Ambasada Rusiei la Minsk. Componența delegației ruse nu s-a modificat. Ea este condusă de consilierul 

prezidențial Vladimir Medinski, adjunctul ministrului rus de externe Andrei Rudenko, viceministrul rus al apărării 

Aleksandr Fomin, ambasadorul Rusiei în Belarus, Boris Grîzlov, și șeful Comisiei pentru afaceri externe a Dumei 

de Stat a Rusiei Leonid Sluțki, au sosit pentru a participa la cea de-a treia rundă. Din partea Ucrainei participă la 
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negocieri consilierul șefului Biroului Președintelui Ucrainei Mihailo Podoleak, liderul Partidului Servitorul 

Poporului din Rada Supremă David Arahamia, ministrul urainean al apărării Oleksi Reznik și alți politicieni. Prima 

rundă de negocieri a avut loc pe 28 februarie în regiunea Gomel din Belarus, după care delegațiile s-au întors în 

capitale pentru a discuta rezultatele întâlnirii cu cei din conducerea țării. În timpul celei de-a doua runde de discuții 

din 3 martie, părțile au convenit să creeze coridoare umanitare. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Negocierile dintre reprezentanții Rusiei și Ucrainei s-au încheiat 

RADOR (7 martie) - Negocierile între delegațiile rusă și ucraineană, care au avut loc în regiunea Brest din 

Belarus, s-au încheiat, a anunțat Ambasada Federației Ruse în Belarus. A treia rundă de negocieri între delegațiile 

de la Moscova și Kiev au avut loc în regiunea Brest din Belarus, a informat Ambasada Rusiei la Minsk. 

Componența delegației ruse nu s-a modificat. Ea este condusă de consilierul prezidențial Vladimir Medinski, 

adjunctul ministrului rus de externe Andrei Rudenko, viceministrul rus al apărării Aleksandr Fomin, ambasadorul 

Rusiei în Belarus, Boris Grîzlov, și șeful Comisiei pentru afaceri externe a Dumei de Stat a Rusiei Leonid Sluțki 

au sosit pentru a participa la cea de-a treia rundă. Din partea Ucrainei participă la negocieri consilierul șefului 

Biroului Președintelui Ucrainei Mihailo Podoleak, liderul Partidului Servitorul Poporului din Rada Supremă David 

Arahamia, ministrul ucrainean al apărării Oleksi Reznik și alți politicieni. Prima rundă de negocieri a avut loc pe 

28 februarie în regiunea Gomel din Belarus, după care delegațiile s-au întors în capitale pentru a discuta rezultatele 

întâlnirii cu cei din conducerea țării. În timpul celei de-a doua runde de discuții din 3 martie, părțile au convenit 

să creeze coridoare umanitare. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Un membru al delegației ucrainene prezent la negocieri a anunțat că s-au 

înregistrat unele progrese în ceea ce privește coridoarele umanitare 

RADOR (7 martie) - Un membru al delegației ucrainene, care a fost prezent luni la negocierile dintre 

delegațiile rusă și ucraineană, care au avut loc în regiunea Brest din Belarus, a anunțat că s-au înregistrat unele 

progrese în ceea ce privește coridoarele umanitare, în special îmbunătățirea logisticii coridoarelor umanitare, 

relatează Agenția de presă RIA NOVOSTI. Negocierile dintre reprezentanții Rusiei și Ucrainei s-au încheiat. 

(www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/ilapadat 

RBC: Cancelaria prezidențială a Ucrainei anunță anumite progrese în negocierile cu Rusia 

RADOR (7 martie) - A treia rundă de negocieri dintre Ucraina și Federația Rusă s-a încheiat, luni seară, în 

Belarus, părțile înregistrând progrese în ceea ce privește logistica în domeniul culoarelor umanitare - potrivit lui 

Mihailo Podoliak, consilier al șefului cancelariei prezidențiale ucrainene. Acesta a mai menționat că discuțiile 

intensive continuă și cu privire la alte puncte aflate pe agenda negocierilor. "A treia rundă de negocieri s-a încheiat. 

Există mici schimbări pozitive în îmbunătățirea logisticii culoarelor umanitare. Continuă consultările intensive 

asupra blocului politic de bază al reglementării, împreună cu încetarea focului și garanțiile de securitate" - a scris 

Podoliak pe Twitter, în jurul orei 20:00. (www.rbc.ua - 7 martie) /sdan/atataru 

 

REUTERS: Discuțiile cu Rusia au făcut unele progrese în ceea ce privește logistica evacuării - 

oficial ucrainean 

RADOR (7 martie) - Un negociator ucrainean prezent la discuțiile cu Rusia a declarat că s-au făcut unele 

progrese mici în ceea ce privește logistica pentru evacuarea civililor, dar nu s-a ajuns la niciun acord care să 

îmbunătățească semnificativ situația generală. Cele două părți vor continua discuțiile privind încetarea focului, a 

spus negociatorul Mihailo Podoliak într-o declarație video. (REUTERS - 7 martie, ora 20:17) /aboboc/atataru 

RIA NOVOSTI: Delegația ucraineană a plecat la bordul a două elicoptere de la negocierile purtate 

cu Rusia 

RADOR (7 martie) - Delegația ucraineană a plecat la bordul a două elicoptere de la locul negocierilor purtate 

cu delegația Rusiei, în regiunea Brest, din Belarus. Două elicoptere ale Forțelor Armate Polone au decolat din zona 

unde au avut loc negocierile dintre Rusia și Ucraina, din regiunea Brest, după ce acestea s-au încheiat, relatează 
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de la fața locului corespondentul Agenției de presă RIA NOVOSTI. A treia rundă de discuții ruso-ucrainene din 

Belarus a durat aproape trei ore. În total, au decolat două elicoptere polone Black Hawk - aceleași care au și adus 

delegația ucraineană la negocieri. Elicopterele nu au așteptat delegația ucraineană la locul unde au avut loc 

negocierile, pe întreaga perioadă a discuțiilor: acestea au adus delegația și apoi au plecat, după care au revenit și 

au preluat-o, după ce discuțiile s-au încheiat. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/avladucu 

RBC: Militarii ruși nu știu să lupte împotriva altor armate și se comportă ca niște barbari (Mihailo 

Podoliak) 

RADOR (7 martie) - Mihailo Podoliak, consilierul șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev, consideră că 

armata rusă nu știe să lupte împotriva altor armate, pentru că se concentrează asupra distrugerii școlilor, spitalelor 

și clădirilor rezidențiale. "Barbarii secolului XXI. Federația Rusă a avariat sau a distrus 202 școli, 34 de spitale, 

peste 1.500 de clădiri rezidențiale, inclusiv blocuri întregi de locuințe. Peste 900 dintre localitățile noastre sunt 

complet fără electricitate, apă, căldură. Armata rusă nu știe să lupte împotriva altor armate. Dar știe 'excelent' cum 

să ucidă cetățeni civili" - a scris Podoliak pe Twitter. (www.rbc.ua - 7 martie) /sdan/atataru 

REUTERS: Putin a desfășurat în Ucraina aproape 100% din forțele militare pregătite - oficial 

american 

RADOR (7 martie) - Președintele rus Vladimir Putin a desfășurat acum în Ucraina aproape 100% din cele 

peste 150.000 de forțe pe care le-a pregătit în afara țării înainte de invazie, a declarat un înalt oficial american al 

apărării. "Aceasta este cea mai precisă estimare a noastră în acest moment", a spus oficialul, vorbind sub condiția 

anonimatului. De asemenea, Pentagonul a ordonat în weekend detașarea a încă 500 de militari în Europa, ceea ce 

ar aduce numărul total de forțe americane de acolo la aproximativ 100.000, a mai spus oficialul. (REUTERS - 7 

martie, ora 20:20) /aboboc/atataru 

REUTERS: SUA, Franța, Germania și Marea Britanie vor continua să sprijine Ucraina după 

invazia Rusiei - Casa Albă 

RADOR (7 martie) - Președintele american Joe Biden și liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii și-au 

reafirmat, într-un apel video, hotărârea de a continua creșterea costurilor asupra Rusiei pentru "invazia sa 

neprovocată și nejustificată a Ucrainei", a transmis Casa Albă. Joe Biden, președintele francez Emmanuel Macron, 

cancelarul german Olaf Scholz și premierul britanic Boris Johnson și-au subliniat angajamentul de a continua să 

ofere asistență umanitară, economică și de securitate Ucrainei. (REUTERS - 7 martie, ora 21:14) /aboboc/atataru 

REUTERS: Ucraina vrea discuții directe între Zelenski și Putin, susține ministrul de externe 

Dmitro Kuleba 

RADOR (7 martie) - Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a declarat că Ucraina dorește discuții 

directe între președinții Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. "Ne dorim de multă vreme o conversație directă 

între președintele Ucrainei și Vladimir Putin, pentru că înțelegem cu toții că el este cel care ia deciziile finale, mai 

ales acum", a spus el într-o transmisiune televizată. "Președintelui nostru nu îi este teamă de nimic, inclusiv de o 

întâlnire directă cu Putin", a adăugat Kuleba. "Dacă nici lui Putin nu îi este teamă, să vină la întâlnire, să se așeze 

și să discute", a mai spus el. (REUTERS - 7 martie, ora 22:20) /aboboc/atataru 

BBC: Danemarca își va majora cheltuielile pentru apărare 

RADOR (7 martie) - Danemarca își majorează cheltuielile pentru apărare, ca urmare a invaziei rusești din 

Ucraina. Premierul danez, dna Mette Frederiksen, a declarat că principalele partide politice au convenit o majorare 

anuală de câte 2,6 miliarde de dolari până în 2033. Ea a afirmat totodată că atacul brutal al lui Vladimir Putin 

împotriva Ucrainei anunță începutul unei noi ere în Europa, care implică un răspuns istoric din partea Danemarcei. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 7 martie, ora 0:04) /opopescu/dsirbu 
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INTERFAX: Emmanuel Macron l-a informat pe Volodimir Zelenski despre convorbirea telefonică 

avută cu Putin 

RADOR (7 martie) - Președintele francez, Emmanuel Macron, a avut o convorbire telefonică cu președintele 

ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia l-a informat despre discuția sa purtată cu președintele rus, Vladimir 

Putin, a informat duminică Palatul Élysée, printr-un comunicat. Biroul Președintelui francez a explicat că Macron 

l-a anunțat pe Zelenski cu privire la disponibilitatea Federației Ruse de a coopera cu AIEA pentru a asigura 

securitatea obiectelor nucleare din Ucraina. ''Au discutat și despre situația umanitară din Ucraina'', se specifică în 

comunicatul remis de Palatul Élysée. Cei de la Palatul Élysée mai indică faptul că Macron a promis că va consolida 

sprijinul umanitar acordat pentru Ucraina. Convorbirea telefonică dintre Macron și Putin a avut loc duminică, mult 

mai devreme față de cea purtată cu Zelenski. (www.interfax.ru  - 7 martie) /vdraguta/sdm2 

INTERFAX:  Ministrul israelian de externe, Yair Lapid, se va întâlni, luni, cu secretarul de stat al 

SUA, Antony Blinken, în Letonia 

RADOR (7 martie) -  Ministrul israelian de externe, Yair Lapid, se va întâlni luni, 7 martie, cu secretarul de 

stat al SUA, Antony Blinken, în Letonia. Potrivit declarațiilor oficialilor israelieni, motivul întâlnirii este 

coordonarea pozițiilor Israelului cu Statele Unite cu privire la criza din Ucraina. Cu o zi înainte, premierul israelian, 

Naftali Bennett, a efectuat o scurtă vizită de lucru la Moscova. (www.interfax.ru  - 7 martie) /vdraguta/denisse 

UNIAN: Președintele Poloniei, despre pregătirea trupelor ruse de a invada Kievul 

RADOR (7 martie) - Președintele polonez, Andrzej Duda, susține că trupelor ruse le lipsesc entuziasmul 

sau disponibilitatea pentru a invada Kievul - potrivit unei postări pe Twitter. "Președintele ucrainean, Volodimir 

Zelenski, mi-a spus că trupele și echipamentele rusești se adună în mod constant lângă Kiev. Dar nu există semne 

de entuziasm sau de pregătire pentru un asalt" - a scris Duda. Președintele Poloniei a mai menționat că apărătorii 

ucraineni sunt pregătiți să lupte și sunt foarte motivați să respingă ofensiva inamicului. (www.unian.net - 7 martie) 

/sdan/sdm2 

REUTERS: Ministrul de finanțe francez nu poate exclude varianta unui al treilea război mondial 

RADOR (7 martie) - Întrebat dacă poate exclude varianta unui al treilea război mondial, ministrul francez 

de finanțe, Bruno Le Maire, a răspuns că, în actuala situație, nimeni nu poate exclude niciun scenariu ipotetic. 

(REUTERS - 7 martie) /aionita/sdm2 

RIA NOVOSTI: Ministrul polonez al mediului, Anna Moskwa, a cerut excluderea Rusiei din AIEA 

și Euratom 

RADOR (7 martie) - Ministrul polonez al mediului, Anna Moskwa, a cerut excluderea Rusiei din Agenția 

Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom). 

''Trupele ruse au intrat atât pe teritoriul Centralei Nucleare Zaporijjia, cât și pe teritoriul Centralei Nucleare 

Cernobîl. Totodată, ambele centrale sunt deservite de aceiași muncitori ucraineni, ca și până acum. Este evident 

faptul că este absolut inacceptabilă orice prezență a forțelor militare ruse și a unor persoane din exterior, cu excepția 

personalului care deservește zilnic centrala, iar acest lucru nici nu poate fi discutat'', a spus ministrul la postul 

public de radio polonez. Potrivit ministrului polon al mediului, Anna Moskwa, ''partea rusă a încălcat toate 

convențiile, inclusiv cele referitoare la exploatarea centralelor nucleare, deși este parte la această convenție și 

desfășoară activități în cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică''. Potrivit acesteia, sunt luate în 

considerare diverse opțiuni de exercitare a unor presiuni asupra Rusiei de către AIEA și Euratom. "În ultimele zile 

au avut loc întâlniri atât la nivel  de reprezentanți ai agențiilor europene, cât și la nivel de experți internaționali. 

Există diverse propuneri, există și propuneri de trimitere a unui audit, a unor inspecții comune. Trebuie să colectăm 

informații, să colectăm documente, pentru a trage concluzii mai târziu și, de asemenea, să retragem Rusiei dreptul 

de a fi membră în toate aceste organizații'', a mai spus ea. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/sdm2 
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RIA NOVOSTI: Ungaria a semnat un decret, prin care interzice furnizarea de arme către Ucraina 

RADOR (7 martie) - Ungaria a semnat un decret, prin care interzice furnizarea de arme către Ucraina de pe 

teritoriul țării sale, anunță Agenția de presă RIA NOVOSTI. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/sdm2 

RIA NOVOSTI: Putin i-a prezentat președintelui Consiliului European o evaluare a desfășurării 

negocierilor purtate de Rusia și Ucraina 

RADOR (7 martie) - În cadrul unei convorbiri telefonice de luni, avută cu Charles Michel, președintele 

Consiliului European, președintele rus, Vladimir Putin, a făcut o evaluare a mersului negocierilor purtate de Rusia 

și Ucraina, confirmând totodată, revendicările bine cunoscute formulate de către Kremlin, anunță Agenția de presă 

RIA NOVOSTI. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/ilapadat 

TASS: Kassîm Jomart-Tokaev a avut o convorbire telefonică cu Frank-Walter Steinmeier despre 

situația din Ucraina 

RADOR (7 martie) - Președintele Kazahstanului, Kassîm Jomart-Tokaev, a avut, luni, o convorbire 

telefonică cu omologul său german, Frank-Walter Steinmeier, în timpul căreia a fost discutată situația din Ucraina, 

a anunțat, luni, serviciul de presă al liderului kazah. "Cei doi șefi de stat au avut un schimb de opinii detaliat cu 

privire la situația din Ucraina. Frank-Walter Steinmeier a exprimat binecunoscuta poziție a Uniunii Europene cu 

privire la motivele deciziei neașteptate a conducerii ruse de a lansa o campanie militară în Ucraina, care a dus la o 

catastrofă umanitară în această țară" - se afirmă în comunicat. Potrivit afirmațiilor lui Tokaev, Kazahstanul este 

pregătit să ofere ajutor umanitar cetățenilor Ucrainei sub formă de medicamente și alte produse necesare, iar în 

prezent sunt analizate opțiunile de transport pentru livrarea ajutorului la destinație. (www.tass.ru - 7 martie) 

/ssirbu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: UE despre medierea conflictului dintre Rusia și Ucraina 

RADOR (7 martie) - UE lucrează cu toți partenerii internaționali care pot juca rolul de mediator între Kiev 

și Moscova pentru a rezolva situația din Ucraina, a declarat Peter Stano, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene 

pentru afaceri externe și politica de securitate. ''UE desfășoară activități cu toți partenerii internaționali care și-au 

exprimat disponibilitatea și care ar putea acționa în calitate de mediator între Ucraina și Rusia pentru a rezolva 

situația'', a spus Stano, răspunzând la o întrebare a jurnaliștilor dacă China, Turcia sau Arabia Saudită și-ar putea 

oferi serviciile în calitate de mediatori. El a adăugat că ''este imposibil să numești un mediator, pentru că atât Rusia, 

cât și Ucraina trebuie să fie de acord cu o astfel de mediere''. Stano a declarat recent că UE ar dori ca de fapt China, 

care are o relație destul de apropiată cu Rusia, să aibă o posibilă influență în încheierea conflictului din Ucraina. 

(www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/ilapadat 

MTI: Ungaria nu va permite transportarea de armament de pe teritoriul său în Ucraina (Viktor 

Orbán) 

RADOR (7 martie) - Ungaria trebuie să fie pregătită pentru faptul că numărul refugiaților va crește și va 

trebui să asigure asistență pentru tot mai mulți oameni, a declarat, luni, premierul Viktro Orbán, reiterând că 

Ungaria nu va permite transportarea de armament de pe teritoriul său în Ucraina. Premierul a sublinat într-o 

înregistrare video postată pe pagina sa de socializare după reuniunea Comandamentului Operativ de Securitate 

Națională: este a 12-a zi de război, am procedat la evaluarea situației. Viktor Orbán a anunțat, totodată, că a fost 

publicat decretul care "prevede clar că de pe teritoriul Ungariei nu poate fi transportat armament pe teritoriul 

Ucrainei". Potrivit premierului este un semn de avertizare că acțiunile militare se apropie din ce în ce mai mult de 

granița cu Ungaria. Asta înseamnă că numărul refugiaților va crește, a adăugat el. "Noi trebuie să fim pregătiți 

pentru a acorda ajutor pentru tot mai mulți oameni", a subliniat premierul, care a adăugat că au fost luate deciziile 

care asigură buna cooperare dintre autorități și ONG-uri. Viktor Orbán a mai relatat că la această ședință au analizat 

și demersurile diplomatice întreprinse săptămâna trecută, deoarece - așa cum a spus - vor fi depuse din nou eforturi 

"în vederea restabilirii păcii". Prin urmare, premierii țărilor Grupului de la Vișegrad (Ungaria, Cehia, Polonia și 

Slovacia) vor avea consultări marți, la Londra, iar joi și vineri vor purta discuții la Paris toți premierii Uniunii 
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Europene. "Vom încerca să blocăm calea războiului și să deschidem negocierile care ar putea duce la pace", a 

conchis Viktor Orbán. (MTI - 7 martie) /rganciu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Spațiul aerian deasupra capitalei Tallinn va fi închis în timpul vizitei lui Antony 

Blinken în Estonia 

RADOR (7 martie) - Spațiul aerian deasupra capitalei estone Tallinn va fi închis marți, în timpul vizitei în 

oraș a secretarului de stat american, Antony Blinken, a anunțat luni Ministerul eston de Transporturi. ''Zona 

temporară de excludere a zborului deasupra capitalei Tallinn va funcționa în intervalul 6:00 - 21:00 (de la 7:00 la 

22:00 ora Moscovei). Zborurile avioanelor vor fi interzise. Interdicția de zbor se aplică și vehiculelor aeriene fără 

pilot (drone)'', se specifică în comunicat. În timpul vizitei, Blinken se va întâlni cu premierul Kaja Kallas și cu 

ministrul de externe din Estonia, Eva-Maria Liimets, potrivit Serviciului de presă al Guvernului Estoniei. Era 

programată și o întâlnire a secretarului de stat cu președintele Estoniei, Alar Karis, însă din cauza faptului că șeful 

statului s-a îmbolnăvit de COVID-19, aceasta nu va mai avea loc. Blinken efectuează un turneu european în 

intervalul 3-8 martie, a precizat Departamentul de Stat al SUA. El vizitează Belgia, Polonia, Republica Moldova, 

Letonia, Lituania și Estonia. În timpul vizitelor în statele baltice, Blinken va discuta despre eforturile comune 

pentru sprijinirea Ucrainei, consolidarea descurajării și apărării NATO, promovarea democrației și a drepturilor 

omului și aprofundarea cooperării economice și energetice cu aliații baltici, a declarat Departamentul de Stat într-

un comunicat. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/ilapadat 

TASS: Emmanuel Macron afirmă că Franța nu este în război cu Rusia, dar exercită presiuni 

diplomatice 

RADOR (7 martie) - Presiunea diplomatică și economică pe care Franța o exercită asupra Rusiei, împreună 

cu partenerii, constituie un răspuns la evenimentele din Ucraina, dar nu înseamnă că Parisul este în război cu 

Moscova, a declarat, luni, președintele francez, Emmanuel Macron, la postul de televiziune LCI. "Noi, europenii, 

precum și aliații noștri, am răspuns cu sancțiuni economice la acțiunile Rusiei în Ucraina, pe care le condamnăm 

cu fermitate. Facem presiuni diplomatice pentru a rezolva conflictul. Dar Franța nu poartă război împotriva Rusiei, 

este important să se înțeleagă acest lucru" - a declarat liderul francez. (www.tass.ru - 7 martie) /ssirbu/ilapadat 

 

CNN: Solicitarea Ucrainei de a adera la UE va fi discutată la Bruxelles în zilele următoare 

(Consiliul European) 

RADOR (7 martie) - Solicitarea Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană se va discuta în "următoarele 

zile", a anunțat luni președintele Consiliului European, Charles Michel, într-un mesaj postat pe Twitter. "UE este 

ferm de partea Ucrainei în eforturile sale de a asigura securitatea nucleară și de a diminua suferințele umanitare 

generate de agresiunea Rusiei", a subliniat Charles Michel. "Solidaritatea, prietenia și asistența fără precedent 

acordate de UE Ucrainei rămân neclintite", a mai spus oficialul european. Între timp, președintele ucrainean, 

Volodimir Zelenski, a scris pe Twitter un mesaj în care a vorbit despre convorbirea cu Charles Michel. "Am 

discutat despre amenințarea asupra instalațiilor nucleare, despre bombardarea infrastructurilor civile și vitale. 

Trebuie să oprim asta. Am pus problema aderării Ucrainei la UE, poporul ucrainean merită asta. Opriți Rusia", a 

scris Volodimir Zelenski pe Twitter. (CNN INTERNATIONAL, 7 martie, ora 15:00) /mbaciu/ilapadat 

MTI: Cei care solicită extinderea sancțiunilor vor ca prețul războiului din țara vecină să fie plătit 

de cetățenii ungari (Péter Szijjártó) 

RADOR (7 martie) - Sancțiunile europene și americane instituite în urma izbucnirii războiului în Ucraina 

provoacă incertitudini extraordinare în economia Europei. Aceste sancțiuni cauzează dificultăți serioase și 

economiei ungare, așa că forintul este una din victimele sancțiunilor de la Bruxelles, a declarat luni ministrul de 

externe, Péter Szijjártó, în orașul ungar Érd, județul Pesta. Potrivit unui comunicat dat publicității de Ministerul 

Afacerilor Externe și Comerțului Exterior din Ungaria, șeful diplomației a subliniat în contextul modificării 

cursului de schimb valutar al forintului că din cauza sancțiunilor s-au creat mari incertitudini în economia 

europeană, menționând că acum una din cele mai mari amenințări pentru economia ungară ar fi sancțiunile care 
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afectează sectorul energetic. "Evident că cei care solicită extinderea sancțiunilor vor ca prețul războiului din țara 

vecină să fie plătit de cetățenii ungari", a subliniat Péter Szijjártó, care a adăugat: "Guvernul ungar nu va susține 

la niciun for internațional măsurile care vor periclita aprovizionarea cu energie a Ungariei. Péter Szijjártó a 

participat la depunerea pietrei de temelie a noii hale de vehicule și a celei de-a doua clădiri de birouri ale societății 

AVL Hungary Kft. Investiția de 12,5 miliarde de forinți, anunțată în 2018, va crea 350 de noi locuri de muncă, iar 

statul a contribuit la realizarea acestui proiect - a cărui fază a doua începe acum -  cu aproximativ trei miliarde de 

forinți. Industria auto, care trece printr-o transformare revoluționară, este coloana vertebrală a economiei ungare, 

iar în ultimii ani au fost începute lucrările pentru trecerea la era electrică, ceea ce s-a dovedit până acum un succes, 

a subliniat Péter Szijjártó, menționând: "Ungaria este pregătită pentru noua eră, a devenit competitivă pentru 

cercetare și dezvoltare și poate asigura unul din cele mai atractive și competitive medii din Europa pentru industria 

auto electrică". Companiile austriece formează a doua cea mai mare comunitate de investiții din Ungaria: 

aproximativ 2.200 de companii asigură 70.000 de locuri de muncă la nivel de țară. AVL List GmbH (AVL) este 

cea mai mare companie independentă din lume pentru dezvoltarea sistemelor de propulsie cu motoare cu 

combustie internă. (MTI - 7 martie) /rganciu/ilapadat 

MTI: China ar putea să aibă un rol important în împiedicarea escaladării războiului (Péter 

Szijjártó) 

RADOR (7 martie) - Potrivit ministrului ungar de externe, China ar putea să aibă un rol important în 

împiedicarea escaladării războiului. Péter Szijjártó a scris despre acest aspect în pagina sa de socializare după ce 

a purtat o discuție telefonică cu ministrul chinez de externe, Wang Yi, cu care a analizat efectele războiului din 

Ucraina asupra securității regionale. "China este membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, astfel că 

ar putea să aibă un rol important în împiedicarea escaladării războiului", a declarat șeful diplomației ungare. Péter 

Szijjártó a adăugat că a mulțumit omologului său pentru "eforturile depuse până acum și pentru că s-au oferit să 

îndeplinească un fel de rol de mediere". Ministrul ungar de externe i-a transmis omologului său chinez  că 

"Ungaria, ca țară vecină, este interesată de restabilirea păcii cât mai curând posibil, iar acum cea mai importantă 

sarcină a noastră este să ne asigurăm că Ungaria nu este atrasă în acest război", a scris în postarea sa Péter Szijjártó, 

care a adăugat: Din acest considerent, Ungaria sprijină toate inițiativele internaționale care vizează crearea păcii 

și lansarea, respectiv continuarea dialogului. Péter Szijjártó a relatat ministrului de externe al Chinei că de la 

izbucnirea războiului au venit în Ungaria 170 de mii de persoane, "iar noi oferim asistență tuturor refugiaților care 

sosesc în Ungaria, în timp ce acordăm ajutor cetățenilor țărilor terțe ca ei să se întoarcă acasă". În prezent se află 

în Ungaria 200 de cetățeni chinezi care au venit din Ucraina și vor pleca acasă, în China în această săptămână, a 

mai precizat Péter Szijjártó, care a adăugat că omologul său a mulțumit și pentru îngrijirea acestor cetățeni. (MTI 

- 7 martie) /rganciu/ilapadat 

 

CNN: Germania și Ungaria nu sprijină sancționarea sectorului energetic al Rusiei 

RADOR (7 martie) - Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a declarat luni că Europa nu poate să își asigure 

necesarul energetic fără importurile din Rusia. Energia este un subiect lăsat în mod deliberat în afara sancțiunilor, 

a mai spus Olaf Scholz într-un comunicat dat presei luni, adăugând că energia rusească "are o importanță esențială" 

pentru viețile cetățenilor Rusiei. Între timp, ministrul de finanțe din Ungaria, Mihaly Varga, a declarat că guvernul 

de la Budapesta nu sprijină niciun fel de sancțiuni asupra sectorului energetic al Rusiei, mai ales că sancțiunile 

deja impuse au vătămat destul de mult economia rusă. (CNN INTERNATIONAL, 7 martie, ora 19:00) 

/mbaciu/ilapadat 

TASS: Consiliul UE a anunțat începerea examinării cererilor de aderare din partea Ucrainei, 

Georgiei și Republicii Moldova 

RADOR (7 martie) - UE a lansat o procedură scrisă în legătură cu cererile Ucrainei, Georgiei și Republicii 

Moldova de a intra în organizație, a anunțat, luni, președinția franceză a Consiliului UE pe contul său de Twitter. 

"UE a lansat o procedură scrisă pentru pregătirea răspunsurilor Comisiei Europene la cererile Ucrainei, Georgiei 

și Republicii Moldova, care au solicitat admiterea în UE" - se arată în mesaj. Potrivit experților, Comisia 

Europeană ar trebui să exprime o opinie oficială cu privire la aceste cereri. Cele 27 de țări trebuie apoi să convină 

dacă sunt de acord să acorde Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova statutul de candidat necesar pentru a începe 
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negocierile lungi și dificile de aderare. Potrivit experților, una dintre condițiile pentru analizarea cererii de admitere 

în UE este stabilitatea politică a țării și viabilitatea economiei acesteia. Procedura constă în mai multe etape. Țările 

candidate trebuie să efectueze reforme pentru a atinge standardele europene. Surse din cadrul cercurilor politice 

franceze nu exclud ca problema începerii negocierilor privind acordarea statutului de candidat Ucrainei, Georgiei 

și Republicii Moldova să poată fi ridicată la summitul UE, care va avea loc la Versailles, în perioada 10-11 martie. 

(www.tass.ru - 7 martie) /ssirbu/ilapadat 

RRA: Comisia Europeană a suspendat cooperarea cu Rusia și Belarus în cadrul mai multor 

programe 

RADOR (7 martie) - Comisia Europeană a suspendat cooperarea cu Rusia și cu aliatul acesteia, Belarus, în 

cadrul Programelor de Cooperare Transfrontalieră ale Instrumentului European de Vecinătate, dar și în cadrul 

Programului Interreg pentru regiunea Mării Baltice. Acest lucru înseamnă, între altele, că nu se vor mai efectua 

plăți către Rusia sau Belarus; suspendarea are efect imediat pentru cele nouă programe de cooperare 

transfrontalieră. Finanțarea totală din partea Uniunii Europene pentru cele opt programe de cooperare cu Rusia 

este de 178 de milioane de euro, în timp ce finanțarea totală din partea Uniunii pentru cele două programe de 

cooperare cu Belarus se ridică la peste 250 de milioane de euro, ne-a transmis reporterul Radio România 

Actualități, Carmen Gavrilă. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 7 martie, ora 19:14) /ilixandru/csimion 

REUTERS: Franța recomandă cetățenilor săi care se află încă în Ucraina să părăsească țara 

imediat 

RADOR (7 martie) - Cetățenii francezi care se află încă în Ucraina ar trebui să părăsească țara fără întârziere, 

a scris Ministerul francez de Externe pe site-ul său. Ministerul a adăugat că Ambasada Franței în Ucraina, acum 

relocată la Lvov, va rămâne operațională. (REUTERS - 7 martie, ora 20:06) /aboboc/atataru 

REUTERS: Autoritățile italiene avertizează companiile cu privire la riscurile cibernetice 

RADOR (7 martie) - Autoritățile italiene de reglementare bancară au avertizat companiile să fie atente la 

posibilele atacuri de hacking, îndemnându-le totodată să respecte sancțiunile impuse Rusiei în urma invaziei din 

Ucraina. "Având în vedere situația, recomandăm companiilor aflate sub supravegherea noastră să acorde cea mai 

mare atenție posibilelor atacuri cibernetice, să intensifice activitățile de monitorizare și apărare", a transmis Banca 

Italiei într-o declarație comună cu supraveghetorul piețelor Consob, supraveghetorul asigurărilor IVASS și 

organismul de combatere a spălării banilor UIF. "Companiile trebuie, de asemenea, să ia în considerare cu atenție 

planurile de continuitate a afacerii pentru a se asigura că backup-ul de date funcționează corect", se adaugă în 

declarație. (REUTERS - 7 martie, ora 20:43) /aboboc/atataru 

BBC: Franța a condamnat ceea ce a numit cinismul moral și politic al președintelui Rusiei legat de 

coridoarele umanitare din Ucraina 

RADOR (7 martie) - Președintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat ceea ce a numit "cinismul moral 

și politic" al președintelui Rusiei, Vladimir Putin, legat de problema coridoarelor umanitare din Ucraina. 

Emmanuel Macron a declarat că ideea generală legată de coridoare "nu este serioasă", pentru că Moscova a oferit 

rute de evacuare numai spre Rusia sau Belarus. Liderul francez a discutat cu Vladimir Putin despre evacuarea 

civililor din Ucraina, în cadrul unei convorbiri telefonice îndelungate avute duminică. Vicepremierul ucrainean 

Irina Veresciuk a cerut Rusiei să respecte coridoarele umanitare trasate de Kiev, nu de Moscova. "Cerem Federației 

Ruse să pună capăt manipulării și trădarii încrederii liderilor mondiali, precum Emmanuel Macron, liderul Chinei, 

al Turciei și al Indiei și să deschidă rutele de evacuare așa cum am specificat. Cerem Federației Ruse să accepte 

rutele noastre, precum și să instaureze încetarea focului, asupra căreia am convenit. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 7 martie, ora 16:00) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Macron a spus că Rusia și poporul rus ar trebui tratați întotdeauna cu respect 

RADOR (7 martie) - Președintele Franței, Emmanuel Macron, care candidează pentru un al doilea mandat, 

a subliniat în timpul primului său miting de campanie despre necesitatea respectării Rusiei și a poporului său. "Este 
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necesar să continuăm dialogul cu liderii, chiar dacă există divergențe, pentru că într-o zi va trebui să revenim la 

masa negocierilor" - a declarat liderul francez la o întâlnire cu alegătorii la Poissy. "Trebuie să tratăm întotdeauna 

Rusia și poporul rus cu respect" - a spus Macron. În același timp, el a cerut "să se facă totul pentru evitarea 

escaladării și extinderea ostilităților" în Ucraina. (www.tass.ru - 7 martie) /ssirbu/atataru 

TASS: Aleksandr Novak a declarat că Rusia nu este implicată în creșterea prețurilor la petrol și 

gaze 

RADOR (7 martie) - Rusia nu are nicio legătură cu creșterea prețurilor la petrol și gaze pe piața mondială, 

acesta a fost rezultatul declarațiilor iresponsabile ale politicienilor europeni, a declarat vicepremierul rus, 

Aleksandr Novak, jurnaliștilor. El a atras atenția asupra declarațiilor politicienilor europeni cu privire la 

problemele energetice, în special asupra apelurilor de a renunța la petrolul și gazele rusești. Potrivit afirmațiilor 

acestuia, oficialii europeni încearcă din nou să transfere problemele și eșecurile propriei politici energetice din 

ultimii ani asupra Rusiei. "Drept consecință, asistăm la o creștere bruscă a prețurilor la resursele energetice. Declar 

în mod responsabil că Rusia nu are nimic de-a face cu creșterea actuală a prețurilor și volatilitatea de pe piață" - a 

declarat Novak. Vicepremierul rus a mai subliniat că Rusia, în urma acuzațiilor nefondate privind criza energetică 

din Europa și impunerea unei interdicții asupra "Nord Stream-2", are tot dreptul să ia o decizie "în oglindă" și să 

impună un embargo asupra pompelor de gaz prin "Nord Stream-1", care este, în prezent, încărcat 100%. "Dar 

deocamdată nu luăm această decizie. Nimeni nu va avea de câștigat din asta. Cu toate că politicienii europeni prin 

declarațiile și acuzațiile lor împotriva Rusiei ne împing fix spre acest lucru" - a subliniat Novak. Potrivit 

afirmațiilor  lui Novak, partea rusă asigură 40% din consumul de gaz al țărilor europene și a fost întotdeauna un 

partener de încredere, iar Gazprom își îndeplinește pe deplin obligațiile contractuale privind furnizarea de gaze. 

(www.tass.ru - 7 martie) /ssirbu/atataru 

TASS: Igor Dodon a cerut autorităților să profite de posibilitatea extinderii exporturile către Rusia 

RADOR (7 martie) - Șeful Uniunii de Afaceri Moldo-Ruse, fostul președinte al Republicii Moldova, Igor 

Dodon, a cerut autorităților să profite de posibilitatea extinderii exportului de produse agricole locale în Rusia. 

Fostul lider moldovean a scris acest lucru, luni, pe canalul său Telegram, comentând decizia "Rosselhoznadzor" 

de a anula, din 5 martie, restricțiile introduse anterior la livrările de fructe cu sâmburi și semințe către Rusia din 

cinci țări, inclusiv Republica Moldova. "Anterior, producătorii moldoveni trebuiau să obțină certificate de la 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor pe baza rezultatelor inspecției efectuate de "Rosselhoznadzor", 

care era de lungă durată. Acum, producătorii noștri vor putea furniza mere, pere, prune, piersici, cireșe, caise către 

piața rusă conform unei proceduri simplificate în mod semnificativ. Volumul livrărilor de aceste produse constituie 

o parte semnificativă a exporturilor moldovenești către Rusia - 94 milioane de dolari, sau 44% din toate exporturile 

către Federația Rusă (2020), care, în consecință, aduce venituri considerabile producătorilor exportatori" - a 

declarat Dodon. Totodată, el a cerut autorităților să se gândească la o nouă logistică de transport, întrucât acum 

exportul de produse moldovenești în Rusia, din cauza evenimentelor din Ucraina, se poate realiza doar prin 

Republica Belarus. "Desigur, noua rută de livrare va necesita costuri mari de transport. În același timp, căutarea 

de noi piețe și intrarea pe acestea vor necesita cheltuieli suplimentare și timp. Este mai bine să folosiți posibilitatea 

pe care partea rusă o oferă acum produselor noastre și menținem această piață încăpătoare. Acum trebuie să gândiți 

și să acționați strategic" - a subliniat Dodon. Menționăm că, la 4 martie, fostul președinte moldovean a calificat ca 

fiind eronate și periculoase declarațiile autorităților despre posibila retragere a țării din CSI. El a numit cererea 

semnată de președintele republicii, Maia Sandu, pentru aderarea republicii la UE drept "o acțiune PR (piar)", 

subliniind că țările CSI reprezintă majoritatea exporturilor Republicii Moldova. Potrivit afirmațiilor sale, Guvernul 

ar trebui să elaboreze noi rute de transport și opțiuni de calcul cu parteneri tradiționali din est, din cauza faptului 

că multe legături economice cu aceștia au fost întrerupte din cauza evenimentelor din Ucraina vecină. Igor Dodon 

consideră că pentru aceasta este necesar să se folosească platforma CSI și Uniunea Economică Eurasiatică, unde 

Republica Moldova are statut de observator din 2018. Amintim că, la 3 martie, Maia Sandu, imediat după Ucraina 

și Georgia, a semnat o cerere de aderare la UE, după care cancelarul german, Olaf Scholz, a spus că aderarea 

Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei la UE nu este o problemă care ar trebui ridicată acum. 

https://tass.ru/ekonomika/13996101 (www.tass.ru - 7 martie) /ssirbu/atataru 
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INTERFAX: Ministrul de interne al Marii Britanii a cerut Interpolului să deconecteze Rusia de la 

sistemul organizației 

RADOR (7 martie) - Priti Patel, secretarul de stat în Ministerul de Interne al Marii Britanii, a declarat că a 

solicitat Interpolului să suspende accesul Rusiei la sistemul organizației, în legătură cu situația din Ucraina. 

''Împreună cu omologii mei din Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă, am făcut astăzi o solicitare prin 

care am cerut sediului central al Interpolului și comitetului său executiv să ia o decizie în această săptămână, în 

conformitate cu normele în vigoare, de a suspenda imediat accesul Rusiei la sistemul său'', a specificat Patel pe 

Twitter. În opinia sa, ''acțiunile Rusiei reprezintă o amenințare directă la adresa securității persoanelor fizice și 

cooperării internaționale în domeniul forțelor de interne''. (www.interfax.ru  - 7 martie) /vdraguta/sdm2 

 

REUTERS: Marea Britanie nu relaxează regulile pentru refugiații ucraineni 

RADOR (7 martie) - Marea Britanie nu își va relaxa regulile pentru refugiații ucraineni care încearcă să 

intre în țară, dar se așteaptă ca procedeul existent să se extindă rapid, a afirmat luni ministrul pentru Europa, James 

Cleverly. Marea Britanie a anunțat deja schema de acordare de vize pentru persoanele care au familiile în țară sau 

care au o persoană ce poate să le sprijine financiar în Regatul Unit, dar Guvernul a fost criticat pentru faptul că nu 

ajută suficient, comparativ cu vecinii săi europeni. "Trebuie să ne amintim că acum două săptămâni această situație 

nu exista deloc", a declarat el pentu BBC TV. "Încercăm să creăm ceva la scară foarte-foarte mare, foarte-foarte 

rapid. Inițial, desigur, va fi mai lent decât am vrea. Dar apoi vom accelera."(REUTERS - 7 martie) /aionita/sdm2 

CNN: Marea Britanie nu mai asigură asistență consulară în prezență fizică în Ucraina 

RADOR (7 martie) - Marea Britanie nu va mai putea asigura asistență consulară în prezență fizică pentru 

britanicii aflați în Ucraina, a anunțat luni Biroul pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare (FCDO). 

"Guvernul Marii Britanii își menține prezența diplomatică în Ucraina, dar nu va mai putea oferi asistență consulară 

în prezență fizică din cauza deteriorării securității", a subliniat FCDO într-o notificare publicată luni. Cetățenii 

britanici care au nevoie de asistență consulară au fost instruiți să apeleze o linie de ajutor disponibilă 24 de ore din 

24 sau să utilizeze serviciile consulare din țările învecinate Ucrainei. Cetățenii britanici au fost, de asemenea, 

sfătuiți să "fie vigilenți" dacă decid să rămână în Ucraina, pe fondul operațiunilor militare de aici și să își 

revizuiască permanent eventualele planuri de plecare din Ucraina. (CNN INTERNATIONAL, 7 martie, ora 16:00) 

/mbaciu/ilapadat 

 

REUTERS: NATO ar trebui întărită în orice mod, iar Rusia și China nu pot decide cine face parte 

din alianță (Marea Britanie) 

RADOR (7 martie) - Ministrul de externe al Marii Britanii, Liz Truss, a declarat luni că dorește să vadă 

NATO întărită în orice mod posibil. De asemenea, oficialul britanic a spus că nu este decizia Rusiei sau a Chinei 

cu privire la cine poate sa facă parte sau nu din rândurile Alianței Nord-Atlantice. (REUTERS - 7 martie, ora 

17:00) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Secretarul britanic de externe susține că Rusia a distrus arhitectura de securitate a Europei 

RADOR (7 martie) - Secretarul britanic de externe, Liz Truss, consideră că Rusia a distrus arhitectura de 

securitate europeană prin lansarea unei operațiuni militare în Ucraina. "Ceea ce a făcut Rusia este spulberarea 

arhitecturii de securitate în Europa. Și nu numai că a făcut-o, dar a trimis unde de șoc în întreaga lume. Tocmai de 

aceea Coreea de Sud, Japonia impun sancțiuni Rusiei. Acestea nu numai că au un efect devastator asupra Europei, 

dar trimite și semnale agresorilor din întreaga lume" - a declarat Truss, luând cuvântul, luni, la o ședință a Comisiei 

parlamentare a Camerei Comunelor. Truss a mai anunțat că a cerut New Delhi să se alăture condamnării Moscovei. 

"Am vorbit cu omologul meu indian, ministrul Subrahmanyam Jaishankar și am îndemnat India să se opună Rusiei, 

declarând clar că consideră această (operațiune militară rusă – nota TASS) ca o încălcare a suveranității" - a 

declarat șefa Foreign Office. Ea nu a dezvăluit care a fost răspunsul lui Jaishankar, dar a spus că vede astfel o 
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modalitate de a apropia Londra și New Delhi printr-o cooperare militară și comercială mai puternică. (www.tass.ru 

- 7 martie) /ssirbu/ilapadat 

TASS: Ambasadorul Marii Britanii a părăsit Ucraina din cauza situației de securitate 

RADOR (7 martie) - Ambasadorul Regatului Unit în Ucraina, Melinda Simmons, a părăsit această țară din 

cauza situației de securitate grave, a anunțat, luni, secretarul britanic de externe, Liz Truss, luând cuvântul la o 

ședință a Comisiei parlamentare a Camerei Comunelor. "Ambasadorul nostru a părăsit Ucraina din cauza situației 

de securitate grave din această țară" - a declarat Truss. Anterior, Foreign Office a anunțat că, din cauza deteriorării 

situației de securitate, diplomații britanici nu vor mai putea oferi asistență consulară pe teritoriul Ucrainei. Potrivit 

afirmațiilor lui Truss, nicio misiune diplomatică britanică nu mai este activă în Ucraina. La sfârșitul lunii februarie, 

diplomații britanici și-au desfășurat activitatea la Lvov, unde s-au mutat de la Kiev, dar au părăsit și acest oraș. 

(www.tass.ru - 7 martie) /ssirbu/ilapadat 

TASS: Boris Johnson a declarat că Occidentul nu poate normaliza relațiile cu Rusia, ca după 

evenimentele din 2014 

RADOR (7 martie) - Occidentul nu mai poate pleca de la posibilitatea că relațiile cu Federația Rusă vor 

putea fi normalizate, ca după evenimentele din 2014 și după unirea Crimeii cu Rusia, a declarat, luni, la o conferință 

de presă la Londra, premierul britanic Boris Johnson. "Lumea se schimbă fără îndoială. Cred că după invadarea 

Ucrainei nu mai putem porni de la posibilitatea revenirii la status quo, la o nouă normalizare, așa cum a fost după 

invadarea Crimeii în 2014 și ocuparea din Donbas. Trebuie să recunoaștem că situația s-a schimbat și trebuie să 

ne gândim la securitatea noastră colectivă" - a spus Johnson, subliniind că întreaga lume "devine din ce în ce mai 

conștientă de acest lucru". (www.tass.ru - 7 martie) /ssirbu/ilapadat 

RTS: Nicio altă țară nu va adera la Uniunea Europeană înaintea Serbiei, citează președintele 

Serbiei declarația președintelui Franței 

RADOR (7 martie) – Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a purtat o discuție telefonică cu președintele 

Franței, Emmanuel Macron. În discuția deschisă și sinceră, Macron a confirmat prietenia profundă dintre Franța 

și Serbia și a oferit sprijin deschis Serbiei și procesului de aderare a Serbiei la Uniunea Europeană – a anunțat 

Serviciul de presă al Președinției Serbiei, și adaugă că Macron a salutat modul în care Serbia a votat la ONU 

rezoluția de condamnare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. "De asemenea, președintele Macron l-a felicitat pe 

președintele Vučić pentru preocuparea pentru viitorul Serbiei. Macron l-a asigurat pe Vučić că indiferent de 

schimbările din Europa și din lume, Serbia rămâne o prioritate și nicio altă țară nu va adera la UE înaintea Serbiei" 

– se adaugă în comunicat. "Macron a spus un lucru important pentru noi. Nici Ucraina, niciun alt stat nu va adera 

la UE înaintea Serbiei" – a declarat Vučić, adăugând că discuția cu Macron a fost deosebit de amicală. În 

comunicatul Președinției Serbiei se adaugă că cei doi interlocutori au discutat despre situația din Ucraina, au trecut 

în revistă relațiile bilaterale, cu accent pe cele economice, cu speranța că în viitor se vor dezvolta și mai puternic. 

(www.rts.rs – 7 martie) /rmihaj/sdm2 

RTS: Președinții Serbiei și Turciei au discutat despre relațiile bilaterale și situația din Ucraina 

RADOR (7 martie) – Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a avut o discuție telefonică cu președintele 

Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, cu care a discutat despre relațiile bilaterale și situația din Ucraina. "Cei doi 

interlocutori au reconfirmat pregătirea de a continua colaborarea, în special în domeniul infrastructurii" – se 

menționează în comunicatul Președinției Serbiei și se adaugă că Vučić și Erdoğan au convenit ca în această 

săptămână să se întrunească Consiliul mixt pentru colaborare, deoarece "acest format dă un impuls puternic 

colaborării dintre cele două state". Vučić și Erdoğan au discutat și despre situația din Ucraina, din Balcanii de Vest 

și și-au exprimat decizia de a contribui la pacea și stabilitatea Balcanilor. (www.rts.rs – 7 martie) /rmihaj/sdm2 
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RTS: Premierul desemnat al Muntenegrului a declarat că va acționa în vederea slăbirii influenței 

Rusiei 

RADOR (7 martie) – Premierul desemnat al Muntenegrului, Dritan Abazović, a declarat că dacă guvernul 

său va fi învestit, noua putere va lua hotărâri, care vor oferi "aliaților un sprijin mai puternic pentru combaterea 

influenței Rusiei". Abazović a dat această declarație după întâlnirea cu emisarul special al SUA pentru Balcanii 

de Vest, Gabriel Escobar. Abazović și Escobar au avut un schimb de opinii privind actuala situație din Ucraina și 

au analizat viitoare activități care vizează sancționarea Rusiei pentru agresiunea asupra Ucrainei. Cei doi au fost 

de acord că în acest moment este important ca statele din Balcanii de Vest să demonstreze hotărârea de a apăra 

valorile civilizației și de a rămâne apropiate de aliații din NATO și Uniunea Europeană. "Muntenegru este pregătit 

să extindă sancțiunile pentru a-și armoniza politica de securitate și de apărare cu cea a UE. Dacă vor veni în 

Muntenegru, vom urmări afacerile oligarhilor ruși și vom lua măsuri în conformitate cu legea, cu obiectivul 

menținerii stabilității și securității țării, vom lua măsuri pentru eradicarea influențelor maligne, așa cum a procedat 

anterior Ministerul muntenegrean de externe, când a expulzat un diplomat rus. Pe lângă ajutorul umanitar și 

financiar, nu va lipsi nici ajutorul în echipamente militare destinate Ucrainei" – a subliniat Abazović, adăugând că 

măsurile vor fi adoptate când se finalizează procedura de instalare a noului executiv. Escobar a declarat că 

Muntenegru poate conta pe ajutorul SUA. (www.rts.rs – 7 martie) /rmihaj/sdm2 

 

KORRESPONDENT: Turcia confirmă că miniștrii de externe ucrainean și rus se vor întâlni în 

Antalya 

RADOR (7 martie) - Miniștrii de externe ai Ucrainei și Rusiei, Dmitro Kuleba și Serghei Lavrov, se vor 

întâlni pe 10 martie în orașul turc Antalya - transmite, luni, cotidianul Milliyet. La întâlnire va participa și ministrul 

turc de externe, Mevlüt Çavușoğlu. "Scopul nostru este să oprim conflictul cât mai curând posibil. Am depus 

eforturi pentru a-i apropia pe interlocutorii noștri ruși și ucraineni. Înainte de conflict ne-am menținut contactele 

fără întrerupere. După începerea războiului am intensificat și mai mult această muncă" - a subliniat Çavușoğlu, 

citat de site-ul publicației Milliyet. Acesta a precizat că Dmitro Kuleba și Serghei Lavrov și-au manifestat dorința 

ca și ministrul de externe turc să ia parte la întâlnirea din Antalya. "Vom organiza această întâlnire joi, 10 martie 

și ne dorim ca aceasta să fie un punct de cotitură. Ne continuăm eforturile de a pune capăt conflictelor și de a 

stabili o pace durabilă cu bună-credință" - a adăugat ministrul turc de externe. (www.korrespondent.net - 7 martie) 

/sdan/ilapadat 

 

TASS: Aleksandar Vučić a declarat că Serbia nu își schimbă poziția cu privire la neimpunerea 

sancțiunilor împotriva Rusiei 

RADOR (7 martie) - Serbia nu își schimbă poziția și refuză să impună sancțiuni împotriva Rusiei, în ciuda 

presiunilor din partea Occidentului, a declarat președintele sârb Aleksandar Vučić, luni, într-o discuție cu 

jurnaliștii. "În privința sancțiunilor împotriva Rusiei, noi am luat deja decizia" - a subliniat liderul sârb. Anterior, 

Vučić a subliniat că Occidentul exercită presiuni fără precedent asupra lui după decizia Serbiei de a nu impune 

sancțiuni împotriva Rusiei ca urmare a situației din jurul Ucrainei. Înainte de aceasta, președintele sârb a declarat, 

într-un mesaj adresat națiunii, că Serbia sprijină integritatea teritorială a Ucrainei, dar nu va impune sancțiuni 

împotriva Rusiei. Vučić a mai declarat că Serbia oprește, temporar, exercițiile forțelor armatei și ale poliției cu toți 

partenerii străini. El a mai spus că Serbia consideră atât Rusia, cât și Ucraina drept țări fraterne, regretă ceea ce se 

întâmplă în estul Europei și este pregătită să ofere ajutor umanitar Ucrainei. (www.tass.ru - 7 martie) 

/ssirbu/ilapadat 

TASS: Aleksandar Vučić a vorbit despre un cataclism global, care nu a mai fost de la Al Doilea 

Război Mondial 

RADOR (7 martie) - Criza din estul Europei a dus la un cataclism global, pe care lumea nu l-a mai văzut de 

la Al Doilea Război Mondial, a declarat, luni, jurnaliștilor, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić. "Vreau ca 

oamenii să știe cât de grea este situația, aștept cu frică veștile noi. Dacă se va întâmpla impunerea de sancțiuni 
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asupra petrolului rusesc, și toate evenimentele par să meargă în această direcție, atunci nu știu cum se va sfârși 

totul. La bursa de la Paris, grâul a ajuns la un maxim, înseamnă că multe lucruri vor crește la preț, mâine sau 

poimâine vom fi nevoiți să acceptăm interdicția la exportul de grâu, de aceea trebuie să-l păstrăm pentru poporul 

nostru și vecini" - a declarat liderul sârb. "Acesta este un cataclism cum nu l-a mai văzut lumea de la Al Doilea 

Război Mondial" - a continuat Vučić. Anterior, președintele Serbiei a declarat că criza din Ucraina schimbă 

întreaga scenă politică mondială, iar consecințele vor fi resimțite de multe țări. (www.tass.ru - 7 martie) 

/ssirbu/ilapadat 

TASS: Aderarea Kosovo la NATO va însemna distrugerea acordului de la Washington, a declarat 

Aleksandar Vučić 

RADOR (7 martie) - Intrarea nerecunoscutei Kosovo în Alianța Nord-Atlantică va însemna încetarea 

imediată a Acordului de la Washington, a declarat președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, luni, jurnaliștilor. "Dacă 

vor începe acest proces (de aderare a Kosovo la NATO), vor fi surprinși de puterea și fermitatea răspunsului 

Serbiei. Aderarea Kosovo la orice organizație internațională va însemna Acordul de la Washington va fi distrus și 

în aceeași zi vor afla numele mai multor țări care își vor retrage recunoașterea independenței Kosovo. Le cerem să 

se comporte responsabil, în caz contrar le vom răspunde într-un mod serios" - a spus el. Menționăm că, anterior, 

premierul nerecunoscutei Kosovo, Albin Kurti, a cerut acceptarea acestei entități autoproclamate în NATO și UE. 

La rândul său, ministrul apărării din Kosovo, Armend Mehaj, a cerut o intrare accelerată republicii în NATO, 

precum și crearea unei baze americane permanente în Kosovo. (www.tass.ru - 7 martie) /ssirbu/ilapadat 

REUTERS: SUA nu consideră iminent atacul Rusiei asupra Odesei 

RADOR (7 martie) - SUA nu consideră iminent atacul forțelor ruse în apropierea sau în orașul ucrainean 

Odesa, a declarat duminică un oficial al apărării din SUA, pe fondul temerilor tot mai mari legate de un potențial 

atac asupra orașului. Oficialul, care a vorbit în condiții de anonimat, a estimat că Rusia a lansat aproximativ 600 

de rachete de la începutul invaziei din Ucraina și a trimis în Ucraina 95% din forțele de luptă pe care le comasase 

în afara țării înaintea invaziei. (REUTERS - 7 martie) /aionita/sdm2 

REUTERS: SUA susțin că în zilele următoare va fi mai dificil transportul de arme către Ucraina 

(Wendy Sherman) 

RADOR (7 martie) - Vicesecretarul de stat al Statelor Unite, Wendy Sherman, a declarat luni că ar putea 

deveni dificil transportul de arme către Ucraina în următoarele zile. "Este esențial ca tot ceea ce trimitem să fie 

ceea ce a cerut președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. El știe ce nevoi are armata sa. Ar putea fi mult mai 

greu, în zilele următoare, și trebuie să găsim alte căi de predare a armamentului", a declarat Wendy Sherman într-

o declarație de presă făcută la Madrid, ca parte a turneului său în Turcia, Spania și Africa de Nord. Oficialul 

american nu a dat, însă, alte detalii presei. Rusia a anunțat luni noi coridoare umanitare pentru transportul 

refugiaților ucraineni prinși în bombardamente, dar care ajung fie în Rusia, fie în Belarus, decizie denunțată de 

Kiev ca fiind "o scamatorie imorală". Rusia numește agresiunea sa în Ucraina drept "operațiune militară specială" 

și neagă că trupele sale ar ataca zonele civile. În plus, Rusia neagă că intenționează să ocupe Ucraina. (REUTERS 

- 7 martie, ora 17:48) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: SUA reasigură statele baltice, care se tem că agresiunea Rusiei în Ucraina va ajunge 

și la ele 

RADOR (7 martie) - Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a încercat luni să reasigure aliații 

baltici ai Washingtonului, care se tem că președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu se va opri a Ucraina și va încerca 

să retraseze granițele Europei. Antony Blinken a discutat în weekend cu vecinii Ucrainei Republica Moldova și 

Polonia, înainte de a efectua o vizită în Lituania, Letonia și Estonia, țări membre NATO care se aflau odată sub 

conducerea Moscovei, iar acum se tem că agresiunea Rusiei le-ar putea viza, după Ucraina. Președintele Lituaniei, 

Gitanas Nauseda, a avertizat că "agresiunea nesăbuită a Rusiei" ar putea duce la declanșarea "unui al treilea război 

mondial". "Descurajarea nu mai este suficientă și avem nevoie de apărare instalată aici, pentru că altfel va fi prea 

târziu pentru noi, domnule secretar de stat. Putin nu se va opri în Ucraina dacă nu va fi oprit", a spus Gitanas 
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Nauseda secretarului american de stat. Antony Blinken s-a întâlnit luni la Riga și cu ministrul leton de externe, 

Edgars Rinkēvičs, precum și cu premierul și președintele leton, Arturs Krišjānis Kariņš și, respectiv, Egils Levits. 

Ministrul Edgars Rinkēvičs a făcut apel la prezența permanentă a trupelor americane pe teritoriul Letoniei. 

(REUTERS - 7 martie, ora 18:06) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Iranul susține că cerințele Rusiei la discuțiile nucleare nu sunt constructive 

RADOR (7 martie) - Oficialii iranieni au susținut că cererile Rusiei, la discuțiile privind acordul nuclear cu 

Iranul, de la Viena, "nu sunt constructive", a comunicat luni agenția semioficială de presă Tasnim. "Intervenția" 

Rusiei are ca scop asigurarea propriilor interese, a citat agenția oficiali iranieni care au dorit să își păstreze 

anonimatul. Rusia a cerut o garanție din partea SUA că sancțiunile pe care le suferă din cauza conflictului din 

Ucraina nu îi vor afecta acordul cu Iranul. Cerința ar putea reprezenta un impediment în negocieri. Prin amânarea 

revitalizării acordului dintre Iran și puterile occidentale și amânarea întoarcerii Iranului pe piața petrolului, Rusia 

încearcă să crească prețul petrolului și creșterea veniturilor sale din petrol, a susținut agenția de presă, fără a cita 

o sursă a afirmației. (REUTERS - 7 martie) /aionita/sdm2 

INTERFAX: Ministerul japonez al Afacerilor Externe a atribuit Rusiei nivelul trei de țară cu nivel 

ridicat de risc 

RADOR (7 martie) - Ministerul japonez al Afacerilor Externe a atribuit Rusiei nivelul trei, de țară cu nivel 

ridicat de risc, potrivit nivelului de risc, o evaluare pe termen scurt, pe o scara de la 1 la 4 (nivel ridicat de risc). 

Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei le-a recomandat cetățenilor săi să nu mai călătorească în Rusia, atribuind 

întregii țări nivelul trei, din patru niveluri de nivel ridicat de risc. De asemenea, Ministerul japonez de Externe și-

a îndemnat cetățenii să ia în considerare acest nivel ridicat de risc și să părăsească Rusia cu zboruri comerciale, 

cât timp acestea mai sunt disponibile. De asemenea, MAE nipon i-a îndemnat pe cetățenii japonezi să nu 

călătorească în Rusia în niciun scop. Săptămâna trecută, Ministerul japonez de Externe a emis cel mai înalt nivel 

de alertă, patru, pentru zonele Rusiei situate de-a lungul graniței cu Ucraina, îndemnând cetățenii japonezi aflați 

acolo să accepte să fie evacuați de urgență. (www.interfax.ru  - 7 martie) /vdraguta/sdm2 

REUTERS: China susține că prietenia cu Rusia este "solidă" 

RADOR (7 martie) - Prietenia Chinei cu Rusia este "solidă", iar perspectivele pentru cooperare sunt foarte 

largi, a declarat luni ministrul chinez de externe Wang Yi. Cooperarea dintre cele două țări aduce beneficii și 

bunăstare ambelor popoare, a afirmat el la conferința anuală de presă. (REUTERS - 7 martie) /aionita/sdm2 

 

 

CNN: China își manifestă disponibilitatea să "medieze" între Rusia și Ucraina 

RADOR (7 martie) - Ministrul chinez de externe a indicat că Beijingul este dispus să "medieze" între Rusia 

și Ucraina, pentru prima dată de când Moscova a inițiat invazia împotriva vecinei sale. "China este pregătită să 

continue să joace un rol constructiv promovarea discuțiilor de pace și să lucreze împreună cu comunitatea 

internațională pentru a desfășura medierile necesare, atunci când va fi necesar", a declarat Wang Yi în cadrul 

conferinței lui anuale de presă. Wang nu a oferit detalii suplimentare asupra a ce ar putea presupune un astfel de 

rol, sau asupra nivelului de implicare potențială a Chinei. Wang a afirmat anterior că statul chinez susține toate 

eforturile internaționale constructive, care au ca scop o înțelegere politică în Ucraina. (CNN INTERNATIONAL 

- 7 martie) /aionita/sdm2 

 

REUTERS: Premierul indian Modi a solicitat negocieri directe între Putin și Zelenski 

RADOR (7 martie) - Premierul indian Narendra Modi a solicitat luni președintelui Putin să poarte discuții 

directe cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în plus față de alte negocieri care au deja loc, potrivit unei 

surse guvernamentale. Modi, care a discutat cu Zelenski înainte de o convorbire de 50 de minute cu Putin, a fost 

informat de liderul rus asupra punctului în care se află negocierile dintre cele două țări aflate în război, a susținut 

sursa. "Premierul Modi a cerut președintelui Putin să poarte discuții directe du președintele ucrainean Zelenski", a 
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afirmat sursa, refuzând să fie numită, în conformitate cu politica guvernului. În timpul convorbirii sale cu Zelenski, 

Modi și-a exprimat îngrijorarea profundă privind conflictul și criza umanitară pe care a provocat-o acesta. Modi a 

subliniat necesitatea de evacuare a studenților indieni blocați în estul Ucrainei, printre care și 700 de cetățeni 

indieni aflați în orașul Sumi potrivit sursei și unei declarații guvernamentale. (REUTERS - 7 martie) /aionita/sdm2 

KORRESPONDENT: Observatorii OSCE părăsesc Ucraina 

RADOR (7 martie) - Membrii ultimului grup al Misiunii Speciale de Monitorizare a OSCE vor părăsi 

Ucraina în cursul zilei de luni - potrivit serviciului de presă al organizației "Procesul de evacuare temporară a 

tuturor membrilor misiunii internaționale este aproape finalizat. Ultimul grup rămas - observatorul șef și echipa 

de conducere - va părăsi imediat Ucraina" - a precizat OSCE. Organizația a decis să-și evacueze observatorii 

imediat după începerea invaziei ruse, pe 24 februarie. Korrespondent amintește că, pe 2 martie, un angajat al OSCE 

a fost ucis la Harkiv, în timpul unor atacuri lansate de trupele ruse. (www.korrespondent.net - 7 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Rusia nu se prezintă la Curtea Internațională de Justiție pentru procesul inițiat 

de Ucraina 
RADOR (7 martie) - Federația Rusă nu a trimis o delegație la audierea Curții Internaționale de Justiție de 

luni, într-un proces inițiat de Ucraina, care încearcă să obțină un ordin de încetarea a acțiunii militare a Rusiei în 

Ucraina. La începutul audierilor la tribunalul ONU de la Haga, locurile delegației Federației Ruse au rămas libere, 

iar judecătorul care a prezidat audierea, Joan Donoghue, a exprimat "regretul" Curții, că Rusia a decis să nu 

participe. (REUTERS - 7 martie) /aionita/sdm2 

 

CNN: Ambasadorul SUA la ONU susține că „este clar că Putin are în plan să distrugă și să 

terorizeze Ucraina” 

RADOR (7 martie) - Ambasadorul SUA la Națiunile Unite, Linda Thomas-Greenfield, a spus că „este clar 

că domnul Putin are în plan distrugerea și terorizarea Ucrainei”, adăugând că Statele Unite sunt „îngrijorate că 

lumea trebuie să fie pregătită pentru un drum foarte lung și foarte anevoios de acum înainte". „Dacă ultimele două 

săptămâni ne-au arătat ceva este că poporul ucrainean nu va renunța. Și mulți ruși, inclusiv mulți soldați ruși, nu 

vor acest război”, a spus Thomas-Greenfield la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU. Thomas-Greenfield 

a adăugat că „Putin este clar dispus să sacrifice viețile a mii de soldați ruși pentru a-și atinge ambițiile personale”. 

(CNN INTERNATIONAL, 7 martie, ora 23:20) /aboboc/avladucu 

XV.2 Perspectiva militară  

RIA NOVOSTI: Forțele armate ruse au distrus 2.396 de obiecte ale infrastructurii militare din 

Ucraina 

RADOR (7 martie) - Forțele armate ruse au distrus 2.396 de obiecte ale infrastructurii militare din Ucraina, 

în timpul operațiunii speciale. De la începutul operațiunii militare speciale, forțele armate ruse au distrus 2.396 de 

obiecte ale infrastructurii militare din Ucraina, le-a declarat luni jurnaliștilor general-maiorul Igor Konașenkov, 

purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării. ''În total, 2.396 de obiecte de infrastructură militară din Ucraina 

au fost distruse în timpul operațiunii. Printre acestea sunt: 82 de posturi de comandă și centre de comunicații ale 

Forțelor Armate Ucrainene, 119 sisteme de rachete antiaeriene S-300, Buk M-1 și Osa, precum și 76 de stații 

radar", a specificat Konașenkov. El a precizat că au mai fost distruse 827 de tancuri și alte vehicule blindate de 

luptă, 84 de sisteme de rachete cu lansare multiplă, 304 tunuri de artilerie și alte sisteme de artilerie, 603 unități de 

vehicule militare speciale, precum și 78 de vehicule aeriene fără pilot. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/sdm2 

REUTERS: Autoritățile americane nu consideră iminent un atac amfibiu rusesc asupra Odessei 

RADOR (6 martie) - Autoritățile din Statele Unite nu cred că un atac amfibiu rusesc în sau în apropierea 

orașului ucrainean Odessa este iminent, a declarat duminică un înalt oficial american din sistemul de apărare, pe 

fondul îngrijorării crescânde cu privire la un potențial atac asupra orașului. Oficialul, care a vorbit sub rezerva 
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anonimatului, a estimat că Rusia a lansat aproximativ 600 de rachete de la începutul invaziei și a desfășurat în 

Ucraina aproximativ 95% din forțele de luptă pe care le pregătise în afara țării. Forțele ruse au continuat să încerce 

să avanseze și să izoleze Kiev, Harkov și Cernihiv și întâlnesc o "puternică rezistență ucraineană", a spus oficialul. 

(REUTERS - 6 martie) /opopescu/dsirbu 

BBC: Evaluare americană a situației militare din Ucraina 

RADOR (7 martie) - Surse militare de la Washington au recunoscut că forțele ruse și-au continuat înaintarea, 

adăugând însă că unitățile militare ucrainene încă ripostează. Conform surselor menționate, Moscova nu deține 

încă controlul absolut asupra spațiului aerian ucrainean, iar un convoi rusesc masiv detectat în apropierea capitalei 

țării, Kiev, este încă blocat. Un oficial american din cadrul sistemului de apărare a declarat că la sol nu au existat 

până acum modificări semnificative ale situației. Astfel, forțele ruse și-au continuat înaintarea în nord și est, însă 

au fost întâmpinate de o rezistență ucraineană puternică. Totodată, spațiul aerian continuă să fie contestat și ambele 

părți au pierdut atât avioane, cât și sisteme de apărare antiaeriană. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 7 martie, ora 

3:03) /opopescu/denisse 

UKRAINSKA PRAVDA: Ucraina raportează progrese semnificative în privința furnizării de 

arme din străinătate 

RADOR (7 martie) - Ministerul Apărării de la Kiev raportează progrese semnificative în aprovizionarea cu 

arme din străinătate, ceea ce va fi constitui o "surpriză" pentru ruși - potrivit unei postări pe contul de Facebook al 

ministrului Oleksi Reznikov. "Din cauza pierderilor uriașe suferite de inamic, intensitatea ostilităților a scăzut 

temporar, însă invadatorii ruși încearcă să concentreze forțe și mijloace militare pentru un nou val de atacuri. În 

primul rând, la Kiev, Harkiv, Cernihiv și Mikolaiv. Folosim fiecare minut pentru a ne consolida apărarea. Toate 

eforturile sunt îndreptate spre satisfacerea nevoilor apărătorilor și apărătoarelor noastre. Nu voi comenta furnizarea 

de arme și muniție - este un moment delicat. Lăsăm inamicul să fie surprins. Să știți că există progrese 

semnificative. În plus, peste 50.000 de căști și veste antiglonț au fost livrate în ultimele trei zile. De asemenea, 

preluăm de la furnizori uniforme deja cusute pentru armatele țărilor NATO, astfel încât apărarea noastră să fie 

îmbrăcată diferit. Soldații noștri demonstrează o înaltă îndemânare în toate domeniile apărării, distrugându-i pe 

invadatorii ruși. Acțiunile artileriei noastre în regiunea Mikolaiv vor apărea în manuale. La fel și contraatacurile 

apărătorilor ucraineni de la Harkiv și Lugansk. Depunem eforturi pentru a obține asistență în domeniul apărării 

antirachetă și a apărării aeriene" - a scris ministrul. Potrivit lui Reznikov, deocamdată, rușii au un avantaj pe mare 

și în aer, fiind mult mai mulți. Cu toate acestea, ministrul și-a exprimat convingerea că, în curând, ocupanții vor 

începe să se ascundă pe teritoriul Federației Ruse, pentru a nu fi trimiși la război în Ucraina. (www.pravda.com.ua 

- 7 martie) /sdan/sdm2 

RBC: Odesa - O navă rusească a fost distrusă de armata ucraineană 

RADOR (7 martie) - Trupele ruse continuă să înregistreze pierderi în războiul din Ucraina. Luni dimineață, 

Forțele Armate ucrainene au distrus o navă aparținând Federației Ruse - potrivit lui Serhi Bratciuk, reprezentant 

al Cartierului General Operativ de pe lângă Administrația Militară a regiunii Odesa. "Vom distruge inamicul" - a 

transmis acesta pe Facebook. (www.rbc.ua - 7 martie) /sdan/sdm2 

UKRAINSKA PRAVDA: Forțele ucrainene au distrus zeci de elicoptere rusești în ultimele 24 de 

ore 

RADOR (7 martie) - Comandantul Forțelor Aeriene din Ucraina a raportat că, în noaptea de 6 spre 7 martie, 

militarii Kievului au distrus câteva zeci de elicoptere inamice și trei coloane de echipamente aparținând armatei 

Federației Ruse. "Noaptea trecută, soldații ucraineni au protejat aerodromul Ciornobaivka de lângă Herson. 

Ocupanții au decis să-și plaseze parțial flota de aeronave în acea zonă. Au fost distruse cel puțin 30 de elicoptere 

inamice și echipamente. De asemenea, au fost lichidați militari ruși. În ultimele 24 de ore, trei coloane inamice au 

fost distruse la periferia orașului Mikolaiv, apărătorii ucraineni capturând 'trofeele' - o cantitate mare de muniție, 

vehicule, șapte obuziere D-20" - a detaliat comandamentul forțelor aeriene ucrainene. (www.pravda.com.ua - 7 

martie) /sdan/sdm2 
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RIA NOVOSTI: Mass-media anunță că SUA și NATO au trimis alte 17.000 de arme antitanc 

Kievului 

RADOR (7 martie) - Mass-media anunță că SUA și NATO au trimis alte 17.000 de arme antitanc Kievului, 

în ultimele zile. ''Statele Unite și NATO au furnizat Kievului peste 17.000 de arme antitanc în mai puțin de o 

săptămână'', potrivit publicației ''The New York Times''. ''În mai puțin de o săptămână, SUA și NATO au transferat 

peste 17.000 de arme antitanc, inclusiv Javelin, pe la granița cu Polonia și România, descărcându-le din aeronave 

militare de marfă de mari proporții, pentru a putea fi transportate terestru la Kiev... și în alte orașe importante", 

precizează un comunicat citat de publicația ''The New York Times''. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/sdm2 

UNIAN: Litera "Z" de pe blindatele invadatorilor ruși este de origine nazistă - explică Serviciul 

de Securitate al Ucrainei 

RADOR (7 martie) - Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) susține că invadatorii ruși folosesc marcaje 

naziste pe echipamentele lor militare - transmite UNIAN. Potrivit SBU, în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial, în lagărul de concentrare nazist Sachsenhausen, clădirea în care au fost comise masacrele era marcată cu 

litera "Z". Astăzi, aceeași literă "Z" este întâlnită pe echipamentele militare rusești folosite de trupele Moscovei în 

războiul din Ucraina. "Acea stație Z găzduia un crematoriu, cu patru sobe, unde naziștii ardeau cadavrele 

prizonierilor. În 1943, acolo, a fost amenajată și o cameră de gazare. Vehiculele cu oameni erau trimise direct către 

această unitate, ocolind procedura de înregistrare în lagăr" - explică SBU. "Este clar deja ce i-a inspirat pe ocupanții 

ruși atunci când au planificat distrugerea Ucrainei și a populației civile. Dar noi ne amintim și de sfârșitul regimului 

nazist. Ocupanții au în față o înfrângere completă și Tribunalul de la Haga!" - a adăugat instituția. (www.unian.net 

- 7 martie) /sdan/sdm2 

 

KORRESPONDENT: Ucraina: Legiunea formată din străini a intrat deja în luptă împotriva 

invadatorilor ruși 

RADOR (7 martie) - O unitate specială a Legiunii Internaționale de Apărare a Ucrainei a fost creată în 

subordinea Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării de la Kiev (GUR). Potrivit unui mesaj postat 

pe contul de Telegram al serviciului de informații al armatei ucrainene, unitatea respectivă a început deja să 

efectueze misiuni de luptă pentru a contracara agresiunea rusă. Generalul de brigadă Kirillo Budanov, șeful GUR, 

a remarcat că, în momentul de față, "orice ajutor cântărește la fel ca aurul", iar "Ucraina apreciază foarte mult 

umărul prietenesc și fratern oferit în vremuri dificile". "Războiul de astăzi este nu numai împotriva Ucrainei, ci și 

împotriva întregii lumi libere, împotriva orânduirii juridice a omenirii. Regimul criminal al lui Putin a decis să 

repete soarta lui Hitler și a celui de-Al Treilea Reich: a recurs la un război total de cucerire masacrând populația 

civilă" - a acuzat Budanov. Până în prezent, voluntari și veterani din 52 de țări ale lumii și-au exprimat dorința de 

a deveni membri ai Legiunii Internaționale de Apărare a Ucrainei. Numărul lor a depășit deja 20.000 de oameni. 

Aceștia sunt în mare parte luptători cu experiență, care au participat la multe campanii de menținere a păcii în 

diferite părți ale lumii. (www.korrespondent.net - 7 martie) /sdan/ilapadat 

 

REUTERS: Forțele navale ucrainene au lovit un vas rusesc în Marea Neagră, în zona Odesa 

RADOR (7 martie) - Forțele navale ucrainene care apără regiunea Odesa au lovit un vas rusesc într-un 

schimb de focuri în Marea Neagră, a anunțat luni marina militară ucraineană. "Inamicul s-a retras din nou", se 

arată într-un mesaj al forțelor navale ucrainene, postat pe Facebook. Nu este încă foarte limpede despre ce fel de 

vas este vorba, informează Reuters. (REUTERS - 7 martie, ora 14:54) /mbaciu/ilapadat 

 



740 

 

RBC: Trupele ruse înregistrează pierderi uriașe în unele zone din Ucraina (forțele armate 

ucrainene) 

RADOR (7 martie) - Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei susține că, în cursul zilei de luni, 

invadatorii ruși au înregistrat pierderi uriașe în zona Konotop și Ohtîrka, unde a fost lichidat până la 50% din 

personalul militar - scrie RBC. "Gruparea inamicului, care operează în zone separate din Konotop și Ohtîrka, și-a 

pierdut până la 50% din personal. Pentru a continua operațiunile ofensive, va fi necesară regruparea și completarea 

numărului de militari" - a subliniat armata Kievului. Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei 

raportează că trupele invadatoare terorizează populația civilă, bombardează convoaiele umanitare și încearcă să-

și organizeze propriile convoaie de propagandă. Există, de asemenea, încercări de "legalizare" a unui regim de 

ocupație în teritoriile controlate de invadatori. "Dar starea morală și psihologică rămâne foarte scăzută și tinde să 

se agraveze. Unii își aruncă documentele și încearcă să se întoarcă pe teritoriul Rusiei" - menționează armata 

ucraineană. (www.rbc.ua - 7 martie) /sdan/ilapadat 

 

RBC: Rusia trimite avioane militare în Belarus, plănuind noi atacuri asupra marilor orașe din 

Ucraina 

RADOR (7 martie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei avertizează că Rusia plănuiește noi 

lovituri cu rachete și bombe împotriva marilor orașe ucrainene și, în acest scop, transferă în Belarus unități de 

aviație din două districte militare rusești. "Ocupanții intenționează să activeze aviația pentru a efectua lovituri cu 

rachete și bombe asupra orașelor mari ale Ucrainei și a infrastructurii industriale. Pentru a îndeplini acest obiectiv, 

unitățile de aviație din districtele militare din Centru și Est sunt transferate pe teritoriul Republicii Belarus" - a 

transmis Statul Major. (www.rbc.ua - 7 martie) /sdan/ilapadat 

BBC: Trupele ruse continuă să bombardeze mai multe orașe din Ucraina (ministerul ucrainean de 

externe) 

RADOR (7 martie) - Ministerul de externe al Ucrainei a declarat luni că trupele ruse continuă să bombardeze 

mai multe orașe din Ucraina, inclusiv Mariupol, Volnovaha, Sumî și Harkov, prevenind totodată eforturile de 

evacuare a populației civile din aceste orașe. Autoritățile ucrainene au îndemnat toate țările să amplifice presiunile 

asupra Moscovei pentru ajungerea la un acord de încetare a focului. Negocierile privind rutele de evacuare au 

eșuat după ce Rusia a anunțat că deschide coridoare umanitare numai spre teritoriul ei sau spre Belarus. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 7 martie, ora 19:00) /mbaciu/ilapadat 

UNIAN: Un militar rus capturat de trupele Kievului recunoaște că a primit ordin să tragă în civilii 

din Ucraina 

RADOR (7 martie) - Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a publicat o înregistrare video, în care un 

ocupant rus recunoaște că un superior din rândul colegilor de arme le-a acordat permisiunea de a lansa atacuri 

asupra civililor ucraineni. Militarul respectiv, capturat de forțele ucrainene, este în prezent rănit, fiind împușcat 

zilele trecute de colegii săi ruși. Potrivit acestuia, încă din prima zi a bombardamentelor lansate la Harkiv, soldații 

ruși au primit ordin să tragă în civilii ucraineni care încearcă să părăsească orașul. Militarul rus povestește că, 

atunci când forțele de securitate ucrainene au ajuns în oraș, între soldații ruși a izbucnit un conflict, în urma căruia 

o femeie a fost rănită. Acesta susține că doi militari ruși au încercat să ajute femeia, însă alți colegi de arme au 

deschis focul asupra lor. Invadatorii au împușcat atât femeia, cât și un ofițer rus. (www.unian.net - 7 martie) 

/sdan/avladucu 

RBC: Nava militară "Vasili Bîkov", mândria Flotei Ruse de la Marea Neagră, a fost scufundată 

de ucraineni 

RADOR (7 martie) - Armata ucraineană a scufundat în largul coastei Odesei mândria Flotei Ruse de la 

Marea Neagră - "Vasili Bîkov", cea mai nouă navă de patrulare a proiectului 22160 - scrie publicația odesită 

Dumskaia, dezvăluind că, în acest scop, forțele ucrainene au lansat o adevărată operațiune. Publicația amintește 
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că luni au fost confirmate informațiile privind o operațiune de succes a Forțelor Navale ale Ucrainei de a distruge 

o navă aparținând Federației Ruse. Potrivit Dumskaia, în cursul zilei de 6 martie, nava de patrulare rusească "Vasili 

Bîkov", care, din punct de vedere al potențialului său de luptă, depășește tot ceea ce are Ucraina în acest domeniu, 

a fost lovită de un sistem multiplu de lansare de rachete. Nava rusească s-a scufundat luni și, deocamdată, nu există 

informații despre soarta echipajului. Publicația Dumskaia a aflat câteva detalii referitoare la operațiunea prin care 

forțele ucrainene au reușit să scufunde nava rusească. Înainte de această operațiune, timp de câteva zile, navele 

Flotei Ruse de la Marea Neagră au încercat să scufunde ambarcațiuni ușoare ucrainene, iar una dintre acestea chiar 

a fost scufundată, dar majoritatea echipajului a fost salvat. După cum s-a dovedit ulterior, bărcile ucrainene îi 

ademeneau pe ruși pentru a reuși să le distrugă navele. (www.rbc.ua - 7 martie) /sdan/avladucu 

 

REUTERS: Opt soldați ucraineni au fost uciși într-un atac aerian rusesc din Mikolaiv 

RADOR (7 martie) - Opt soldați ucraineni au fost uciși și 19 răniți după ce o rachetă a rușilor le-a lovit 

garnizoana din orașul Mikolaiv, în timp ce dormeau. Anunțul a fost făcut de guvernatorul regional Vitali Kim. 

(REUTERS - 7 martie, ora 20:40) /aboboc/atataru 

RBC: Agent FSB, reținut în Transcarpatia 

RADOR (7 martie) - Autoritățile ucrainene au reținut, în regiunea Transcarpatia, un cetățean rus care lucra 

pentru Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) - transmite, luni, Biroul Procurorului General de la Kiev. 

Concubina acestuia, de asemenea, a fost reținută. Potrivit unui comunicat de presă, agentul FSB avea misiunea de 

a colecta și transfera Rusiei informații despre procesele socio-politice și economice din Ucraina. De asemenea, 

după declanșarea războiului, cetățeanul rus trebuia să pregătească o serie de articole false în mass-media conținând 

apeluri la "alungarea grupărilor naționaliste, pentru a salva marile orașe". Totodată, bărbatul avea sarcina să îi 

critice pe cei care, fugind de război, își evacuează familiile în alte regiuni ale Ucrainei sau în străinătate. Pentru a 

primi beneficii materiale în schimbul îndeplinirii sarcinilor trasate de FSB, partenera agentului și-a pus la dispoziție 

conturile bancare. Cei doi au fost reținuți într-una dintre localitățile din raionul Mukacevo. (www.rbc.ua - 7 martie) 

/sdan/atataru 

RBC: Două avioane rusești au fost doborâte la Kiev 

RADOR (7 martie) - Ministerul Apărării de la Kiev a raportat, luni seară, că forțele armate ucrainene au 

doborât două avioane ale invadatorilor ruși deasupra capitalei Ucrainei. "La ora 20:30, Forțele de Apărare Aeriană 

din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei au doborât un avion al Forțelor Aerospațiale Ruse deasupra Kievului. La 

ora 21:10, un al doilea avion inamic a fost doborât în vecinătatea orașului, într-o luptă aeriană" - a scris pe 

Facebook Valeri Zalujni, comandantul șef al armatei ucrainene. (www.rbc.ua - 7 martie) /sdan/atataru 

 

RBC: Forțele ruse au lansat atacuri aeriene asupra unor depozite de produse petroliere din nord-

vestul Ucrainei 

RADOR (7 martie) - Trupele de ocupație ruse au lansat două lovituri aeriene asupra unor depozite de 

produse petroliere din Jitomir și Cerniahiv, nord-vestul Ucrainei. Atacurile, care au avut loc luni seară, în jurul 

orei 20:20, au fost urmate de incendii. Echipele de intervenție au localizat incendiile și au anunțat că nu au fost 

semnalate victime . (www.rbc.ua - 7 martie) /sdan/atataru 

KORRESPONDENT: Ucraina a "dezactivat" o treime din armata rusă (Anton Gherașcenko) 

RADOR (7 martie) - Anton Gherașcenko, unul dintre consilierii din Ministerul de Interne de la Kiev, susține 

că Ucraina a "dezactivat" o treime din personalul armatei ruse, de la declanșarea invaziei la scară largă, pe 24 

februarie. "Practic, am pus la pământ o treime din armata rusă. Acesta a pierdut oportunitatea de a desfășura 

operațiuni ofensive serioase lângă Kiev, lângă Harkiv. Acum, singura speranță a rușilor este că vor lua Mariupolul. 

Dar nu vor reuși" - a afirmat Gherașcenko, într-un interviu pentru Radio NV. Potrivit acestuia, numărul exact al 

militarilor ruși capturați de trupele ucrainene încă în curs de actualizare. "Dar vă pot spune că sunt deja cu mult 
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peste 1.000 de persoane. Numărul lor se apropie de 2.000. Prizonierii sunt bine tratați, înțelegând faptul că sunt 

oameni forțați (să lupte în Ucraina, n.r.). Vor continua să fie folosiți ca monedă de schimb, pentru a ne recupera 

prizonierii ajunși la ruși" - subliniat consilierul. Acesta a precizat cel mai adesea se predau rușii care au doar 18-

20 de ani, "tineri care nu erau deloc pregătiți să lupte". (www.korrespondent.net - 7 martie) /sdan/avladucu 

REUTERS: Ungaria a semnat decretul care permite desfășurarea de trupe NATO în vestul țării 

RADOR (7 martie) - Premierul Ungariei, Viktor Orban, a semnat luni un decret care permite desfășurarea 

de trupe NATO în vestul țării, ca urmare a deciziilor Alianței Nord-Atlantice din 25 februarie, informează ziarul 

oficial al guvernului ungar. De asemenea, decretul permite și tranzitarea armamentului pe teritoriul țării, către alte 

state membre NATO. (REUTERS - 7 martie, ora 13:48) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Letonia face apel la prezență permanentă a trupelor americane pe teritoriul său, ca 

răspuns la situația din Ucraina 

RADOR (7 martie) - Ministrul de externe al Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a făcut luni apel la prezența 

permanentă a trupelor Statelor Unite pe teritoriul Letoniei, ca răspuns la "recentele evoluții" din Ucraina. 

(REUTERS - 7 martie, ora 16:00) /mbaciu/ilapadat 

 

RRA: Rusia a avertizat țările vecine cu Ucraina, printre care și România, că vor fi considerate 

implicate în conflict dacă vor primi pe teritoriul lor avioane de luptă ale Kievului 

RADOR (7 martie) -  Rusia a avertizat ieri țările vecine cu Ucraina, printre care și România, că vor fi 

considerate implicate în conflict dacă vor primi pe teritoriul lor avioane de luptă ale Kievului. Purtătorul de cuvânt 

al Ministerului rus al Apărării, generalul Igor Konașenkov, a spus că orice țară care își pune la dispoziția Ucrainei 

aerodromurile pentru atacuri asupra Rusiei poate fi considerată că a intrat în conflict. El a mai afirmat că aproape 

întreaga aviație militară ucraineană capabilă de luptă a fost distrusă - ne-a informat corespondentul RRA la 

Moscova, Alexandr Beleavschi. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 7 martie, ora 00:00) /aburtica/dsirbu 

RTS: EUFOR anunță zboruri de antrenament deasupra Balcanilor de Vest 

RADOR (7 martie) – Misiunea europeană de pace (EUFOR) în Bosnia și Herțegovina (BiH) a anunțat că 

de la 7 martie avioanele Uniunii Europene vor începe zboruri de antrenament deasupra BiH și a statelor din 

Balcanii de Vest. Exercițiile se vor desfășura în următoarele săptămâni – a anunțat EUFOR. "Portavionul Charles 

de Gaulle se află în acest moment în Marea Mediterană și de luni avioanele sale de tip Rafale vor executa zboruri 

în spațiul aerian al Balcanilor de Vest" – a anunțat EUFOR. Potrivit comunicatului, din cauza agravării situației 

de securitate, dar și preventiv, EUFOR a acceptat oferta Franței ca în următoarele săptămâni să se efectueze zboruri 

de antrenament deasupra BiH. "În astfel de momente, când echilibrul de securitate din Europa a fost perturbat, UE 

își demonstrează angajamentul continuu și hotărârea de a sprijini stabilitatea și securitatea în BiH și în Balcanii de 

Vest" – se subliniază în comunicatul EUFOR. (www.rts.rs – 7 martie) /rmihaj/sdm2 

 

TASS: Blinken afirmă că NATO și-a consolidat deja flancul estic 

RADOR (7 martie) - NATO și-a consolidat deja flancul estic, dar situația se analizează în continuare, a 

declarat Antony Blinken, răspunzând la o întrebare a jurnaliștilor despre prezența militară permanentă a SUA în 

Letonia. SUA încearcă să obțină o încetare cât mai rapidă a acțiunilor armate din Ucraina, și nu extinderea lor, a 

declarat secretarul de stat american cu privire la posibilitatea creării unei zone de excludere a zborului. SUA nu-și 

schimbă semnalul către Federația Ruse, transmis prin țări terțe, și solicită încheierea operațiunii din Ucraina - a 

declarat Blinken referindu-se la contactele cu Israelul și Franța. (www.tass.ru - 7 martie) /ssirbu/ilapadat 
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CNN: SUA au în vedere livrarea de sisteme de apărare antiaeriană pe flancul estic al NATO 

RADOR (7 martie) - Statele Unite au în vedere livrarea sistemelor de apărare antiaeriană aliaților NATO 

din estul Europei, pe fondul creșterii temerilor că Rusia ar putea avea în vedere lansarea de rachete sau avioane de 

luptă împotriva flancului estic al Alianței Nord-Atlantice, a declarat luni un oficial american familiar cu chestiunea. 

"SUA au în vedere o gamă de capabilități", a precizat oficialul american. Nu există deocamdată un plan concret, 

dar ideea se concentrează în jurul îngrijorărilor că rachetele și avioanele rusești ar putea ataca în mod deliberat 

ținte din interiorul teritoriului NATO, dacă la un moment dat președintele rus, Vladimir Putin, decide că acele 

națiuni reprezintă un risc pentru invazia sa în Ucraina din cauza sprijinului pe care acestea îl acordă Ucrainei. 

Stabilirea între SUA și Rusia a unei așa-numite linii de reducere a riscului unei coliziuni militare face parte din 

măsurile de rezolvare a acestor îngrijorări, dar persistă un sentiment că este nevoie de o umbrelă de apărare aeriană. 

Datorită naturii defensive a sistemelor de apărare aeriană, SUA subliniază că Rusia nu are de ce să fie îngrijorată. 

Majoritatea sistemelor pe care le poate desfășura SUA sunt de obicei Patriot și THAAD (Terminal High Altitude 

Area Defense), care au fost folosite cu succes în Orientul Mijlociu pentru doborârea rachetelor balistice trase înspre 

aceste sisteme. SUA estimează că Rusia a lansat deja aproximativ 600 de rachete de la începutul invaziei. (CNN 

INTERNATIONAL, 7 martie, ora 19:00) /mbaciu/ilapadat 

 

RIA NOVOSTI: Pentagonul anunță că va continua să acorde asistență militară Ucrainei 

RADOR (7 martie) - Pentagonul anunță că va continua să acorde asistență militară Ucrainei, relatează 

Agenția de presă RIA NOVOSTI. Acordarea de asistență militară Ucrainei va continua și în zilele următoare, a 

precizat Pentagonul. "Cu certitudine, în zilele următoare, vom continua să livrăm ajutoare. Nu am văzut niciun 

impact asupra furnizării de asistență pentru domeniul apărării", a declarat un înalt oficial al Pentagonului, în cadrul 

unui briefing. Potrivit acestuia, alte 14 țări vor trimite ajutoare în Ucraina. (www.ria.ru - 7 martie) 

/vdraguta/avladucu 

 

CNN: Forțele ruse „intensifică bombardamentele” asupra marilor orașe ucrainene - înalt oficial 

american al apărării 

RADOR (7 martie) - Forțele ruse „bombardează tot mai intens” marile orașe ucrainene, inclusiv Harkiv, 

Kiev și Cernihiv, precum și Mikolaiv și Mariupol din sud, a declarat reporterilor un înalt oficial american al 

apărării. „Cu siguranță am observat intensificări în bombardamente, atacuri cu rachete și artilerie și evaluăm că 

aceste atacuri lovesc ținte civile, infrastructură, zone rezidențiale”, a declarat oficialul. „Nu este clar dacă rușii 

lovesc în mod deliberat ținte civile sau dacă este rezultatul impreciziei, dar în mod clar se întâmplă”, a mai spus 

oficialul. (CNN INTERNATIONAL - 7 martie, ora 22:20) /aboboc/avladucu 

XV.3 Perspectiva economică  

PwC și KPMG își opresc operațiunile din Rusia și Belarus 

RADOR (7 martie) - Două dintre cele mai mari firme de contabilitate și consultanță financiară din lume, 

PwC și KPMG, și-au retras filialele din Rusia din rețelele lor globale ca răspuns la invazia rusească din Ucraina. 

Cele două companii se alătură astfel mai multor retaileri și companii de divertisment care și-au oprit sau suspendat 

activitățile comerciale din Rusia. Gigantul de audit și consultanță KPMG a anunțat că filiala sa din Rusia și Belarus 

va părăsi rețeaua KPMG, o decizie care va afecta peste 4.500 de parteneri și membri ai personalului din Rusia și 

Belarus.  

Separat, PwC a fost de acord că PwC Rusia va părăsi rețeaua sa. Firma operează în Rusia de mai bine de 30 

de ani și are 3.700 de parteneri și membri de personal acolo, se arată în comunicat. (BBC SERVICIUL MONDIAL 

- 7 martie, ora 2:04) /opopescu/dsirbu/cvanatoru 



744 

 

INTERFAX: Tommy Hilfiger și Calvin Klein, închid magazinele din Rusia și Belarus, din cauza 

situației din Ucraina 

RADOR (7 martie) - Fazer își suspendă activitatea sa în Rusia, din cauza situației din Ucraina. Corporația 

americană PVH Corp., care deține mărcile Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's și altele, a decis să-și închidă 

temporar magazinele sale și să suspende toate operațiunile comerciale din Rusia și din Belarus, începând de luni, 

7 martie, a anunțat compania pe o rețea de socializare. Din 28 februarie, PVH a suspendat funcționarea magazinelor 

sale online din Rusia. Totodată, corporația va oferi sprijin celor 550 de angajați din Federația Rusă, aceștia vor 

continua să primească salarii. Retailerii de modă Inditex din rețelele Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka 

etc., Marks & Spencer, Mango, H&M au anunțat suspendarea activității în Rusia. (www.interfax.ru  - 7 martie) 

/vdraguta/sdm2 

RIA NOVOSTI: Netflix a decis să-și suspende activitatea sa din Rusia 

RADOR (7 martie) - Serviciul de streaming Netflix își va suspenda activitatea în Rusia, din cauza războiului 

din Ucraina și a situației din jurul Ucrainei, relatează ''Variety'', citând un reprezentant al companiei. Netflix a 

suspendat recent și toate proiectele cu privire la realizarea unor filme rusești. ''Având în vedere circumstanțele 

actuale, am decis să suspendăm furnizarea serviciilor noastre pentru clienții din Rusia'', a anunțat reprezentantul 

serviciului de streaming Netflix. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/sdm2 

INTERFAX: Gazprom continuă să livreze în regim obișnuit gaze naturale pentru tranzitul prin 

Ucraina 

RADOR (7 martie) - Gazprom anunță că exporturile de gaze rusești pentru tranzitul prin Ucraina continuă 

în regim normal. Exporturile de gaze naturale rusești spre Europa, via Ucraina, continuă în mod normal și sunt în 

conformitate cu contractele semnate și în deplin acord cu solicitările clienților europeni, anunță Gazprom. 

Gazprom mai susține că exporturile de gaze, via Ucraina, spre Europa, nu au fost întrerupte. Gigantul rus Gazprom 

a anunțat, duminică, că exporturile ruse de gaze naturale către Europa, via Ucraina, continuă în regim normal, 

respectând acordurile în vigoare, de la data de 7 martie. Încărcarea coridorului de tranzit ucrainean luni se menținea 

la același nivel ridicat, corespunzător volumului contractului semnat pe termen lung (40 de miliarde de metri cubi 

pe an sau 109 de milioane de metri cubi de gaze pe zi). Cumpărătorii europeni au crescut cererile pentru furnizarea 

de gaze de către Gazprom, după creșterea prețurilor, din cauza impunerii sancțiunilor împotriva Rusiei. În acest 

moment, prețul gazului la hub-ul TTF a crescut până la 2.150 de dolari pe mia de metri cubi de gaze. ''Gazprom 

furnizează gaze rusești pentru livrările de gaze rusești care tranzitează teritoriul Ucrainei, în regim obișnuit, în 

conformitate cu solicitările consumatorilor europeni - 109,6 de milioane de metri cubi de gaze pentru data de 7 

martie'', le-a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Gazprom, Serghei Kuprianov. Potrivit datelor 

Operatorului GTS al Ucrainei, pentru 7 martie cantitatea livrată va fi de 109,5 milioane de metri cubi de gaze, iar 

cererea pentru 6 martie a fost de 109,5 milioane de metri cubi de gaze. (www.interfax.ru  - 7 martie) 

/vdraguta/sdm2 

EKONOMICINA PRAVDA: Sephora își suspendă activitatea în Rusia 

RADOR (7 martie) - Retailerul de produse cosmetice Sephora își suspendă activitatea în Federația Rusă, 

închizând magazinele și oprind vânzările online - potrivit unui anunț postat pe contul de Instagram. Magazinele 

Sephora din această țară vor fi închise începând cu data de 8 martie. Compania promite să sprijine angajații 

magazinelor și birourilor sale din Rusia în aceste "vremuri dificile". Sephora are magazine în 34 de orașe din 

Rusia. (www.epravda.com.ua - 7 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Levi Strauss își suspendă operațiunile comerciale în Rusia 

RADOR (7 martie) - Levi Strauss & Co își suspendă temporar operațiunile comerciale în Rusia, inclusiv 

orice fel de noi investiții, alăturându-se unei liste de firme occidentale care și-au oprit operațiunile în țară, în urma 

invaziei acesteia în Ucraina. În 2021, aproape 4% din veniturile nete ale companiei au fost din Europa Estică, 

dintre care jumătate au fost legate de Rusia", a declarat compania. (REUTERS - 7 martie) /aionita/sdm2 
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TASS: Producătorul de titan VSMPO-AVISMA din Rusia preconizează să se reorienteze de pe 

piața din SUA către alte țări 

RADOR (7 martie) - Directorul corporației VSMPO-AVISMA, Dmitri Osipov, a anunțat că tehnologiile 

dezvoltate de companie vor fi solicitate de alte piețe. Producătorul de titan VSMPO-AVISMA preconizează să-și 

reorienteze politica de vânzări de pe piața din SUA către alte piețe și destinații, a anunțat pentru Agenția de presă 

TASS, CEO-ul corporației Dmitri Osipov. ''Wall Street Journal'' a anunțat că Boeing a suspendat achizițiile de 

titan din Rusia, încă de pe la sfârșitul lunii februarie. ''Ne pare sincer rău că acest contract semnat cu partenerul 

nostru, un contract de lungă durată, a fost suspendat. Monitorizând situația din țară și din lume, am fost pregătiți 

pentru o asemenea evoluție a evenimentelor, iar corporația are toate oportunitățile și resursele necesare pentru a 

reduce riscurile, care au apărut. Acum ne reorientăm politica de vânzări către alte piețe și alte zone. Domeniul de 

utilizare a titanului este destul de vast, de la medicină până la industriile casnice și alimentare. Suntem capabili să 

ne adaptăm rapid și, suntem siguri că tehnologiile, dezvoltate de noi sunt unice în producția și prelucrarea aliajelor 

de titan, se vor bucura mereu de cerere pe alte piețe. Lucrăm deja în această direcție", a afirmat Osipov. (Agenția 

de presă TASS - 7 martie) /vdraguta/sdm2 

 

REUTERS: Congresul SUA va analiza posibilitatea interzicerii importului de petrol rusesc 

RADOR (7 martie) - Președintele Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, a declarat duminică că 

forul "explorează" legislația care să interzică importul de petrol rusesc și că legislativul intenționează să adopte 

săptămâna aceasta un ajutor de 10 miliarde de dolari pentru Ucraina, ca răspuns la invazia rusă. "Camera 

examinează în prezent o legislație puternică care va izola și mai mult Rusia de economia globală", a afirmat dna 

Pelosi într-o scrisoare. "Proiectul nostru de lege ar interzice importul de petrol și de produse energetice rusești în 

Statele Unite, ar anula relațiile comerciale normale cu Rusia și Belarus și ar face primul pas pentru a refuza Rusiei 

accesul la Organizația Mondială a Comerțului". Administrația din Rusia numește acțiunile sale din Ucraina o 

"operațiune specială". (REUTERS - 7 martie) /opopescu/denisse 

REUTERS: Lituania solicită impunerea unui embargo asupra gazului și petrolului rusești 

RADOR (7 martie) - Ministrul lituanian de externe, Gabrielius Landsbergis, a solicitat luni o apărare mai 

puternică din partea NATO, pentru statele baltice, ca și impunerea unui embargo asupra vânzărilor de gaz și petrol 

rusești, după invazia Ucrainei. "Sursele de energie pe care noi le importăm plătesc operațiunea militară a Rusiei. 

Nu putem plăti gazul și petrolul cu sângele Ucrainei", a declarat Landsbergis în cadrul unei conferințe de presă 

comune cu secretarul american de stat Antony Blinken. (REUTERS - 7 martie) /aionita/sdm2 

BBC: Creșteri ale prețurilor la petrol, metale, grâu și porumb, pe fondul conflictului din Ucraina 

RADOR (7 martie) - Prețul petrolului a crescut din nou considerabil și se apropie acum de un maxim fără 

precedent, ca urmare a zvonurilor conform cărora SUA și Uniunea Europeană ar putea bloca importurile de petrol 

rusesc. Fără a exista perspectiva unei soluționări rapide a conflictului din Ucraina, au existat creșteri ale prețurilor 

și la alte mărfuri, precum metale, grâu și porumb. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 7 martie, ora 3:05) 

/opopescu/denisse 

CNN: UE pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei (Ursula von der Leyen) 

RADOR (7 martie) - Uniunea Europeană pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei, din cauza "indiferenței 

Kremlinului față de cetățeni, inclusiv femei, copii și bărbați", a declarat luni președintele Comisiei Europene, 

Ursula von der Leyen. Vorbind la Bruxelles înaintea unei întrevederi cu premierul Italiei, Mario Draghi, Ursula 

von der Leyen a declarat: "Vom discuta, bineînțeles, despre situația din Ucraina, despre războiul atroce condus de 

Putin". Cei doi lideri vor mai discuta și despre "un nou pachet de sancțiuni", a mai spus președintele Comisiei 

Europene. "Am avut deja trei pachete de sancțiuni dure, dar acum trebuie să ne asigurăm că nu vor exista lacune 

și portițe de scăpare și că efectul acestor sancțiuni va fi unul maxim", a subliniat Ursula von der Leyen și a adăugat: 

"Sancțiunile deja impuse sunt usturătoare - vedem deja turbulențele din economia rusă". UE trebuie să scape de 

dependența de gazele naturale, petrolul și cărbunele rusești și va propune marți modalități prin care blocul european 
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își poate diversifica rezervele de energie independent de Rusia, a mai spus Ursula von der Leyen. Președintele 

Ucrainei, Volodimir Zelenski, a emis o nouă înregistrare video luni, în care a cerut un pachet de sancțiuni 

internaționale cu mult mai dur împotriva Rusiei. "Dacă invazia continuă și Rusia nu abandonează planurile sale 

împotriva Ucrainei, asta înseamnă că este nevoie de un nou pachet de sancțiuni. Noi sancțiuni, noi pași de 

sancționare împotriva războiului, pentru pace", a declarat Volodimir Zelenski și a precizat: "în special respingerea 

produselor din petrol din Rusia. Asta se poate numi embargo - sau chiar moralitate, pentru că refuzi să dai bani 

unui terorist". (CNN INTERNATIONAL, 7 martie, ora 14:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Nissan a anunțat că suspendă activitatea la uzina sa din Sankt Petersburg, în Rusia 

RADOR (7 martie) - Potrivit ultimelor informații, compania japoneză de automobile Nissan a anunțat că în 

următoarele zile își va suspenda activitatea la uzina sa din Sankt Petersburg, în Rusia - relatează agenția rusă de 

știri RIA și citează oficiali din conducerea companiei. (REUTERS - 7 martie, ora 15:54) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: România deține suficiente rezerve de grâne și alimente 

RADOR (7 martie) - România deține suficiente rezerve de grâne și alimente pentru a rezista invaziei Rusiei 

în Ucraina și nu are în vedere o limitare a exporturilor de grâu în acest moment, a declarat luni ministrul român al 

agriculturii, Adrian-Ionuț Chesnoiu. Exportatorii de cereale caută surse alternative de grâu și porumb, după ce 

invazia Rusiei a tăiat livrările din Ucraina, au declarat la sfârșitul lunii februarie comercianții. România, membru 

al Uniunii Europene, este un furnizor major de cereale, precum Ucraina, în întreaga regiune a Mării Negre, dar în 

afara zonei de conflict și este văzută ca fiind o alternativă de rezervă pentru comercianții de cereale. "În mod 

tradițional suntem o țară exportatoare, pentru că producem mai mult decât consumăm. Într-un an bun, România 

produce peste 11 milioane de tone de grâu, în timp ce consumul intern se ridică undeva la 4,3 milioane de tone. 

Din acest motiv am spus că România nu se află în situația altor state, care încearcă să își asigure consumul intern. 

Din analizele pe care le-am făcut la minister până acum nu există niciun risc ca populația să rămână fără rezerve", 

a declarat ministrul Chesnoiu. (REUTERS - 7 martie, ora 14:24) /mbaciu/ilapadat 

RRA: România nu va avea probleme cu gazele naturale, dă asigurări ministrul energiei 

RADOR (7 martie) - România nu va avea probleme cu gazele naturale, pentru că este al doilea producător 

din Europa, a afirmat luni ministrul energiei, Virgil Popescu. El a spus că la primăvară se vor reface stocurile și 

că în paralel se caută rute alternative de aprovizionare. Și ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, a dat asigurări 

că România deține suficiente rezerve de grâne și alimente pentru a rezista crizei provocate de invazia Rusiei în 

Ucraina și că nu are în vedere o limitare a exporturilor de grâu în acest moment. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 7 martie, ora 16:02) /ilixandru/ilapadat 

REUTERS: Marea Britanie a pregătit un ajutor financiar în valoare de 175 de milioane de lire 

sterline pentru Ucraina (Boris Johnson) 

RADOR (7 martie) - Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a declarat luni că a pregătit un ajutor financiar 

în valoare de 175 de milioane de lire sterline (211,25 milioane de euro) pentru Ucraina, informează Reuters. 

(REUTERS - 7 martie, ora 17:06) /mbaciu/ilapadat 

RTS: Guvernul Serbiei limitează exportul de grâu, anunță președintele Serbiei 

RADOR (7 martie) – Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că Serbia va apăra pacea și 

stabilitatea regiunii Balcanilor de Vest, va avea grijă de copiii săi și a adăugat că Serbia are nevoie de creștere 

economică. Referindu-se la războiul din Ucraina, Vučić a apreciat că în general situația este extrem de grea, 

inclusiv pentru Serbia. "Nu este vorba doar de presiuni", ci și de dorința unora de a spune Serbiei "că este prea 

mică pentru a nu fi de partea lor, nu ne dau dreptul să hotărâm ce vrem" – a declarat Vučić, adăugând că totuși 

președintele Franței, Emmanuel Macron a transmis că "Ucraina nu va adera la Uniunea Europeană înaintea 

Serbiei". Vučić a spus că sârbii doresc să-și spună opinia și să fie întrebați, "dar uneori trebuie să se dea deoparte". 

De asemenea, Vučić a avertizat că în viitor vor trebui adoptate decizii grele, deoarece "vin vremuri grele și nu din 

cauza noastră". Vučić a anunțat că în primul rând Guvernul Serbiei va adopta hotărârea prin care exportul de grâu 
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va fi permis numai cu o aprobare specială. Vučić a explicat că economia Serbiei va avea de suferit pentru că nu 

mai poate importa cocs din Ucraina și nici fier din Rusia, pentru că prețul barilului de petrol a crescut și pentru că 

"totul s-a schimbat în lume". Președintele Serbiei a declarat că oamenii nu trebuie să se teamă deoarece Serbia are 

rezerve suficiente de grâu și făină, că s-au important cantitățile necesare de fasole și mazăre, dar nu există cantități 

suficiente de lapte praf și ulei de palmier. Vučić a spus că în aceste condiții, menținerea păcii este importantă, iar 

despre "amenințările din regiune" nu va spune nimic deoarece "dorește să mențină pacea". (www.rts.rs – 7 martie) 

/rmihaj/sdm2 

 

REUTERS: Canada impune sancțiuni împotriva a zece indivizi apropiați conducerii Rusiei 

(premierul Justin Trudeau) 

RADOR (7 martie) - Canada a anunțat luni că impune sancțiuni împotriva a zece indivizi apropiați ai 

conducerii Rusiei, pe fondul invaziei Moscovei în Ucraina, a declarat luni premierul canadian, Justin Trudeau. 

"Astăzi Canada anunță noi sancțiuni împotriva a zece indivizi complici în această invazie nejustificată, printre care 

se numără foști și actuali oficiali de rang înalt ai guvernului rus, oligarhi și susținători ai conducerii Rusiei. Numele 

acestor indivizi provin de pe lista întocmită de liderul opoziției, Aleksei Navalnîi", a declarat Justin Trudeau în 

conferință de presă susținută la Londra. (REUTERS - 7 martie, ora 17:18) /mbaciu/csimion 

CNN: Ucraina folosește sprijinul financiar al SUA destinat apărării exclusiv și eficient împotriva 

agresiunii Rusiei (Antony Blinken) 

RADOR (7 martie) - Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat luni că 70% din sprijinul 

financiar de 350 de milioane de dolari destinat susținerii militare a Ucrainei, fonduri autorizate recent de 

președintele american, Joe Biden, "se află deja în mâinile ucrainenilor și sunt utilizate foarte eficient împotriva 

agresiunii Rusiei". Vorbind în cadrul unei conferințe de presă susținută în Letonia, Antony Blinken a declarat că 

se așteaptă ca Congresul SUA să asigure "foarte repede" un ajutor de urgență în valoare de 10 miliarde de dolari, 

care va fi destinat "asistenței suplimentare de securitate, asistenței umanitare pentru Ucraina atât pe teritoriul 

ucrainean, cât și în afara lui". De asemenea, pachetul de 10 miliarde va fi utilizat și pentru "eforturile ulterioare de 

întărire a flancului estic al NATO". Antony Blinken a reiterat faptul că SUA consideră că o instaurare a unei zone 

de excludere aeriană ar adânci conflictul existent. "Eforturile noastre se fac în toate direcțiile pentru stoparea 

acestui război cât mai repede posibil, pentru stoparea suferințelor cât mai repede posibil. Iar ceea ce nu dorim este 

să adâncim conflictul, să-l extindem în propriile noastre țări, pe propriul nostru teritoriu. Zona de excludere aeriană, 

ca să fiu foarte clar cu privire la ce implică acest lucru, înseamnă că, dacă avioanele rusești încalcă această zonă, 

noi trebuie să tragem în ele. Acest lucru riscă să creeze un conflict direct între țările noastre și Rusia și, deci, să 

ducă la un război extins, care nu este în interesul nimănui, inclusiv al poporului ucrainean", a declarat Antony 

Blinken. (CNN INTERNATIONAL, 7 martie, ora 17:00) /mbaciu/ilapadat 

 

REUTERS: SUA intenționează să acționeze fără partenerii lor europeni pentru interzicerea 

importurilor de petrol din Rusia 

RADOR (7 martie) - Administrația Statelor Unite intenționează să acționeze pentru interzicerea importurilor 

de petrol din Rusia fără participarea aliaților din Europa, au declarat luni pentru Reuters două persoane familiare 

cu chestiunea. Președintele american, Joe Biden, urmează să susțină luni o videoconferință cu liderii Franței, ai 

Germaniei și ai Marii Britanii, pe fondul eforturilor administrației americane de a găsi sprijin pentru o interzicere 

a importurilor de petrol din Rusia. Casa Albă negociază, de asemenea, cu liderii din Congresul SUA pentru 

adoptarea unei legislații care să interzică importurile rusești. Prețurile petrolului au crescut exponențial față de 

nivelurile din 2008, din cauza întârzierilor intrării petrolului iranian pe piețele mondiale și din cauza intențiilor 

SUA și a aliaților lor europeni de a interzice importurile din Rusia. (REUTERS - 7 martie, ora 17:54) 

/mbaciu/ilapadat 
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REUTERS: Japonia discută cu SUA și Europa despre interzicerea importurilor de petrol din Rusia 

RADOR (7 martie) - Japonia, pentru care Rusia este pe locul cinci ca importator de petrol, discută cu SUA 

și țările europene despre posibilitatea interzicerii importului petrolului rusesc, a transmis luni Kyodo News. 

Raportul vine după ce, duminică, secretarul american de stat Antony Blinken a afirmat că SUA și aliații europeni 

analizează această posibilitate. Întrebat despre un posibil embargo asupra importurilor de petrol rusesc, șeful 

Secretariatului Guvernului Japoniei, Hirokazu Matsuno, a refuzat să comenteze asupra comunicării țării cu Statele 

Unite. Petrolul rusesc a reprezentat 3,63% din importul de petrol al Japoniei în 2021. Deși nu este de așteptat ca 

sancțiunile impuse Rusiei să afecteze în mod direct abilitatea Japoniei de a asigura o rezervă stabilă de gaz natural 

lichefiat, acestea ar putea afecta în mod indirect proiectele legate de energie, a declarat ministrul industriei, Koichi 

Hagiuda. (REUTERS - 7 martie) /aionita/sdm2 

RTS: La Kopaonik a început cea de a 29-a ediție a Forumului de afaceri 

RADOR (7 martie) – "Războiul din Ucraina va influența prețul energiei, în special prețul gazelor naturale 

din Rusia și va provoca inflație. Așteptăm să se scumpească și alimentele și nu este exclus un impact negativ și 

asupra investițiilor " – a declarat directorul Departamentului pentru macroeconomie, comerț și investiții al Băncii 

Mondiale, Jasmin Chakeri, la conferința Prognaza tendințelor economice pentru Balcanii de Vest, cu care s-a 

deschis cea de a 29-a ediție a Forumului de afaceri de la Kopaonik, organizat de Serbia. În cadrul conferinței s-a 

apreciat că anul trecut economiile statelor din regiunea Balcanilor de Vest s-au redresat după pandemia de 

coronavirus și au rămas atractive pentru investiții, dar prognozele parametrilor economici vor fi influențate de 

războiul din Ucraina. Directorul adjunct în cadrul Departamentului de Economie, Politică și Guvernare la Banca 

Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Sanfey Peter, a declarat că regiunea Balcanilor de Vest 

are aspecte pozitive, cum ar fi reziliența și stabilitatea. În acest sens, Sanfey Peter a remarcat și faptul că inflația 

din regiune, deși este în creștere, nu este scăpată de sub control. "Din punctul de vedere al BERD, Balcanii de Vest 

sunt atractivi pentru investiții. Anul trecut am investit aici mai mult de un miliard de euro, dintre care jumătate în 

Serbia, deci în continuare există interes pentru investiții" – a declarat Sanfey Peter, adăugând că economiile din 

regiune se bazează prea mult pe cărbune și combustibili fosili și aceasta trebuie să se schimbe. Sanfey Peter a 

subliniat că BERD sprijină integrarea regională a Balcanilor de Vest. (www.rts.rs – 7 martie) /rmihaj/sdm2 

 

BBC: Războiul din Ucraina reprezintă o amenințare pentru rezervele alimentare mondiale 

RADOR (7 martie) - Liderul uneia dintre cele mai mari companii de fertilizatori din lume a declarat pentru 

BBC că războiul din Ucraina reprezintă o amenințare pentru rezervele alimentare mondiale. Rusia produce cantități 

uriașe din ingredientele esențiale din fertilizatori. Prețurile fertilizatorilor au crescut deja foarte mult, din cauza 

creșterii costurilor energiei. Guvernul rus le solicită producătorilor săi să oprească exporturile, ceea ce ar putea 

ridica și mai mult prețul fertilizatorilor din întreaga lume, determinând astfel creșterea prețurilor la alimente. 

Directorul executiv al companiei Yara International, Svein Tore Holsether, a descris situația drept foarte gravă. 

"Nu discutăm dacă ne îndreptăm spre o criză alimentară mondială, ci despre cât de mare va fi criza", a afirmat el. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 7 martie, ora 7:00) /aionita/sdm2 

XV.4 Perspectiva socială  

REUTERS: Rusia urmează să deschidă coridoare umanitare în Ucraina pe 7 martie 

RADOR (7 martie) - Armata rusă va înceta focul și va deschide coridoare umanitare în mai multe orașe 

ucrainene, printre care și capitala Kiev, luni la ora 10:00 (ora Moscovei), 07:00 GMT, a declarat Ministerul 

Apărării din Rusia. Coridoarele, care vor fi de asemenea deschise din orașele Harkov, Mariupol și Sumi, sunt 

deschise la cererea personală a președintelui francez Emmanuel Macron și în consecința situației actuale, a 

comunicat ministerul. Cei care părăsesc Kievul vor fi transportați pe calea aerului către Rusia, a declarat ministerul, 

adăugând că va folosi drone pentru a monitoriza evacuarea și că "încercările părții ucrainene de a înșela Rusia și 

întreaga lume civilizată...sunt inutile de această dată". Două operațiuni de evacuare din Mariupol și din orașul 
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învecinat, Volnovaka, au eșuat în ultimele două zile, iar cele două părți s-au acuzat reciproc de neîncetarea focului. 

(REUTERS - 7 martie) /aionita/sdm2 

 

INTERFAX: Rusia anunță luni, începând cu ora 10:00, coridoare umanitare pentru mai multe 

orașe din Ucraina 

RADOR (7 martie) - Ministerul rus al Apărării a anunțat că luni, începând cu ora 10:00, se vor deschide 

coridoarele umanitare în mai multe orașe din Ucraina. Un ''regim de liniște'' va fi implementat luni pentru ca 

populația civilă să poată părăsi o serie de orașe ucrainene pe 7 martie. ''Pe 7 martie, Rusia a implementat un ''regim 

de liniște'', de la ora 10:00, și deschide coridoare umanitare pentru ieșirea populației civile din orașele Kiev, 

Mariupol, Harkiv și Sumi'' - anunță Cartierul central interministerial rus pentru răspuns umanitar în Ucraina. 

Această decizie a fost luată de Rusia, ținând cont de situația umanitară și la cererea personală a președintelui 

Franței, adresată președintelui Rusiei, a precizat Cartierul. ''Având în vedere situația umanitară catastrofală și 

agravarea bruscă a acesteia în orașele Kiev, Harkiv, Sumi și Mariupol, precum și la solicitarea personală a 

Președintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, adresată către președintele Federației Ruse Vladimir 

Vladimirovici Putin, Forțele Armate Ruse anunță, în scop umanitar, începând de la ora 10:00, 7 martie 2022, 

''regim de liniște'' și deschide coridoare umanitare'', a precizat cartierul central. Surse ruse au mai precizat că unele 

coridoare implică evacuarea populației civile din orașele ucrainene în Rusia. Vor fi evacuați civili din capitala 

Kiev, regiunea Kiev, Hostomel, Rakivka, Sosnivka, Ivankiv, Orane, Cernobil, Gden (RB), Gomel. Ei vor pleca cu 

transport aerian în Federația Rusă. De la Mariupol 

vor pleca către Novoazovsk, Taganrog, Rostov-pe-Don, apoi cu transport aerian, feroviar și rutier către 

destinații selectate de ei sau către puncte de cazare temporare. Partea rusă a prezentat aceste informații structurilor 

ONU, OSCE, Comitetului Internațional al Crucii Roșii și altor organizații internaționale, prin toate sursele de 

informare disponibile, a adăugat armata rusă. ''Solicităm ca partea ucraineană să îndeplinească cu strictețe toate 

condițiile pentru crearea coridoarelor umanitare în zonele enumerate și să asigure o retragere organizată a civililor 

și a cetățenilor străini'', se specifică în comunicat. Acesta constată că, pe perioada de deschidere a coridoarelor 

umanitare, Forțele Armate ale Federației Ruse vor efectua o monitorizare obiectivă continuă a evacuării, inclusiv 

prin utilizarea UAV-urilor. ''Prin urmare, avertizăm că toate tentativele părții ucrainene, de a păcăli din nou Rusia 

și întreaga lume civilizată, cu privire la perturbarea operațiunii umanitare din vina Federației Ruse, de data aceasta 

sunt inutile", a anunțat Cartierul central. ''Așteptăm acțiuni concrete din partea autorităților oficiale de la Kiev, 

precum și de la conducerea orașelor enumerate'', se mai precizează în comunicat. Cartierul de coordonare 

interministerială de  răspuns umanitar în Ucraina a fost creat în subordinea Ministerului rus al Apărării, care 

funcționează non-stop, a declarat Mihail Mizințev, șeful Centrului de control al apărării naționale a Federației 

Ruse, pe 2 martie. (www.intex.ru  - 7 martie) /vdraguta/sdm2 

RIA NOVOSTI: De ce farmaciile din Rusia rămân fără medicamente 

RADOR (7 martie) - În Rusia se formează zilnic cozi uriașe în fața farmaciilor, unde foarte multe persoane 

stau la cozi în plină stradă. Farmaciile sunt luate cu asalt de ruși, fiind la mare căutare în aceste zile. În ciuda 

asigurărilor date de Ministerul rus al Sănătății potrivit cărora companiile farmaceutice străine continuă să furnizeze 

produse farmaceutice, medicamentele sunt achiziționate pentru a fi utilizate ulterior de către ruși. Unii 

achiziționează de la cinci până la zece cutii de medicamente, la o singură vizită la farmacie. Insulina și pastilele 

de fabricație europeană pentru tratamentul bolilor inflamatorii intestinale nu mai sunt disponibile în unele orașe 

din Rusia. Farmaciștii susțin însă că în depozite au de toate, dar pur și simplu nu au timp suficient să descarce 

marfa și să livreze comenzile. La Moscova și în regiunea Moscova nu se mai găsesc medicamente pentru bolnavii 

de diabet, cum ar fi Humalog (insulina cu acțiune rapidă de producție franceză). "În Krasnodar, aproape toată 

insulina a fost epuizată din farmacii. De teama de sancțiuni și întreruperi în aprovizionarea farmaciilor, oamenii 

încearcă să se aprovizioneze cu medicamente. Probleme sunt și în lanțurile de farmacii din orașul Novosibirsk. 

Ministrul rus al sănătății, Mihail Murașko consideră că situația cu privire la aprovizionarea cu medicamentele este 

stabilă în Rusia. Cu probleme de acest gen se confruntă însă și farmaciile din Vladivostok și Samara. Un farmacist 

a explicat că oamenii se tem că, din cauza sancțiunilor, nu vor mai exista medicamente. "Cumpără absolut de toate, 

de aici apare și lipsa lor", spune un alt pacient care suferă de colită ulceroasă. Pacienților le este frică de creșterea 
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prețurilor. Pastilele pentru bolile inflamatorii intestinale sunt deja foarte scumpe. Dacă prețurile cresc, mulți 

pacienți vor fi forțați să cumpere medicamente analogice produse în Rusia, care afectează grav ficatul, susțin unii 

ruși. Dispar din farmacii nu numai medicamentele de fabricație europeană, ci și cele autohtone, care se găsesc mai 

greu. Cetățeana Olga Savina a precizat că de câteva zile caută în suburbiile Moscovei, încercând să achiziționeze 

o cantitate mică de Zilaxer, neuroleptic rusesc, pentru fiica sa, care suferă de schizofrenie, tulburări de neuropatie 

periferica. Producătorii străini de medicamente susțin că vor continua să livreze în Rusia. ''A trebuit să fac o 

comandă specială. Acum am găsit doar câte un pachet în unele zone ale orașului. Alerg, adun...", a susținut Olga. 

Din cauza valului de scumpiri, prețul medicamentului a crescut deja cu 20 la sută. Odinioară costa 3.500 de ruble 

per pachet, acum este 4.340. "Fiica a luat acest medicament în ultimii doi ani - analogii mai ieftini nu i se potriveau. 

Sunt disperată, nu am idee ce o să mă fac dacă prețul crește atât de mult, nu îl voi mai putem cumpăra'', a declarat 

Olga. Rușii se plâng și de dispariția medicamentelor pentru bolile inflamatorii intestinale. Anna Borisova locuiește 

în orașul Belorețk, din Republica Bașkiria. În urmă cu un an, ea a fost diagnosticată cu colită ulceroasă nespecifică, 

o boală autoimună. Salvarea ei erau preparate pe bază de Mesalazină, care sunt produse în Germania și Franța. De 

câteva zile, acestea sunt aproape inexistente în farmacii. Rar se mai găsesc câte una sau două cutii. "Ultimele patru 

cutii le-am cumpărat din două farmacii din orașul nostru. Farmacistul a spus că, de fapt, cursul de schimb al 

dolarului este instabil, așa că nu vor mai cumpăra medicamente, iar acum există și o problemă cu transportul", a 

precizat Anna. Este dificil să găsești aceste medicamente în alte orașe, la Vladivostok și Samara. "Un farmacist a 

explicat: oamenii se tem că, din cauza sancțiunilor, nu vor mai fi stocuri''. ''Cumpără de toate, de aici și lipsa", 

spune un alt pacient cu colită ulceroasă.  

Corespondentul Agenției de presă RIA NOVOSTI a vizitat mai multe farmacii metropolitane din diferite 

rețele. Chiar și în timpul săptămânii sunt cozi. Farmaciștii recunosc că pur și simplu nu au timp să ridice comenzile. 

Pe 4 martie, ministrul sănătății, Mihail Murașko, a declarat la o reuniune consacrată furnizării de medicamente că 

situația cu privire la aprovizionarea cu medicamentele din țară este stabilă, există o aprovizionare bună cu 

medicamente. Producătorii străini continuă să lucreze cu Rusia, nimeni nu a părăsit piața. Experții consideră că de 

fapt creșterea cererii este provocată de starea de panică creată. Nu există motive obiective de îngrijorare. "Există 

destule, de toate: atât medicamente, cât și substanțele din care sunt fabricate acestea. Fabricile nu staționează, 

angrosiștii au stocuri", a precizat Viktoria Presniakova, șeful Alianței Asociațiilor Farmaceutice din Rusia. Totul 

este sub control, a adăugat ea. Presniakova le cere rușilor să nu intre în panică, să nu-și facă stocuri, să nu ducă la 

o penurie și amintește că sancțiunile nu au afectat niciodată produsele farmaceutice și cele medicale. 

"Nu trebuie să uităm că avem o industrie farmaceutică dezvoltată, mulți producători autohtoni eficienți. 

Dacă există o tendință spre penurie pentru unele medicamente, vom reuși să stabilizăm imediat situația. Am avut 

deja o experiență în cazul pandemiei de Covid când industria a reacționat la situație foarte rapid'', a adăugat ea. 

Expertul în piața farmaceutică din Rusia, director de dezvoltare al RNC Pharma, Nikolai Bespalov îndeamnă, de 

asemenea, consumatorii să nu mai cumpere medicamente. Potrivit acestuia, cererea urgentă este un proces de 

necontrolat, legat în principal de emoții și nu de fapte. Dacă situația nu este influențată, unele nume din domeniul 

farmaceutic chiar ar putea să dispară. Ministerul Sănătății a anunțat o aprovizionare suficientă de medicamente în 

Rusia. În momentul de fată atât distribuitorii, cât și depozitele companiilor producătoare au rezerve - multe firme 

străine mari își au bazele în Rusia. De obicei, a precizat Bespalov, ele depozitează o rezervă suficientă pentru șase 

luni. Dar industria se va confrunta în continuare cu unele dificultăți, din cauza închiderii spațiului aerian deasupra 

Uniunii Europene, logistica trebuie să se schimbe. Cu toate acestea, doar opt până la zece la sută din produse 

farmaceutice sunt livrate pe calea aerului în Rusia. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/sdm2 

INTERFAX: Ministerul rus al Apărării a anunțat livrarea a peste 140 de tone de ajutoare 

umanitare în regiunea Herson din Ucraina 

RADOR (7 martie) - Militarii ruși au asigurat livrarea a peste 140 de tone de ajutoare umanitare locuitorilor 

din regiunea Herson din Ucraina, a anunțat luni Ministerul Apărării al Federației Ruse. "Ajutorul umanitar a 

constat în conserve de carne și pește, cereale, ulei vegetal, apă îmbuteliată, produse de panificație și alte produse 

esențiale. Toți doritorii pot primi alimente în diferite cartiere ale orașului Herson, inclusiv în piața din apropierea 

Administrației regionale", se precizează într-un comunicat. Un convoi cu transport umanitar a sosit într-un oraș 

ucrainean din Crimeea. În afară de locuitorii din orașul Herson, cei din localitățile din apropiere au început să 

primească asistență din partea Rusiei. Pe 2 martie, armata rusă a anunțat că orașul Herson a fost preluat în totalitate 

sub controlul ei. Ministerul Apărării al Federației Ruse a remarcat că infrastructura civilă, facilitățile de susținere 
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ale vieții și transportul în oraș funcționează zilnic, nu lipsesc alimente și produsele esențiale. (www.interfax.ru  - 

7 martie) /vdraguta/sdm2 

 

REUTERS: Poliția rusă a reținut mai mult de 5.000 de persoane, duminică, la un protest împotriva 

războiului (monitor) 

RADOR (7 martie) - Poliția rusă a reținut 5.020 de persoane în timpul unui protest din Rusia, duminică, a 

declarat luni grupul de monitorizare OVD-Info. Cele mai recente proteste din Rusia în timpul cărora s-au 

înregistrat un număr similar de arestări au fost în 2021, când mii de persoane au cerut eliberarea criticului 

Kremlinului, Aleksei Navalnîi, după ce acesta a fost arestat la întoarcerea din Germania, unde primise îngrijiri 

medicale după o otrăvire cu agent neurotoxic. (REUTERS - 7 martie, ora 11:42) /aionita/sdm2 

TASS: Ministerul rus al Apărării susține că naționaliștii ucraineni trag în locuitorii care încearcă 

să-și părăsească casele din Mariupol 

RADOR (7 martie) - Naționaliștii din Mariupol deschid focul asupra civililor, care încearcă să-și părăsească 

casele, a anunțat, luni, jurnaliștilor, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, generalul-maior Igor 

Konașenkov. Acesta a subliniat că situația de la Mariupol este grea, acest lucru îl spun și civilii care au reușit să 

scape din oraș. "Oamenii se ascund în subsoluri. Din cauza lipsei de electricitate și gaz în casele lor, ei sunt nevoiți 

să-și gătească singuri mâncarea la focul incendiilor provocate pe stradă. Militanții ucraineni îi împrăștie. 

Naționaliștii deschid focul asupra tuturor civililor, care încearcă să plece din casele lor" - a  declarat Konașenkov. 

Potrivit afirmațiilor acestuia, oamenii din oraș scriu cu vopsea pe pereții și pe ușile caselor "Nu trageți - sunt 

copii!". "Cu toate acestea, naziștii aplică tacticile lor teroriste exact asupra caselor care au aceste inscripții "Nu 

trageți - sunt copii aici!" - a adăugat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării. https://tass.ru/armiya-i-

opk/13995099 (www.tass.ru - 7 martie) /ssirbu/ilapadat 

BBC: Criza umanitară din Ucraina ia amploare 

RADOR (7 martie) - Criza umanitară din Ucraina se amplifică, zeci de mii de civili fiind blocați în orașe 

supuse unor bombardamente continue din partea forțelor ruse. Numărul victimelor din rândul acestora crește 

inexorabil, bărbați, femei și copii fiind uciși în timp ce încearcă să se adăpostească. Astfel, foarte mulți oameni au 

fost ținta bombardamentelor în timp ce încercau să fugă din localitatea Irpin, de lângă Kiev. Soldații ucraineni i-

au ajutat pe civili să traverseze rămășițele unui pod care a fost distrus pentru a încetini ofensiva rusă. Forțele 

ucrainene au bombardat forțele rusești dintr-o pădure de lângă șosea și reușesc să provoace pagube și victime în 

rândurile invadatorilor. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 7 martie, ora 1:01) /opopescu/dsirbu 

 

BBC: Mai mult de 1,1 milioane de ucraineni au fugit din țară de la începutul războiului 

RADOR (7 martie) - Mai mult de 1,1 milioane de ucraineni au fugit din țară de la începutul războiului. La 

Lviv au sosit copii orfani cu nevoi speciale, după ce au fugit din orașul Harkov. Copiii de la centrul de îngrijire 

"Hipocrat" din Harkov au călătorit cu trenul 30 de ore. Toți au nevoi speciale și sunt într-o stare gravă de sănătate. 

În ultimele 11 zile, după începerea invaziei ruse, îngrijitorii lor i-au ascuns în buncăre pentru a scăpa de 

bombardamente. Directoarea centrului de îngrijire, Valentina Șlahaihova, a declarat că toți copiii au fost 

traumatizați de război. La gara din Lviv, copiii cu vârste între unul și trei ani au fost transferați într-un autobuz 

care îi va transporta într-un centru special din apropierea frontierei cu Polonia. De acolo, peste câteva zile vor 

părăsi Ucraina. Ca și ceilalți peste un milion de oameni care au fost forțați să fugă, nu au nicio siguranță când se 

vor întoarce și ce fel de țară vor mai găsi. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 7 martie, ora 1:02) /opopescu/dsirbu 

 

RBC: Situația din capitala Ucrainei, Kiev, 7 martie 

RADOR (7 martie) - Kievul rezistă în fața trupelor ruse pentru cea de-a douăsprezecea zi a războiului dus 

de Rusia împotriva Ucrainei. Trupele Federației Ruse, blindatele și echipamentele militare nu au reușit să pătrundă 
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în oraș, dar inamicul continuă să lanseze rachete asupra capitalei. Ocupanții atacă orașele de la periferia Kievului, 

dar militarii ucraineni resping atacurile inamice. Accesul în Kiev este blocat. Starea de asediu expiră la ora 7:00. 

Locuitorii nu pot părăsi casele decât în cazul unei alarme de raid aerian, pentru a merge la adăpost. Armata 

agresorului acumulează resurse pentru a efectua un asalt asupra Kievului - anunță Statul Major al Forțelor Armate 

ale Ucrainei. 

"Un număr destul de mare de blindate, echipamente militare rusești și trupe rusești sunt concentrate pe la 

intrările către Kiev. Înțelegem că bătălia pentru Kiev este bătălia cheie care se va duce în următoarelor zile", a 

declarat Vadim Denisenko, consilier al ministrului ucrainean de interne. La ora 21:43, Administrația de Stat a 

orașului Kiev anunță că, începând de luni, la Kiev, fântânile din Piața Independenței, dimineața și după-amiaza, 

vor interpreta Imnul Național al Ucrainei. Duminică, la ora 18:00, o rachetă rusă a fost doborâtă deasupra Spitalului 

de copii Ohmatdet. ''O rachetă de croazieră a fost doborâtă deasupra Spitalului de copii Ohmatdet, ca urmare, au 

fost deteriorate geamuri și uși'' a spus Serviciul de presă al instituției medicale, într-un comunicat. Ieri la ora 15:45, 

Vitali Kliciko a anunțat că orașul continuă să evacueze copii orfani, copii cu dizabilități și persoane aflate în 

circumstanțe dificile de viață. În total, peste 3.000 de persoane în astfel de situații au fost trimiși în străinătate în 

aceste zile de război. "Ieri, aproximativ 1.000 de locuitori din Kiev din astfel de categorii au fost trimiși în Polonia 

în cadrul unui zbor de evacuare. Dintre aceștia, aproximativ 200 de copii sunt cu dizabilități, dintre care 32 se 

deplasează în scaune cu rotile. Zborul a fost organizat în comun cu Centrul de Asistență Reciprocă Salvați 

Ucraina", a spus el. (www.rbc.ua - 7 martie) /vdraguta/sdm2 

RBC: Atacul rusesc lansat asupra Aeroportului Vinnițea s-a soldat cu zece victime din rândul 

civililor și militarilor, și răniți 

RADOR (7 martie) - Atacul rusesc lansat asupra Aeroportului Vinnițea din Ucraina s-a soldat cu victime 

din rândul civililor și militarilor și cu răniți. Potrivit unor date preliminare, zece persoane au fost rănite în urma 

atacurilor aeriene din Vinnițea pe 6 martie. Printre ei se numără civili și militari, relatează Agenția de presă RBC-

Ucraina, cu referire la președintele Administrației militare regionale din Vinnițea, Serhi Borzov, potrivit unei 

postări pe Telegram. 

"În cea de-a unsprezecea zi de război, Vinnițea a fost atacată cu raiduri aeriene. Astăzi avem zece victime 

atât din rândul militarilor, cât și din rândul civililor. Acestea sunt doar date preliminare", a spus el, citat de Agenția 

de presă RBC-Ucraina. (www.rbc.ua - 7 martie) /vdraguta/sdm2 

RBC: Trupele ruse încearcă din nou să intre în Mikolaiv și au lansat noi atacuri de artilerie, 

folosind sisteme de rachete cu lansare multiplă 

RADOR (7 martie) - Trupele ruse încearcă din nou să intre în orașul Mikolaiv, din Ucraina, lansând atacuri 

de artilerie și, folosind sisteme de rachete cu lansare multiplă. Mikolaiv a fost lovit, în repetate rânduri, de sistemele 

de rachete cu lansare multiplă. Bombardamentul a început luni, la ora 5:00, relatează Agenția de presă RBC-

Ucraina, cu referire la ''Novosti N''. Trupele ruse au încercat din nou duminică să intre în oraș. Există lupte în 

cartierul Korobelni. O parte din oraș nu mai are curent și apă. Anterior, încercările repetate ale trupelor ruse de a 

intra în Mikolaiv au fost respinse. Amintim că în ajun trupele ucrainene au respins complet inamicul din Mikolaiv. 

RBC-Ucraina a publicat imagini și videoclipuri ale apărării eroice ale forțelor Ucrainene. (www.rbc.ua - 7 martie) 

/vdraguta/sdm2 

RBC: Situația din orașul Sumi și din regiunea Sumi, din Ucraina, luni, 7 martie 

RADOR (7 martie) - Orașul Sumi a devenit una dintre cele mai fierbinți zone de război, în cele 12 zile de 

război dus de Rusia împotriva Ucrainei. În acest oraș, ca și în alte localități ale regiunii Sumi, au loc zilnic lupte 

de stradă cu invadatorii. Cu toate acestea, regiunea Sumi oferă o rezistență acerbă și, cel mai important, eficientă 

în ofensivă, relatează Agenția de presă RBC-Ucraina. Șeful Administrației Regionale de Stat Sumi, Dmitro 

Jivițski, a anunțat că cererea de medicamente este în creștere, dar acestea nu mai sunt disponibile în farmacii. 

''Consiliile locale asigură acest necesar de medicamente și îl transferă și îl furnizăm în măsura în care este posibil, 

din punct de vedere logistic'', a mai spus Jivițski. El a mai subliniat că în Sumi există lupte de stradă și le cere 

localnicilor să stea departe de geamuri. Orașul Ohtirka a rămas fără alimentare cu căldură, apă și electricitate 

parțial; nu există energie electrică în districtul Lebedinski. În Sumi, după un atac aerian asupra Centralei nr.40, 
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orașul a rămas fără electricitate, a fost întreruptă alimentarea cu apă, canalizarea și alimentarea cu energie au fost 

parțial restabilite. Fără apă au rămas districtul Himgorodok, iar fără electricitate - districtul Vasilievka; în 

Trostianka sunt probleme cu curentul, apa și cu furnizarea de gaze. Trei cartiere sunt complet deconectate și, 

parțial, două. Trei cartiere rămân fără apă, din cauza întreruperilor. Situația cu privire la alimentarea cu gaze este 

necunoscută. La ora 23:30, situația din regiunea Sumi rămânea una dificilă. A avut loc un bombardament asupra 

orașului Ohtirka, o bază alimentară și un depozit militar au fost distruse. Orașul Sumi a fost supus unui nou 

bombardament aerian. "Se pare că rușii vor să ocupe regiunile Cernihiv, Sumi și Harkov, ei au lansat atacuri de 

artilerie grea", a spus șeful Administrației Regionale de Stat Sumi.  

"În cele din urmă, în spațiul nostru aerian au apărut nu numai avioane rusești, ci și ucrainene. Un luptător 

de apărare teroristă a fost ucis, în urma unei lupte de stradă. A avut loc un atac asupra unei coloane de mașini 

civile, care au fost jefuite, oamenii au fost luați prizonieri și folosiți ca scuturi umane. Mașinile jefuite de ruși sunt 

abandonate pe autostradă. Nu știm cine a scăpat. Din informații locale, au fost luați prizonieri... O bombă a lovit 

camera cazanelor și o treime din orașul Sumi a rămas fără încălzire și apă caldă'', a precizat Jivițski. Compania de 

telefonie Ukrtelecom nu oferă temporar servicii în regiunea Sumi. Militarii ruși fură, jefuiesc și împușcă ocupanții 

mașinilor civililor ucraineni de pe autostrada Sumi-Kiev. Rușii omoară civili în Ohtirka... (www.rbc.ua - 7 martie) 

/vdraguta/sdm2 

BBC: Forțele ruse continuă să avanseze în Ucraina 

RADOR (7 martie) - Consilierul prezidențial ucrainean, Oleksiy Arestovich, a declarat că peste noapte au 

avut loc noi bombardamente din partea armatei ruse. Printre obiectivele acestora s-au numărat periferia Kievului, 

Cernihiv, Mariupol și orașul nord-estic Harkov. Surse militare de la Washington au recunoscut că forțele ruse au 

continuat să avanseze, dar afirmă că unitățile militare ucrainene încă ripostează. Acestea au susținut că Moscova 

nu deține controlul total al spațiului aerian ucrainean. Oficialii americani au afirmat că au avut loc schimburi 

limitate de focuri la sol, în Ucraina. Estimarea lor este că forțele rusești și-au continuat eforturile de a avansa în 

nordul și estul Ucrainei, dar că acestea au fost întâmpinate de o rezistență puternică. Oficialii sunt de părere că 

rușii și-au folosit până în prezent 95% dintre forțele pe care le masaseră înainte de începerea invaziei. Oficialii au 

mai afirmat că spațiul aerian continuă să fie disputat, dar că ambele parți au suferit pierderi în ce privește 

aeronavele și sistemele de apărare antiaeriană. Sursele susțin că rușii au tras până în prezent aproximativ 600 de 

rachete, de la începutul conflictului. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 7 martie, ora 7:00) /aionita/denisse 

KORRESPONDENT: Peste 200 de școli ucrainene au fost distruse sau avariate de trupele ruse 

RADOR (7 martie) - Ministrul ucrainean al educației, Serhi Șkarlet, a declarat că, în cele 11 zile de la 

începutul invaziei Rusiei în Ucraina, 211 școli au fost avariate sau distruse. Potrivit ministrului, elevii din școlile 

avariate vor învăța temporar de la distanță. "Observăm că, în fiecare zi, sunt tot mai multe școli distruse sau 

avariate. Sunt deja 211 astfel de școli, dintre care unele sunt complet distruse, iar altele sunt avariate" - a subliniat 

Șkarlet. Ministrul a mai menționat că vacanța școlară de două săptămâni anunțată la începutul agresiunii militare 

ruse în Ucraina se va încheia în curând, iar cursurile vor fi reluate în toată țara. "Procesul educațional nu trebuie 

întrerupt, astfel că, săptămâna viitoare, vom recomanda reluarea cursurilor, acolo unde este posibil. Acolo unde 

nu există o astfel de posibilitate, elevii vor învăța de la distanță" - a adăugat ministrul. (www.korrespondent.net - 

7 martie) /sdan/sdm2 

UKRAINSKA PRAVDA: În Ucraina au început să sosească primii voluntari străini dispuși să 

lupte împotriva armatei ruse 

RADOR (7 martie) - Radio Svoboda transmite că primii voluntari străini dispuși să lupte împotriva armatei 

ruse au început sosească în Ucraina. Deocamdată, este vorba despre cetățeni britanici, dintre care mulți sunt foști 

militari. "Primii voluntari britanici sosesc în Ucraina. Au venit în Ucraina pentru a lupta împotriva armatei ruse" - 

se arată într-un mesaj postat pe contul de Telegram al Radioului. Anterior, ministrul de externe ucrainean, Dmitro 

Kuleba, a anunțat că "veterani cu experiență și voluntari din 52 de țări ale lumii" merg să lupte împotriva trupelor 

ruse din proprie voință, iar numărul total de cereri pentru înrolarea în Legiunea Internațională de Apărare a 

Ucrainei se apropie de 20.000. (www.pravda.com.ua - 7 martie) /sdan/sdm2 
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KORRESPONDENT: Explozie la un depozit de produse petroliere din Luhansk 

RADOR (7 martie) - O explozie puternică a fost semnalată la Luhansk, luni dimineață - potrivit presei 

locale, care menționează că un depozit de produse petroliere a luat foc. Presa rusă, însă, scrie că depozitul ar fi fost 

atacat de forțele armate ucrainene, folosind sistemul de rachete tactice Tocika-U. (www.korrespondent.net - 7 

martie) /sdan/sdm2 

 

KORRESPONDENT: Opt persoane au murit în urma unor atacuri aeriene lansate de forțele ruse 

în regiunea Harkiv 

RADOR (7 martie) - Cel puțin opt persoane au murit în urma atacurilor aeriene lansate de forțele ruse, 

duminică seară, în regiunea ucraineană Harkiv - transmite Serviciul pentru Situații de Urgență din Ucraina. De 

asemenea, au fost distruse mai multe blocuri, clădiri administrative, instituții medicale, instituții de învățământ și 

cămine studențești. (www.korrespondent.net - 7 martie) /sdan/sdm2 

KORRESPONDENT: Primarul din Hostomel, ucis de invadatorii ruși 

RADOR (7 martie) - Militarii ruși l-au împușcat pe liderul comunității teritoriale Hostomel, Iuri Prilipko - 

potrivit unui mesaj transmis, luni, de consiliul local al acestui orășel de lângă Kiev. Primarul Prilipko a murit în 

timp ce distribuia alimente și medicamente populației afectate de atacurile rușilor. "Președintele comunității 

Hostomel, Iuri Prilipko, a murit împărțind pâine celor flămânzi și medicamente bolnavilor. Pentru toate acestea, 

Prilipko, împreună cu doi camarazi, Ruslan Karpenko și Ivan Zoria, au fost împușcați de invadatori. A murit pentru 

comunitate, a murit pentru Hostomel, a murit ca un erou" - a transmis consiliul local. (www.korrespondent.net - 7 

martie) /sdan/sdm2 

KORRESPONDENT: Regiunea Zaporijjia - Șase localități sunt ocupate de ruși 

RADOR (7 martie) - Șase localități ucrainene din regiunea sud-estică Zaporijjia se află temporar sub 

ocupația trupelor ruse - a comunicat, luni, guvernatorul regional Oleksandr Staruh. "A început a 12-a zi de 

rezistență eroică în fața invaziei ruse în regiunea Zaporijjia. În momentul de față, Rodi, Vasilivka, Tokmak, 

Enerhodar, Berdiansk și Melitopol sunt temporar ocupate" - a precizat Staruh. Între timp, potrivit guvernatorului, 

armata ucraineană desfășoară o operațiune defensivă în apropierea localităților Huliaipole, Orihiv și în direcția 

Vasilivka - Balabine. "Inamicul continuă să înregistreze pierderi în privința echipamentului militar, pierderi de 

personal. De asemenea, se predă Forțelor Armate ale Ucrainei. Cetățeni ai orașului Zaporijjia și ai regiunii, 

înscrieți-vă în Forțele de Apărare Teritorială, puneți mâna pe arme, săpați tranșee, fortificați-vă proprietățile și 

uniți-vă împotriva agresorului" - i-a îndemnat guvernatorul pe locuitorii regiunii Zaporijjia. 

(www.korrespondent.net - 7 martie) /sdan/sdm2 

RBC: Trupele ruse au pătruns pe teritoriul aeroportului din Mikolaiv 

RADOR (7 martie) - Șeful Administrației Regionale de Stat Mikolaiv, Vitali Kim, a anunțat, luni, că 

invadatorii ruși au intrat pe teritoriul aeroportului. Cu toate acestea, a subliniat Kim, armata ucraineană a lansat o 

ofensivă. (www.rbc.ua - 7 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Ofensivă a separatiștilor proruși în Mariupol 

RADOR (7 martie) - Separatiștii proruși au inițiat o ofensivă în orașul-port ucrainean sudic Mariupol 

duminică, iar luptele au avut loc în cea mai mare parte în partea vestică a orașului, a declarat luni Ministerul 

Apărării din Rusia. Ministerul a susținut că trupele rusești vor înceta focul pentru a deschide coridoarele umanitare 

pentru a permite locuitorilor orașului să iasă. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Igor Konascenko, a 

acuzat forțele ucrainene că au folosit un grup e mai mult de 150 de civili ca scuturi umane pentru a trage în forțele 

separatiste. El a afirmat că patru civili au fost uciși și cinci au fost răniți, ca rezultat, dar că forțele din așa-numita 

republică democrată Donețk, parte a estului Ucrainei și recunoscută ca independentă de Moscova, a "eliberat" 

aproximativ 150 de civili, pe care i-au dus în teritoriile pe care le controlează. Reuters nu a putut verifica 

independent afirmațiile. (REUTERS - 7 martie, ora 11:36) /aionita/sdm2 
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KORRESPONDENT: Sute de persoane au participat la funeraliile militarilor ucraineni uciși în 

atacul asupra centralei nucleare din Enerhodar 

RADOR (7 martie) - Câteva sute de persoane au participat, luni, la funeraliile militarilor ucraineni uciși de 

trupele ruse în atacul asupra Centralei Nucleare Zaporijjia, din orașul Enerhodar - scrie Korrespondent. "Enerhodar 

își ia rămas bun de la eroii decedați Evhen Ukolov și Mihailo Frolikov, care au apărat Centrala Nucleară Zaporijjia" 

- a scris pe Telegram primarul orașului Enerhodar, Dmitr  Orlov. Trei membri ai Gărzii Naționale a Ucrainei au 

murit în atacurile invadatorilor ruși asupra centralei nucleare. Conform ultimelor informații, 500 de militari ruși 

sunt concentrați acum la centrala nucleară din Enerhodar, iar alți aproximativ 1.000 sunt în oraș. 

(www.korrespondent.net - 7 martie) /sdan/sdm2 

CNN: Lupte intense în jurul Kievului 

RADOR (7 martie) - În dimineața de luni au avut loc lupte intense în jurul Kievului, într-o zonă extinsă, de 

la nord spre vest, potrivit oficialilor ucraineni și a postărilor pe social media. Forțele ruse par să fi inițiat ofensive 

în mai multe zone, pentru a înainta spre capitala ucraineană. "Cu furie extremă, inamicul distruge Bucea, Hostomel, 

Vorzel, Irpin. Ucid civili în mod deliberat", a afirmat primarul Kievului, Vitali Kliciko. Numeroase informații 

menționează focuri intense de armă în toate districtele luni și un număr mare de civili care fug din calea luptelor. 

"Facem totul, în capitală, pentru a susține orașul, pentru a crea rezerve de hrană, medicamente, bunuri esențiale. 

Distribuim și oferim ajutor celor care au cea mai mare nevoie de el. Ajutor umanitar a fost trimis și către Cernihiv", 

a adăugat Kliciko. "Încercăm să trimitem și către Bucea și Hostomel. Formăm transporturi umanitare și pentru alte 

orașe. Capitala se pregătește de apărare. Îi rog pe toți locuitorii Kievului să rămână calmi, să rămână acasă sau - 

în caz de urgență - în adăposturi." Primarul orașului Hostomel, Yuri Prilipko, a fost ucis în timp ce "distribuia 

pâine celor înfometați și medicamente celor bolnavi, alinare celor disperați, potrivit paginii de Facebook a 

primăriei. (CNN INTERNATIONAL - 7 martie) /aionita/sdm2 

REUTERS: 2.000 de civili evacuați din Irpin (Poliția ucraineană) 

RADOR (7 martie) - Aproximativ 2.000 de civili au fost evacuați până în prezent din orașul Irpin, din 

apropierea capitalei ucrainene Kiev, a declarat Poliția ucraineană luni. Declarația Poliției nu a menționat perioada 

exactă în care au avut loc evacuările. Ucrainenii care fugeau din Irpin au fost prinși de bombardamentele forțelor 

ruse duminică și au fost obligați să se adăpostească, potrivit declarației unui martor Reuters. (REUTERS - 7 martie) 

/aionita/sdm2 

 

UNIAN: Patru morți și peste 15 răniți într-un atac al rușilor asupra unui supermarket din Harkiv 

RADOR (7 martie) - Parchetul ucrainean a deschis un dosar penal după bombardarea unui supermarket din 

Harkiv de către invadatorii ruși, atac în urma căruia patru persoane au fost ucise și mai mult de 15 au fost rănite. 

Potrivit serviciului de presă al Procuraturii Generale de la Kiev, a fost declanșată o anchetă privind încălcarea 

legilor și regulilor de război, conform articolului 438 din Codul Penal al Ucrainei (crimă cu premeditare). "Pe 6 

martie, în jurul orei 12:00, militarii ruși au tras cu obuze asupra supermarketului Hazar de pe strada Academician 

Walter din Harkiv. În urma acestor acțiuni ale statului agresor, patru persoane au murit, iar mai mult de 15 persoane 

au fost rănite. Urmează să fie stabilit numărul exact al victimelor" - notează parchetul ucrainean. (www.unian.net 

- 7 martie) /sdan/sdm2 

UNIAN: Consecințele "lumii ruse" aduse de trupele Moscovei la Harkov: 209 morți și 443 de răniți 

RADOR (7 martie) - De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în regiunea Harkov au fost uciși 133 de civili, 

printre care și cinci copii - a anunțat, luni, poliția regională. "Potrivit datelor furnizate până pe data de 7 martie, la 

ora 09:00, 209 persoane, inclusiv 133 de civili, printre care și cinci copii, au murit din cauza rănilor suferite în 

timpul bombardamentelor și ostilităților" - se arată într-un comunicat. În plus, în timpul operațiunilor de apărare a 

regiunii Harkov de atacurile lansate de ruși, au murit 41 de militari ai Forțelor Armate ale Ucrainei, 4 polițiști, 8 

gardieni naționali, 4 angajați ai Serviciului de Frontieră, 4 reprezentanți ai Universității Naționale a Forțelor 

Aeriene din Harkov, un reprezentant al Serviciului de Securitate al Ucrainei, precum și 14 luptători ai apărării 
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teritoriale. "443 de persoane au fost rănite în timpul bombardamentelor, dintre care 319 sunt din rândul civililor" 

- a adăugat poliția. (www.unian.net - 7 martie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: Forțele ucrainene au recucerit un aeroport regional din Mikolaiv, a anunțat 

guvernatorul regiunii 

RADOR (7 martie) - Guvernatorul regiunii ucrainene Mikolaiv, Vitali Kim, a anunțat luni că forțele 

ucrainene au recucerit un aeroport regional, capturat anterior de forțele ruse. (REUTERS - 7 martie, ora 14:18) 

/mbaciu/ilapadat 

RBC: Trupele ruse încearcă să încercuiască șase orașe ucrainene, printre care și capitala Kiev 

RADOR (7 martie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a comunicat, luni, că trupele inamice ruse 

și-au concentrat forțele asupra încercuirii orașelor Kiev, Harkov, Cernihiv, Sumî, Mariupol și Mikolaiv. De 

asemenea, potrivit armatei ucrainene, Rusia pregătește un atac asupra orașului Vișhorod, din regiunea Kiev. 

(www.rbc.ua - 7 martie) /sdan/ilapadat 

HROMADSKE TV: Forțele ucrainene au preluat controlul asupra aeroportului din Mikolaiv 

RADOR (7 martie) - Armata ucraineană a reușit să recucerească Aeroportul Internațional Mikolaiv, după 

ce, luni dimineață, invadatorii ruși au încercat să preia controlul asupra acestui obiectiv strategic din sudul țării. 

"Este adevărat că avioanele nu au cum să zboare acum, dar ideea este că aeroportul este al nostru" - a subliniat 

șeful Administrației Regionale de Stat Mikolaiv, Vitali Kim. Acesta a adăugat că forțele ucrainene aflate în zona 

respectivă încearcă să-i prindă pe invadatori, care au fugit după o încercare de a lua cu asalt aeroportul. 

(www.hromadske.ua - 7 martie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: Evacuarea civililor din Irpin, în apropiere de Kiev, se derulează fără incidente sau 

schimb de focuri 

RADOR (7 martie) - Primarul orașului Irpin din nord-vestul Kievului, Oleksandr Markușin, a anunțat luni 

că operațiunile de evacuare a civililor se desfășoară în prezent fără niciun fel de bombardament sau schimb de 

focuri. (REUTERS - 7 martie, ora 15:48) /mbaciu/ilapadat 

 

BBC: Primarul din Irpin, în apropiere de Kiev, a fost împușcat mortal în timp ce distribuia pâine 

și medicamente 

RADOR (7 martie) - Luptele continuă în Ucraina, suburbiile Kievului confruntându-se cu noi atacuri. 

Autoritățile ucrainene au precizat că 2.000 de persoane au reușit să fugă din Irpin, care a suferit bombardamente 

grele în ultimele zile. Autoritățile din Hostomel, oraș aflat la mică distanță de Irpin, au anunțat că primarul orașului, 

Iuri Prilipko și alți doi colegi ai săi au fost împușcați mortal în timp ce distribuiau pâine și medicamente civililor. 

"Noaptea trecută a fost foarte grea, pentru că am fost bombardați non-stop. Eu stau în casa prietenilor mei, suntem 

ca o echipă de 12 aici, acționăm pe multe fronturi, acționăm pe partea digitală, pe frontul material, sprijinim chiar 

și armata cu tot ce putem. Este oarecum sigur aici, dar încă avem bombardamente continue la doar 5 km distanță", 

a declarat Denis Hanja, activist în vârstă de 22 ani, care a fugit din Harkov, a doilea oraș ca mărime și se află în 

prezent în apropiere de Kiev. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 7 martie, ora 17:00) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Forțele ruse atacă civilii și rutele de evacuare, a declarat primarul din Irpin, suburbie a 

Kievului 

RADOR (7 martie) - Forțele ruse "atacă 100% civili" de-a lungul rutelor de evacuare din Ucraina, a anunțat 

luni primarul orașului Irpin, suburbie situată la nord-vest de Kiev. Oleksandr Markușin a declarat pentru CNN: 

"Ăștia nu sunt soldați, ăștia sunt animale. Ucid civili, bombardează orașul nostru, clădirile rezidențiale, 

ambulanțele. Trag în ambulanțe. Asta este o monstruozitate". Duminică, două obuze de artilerie au lovit un punct 

de control din Irpin, ucigând civili, printre care și o familie cu doi copii, care încercau să fugă de invazia rusă, 
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relatează primarul Markușin. "Un grup de persoane era condus spre evacuare și în doar 50 de metri distanță am 

văzut cum un obuz de mortieră a explodat, ucigând doi copii, rupându-i în bucăți pe ei și pe părinții lor în fața 

ochilor mei. Au fost uciși într-o secundă", a subliniat Oleksandr Markușin. Punctul de control a fost ținta unor 

bombardamente grele ale forțelor ruse în ultimele zile, au mai spus autoritățile ucrainene. În prima zi a eforturilor 

de evacuare din Irpin, trupele ruse au bombardat trenul în care se aflau refugiați, iar în a doua zi au aruncat în aer 

șinele de tren, rănind trei persoane. Rușii continuă "să vizeze traseele de evacuare" și "încearcă să intimideze 

populația din Irpin", a mai spus primarul Markușin. Poliția din Kiev a declarat luni că 2.000 de persoane au fost 

evacuate cu succes din Irpin. (CNN INTERNATIONAL, 7 martie, ora 17:00) Kyiv police said Monday a further 

2,000 people have been evacuated from Irpin. /mbaciu/ilapadat 

UKRAINSKA PRAVDA: 13 persoane au murit într-un atac aerian lansat de ruși asupra unei 

brutării de lângă Kiev 

RADOR (7 martie) - 13 persoane au fost ucise în orașul Makariv, de lângă Kiev, în urma unui atac aerian 

al trupelor ruse asupra unei brutării - transmite Ukrainska Pravda, precizând că atacul a avut loc luni după-amiază. 

Echipele Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au salvat cinci persoane de sub dărâmături. Conform 

informațiilor preliminare, în momentul atacului în fabrică erau aproximativ 30 de persoane. (www.pravda.com.ua 

- 7 martie) /sdan/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Partea ucraineană a dat asigurări că coridoarele umanitare vor începe să 

funcționeze de marți, 8 martie, a declarat Vladimir Medinski 

RADOR (7 martie) - Consilierul președintelui rus, Vladimir Medinski, care a condus delegația rusă la cea 

de-a treia rundă de negocieri cu Kievul, care a avut loc luni în regiunea Brest din Belarus, a declarat, în finalul 

acestor discuții, că partea ucraineană a dat asigurări că, de fapt, coridoarele umanitare vor începe să funcționeze 

de marți, 8 martie.   

Medinski a precizat că, în discuțiile cu Ucraina, Rusia, a abordat problema creării coridoarelor umanitare. 

Șeful delegației ruse la discuțiile cu Ucraina, Vladimir Medinski, a adăugat că Federația Rusă a abordat într-un 

mod categoric problema deschiderii coridoarelor umanitare și speră că acestea vor funcționa, începând de mâine. 

"Am abordat problema într-un mod categoric, sperăm că de mâine aceste coridoare vor începe în sfârșit să 

funcționeze. Partea ucraineană ne-a dat asigurări în acest sens", le-a declarat el jurnaliștilor, potrivit 

corespondentului Agenției de presă RIA NOVOSTI. (www.ria.ru - 7 martie) /vdraguta/atataru 

BBC: 20.000 de studenți indieni au fost evacuați din zonele de conflict din Ucraina 

RADOR (7 martie) - Oficialii ucraineni au anunțat că guvernul a ajutat la evacuarea a aproximativ 20.000 

de studenți indieni din zonele care au fost atacate, potrivit agenției de presă Reuters. Există încă aproximativ 2.000 

de studenți străini blocați în orașe asediate, inclusiv Sumi, Cernihiv, Mariupol și Herson, a declarat viceprim-

ministrul Irina Vereșciuk, citat de Reuters. (bbc.com - 7 martie, ora 21:20) /aboboc/atataru 

RTS: Croația și Slovenia sunt pregătite să primească refugiați din Ucraina 

RADOR (7 martie) – Premierul Croației, Andrej Plenković, a declarat că țara sa poate primi mai mult de 

2.000 de refugiați din Ucraina și nu se va opri aici cu acordarea sprijinului pentru Ucraina. Aflat la Dubai cu ocazia 

Zilei Croației la Expoziția Mondială, unde a vizitat pavilioanele Croației și Ucrainei, Plenković a declarat că țara 

sa "este parte a Uniunii Europene și NATO, este o țară care respectă dreptul și ordinea internațională și care 

respectă frontierele celorlalte state". "Stăm în spatele deciziilor noastre, indiferent de amenințările lui Putin" – a 

declarat Plenković. Pe de altă parte, în Slovenia, Biroul pentru sprijinirea și integrarea migranților caută noi locuri 

pentru cazare, din cauza numărului tot mai mare de refugiați care au ajuns în Slovenia, imediat după ce Rusia a 

început agresiunea asupra Ucrainei. Potrivit Agenției slovene de știri STA, Orchestra tinerilor muzicieni din 

Slovenia a anunțat că a răspuns apelului de a ajuta Orchestra simfonică a tinerilor din Ucraina. Pentru început 

refugiații vor fi cazați în cămine și apoi la diferite familii sau voluntari. Orchestra tinerilor muzicieni din Slovenia 

planifică să organizeze la Ljubljana o tabără și alte activități, pentru ca muzicienii din Ucraina să poată face repetiții 

împreună cu colegii din Slovenia. (www.rts.rs – 7 martie) /rmihaj/sdm2 
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REUTERS: Germania se pregătește să primească civilii și soldații grav răniți în Ucraina 

RADOR (7 martie) - Germania se pregătește să primească civilii și soldații răniți grav în Ucraina, precum 

și pacienți care au fost transferați din spitalele ucrainene care au fost bombardate, a anunțat luni ministrul german 

al sănătății, Karl Lauterbach. "Germania are un puternic sistem de sănătate, am demonstrat asta în timpul crizei 

pandemice. Trebuie acum să recurgem din nou la această forță", a declarat Karl Lauterbach într-o conferință de 

presă. (REUTERS - 7 martie, ora 15:36) /mbaciu/ilapadat 

RRA: Din ce în ce mai mulți cetățeni ucraineni ne trec granițele 

RADOR (7 martie) - Poliția de Frontieră anunță că aproape 34.000 de cetățeni ucraineni au intrat în țară 

ieri, în creștere cu 7,4% față de ziua precedentă. Pe la frontiera cu Ucraina, au intrat în România aproximativ 

11.000 de persoane, cifră în ușoară scădere, iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat peste 21.000 de ucraineni, 

o creștere de aproape 15%. Pe sensul de ieșire din România, au efectuat formalitățile peste 105.000 de persoane, 

dintre care aproximativ 26.600 de ucraineni. De asemenea, o creștere de 14%, precizează Poliția de Frontieră. De 

la declanșarea conflictului din Ucraina și până acum, au intrat în România peste 261.000 de cetățeni din țara vecină 

și au ieșit 182.000. A fost suplimentat personalul care își desfășoară activitatea la controlul documentelor de 

călătorie și se lucrează la capacitatea maximă a punctelor de trecere a frontierei, transmit autoritățile. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 7 martie, ora 09:00) /dpop/sdm2 

RRA: Număr mare de refugiați în continuare, la Punctul de Trecere a Frontierei de la Siret 

RADOR (7 martie) - La Punctul de Trecere a Frontierei de la Siret continuă să ajungă un număr mare de 

refugiați din Ucraina. Potrivit celor mai recente date, ieri au intrat în țară peste 7.700 de persoane și aproximativ 

o mie de autovehicule. Vremea este rece, ceea ce face mai greu de suportat drumul refugiaților spre locurile de 

cazare sau spre tabăra mobilă. Pentru câteva ore oamenii se pot încălzi în corturile special amenajate, instalate 

imediat după trecerea frontierei. Atât în tabăra mobilă de la Siret, cât și în celelalte tabere amenajate în localitățile 

apropiate de Siret, sunt locuri pentru refugiați, precizează corespondenta RRA Mihaela Buculei. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 7 martie, ora 13:08:18) /dstanesc 

RRA: Numărul cetățenilor ucraineni care au solicitat azil în România a ajuns la aproape 3.300 

RADOR (7 martie) - Numărul cetățenilor ucraineni care au solicitat azil în România a ajuns la aproape 

3.300. Alți aproximativ 34.000 de refugiați ucraineni au intrat în țară în ultimele 24 de ore, iar peste 26.600 au 

plecat mai departe, spre alte state, conform informării Ministerului Afacerilor Interne. Cei care cer o formă de 

protecție din partea statului român pot beneficia pe întreaga perioadă a procedurii de cazare în centrele 

Inspectoratului General pentru Imigrări, dacă doresc acest lucru, precum și de măsuri de asistență materială, 

financiară, medicală, consiliere psihologică și juridică de specialitate, acces la piața forței de muncă și activități de 

adaptare culturală - amintesc autoritățile de la București. La acest moment gradul de ocupare al centrelor de cazare 

al inspectoratului este puțin peste 66%. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 7 martie, ora 15:00) 

/rpatulea/ilapadat 

RRA: 400 de refugiați din Ucraina vor ajunge la Ploiești cu trenul 

RADOR (7 martie) - 400 de refugiați din Ucraina ajung astăzi la Ploiești cu trenul, iar primăria municipiului 

anunță că pentru o bună desfășurare a preluării oamenilor și a transportării lor spre spațiile de cazare va bloca 

accesul publicului în zona de parcare din fața Gării de Sud Ploiești, precum și accesul sportivilor în incinta Sălii 

Sporturilor Olimpia, unde se va face un prim triaj al refugiaților. Ulterior, oamenii vor fi repartizați la un hotel și 

la cămine ale unor unități de învățământ din oraș, precum și în localitățile prahovene Bucov și Vălenii de Munte. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 7 martie, ora 17:02) /ilixandru/csimion 
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RRA: Universitatea de Vest din Timișoara propune un transfer de cadre didactice și studenți de 

la Universitatea din Cernăuți 

RADOR (7 martie) - Universitatea de Vest din Timișoara propune un transfer de programe academice, 

inclusiv de cadre didactice și studenți, de la Universitatea din Cernăuți. În funcție de situație, studenții din Ucraina 

își pot finaliza studiile, însă trebuie găsite soluții legale în acest sens. Recent, Ministerul Educației a semnat un 

ordin astfel încât copiii și tinerii refugiații ucraineni să se poate înscrie în sistemul de învățământ românesc. În 

România există 45 de școli și 10 licee cu predare în limba ucraineană, aflate în opt județe. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 7 martie, ora 12:02:37) /dstanesc 

RRA: Universitatea Politehnică Timișoara lansează inițiativa "Solidaritate în cercetare și educație 

cu Ucraina" 

RADOR (7 martie) - Universitatea Politehnică Timișoara lansează la nivel național inițiativa "Solidaritate 

în cercetare și educație cu Ucraina". Aceasta constă în oferirea de oportunități de integrare a cercetătorilor 

ucraineni în colectivele universității, inclusiv pentru predarea unor discipline, oferirea de spații de cazare, acces la 

echipamentele de cercetare și alte facilități ale instituției. Rectorul Florin Drăgan a lansat un apel pentru 

identificarea de fonduri la nivel național prin granturi de cercetare și integrare a solicitanților în mediul academic, 

inclusiv prin simplificarea procedurilor de angajare. Universitatea Politehnică Timișoara a mai anunțat că a 

finalizat procedura de înscriere la licență, master și doctorat a tinerilor care au studiat în Ucraina și că va oferi 

burse de doctorate din venituri proprii. Inițiatorii promovează extinderea acestui mecanism la nivel național și 

internațional, relatează corespondenta Radio România Actualități, Alina Bujancă. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 7 martie, ora 15:00) /ilixandru/ilapadat 

RRA: Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava primește studenți din Ucraina, refugiați din 

cauza războiului 

RADOR (7 martie) - Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava primește studenți din Ucraina, refugiați 

din cauza războiului. Ei pot opta pentru oricare dintre programele de studiu aflate în oferta educațională a 

universității. Tinerii care nu stăpânesc limba română vor avea posibilitatea să se înscrie la cursuri. După 

promovarea anului pregătitor, ei vor putea continua studiile la oricare dintre programele de licență existente la 

Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava. Studenții sau doctoranzii refugiați din Ucraina se pot înscrie începând 

din actualul semestru și fără a prezenta acte de studii, urmând să le aducă până la finalizarea lor în România. Dacă 

aceste documente nu pot fi recuperate din cauza efectelor războiului sau a contextului politico-militar, studiile vor 

fi echivalate în sistem nonformal sau informal, așa cum prevede legislația europeană și națională - transmite 

corespondenta Mihai la Buculei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 7 martie, ora 15:01) /rpatulea/ilapadat 

RTS: Un bulevard din Tirana pe care se află ambasadele Rusiei și Serbiei se va numi Ucraina 

liberă 

RADOR (7 martie) – Autoritățile capitalei Albaniei, Tirana, au hotărât ca o parte a din Bulevardul Donika 

Kastrioti, pe secțiunea pe care se află situate Ambasadele Ucrainei, Rusiei și Serbiei, se va numi Ucraina liberă – 

a anunțat primarul Tiranei, Erion Veliaj. "O parte a bulevardului se va numi Ucraina liberă. Întâmplător, acolo se 

află ambasadele Ucrainei, Rusiei, Serbiei și Kosovo. Războiul Serbiei în Kosovo și războiul Rusiei împotriva 

Ucrainei au marcat generația noastră" – a postat Veliaj pe Twitter. (www.rts.rs – 7 martie) /rmihaj/sdm2 

REUTERS: Cel puțin nouă persoane au fost ucise în 16 atacuri asupra unor centre de asistență 

medicală din Ucraina - OMS 

RADOR (7 martie) - Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că cel puțin nouă persoane au murit în 16 

atacuri asupra centrelor de asistență medicală din Ucraina. "Pe 7 martie, OMS a verificat 16 atacuri asupra centrelor 

de asistență medicală din Ucraina. Aceste atacuri au avut loc între 24 februarie și 3 martie. În prezent, mai multe 

incidente raportate sunt în curs de verificare:, a scris OMS pe Twitter, adăugând că "atacurile au dus la cel puțin 9 
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morți și 16 răniți. Cel puțin 7 dintre cei răniți sunt lucrători din domeniul sănătății". (REUTERS - 7 martie, ora 

20:11) /aboboc/atataru 

TASS: ONU afirmă că nu deține date despre uciderea negociatorului ucrainean, Denis Kireev 

RADOR (7 martie) - ONU nu deține date despre uciderea reprezentantului părții ucrainene la negocierile 

cu Rusia, Denis Kireev, dar informațiile trebuie analizate, a declarat, luni, în timpul unui briefing de presă, 

purtătorul de cuvânt al secretarului general al organizației mondiale, Stéphane Dujarric. "Nu am informații (despre 

uciderea lui Kireev). Evident, informațiile trebuie studiate" - a declarat Dujarric. (www.tass.ru - 7 martie) 

/ssirbu/avladucu 

 

REUTERS: ONU face apel la permiterea evacuării în siguranță a civililor din Ucraina 

RADOR (7 martie) - Oficialul ONU Martin Griffiths a cerut tuturor părților să permită trecerea în siguranță 

a civililor, pentru a părăsi zonele cu ostilități active din Ucraina în direcția pe care o aleg, adăugând că este nevoie 

și de accesul în siguranță al proviziilor umanitare în acele zone. Griffiths a declarat Consiliului de Securitate al 

Națiunilor Unite că biroul său a trimis o echipă la Moscova pentru a lucra la o mai bună coordonare umanitară 

civil-militară. (REUTERS - 7 martie, ora 23:00) /aboboc/avladucu 

XV.5 Perspectiva de mediu  

TASS: Ministerul rus al Apărării afirmă că laboratoarele biologice din Harkov, Poltava și Lvov 

lucrau cu ciuma și dizenteria 

RADOR (7 martie) - Biolaboratoarele din Lvov au lucrat cu agenți patogeni de ciumă, antrax și bruceloză, 

iar cele din Harkov și Poltava - cu agenți patogeni de difterie, salmoneloză și dizenterie, a declarat șeful trupelor 

de apărare biologică, chimică și împotriva radiațiilor din cadrul Forțelor Armate ale Rusiei, Igor Kirillov. "Analiza 

actelor de distrugere arată activități cu agenți patogeni ai ciumei, antraxului și brucelozei în laboratorul biologic 

din Lvov, și cu agenți patogeni ai difteriei, salmonelozei și dizenteriei în laboratoarele din Harkov și Poltava" - a 

declarat acesta.  

După cum a subliniat Kirillov, peste 320 de containere au fost distruse la Lvov, din care 232 de containere 

cu agent cauzal al leptospirozei, 30 cu tularemie, 10 cu bruceloză, 5 cu ciuma. "Nomenclatura și excesul de 

biopatogeni demonstrează activitatea desfășurată în cadrul programelor biologice militare" - a precizat acesta. 

Potrivit șefului trupelor de apărare biologică, chimică și împotriva radiațiilor din cadrul Forțelor Armate Ruse, 

curatorii de la Pentagon înțeleg că, dacă aceste colecții ajung la experții ruși, atunci va fi confirmată cu un grad 

ridicat de probabilitate încălcarea de către Ucraina și SUA a Convenției privind interzicerea armelor biologice și 

cu toxine. "Numai asta poate explica graba cu care a fost efectuată distrugerea" - a spus el. Kirillov a anunțat că 

pe teritoriul Ucrainei s-a format o rețea de peste 30 de laboratoare biologice, clientul lucrării fiind Agenția de 

reducere a amenințărilor din cadrul Departamentului american al Apărării. "Ministerul rus al Apărării a atras 

atenția, în repetate rânduri, asupra programelor biologice militare, care sunt implementate de Pentagon în spațiul 

post-sovietic. Inclusiv pe teritoriul Ucrainei s-a format o rețea care cuprinde peste 30 de laboratoare biologice, 

care pot fi împărțite în laboratoare de cercetări și sanitar-epidemiologice" - a declarat Kirillov. Potrivit afirmațiilor 

acestuia, în implementarea proiectelor este implicată o companie afiliată departamentului militar - "Black și 

Veatch". Kirillov a subliniat că pe teritoriul Ucrainei se efectuează o anulare de urgență a programelor biologice. 

"Direcția șefului trupelor de apărare biologică, chimică și împotriva radiațiilor din cadrul Forțelor Armate Ruse 

analizează constant situația biologică de pe teritoriul Ucrainei. Potrivit datelor noastre, are loc o reducere de 

urgență a programelor biologice" - a spus el. După cum a subliniat Kirillov, documentele analizate confirmă că 

Ministerul Sănătății al Ucrainei a dat ordin din 24 februarie de a distruge complet bioagenții existenți în 

laboratoare. Menționăm că, duminică, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, generalul-maior Igor 

Konașenkov, a declarat jurnaliștilor că Forțele Armate Ruse au descoperit în timpul operațiunii speciale în Ucraina 

fapte care dovedesc realizarea unui program biologic militar finanțat de SUA. Potrivit generalului rus, angajații 

laboratoarelor biologice ucrainene au primit la 24 februarie indicații despre distrugerea urgentă a agenților 
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patogeni deosebit de periculoși: ciuma, antraxul, tularemia, holera și alte boli mortale. https://tass.ru/armiya-i-

opk/13994211 (www.tass.ru - 7 martie) /ssirbu/ilapadat 

TASS: MAE al Ucrainei a declarat că țara sa nu dezvoltă arme biologice 

RADOR (7 martie) - Ucraina nu se ocupă de dezvoltarea armelor biologice. Această declarație a fost făcută, 

luni, de Ministerul de Externe al țării, comentând declarația Federației Ruse. Într-un comunicat publicat pe 

Facebook, Ministerul ucrainean de Externe a subliniat că Ministerul Sănătății al Ucrainei neagă informațiile despre 

"o curățare de urgență a urmelor unui program biologic militar finanțat de Departamentul Apărării al SUA" și 

"distrugerea unor agenți patogeni deosebit de periculoși" , susținând că nu există laboratoare americane pe teritoriul 

Ucrainei. "Toate laboratoarele din Ucraina îndeplinesc o singură funcție comună - indicarea și identificarea 

agenților patogeni ai bolilor infecțioase, care au un potențial epidemic semnificativ și/sau semnificație 

internațională și sunt supuse reglementării în conformitate cu reglementările internaționale de sănătate" - au 

declarat surse din cadrul ministerului. Menționăm că, anterior, șeful trupelor de apărare biologică, chimică și 

împotriva radiațiilor ale Forțelor Armate Ruse, Igor Kirillov, a declarat că în Ucraina s-a format o rețea de peste 

30 de laboratoare biologice, clientul cărora este Agenția de reducere a amenințărilor subordonată Departamentului 

Apărării al SUA. Potrivit afirmațiilor sale, la 24 februarie, toate acestea au primit sarcină de la Ministerul Sănătății 

al Ucrainei de a distruge complet bioagenții din laboratoare. Kirillov a subliniar că procedura de eliminare a 

colecțiilor vizează distrugerea lor irecuperabilă, deoarece, aparent, tot ceea ce este necesar pentru a continua 

implementarea programului biologic militar a fost deja evacuat de pe teritoriul Ucrainei. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13996071 (www.tass.ru - 7 martie) /ssirbu/atataru 

8 martie (Marți) 

XVI.1 Perspectiva politică 

RBC: Departamentul de Stat al SUA l-a demascat pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, 

care minte cu nerușinare 

RADOR (8 martie) - Departamentul de Stat al SUA l-a demascat pe ministrul rus de externe, Serghei 

Lavrov, în timp ce acesta a mințit cu nerușinare. Departamentul de Stat al SUA a calificat afirmațiile făcute de 

ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, despre războiul din Ucraina drept minciuni flagrante, relatează Agenția 

de presă RBC-Ucraina, cu referire la declarația purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Ned 

Price, postată pe Twitter. Price a comentat un tweet al Ambasadei ruse din SUA, care, referindu-se la declarațiile 

făcute de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, susținea că ''scopul operațiunii militare speciale a Rusiei (în 

Ucraina, n.r.) este de a opri orice război care ar putea avea loc pe teritoriul Ucrainei sau care ar putea începe de 

acolo...''. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a anunțat că aceste afirmații ale lui Lavrov sunt 

o minciună flagrantă. Price a mai subliniat că ''operațiunea specială...'' a Rusiei doar alimentează războiul din 

Ucraina, iar Ucraina nu dorește război. Reamintim, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a susținut că 

Rusia încearcă să recruteze mercenari străini pentru a lupta în războiul dus de Moscova împotriva Ucrainei. El a 

mai menționat că SUA deține dovezi în acest sens. Statele Unite au avertizat că Rusia a desfășurat 95% din forțele 

sale militare și activele, care erau concentrate în apropierea granițelor Ucrainei, înainte de invazia asupra Ucrainei, 

relatează Agenția de presă RBC-Ucraina pe Telegram. (www.rbc.ua - 8 martie) /vdraguta/cpodea 

TANJUG: Muntenegru și Macedonia de Nord pe lista statelor "neprietene" Rusiei 

RADOR (8 martie) – Guvernul Federației Ruse a aprobat lista statelor și teritoriilor care au întreprins acțiuni 

neprietenoase la adresa Rusiei, companiilor și cetățenilor ei. Pe listă printre altele se află SUA, Canada, statele 

Uniunii Europene, Marea Britanie. Printre statele din regiune, pe această listă se află Albania, Muntenegru și 

Macedonia de Nord – anunță Agenția rusă de știri TASS. Amintim că sâmbătă 5 martie, președintele Rusiei a 

solicitat guvernului să întocmească o listă cu statele care întreprind "acțiuni neprietenoase" împotriva Rusiei. 

(www.tanjug.rs – 8 martie) /rmihaj/lalexandrescu 
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REUTERS: Rusia solicită întoarcerea la "coexistența pașnică" cu SUA, ca în timpul Războiului 

Rece (Interfax) 

RADOR (8 martie) - Rusia și SUA ar trebui să revină la principiul "coexistenței pașnice", ca în timpul 

Războiului Rece, a scris Agenția de știri Interfax, citând o declarație de marți a Ministerului rus de Externe. 

Ministrul de externe a adăugat că este deschis dialogului sincer și respectuos cu Statele Unite și că speră ca 

normalitatea în relațiile dintre cele două țări să poată fi reabilitată, potrivit Interfax. (REUTERS - 8 martie, ora 

11:36) /aionita/lalexandrescu 

BBC: Rusia a avertizat că și-ar putea închide principala conductă de gaz către Germania 

RADOR (8 martie) - Rusia a avertizat că și-ar putea închide principala conductă de gaz către Germania, 

dacă Occidentul își continuă planurile legate de interzicerea petrolului rusesc. Vicepremierul a declarat că 

respingerea petrolului rusesc ar duce la "consecințe catastrofale" pentru piața globală și ar determina creșterea 

prețurilor. SUA discută o posibilă interdicție cu aliații săi europeni. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 8 martie, ora 

12:00) /aionita/cpodea 

RIA NOVOSTI: Lavrov a discutat cu secretarul de stat al Sfântului Scaun despre operațiunea 

specială din Ucraina 

RADOR (8 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a discutat marți, 8 martie, cu secretarul de 

stat al Sfântului Scaun (Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun este guvernul Bisericii Catolice), arhiepiscopul 

Pietro Parolin, despre operațiunea specială din Ucraina. ''În legătură cu îngrijorarea exprimată de secretarul de stat 

al Sfântului Scaun, arhiepiscopul Pietro, cu privire la situația din Ucraina, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov 

i-a expus interlocutorului său poziția de principiu a Rusiei cu privire la cauzele și scopurile operațiunii militare 

speciale care se desfășoară în Ucraina'', se specifică într-un comunicat postat pe site-ul Ministerului de Externe al 

Rusiei. (www.ria.ru - 8 martie) /vdraguta/sdm2 

RIA NOVOSTI: Lavrov a discutat cu omologul său iranian, Mohammad Javad Zarif, despre 

situația din Ucraina 

RADOR (8 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a discutat marți, 8 martie, cu omologul său 

iranian, Mohammad Javad Zarif, despre situația din Ucraina și despre acordul nuclear. Se menționează că ''părțile 

și-au exprimat convingerea pentru desfășurarea cât mai curând a următoarei runde de discuții dintre Moscova și 

Kiev, pentru a ajunge la un acord cu privire la soluționarea problemelor cheie care stau la baza crizei ucrainene și 

pentru a o reglementa și a opri ostilitățile''. (www.ria.ru - 8 martie) /vdraguta/sdm2 

INTERFAX: MAE rus și-a exprimat protestul, ambasadorului Irlandei, în legătură cu incidentul 

la Ambasada Rusă din Dublin 

RADOR (8 martie) - Ambasadorului Irlandei la Moscova, Brian McElduff, i-a fost transmis protestul 

categoric în legătură cu incidentul privind încălcarea securității Ambasadei Rusiei la Dublin, în timpul căruia un 

camion a lovit poarta de intrare a misiunii diplomatice ruse, a anunțat MAE rus. După cum se afirmă în comunicatul 

publicat pe site-ul ministerului rus, ambasadorul irlandez a fost convocat marți, la sediul Ministerului de Externe 

al Rusiei. "Am subliniat că demonstranții care au înconjurat Ambasada noastră au adoptat tactici armate utilizate 

pe scară largă de teroriști" - se afirmă în comunicat. "A fost accentuată inadmisibilitatea inacțiunii organelor de 

ordine din Irlanda, astfel de acțiuni fiind comise în prezența forțelor de poliție" - precizează MAE rus. Surse din 

cadrul Ministerului rus de Externe "au subliniat necesitatea luării de urgență, de către Guvernul irlandez, a unor 

măsuri cuprinzătoare, cu scopul excluderii amenințărilor de securitate la adresa Ambasadei Rusiei din Dublin și a 

personalului acesteia, în conformitate cu Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice, din 1961". Sursele 

citate au menționat că MAE rus "a cerut conducerii Irlandei să prezinte scuze oficiale pentru ceea ce s-a întâmplat 

și despăgubiri totale pentru prejudiciul cauzat". Ministerul rus de Externe a declarat că se așteaptă de la autoritățile 

acestei țări ca să efectueze o anchetă obiectivă și să-i pedepsească pe cei responsabili. Anterior, site-ul Comitetului 

de Anchetă al Rusiei a anunțat că anchetatorilor ruși li s-a cerut să investigheze pătrunderea unui camion pe 
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teritoriul Ambasadei Rusiei la Dublin, Irlanda. Sky News a precizat că Poliția irlandeză a reținut bărbatul care a 

lovit porțile Ambasadei Ruse din Dublin cu un camion. (www.interfax.ru - 8 martie) /ssirbu/sdm2 

TASS: Miniștrii apărării din Rusia și Turcia au discutat prin telefon situația din Ucraina 

RADOR (8 martie) - Ministrul rus al apărării, general al armatei, Serghei Șoigu, a avut, marți, o convorbire 

telefonică cu omologul său turc, Hulusi Akar, a anunțat jurnaliștilor o sursă din cadrul Ministerului rus al Apărării. 

"În timpul convorbirii a fost discutată situația din Ucraina, precum și o serie de probleme actuale privind 

cooperarea dintre cele două țări pe linia Ministerelor Apărării" - a precizat sursa citată. (www.tass.ru - 8 martie) 

/ssirbu/sdm2 

REUTERS: Serghei Lavrov și-a expus poziția față de Ucraina în cursul unei discuții cu omologul 

său de la Vatican 

RADOR (8 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a expus marți poziția Moscovei cu privire la 

conflictul din Ucraina în cursul unei convorbiri cu secretarul de stat de la Vatican, Petro Parolin, a anunțat 

Ministerul rus de Externe într-un comunicat. În legătură cu îngrijorarea exprimată de dl Parolin cu privire la situația 

din Ucraina, Serghei Lavrov "a conturat poziția de principiu a Rusiei cu privire la cauzele și scopurile operațiunii 

militare speciale care se desfășoară în Ucraina", a comunicat ministerul. Ambele părți și-au exprimat speranța că 

se va desfășura cât mai curând o a patra rundă de discuții între Moscova și Kiev pentru a "căuta un acord asupra 

problemelor cheie care stau la baza crizei, pentru a o rezolva și a opri ostilitățile", se adaugă în comunicat. 

(REUTERS - 8 martie) /opopescu/sdm2 

INTERFAX: Vladimir Putin a semnat legea înaintată de Guvern cu privire la măsurile anticriză 

RADOR (8 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat legea, care prevede o serie de măsuri în 

economie și în sfera socială în condițiile sancțiunilor externe. Documentul a fost publicat, marți, pe portalul oficial 

de internet al informațiilor juridice. În cadrul legii, Guvernul va putea efectua o indexare suplimentară a pensiilor 

de asigurare, a coeficientului de pensie și a plăților fixe la pensii în cursul anului 2022. De asemenea, stabilește 

caracteristicile stabilirii minimului de existență în Rusia și calculării salariului minim pe economie. Procedura de 

achiziție a medicamentelor și dispozitivelor medicale în țară a fost simplificată, au fost introduse reguli speciale 

pentru înregistrarea medicamentelor, iar Guvernului i se dă dreptul de a ajusta cu promptitudine cerințele de 

licențiere pentru activitățile farmaceutice și sunt prevăzute restricții pentru exportul anumitor medicamente din 

Federația Rusă. Până la sfârșitul anului, Fondul de Asigurări Sociale are voie să achiziționeze echipamente tehnice 

de reabilitare (inclusiv proteze și scaune cu rotile) de la un singur furnizor. Guvernul va putea, de asemenea, ajusta 

regulile de admitere la universitățile rusești pentru studenții ruși, care sunt nevoiți să-și întrerupă studiile în 

străinătate din cauza acțiunilor statelor străine. O serie de prevederi se referă și la sprijinirea businessului în 

Federația Rusă. Printre acestea se numără prevederi care anulează inspecțiile pentru întreprinderile mici și mijlocii 

și companiile IT, până la sfârșitul acestui an, introducând condiții și proceduri simplificate pentru achizițiile 

publice. (www.interfax.ru - 8 martie) /ssirbu/sdm2 

RIA NOVOSTI: MAE al Rusiei nu exclude posibilitatea abordării problemei activităților biologice 

ale SUA în Ucraina în cadrul BTWC 

RADOR (8 martie) - Federația Rusă, ca urmare a faptelor privind activitățile biologice militare ale SUA în 

Ucraina, nu exclude lansarea unui mecanism de consultări în cadrul Convenției privind interzicerea armelor 

biologice și cu toxine (BTWC - Biological and Toxin Weapons Convention), a declarat purtătorul de cuvânt al 

Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Duminică, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, 

general-maior Igor Konașenkov, a declarat că Ministerul rus al Apărării va prezenta o analiză a documentelor 

privind programul de creare a unor componente ale armelor biologice în Ucraina. "În interesul eliminării acestora, 

nu excludem posibilitatea activării mecanismelor conform articolelor V și VI din BTWC, potrivit cărora statele 

participante trebuie să se consulte între ele în rezolvarea oricăror probleme referitoare la scopul Convenției sau în 

legătură cu punerea în aplicare a prevederilor sale, precum și cooperarea în efectuarea oricăror investigații posibile 
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încălcări ale obligațiilor ce reies din BTWC" - se arată în comentariul Mariei Zaharova, publicat pe site-ul 

Ministerului de Externe al Rusiei. (www.ria.ru - 8 martie) /ssirbu/sdm2 

RIA NOVOSTI: Kievul nu controlează situația din Ucraina, susține Ministerul rus al Apărării 

RADOR (8 martie) - Kievul nu controlează situația din Ucraina, nu poate asigura îndeplinirea 

angajamentelor sale, toate deciziile fundamentale sunt luate în esență de naționaliști și complicii acestora, a 

declarat șeful Centrului național de management al apărării din Rusia, general-colonel Mihail Mizințev. "Ca 

urmare a pierderii administrației de drept civil în orașe și localități, regimul de la Kiev, prin acțiunile sale 

neajutorate, susține în practică haosul care domnește în teritoriile controlate de bandele Bandera și nu observă 

numeroasele jafuri, care au luate deja proporții catastrofale" - a declarat Mizințev. "Acest lucru arată că oficialii 

de la Kiev nu controlează situația în propria sa țară și nu pot asigura îndeplinirea angajamentelor sale. Toate 

deciziile fundamentale sunt luate în esență de naționaliști și complicii acestora" - a subliniat generalul, adăugând 

că bandele de radicali continuă să intimideze civilii deținuți în orașe, amenințându-i cu moartea atunci când 

încearcă evacuarea spre Rusia - a declarat Mizințev. (www.ria.ru - 8 martie) /ssirbu/sdm2 

INTERFAX: Fostul premier al Rusiei, Serghei Stepașin, crede că Rusia ar fi putut să oprească 

furnizarea de energie țărilor NATO 

RADOR (8 martie) - Rusia ar fi putut să oprească furnizarea de petrol și gaze către țările NATO și alte state 

neprietenoase, a declarat, marți, fostul premier rus, Serghei Stepașin. "Dar astăzi noi nu ne gândim la state, ci la 

oameni. Inclusiv la oamenii din Europa (...) De aceea Rusia nu a oprit și continuă să furnizeze resurse energetice" 

- afirmă Stepașin. "Cei care renunță astăzi la aceste livrări, de fapt nu se gândesc la proprii cetățeni" - a conchis 

Stepașin. (www.interfax.ru - 8 martie) /ssirbu/sdm2 

RIA NOVOSTI: Convorbire telefonică Vladimir Putin - Naftali Bennet privind situația din 

Ucraina 

RADOR (8 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și premierul Israelului, Naftali Bennet, au avut o 

convorbire telefonică în timpul căreia au discutat evoluția situației ca urmare a operațiunii speciale a Rusiei pentru 

apărarea Donbasului, transmite serviciul de presă al Kremlinului. "La inițiativa părții israeliene, președintele rus, 

Vladimir Putin, a avut o convorbire telefonică cu premierul israelian, Naftali Bennett. Au fost discutate diverse 

aspecte ale evoluției situației ca urmare a operațiunii militare speciale a Rusiei de apărare a Donbasului" - se afirmă 

în comunicat. În plus, președintele rus, Vladimir Putin, în discuția cu premierul israelian, Naftali Bennett, și-a 

exprimat opinia cu privire la cea de-a treia rundă de negocieri între delegațiile de la Moscova și Kiev, desfășurate 

la 7 martie, în Republica Belarus, precizează serviciul de presă al Kremlinului. "Vladimir Putin și-a exprimat 

opinia cu privire la cea de-a treia rundă de negocieri între delegația rusă și reprezentanții autorităților ucrainene, 

desfășurate în Republica Belarus, pe 7 martie. Președintele rus și premierul israelian au convenit să continue 

dialogul pe această temă" - se afirmă în comunicat. (www.ria.ru - 8 martie) /ssirbu/sdm2 

BBC: Președintele Zelenski declară că rămâne în biroul său din Kiev cât timp este nevoie pentru 

a câștiga războiul 

RADOR (8 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, tocmai a postat un videoclip, în care spune 

că rămâne în biroul său din Kiev. "Nu mă ascund. Și nu mi-e frică de nimeni. [Eu stau] atâta timp cât este nevoie 

pentru a câștiga acest... război!". (bbc.com - 8 martie, ora 00:43) /aboboc/asalar 

CNN: Ministrul ucrainean de externe confirmă viitoarea întâlnire cu omologul său rus 

RADOR (8 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a confirmat că intenționează să se 

întâlnească cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, pe data de 10 martie. Kuleba a declarat luni la televiziunea 

ucraineană că, dacă Lavrov este pregătit pentru o conversație serioasă de fond, atunci este și el pregătit. Kuleba a 

mai spus că va vorbi cu oricine este nevoie pentru ca pacea să fie restabilită. (CNN INTERNATIONAL - 8 martie, 

ora 00:50) /aboboc/asalar 
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RRA: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, propune un embargou comercial internațional 

asupra Rusiei 

RADOR (8 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus ieri un embargou comercial 

internațional asupra Rusiei. Ulterior, într-un alt mesaj video el a spus că nu se va ascunde, că nu se teme de nimeni 

și că va rămâne în capitala Kiev cât timp este nevoie pentru a câștiga acest război. Zelenski a mai spus că discuțiile 

cu Rusia vor continua și că fiecare zi de luptă creează condiții mai bune pentru Ucraina. Pe de altă parte, Zelenski, 

care este evreu, a făcut apel la evreii americani pentru sprijin, cu o relatare necruțătoare într-o reuniune pe Zoom 

despre distrugerile provocate de armata rusă, pe care a comparat-o cu cea nazistă, notează Reuters. El a cerut 

sprijin pentru obținerea mai multor avioane de luptă și o zonă de excludere aeriană în Ucraina, această ultimă 

solicitare fiind respinsă de NATO până acum. Președintele ucrainean urmează să se adreseze astăzi în direct 

Parlamentului britanic. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 8 martie, ora 4:02) /eradu/asalar/atataru 

RBC: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le este recunoscător ucrainenilor pentru 

rezistența lor în fața trupelor invadatoare 

RADOR (8 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le este recunoscător tuturor ucrainenilor 

pentru rezistența lor în fața trupelor invadatoare din Rusia. Volodimir Zelenski a transmis un mesaj în care a 

declarat, între altele: ''Au uitat că nu ne este frică de dube și de bastoane, nu ne este frică de tancuri, nu ne este 

frică de mitraliere, atunci când cel mai important lucru este de partea noastră, adevărul''. ''Așa cum se întâmplă de 

altfel și în momentul de față la Mariupol și Harkiv, Cernihiv și Sumi, Odesa și Kiev, Mikolaiv și Jitomir, Korosten 

și Ovruci și în multe alte orașe'', a adăugat președintele Ucrainei, într-un mesaj video transmis luni seară. 

(www.rbc.ua - 8 martie) /vdraguta/cpodea 

INTERFAX: Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a confirmat că va avea o întrevedere 

cu Lavrov, în Antalya, Turcia 

RADOR (8 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a confirmat că va avea o întrevedere 

cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în Antalya, pe 10 martie. ''Sunt pregătit'', a declarat Kuleba, luni, în 

cadrul unui telemaraton național. Ministrul turc de externe, Mevlüt Çavușoğlu, a declarat că joi, 10 martie, va avea 

loc la Antalya o întâlnire trilaterală a miniștrilor de externe ai Turciei, Ucrainei și Rusiei. (www.interfax.ru - 8 

martie) /vdraguta/cpodea 

RIA NOVOSTI: Uniunea Europeană a numit Belarus drept "coagresor" în conflictul din Ucraina 

RADOR (8 martie) - Uniunea Europeană a numit Belarus drept ''coagresor'' în războiul din Ucraina. După 

cum a precizat UE, într-o declarație făcută publică, luni, ceea ce se întâmplă în Ucraina ''este o încălcare flagrantă 

a dreptului internațional și a Cartei ONU și subminează securitatea și stabilitatea europeană și cea globală''. 

''Rezoluția Adunării Generale a ONU, de săptămâna trecută, denotă faptul că practic comunitatea internațională 

este unită împotriva războiului agresiv al Rusiei. Rusia, cu participarea regimului președintelui Aleksandr 

Lukașenko, și Belarus, în calitate de coagresor, poartă deplina responsabilitate pentru pierderea de vieți omenești, 

rănirea oamenilor și distrugerile provocate'', se specifică în declarația UE de luni. Autoritățile din Belarus au 

declarat, în repetate rânduri, că niciun militar belarus, niciun echipament militar belarus nu este implicat în 

operațiunea militară rusă din Ucraina. (www.ria.ru - 8 martie) /vdraguta/cpodea 

INTERFAX: Emmanuel Macron se declară pesimist în ceea ce privește reglementarea pe cale 

diplomatică a situației din Ucraina 

RADOR (8 martie) - Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat, luni, că nu crede că este posibil 

ca situația din Ucraina să se rezolve pe calea negocierilor, în zilele următoare, dar că încă mai speră în această 

soluționare. ''Nu cred că se va soluționa pe calea negocierilor, în zilele următoare, dar sper'', a afirmat Macron, în 

cadrul unei întâlniri cu localnicii din orașul Poissy din Franța. Luni a avut loc cea de-a treia rundă de discuții ruso-

ucrainene, în regiunea Brest, din Belarus, în urma căreia nu s-au înregistrat progrese în reglementarea conflictului. 

(www.interfax.ru - 8 martie) /vdraguta/cpodea 
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CNN: Ambasada americană din Ucraina afirmă că situația este "imprevizibilă" și își avertizează 

cetățenii să nu intre în Belarus 

RADOR (8 martie) - Ambasada americană din Ucraina a declarat marți că situația securității în Ucraina 

"continuă să fie imprevizibilă", avertizându-și cetățenii care încearcă să fugă că situația de la fiecare graniță "se 

poate modifica foarte rapid". Chiar și cozile de așteptare se pot schimba fără avertisment, a afirmat ambasada. 

Fotografii de la diverse puncte de trecere a graniței înfățișează cozi lungi, de mii de persoane care așteaptă să 

treacă frontiera. Ambasada a amintit de asemenea cetățenilor săi să nu intre în Belarus, menționând 

"implementarea arbitrară a legilor, riscul detenției, atacul armatei ruse asupra vecinei Ucraina și masarea de trupe 

rusești în Belarus, de-a lungul graniței cu Ucraina". "Nu călătoriți în Rusia", adaugă ambasada, avertizând în 

legătură cu "posibila hărțuire a cetățenilor americani de oficialii securității guvernului rus" și cu "capacitatea 

limitată a ambasadei de a ajuta cetățenii americani în Rusia". (CNN INTERNATIONAL - 8 martie, ora 6:06) 

/aionita/cpodea 

KORRESPONDENT: "Biden poate face mai mult pentru Ucraina" (Volodimir Zelenski) 

RADOR (8 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat pentru ABC News că omologul 

său american, Joe Biden, poate face mai mult pentru Ucraina în războiul cu Rusia. "Sunt sigur că poate și aș vrea 

să cred asta. Poate să facă asta" - a subliniat Zelenski. Președintele ucrainean a subliniat, din nou, necesitatea 

asigurării securității spațiului aerian ucrainean. Zelenski a cerut insistent acest lucru atât SUA, cât și NATO, însă 

fără rezultat. "Nu putem permite Rusiei să acționeze așa. Ne bombardează, trag în noi, trimit rachete, elicoptere, 

avioane de luptă și multe altele" - a explicat Volodimir Zelenski. Totodată, liderul de la Kiev a avertizat țările 

occidentale că războiul nu se va opri în Ucraina. "Un atac la libertate poate afecta și restul lumii" - consideră 

Zelenski. (www.korrespondent.net - 8 martie) /sdan/dstanesc 

KORRESPONDENT: Zelenski a demonstrat, din nou, că se află la Kiev 

RADOR (8 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a înregistrat, luni seară, un nou mesaj 

video, în care demonstrează că se află la Kiev, la sediul Președinției. "Rămân la Kiev. Pe Bankova (strada pe care 

se află cancelaria prezidențială, n.r.). Fără să mă ascund. Și nu mi-e frică de nimeni. Atâta timp cât este nevoie 

pentru a câștiga acest război!" - a declarat Zelenski. Liderul de la Kiev a amintit că rușii au atacat o brutărie la 

Makarove și o biserică din regiunea Jitomir. "Distrug chiar și autobuzele care evacuează oamenii. Ce trebuie să fii 

ca să faci așa ceva? Ei sunt neoameni" - a acuzat Volodimir Zelenski. Totodată, președintele ucrainean și-a 

exprimat încrederea că nu va rămâne nicio urmă de inamic pe teritoriul Ucrainei și țara își va reconstrui orașele. 

"Și vor arăta mai bune decât orice oraș din Rusia" - a menționat Zelenski, adăugând că fiecare ucrainean care se 

ridică împotriva ocupantului este un erou. Potrivit presei ucrainene, propaganda rusă a lansat în ultimul timp 

mesaje potrivit cărora Volodimir Zelenski fie se pregătește să fugă din Ucraina, fie se află deja în afara țării. 

(www.korrespondent.net - 8 martie) /sdan/lalexandrescu 

KORRESPONDENT: Ianukovici, către Zelenski: "Opriți vărsarea de sânge cu orice preț" 

RADOR (8 martie) - Fostul președinte fugar al Ucrainei, Viktor Ianukovici, i-a transmis un mesaj actualului 

lider de la Kiev, Volodimir Zelenski, în care îi cere să "oprească vărsarea de sânge cu orice preț" - potrivit presei 

ruse. "Înțeleg foarte bine că aveți mulți 'sfătuitori', dar personal sunteți obligat să opriți vărsarea de sânge cu orice 

preț și să ajungeți la un acord de pace. Acest lucru este de așteptat de la dumneavoastră în Ucraina, în Donbas și 

în Rusia. Poporul ucrainean și partenerii dumneavoastră din Occidentul vă vor fi recunoscători" - a declarat Viktor 

Ianukovici. Ziarul Korrespondent notează că Ianukovici nu s-a adresat în mod similar președintelui rus, Vladimir 

Putin, care a început războiul în Ucraina. Anterior, în presă au apărut informații potrivit cărora Putin ar intenționa 

să răstoarne actuala conducere a Ucrainei și să-l instaleze pe Ianukovici în funcția de președinte. Biroul 

Președintelui de la Kiev a calificat acest scenariu drept o "necunoaștere totală a stării de spirit din Ucraina". În 

plus, în cursul zilei de luni, presa a scris că avionul lui Viktor Ianukovici a decolat spre Minsk. 

(www.korrespondent.net - 8 martie) /sdan/lalexandrescu 
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UNIAN: Kievul explică strategia Moscovei privind "culoarele umanitare" către Federația Rusă și 

Belarus 

RADOR (8 martie) - Vadim Denisenko, unul dintre consilierii din Ministerul de Interne de la Kiev, 

avertizează că partea rusă dorește să organizeze așa-numite culoare umanitare către Rusia și Belarus pentru a-i 

face prizonieri pe cetățenii ucraineni. "Ieri (luni, n.r.), rușii au declarat, din nou, că plănuiesc să asigure astăzi 

(marți, n.r.) culoare umanitare. Aș dori să cred că acest lucru va reuși, dar, din păcate, se pare că Federația Rusă a 

ordonat armatei sale să nu permită culoare umanitare în întreaga Ucraină" - a explicat consilierul. Potrivit acestuia, 

astfel de culoare umanitare sunt necesare pentru evacuarea civililor din teritoriile ocupate, în special din Mariupol, 

Harkiv, Izium, Trostianeț, Bucea și Hostomel. Denisenko notează că rușii doresc ca ucrainenii să îi roage să le 

facă astfel de culoare umanitare. "Rușii plănuiesc să organizeze un culoar umanitar către Federația Rusă și Belarus. 

Ei ne spun, practic, următoarele: haideți să vă scoatem de aici și veți deveni prizonierii noștri și victimele unei 

imagini TV, în care trebuie să spuneți cât de greu vă este sub conducerea ucraineană și cât de bine este aici, în 

Federația Rusă" - a remarcat Vadim Denisenko. Potrivit acestuia, întreaga logică a acțiunilor Federației Ruse din 

ultimele zile arată că, "de dragul unei imagini de televiziune și pentru a încerca să îi umilească pe ucraineni, Putin, 

liderul de la Kremlin, nu va face niciun fel de coridor umanitar". Denisenko a menționat că, în teritoriile ocupate, 

în toate curțile caselor există echipamente militare rusești. "Adica stau astfel încat să nu îi putem scoate din aceste 

teritorii, pentru că ei înțeleg ca nu vom trage în obiective civile, în oameni. Se ascund în spatele oamenilor, pe care 

îi folosesc pe post de scut" - a adăugat consilierul din MAE ucrainean. UNIAN amintește că Moscova a propus 

deschiderea "granițelor umanitare" către Rusia și Belarus, astfel încât ucrainenii ocupați recent de trupele ruse să 

poată fi "evacuați", însă nu în alte regiuni ale Ucrainei, ci pe teritoriul rus și belarus. Ministrul ucrainean pentru 

reintegrarea teritoriilor temporar ocupate, Irina Vereșciuk, a avertizat că o astfel de propunere este absurdă, cinică 

și inacceptabilă. (www.unian.net - 8 martie) /sdan/cpodea 

INTERFAX: Antony Blinken a examinat cu Dmitro Kuleba eforturile diplomatice privind 

reglementarea situației din Ucraina 

RADOR (8 martie) - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat, într-o convorbire telefonică cu 

ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, o serie de aspecte legate de eforturile diplomatice privind 

reglementarea situației din Ucraina, a anunțat Departamentul de Stat al SUA. Secretarul de stat Blinken și ministrul 

de externe Kuleba au discutat despre eforturile diplomatice care sunt desfășurate pentru a pune capăt războiului. 

Blinken i-a reconfirmat lui Kuleba solidaritatea Statelor Unite față de poporul Ucrainei. Cei doi au mai discutat 

despre angajamentul diplomatic privind cooperarea dintre cele două țări. (www.interfax.ru - 8 martie) 

/vdraguta/dstanesc 

RBC: "Putin trăiește într-o bulă informațională" (Volodimir Zelenski) 

RADOR (8 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este de părere că liderul rus, Vladimir 

Putin, trăiește într-o bulă informațională - potrivit unui interviu acordat ABC News. Volodimir Zelenski a subliniat 

că Putin poate pune capăt războiului pe care el însuși l-a început. (www.rbc.ua - 8 martie) /sdan/cpodea 

REUTERS: Președintele ucrainean Zelenski se va adresa Parlamentului britanic 

RADOR (8 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, se va adresa parlamentarilor britanici prin 

videolink, în Camera Comunelor, marți. Aceasta va fi prima dată când un președinte al altei țări se adresează 

principalei camere de la Westminster. Zelenski, care a discutat de mai multe ori cu premierul Boris Johnson de 

când Rusia i-a invadat țara, a transmis o serie de discursuri intense liderilor occidentali săptămâna trecută, cerând 

ajutor militar. El se va adresa Cameri Comunelor la ora 17:00 GMT, când discuțiile parlamentare obișnuite vor fi 

suspendate. Parlamentarii vor putea urmări adresa pe ecrane special instalate peste noapte, cu 500 de căști, care 

vor oferi traducere simultană în engleză. (REUTERS - 8 martie, ora 9:36) /aionita/cpodea 

UNIAN: Război atipic în Ucraina: Rusia nu vrea să-și recupereze militarii decedați pe front 

RADOR (8 martie) - Războiul dintre Ucraina și Rusia este primul din istoria omenirii când armata uneia 

dintre părți refuză să-și recupereze morții - susține Vadim Denisenko, unul dintre consilierii din Ministerul de 
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Interne de la Kiev. "Nu a mai existat niciodată așa ceva în istoria omenirii" - a subliniat acesta. De asemenea, 

Denisenko susține că numărul prizonierilor ruși este uriaș. Totodată, sunt foarte mulți militari ruși care refuză să 

lupte și se predau armatei ucrainene. Denisenko a adăugat că unii dintre aceștia se tem că vor fi judecați ulterior 

în Rusia. Potrivit datelor furnizate, marți, de armata ucraineană, aproape 12.000 de militari ruși au murit în războiul 

din Ucraina. (www.unian.net - 8 martie) /sdan/lalexandrescu 

RIA NOVOSTI: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că ar exista posibilitatea de 

a discuta problema Crimeei cu Rusia 

RADOR (8 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că ar exista posibilitatea de a 

discuta despre recunoașterea Crimeii. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus că autoritățile de la Kiev 

pot să discute și să caute un compromis cu privire la modul în care vor trăi oamenii din Crimeea și din republicile 

Donbas. Astfel șeful statului a răspuns la întrebarea despre disponibilitatea de a recunoaște aceste regiuni. Dmitri 

Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, a spus că Moscova ar putea ''la un moment dat'' 

să oprească operațiunea militară specială în Ucraina, dacă Kievul îndeplinește condițiile stabilite: recunoașterea 

Crimeii ca fiind teritoriu rusesc, recunoașterea suveranității celor două republici Luhansk și Donețk, precum și 

stabilirea unui statut de neaderare a Ucrainei la vreun bloc. Consilierul prezidențial rus Vladimir Medinski, care 

conduce delegația rusă la negocierile cu Ucraina, și-a exprimat convingerea că se va găsi o soluție în recunoașterea 

Crimeiii și a Donbasului. El a explicat că, potrivit reprezentanților Kievului, ''este practic imposibil'', dar între 

''imposibil'' și ''practic imposibil'' există o mare diferență. (www.ria.ru - 8 martie) /vdraguta/cpodea 

RBC: Zelenski susține că un copil a murit din cauza deshidratării, la Mariupol 

RADOR (8 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, marți, că un copil a murit din 

cauza deshidratării, la Mariupol, oraș atacat în mod constant de trupele invadatoare ale Rusiei. Potrivit lui Zelenski, 

ocupanții ruși au blocat întregul oraș. "Mariupol - un oraș pașnic și muncitor, fără nicio răutate internă. A fost 

înconjurat, blocat, voit epuizat și torturat, ocupanții au întrerupt în mod deliberat comunicațiile. La Mariupol, 

probabil pentru prima dată de la invazia nazistă, un copil a murit din cauza deshidratării. Un copil a murit de 

deshidratare în anul 2022!" - a afirmat Zelenski. (www.rbc.ua - 8 martie) /sdan/cpodea 

UKRAINSKA PRAVDA: Zelenski, despre zona de interdicție aeriană deasupra Ucrainei: "Ne vom 

adresa popoarelor lumii, dacă liderii nu ne aud" 

RADOR (8 martie) - Președintele de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina va apela la popoarele 

lumii pentru sprijin, dacă liderii mondiali nu vor ajuta la impunerea unei zone de interdicție aeriană deasupra 

teritoriului ucrainean. "Voi vorbi direct popoarelor lumii, dacă liderii lumii nu depun toate eforturile pentru a opri 

acest război. Acesta este genocid. Desigur, continuăm să discutăm cu partenerii, cu liderii, cu parlamentari din 

toate țările care știu cum să ajute Ucraina. Dar sunt lucruri care nu se rezolvă în negocieri. Lucruri ce nu depind 

direct de noi, ci doar de umanitate, care ar trebui să prevaleze în capitalele marilor țări. Trebuie să învingă frica. 

Trebuie să învingă orice fel de avantaje. Atunci, vom vedea că cerul ucrainean este în siguranță. Iar dacă lumea va 

sta deoparte, atunci, se va pierde pe sine. Pentru totdeauna. Fiindcă există valori necondiționate. Sunt pentru toți 

la fel. În primul rând, este vorba despre viață. Exact pentru ce luptăm în Ucraina, foarte puternic, cu armata noastră. 

Viața este ceea ce lumea trebuie să protejeze" - a afirmat Zelenski, într-un mesaj video transmis cu prilejul zilei 

de 8 Martie. (www.pravda.com.ua - 8 martie) /sdan/cpodea 

UKRAINSKA PRAVDA: Volodimir Zelenski: "Sunt pregătit pentru dialog, dar nu să capitulez" 

RADOR (8 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a invitat din nou la dialog pe omologul 

său rus, Vladimir Putin, subliniind că este dispus să caute compromisuri, în special în ceea ce privește NATO, însă 

a asigurat că nu va capitula. În timpul unui interviu pentru ABC News, Zelenski a fost întrebat dacă Ucraina este 

pregătită să se conformeze cerințelor Rusiei de a pune capăt războiului - schimbarea Constituției și renunțarea la 

intenția de a adera la NATO, recunoașterea Crimeii drept teritoriu rusesc și recunoașterea "independenței" așa-

numitelor republici populare Donețk și Lugansk. "În primul rând, eu sunt pregătit pentru dialog, dar noi nu suntem 

pregătiți pentru capitulare. Pentru că nu este vorba despre mine, ci despre oamenii care m-au ales. Cât despre 
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NATO, am pierdut interesul pentru această chestiune, după ce ne-am dat seama că NATO nu este pregătită să 

accepte Ucraina. Alianței îi este frică de lucruri controversate și de o confruntare cu Federația Rusă" - a răspuns 

Zelenski. Totodată, liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina nu vrea să fie o țară care "cerșește ceva în genunchi". 

"Nu vom fi o astfel de țară și nu vreau să fiu un astfel de președinte" - a adăugat Volodimir Zelenski. "Vorbesc 

despre garanții de securitate. Cred că putem discuta și găsi un compromis și am putea discuta despre cum vor trăi 

teritoriile temporar ocupate și republicile nerecunoscute, care nu sunt recunoscute de nimeni, cu excepția 

Federației Ruse. Este important pentru mine modul în care vor trăi în acele teritorii oamenii care vor să facă parte 

din Ucraina. Dar noi nu suntem pregătiți să acceptăm ultimatumuri. Este necesar ca Putin să înceapă să vorbească, 

să înceapă un dialog, în loc să trăiască într-un vid informațional. Cred că el așa trăiește și nu cunoaște situația 

reală" - a afirmat Volodimir Zelenski. (www.pravda.com.ua - 8 martie) /sdan/lalexandrescu 

RBC: Kievul transmite că nu are de gând să accepte ultimatumurile lansate de Rusia 

RADOR (8 martie) - Mihailo Podoliak, consilier al șefului cancelariei prezidențiale ucrainene, a declarat că 

Rusia a făcut greșeala de a negocia cu Ucraina lansând ultimatumuri pentru a pune capăt războiului. "Ucraina, 

însă, nu va fi de acord cu așa ceva" - potrivit lui Podoliak. "Volodimir Zelenski susține că negocierile, mai ales 

atunci când la masă stă o țară care știe clar să-și apere interesele, reprezintă un drum cu două sensuri: propuneri la 

propuneri. Iar propunerile trebuie să fie adecvate. La rândul său, partea rusă, evaluându-și în mod eronat 

potențialul, a făcut inițial o alegere greșită: a anunțat ultimatumuri. Cu cât aceste ultimatumuri sunt mai dure, cu 

atât este mai solidă rezistența poporului, cu atât ucrainenii se mobilizează mai mult" - a afirmat consilierul. Mihailo 

Podoliak a avertizat că Ucraina nu va fi de acord cu ultimatumurile prezentate de Moscova. "Evident, nu vom 

accepta niciun ultimatum, indiferent la ce s-ar referi. Avem în spate zeci de milioane de ucraineni. Și este puțin 

probabil ca zeci de milioane de ruși să se afle în spatele vreunui ultimatum al Moscovei. Acestea sunt doar mituri 

de propagandă. Poziția noastră este simplă: negocierile trebuie să fie reale și adecvate. Acest lucru le va face să 

aibă un conținut. Iar astfel de negocieri nu acceptă un ton ultimativ. Cu cât partea rusă va accepta mai repede acest 

lucru, cu atât va suferi mai puține pierderi, în primul rând Rusia însăși, ca urmare a acestui război" - a explicat 

Podoliak. (www.rbc.ua - 8 martie) /sdan/dstanesc 

RADOR: Ministrul de externe din Ucraina, recunoscător companiei Shell pentru renunțarea la 

legăturile cu Rusia 

RADOR (8 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat că este recunoscător 

companiei Shell, care a anunțat că va închide toate benzinăriile din Rusia și va opri toate achizițiile de petrol din 

această țară. Într-o postare pe Twitter, Kuleba a salutat, marți, "pasul moral și responsabil" al Shell și a încurajat 

și alte companii internaționale să îi urmeze exemplul. /sdan/sdm2 

TASS: Convorbire telefonică Volodimir Zelenski - Naftali Bennet privind soluționarea conflictului 

din Ucraina 

RADOR (8 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că avut o convorbire telefonică 

cu premierul Israelului, Naftali Bennett, în timpul căreia au fost discutate eforturile sale de mediere pentru 

soluționarea pașnică a conflictului din Ucraina. "Am discutat cu Naftali Bennet" - a scris Zelenski, marți, pe contul 

său de Twitter. "Am mulțumit pentru eforturile de mediere ale Israelului, în stabilirea procesului de negocieri. Am 

discutat despre modalități de încetare a războiului și violențelor" - a scris liderul ucrainean. Anterior, președintele 

Rusiei, Vladimir Putin, și premierul israelian, Naftali Bennett, au discutat sâmbătă, la Kremlin, o serie de aspecte 

privind situația din Ucraina, a informat serviciul de presă al liderului rus, după încheierea discuțiilor. (www.tass.ru 

- 8 martie) /ssirbu/sdm2 

RIA NOVOSTI: La Kiev s-a găsit un înlocuitor pentru Memorandumul de la Budapesta 

RADOR (8 martie) - În locul Memorandumului de la Budapesta, drept garanți ai securității Ucrainei în noul 

tratat ar putea fi SUA, Turcia și statele vecine, deși nu se menționează dacă Rusia se află printre aceștia, se afirmă 

într-un comunicat al partidului "Slujitorul Poporului", al președintelui Volodimir Zelenski. "Asemenea state-

garant ar putea deveni SUA, Turcia și statele vecine cu Ucraina" - se arată în comunicatul forței politice, publicat 
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pe canalul Telegram. Surse din cadrul partidului ucrainean au constatat că, în următorii ani, aderarea la NATO 

este imposibilă. "Nu putem folosi pentru apărarea statului nostru doar linii din Constituție despre calea spre 

Alianță. Calea este politică. Nu arme. Nu avioane. Nu apărarea statului. De aceea trebuie să vorbim despre lucruri 

concrete. Despre un tratat concret, care ar putea să ofere Ucrainei securitate deplină până când NATO este gata să 

ne accepte. Acesta ar trebui să fie diferit de Memorandumul de la Budapesta - ar trebui să prevadă măsuri politice, 

economice și militare concrete din partea statelor care garantează securitatea Ucrainei" - se afirmă în declarație. 

Varianta Kievului privind garanțiile de securitate îi propune Moscovei să consemneze juridic recunoașterea 

statalității ucrainene și să garanteze absența amenințărilor - se precizează în comunicatul partidului "Slujitorul 

Poporului" al președintelui Volodimir Zelenski. "La rândul ei, Rusia trebuie, de asemenea, să consemneze juridic 

că recunoaște statalitatea ucraineană și garantează că nu va amenința statul nostru" - se arată în comunicatul 

publicat pe canalul Telegram. Surse din cadrul partidului au subliniat că este foarte important să se garanteze 

continuarea dezvoltării pașnice a Ucrainei. "Este important ca Rusia să-și pună semnătura pe garanțiile pentru 

suveranitatea noastră, împreună cu alte state-garant" - se arată în declarație. (www.ria.ru - 8 martie) /ssirbu/denisse 

RBC: Consiliul de Securitate și Apărare de la Kiev: Armata lui Putin și-a epuizat aproape complet 

potențialul 

RADOR (8 martie) - Centrul de Contracarare a Dezinformării din cadrul Consiliului de Securitate și Apărare 

Națională din Ucraina susține că armata rusă și-a epuizat aproape complet potențialul - transmite RBC. 

"Fotografiile și videoclipurile cu mișcările de trupe ruse pe teritoriul Ucrainei demonstrează clar că, în loc de 

vehicule blindate moderne, soldații ruși sunt transportați cu mașini obișnuite, poate confiscate de la întreprinderi 

și ferme" - se arată într-un raport. Potrivit Consiliului de Securitate și Apărare de la Kiev, militarii ruși ajung în 

Ucraina cu microbuze, camioane și chiar mașini de gunoi. "Puternica armată rusă s-a dovedit a fi astfel doar la 

parade. În condiții reale de luptă, însă, nu a rezistat nici măcar două săptămâni" - au menționat experții Centrului 

ucrainean de Contracarare a Dezinformării. În ultimele zile, s-a constatat o scădere relativă a intensității 

bombardamentelor asupra pozițiilor ucrainene cu rachete balistice 9M723. "Se pare că acum sunt colectate rachete 

pentru bombardarea Ucrainei din toată Rusia. Federația Rusă își folosește ultimele rezerve militare împotriva 

Ucrainei" - a conchis Consiliul de Securitate și Apărare de la Kiev. De la începutul invaziei, Rusia a pierdut în 

Ucraina peste 12.000 de militari. De asemenea, armata ucraineană a distrus 48 de avioane rusești și 80 de 

elicoptere. (www.rbc.ua - 8 martie) /sdan/sdm2 

RBC: Ucraina nu va renunța la teritoriile sale - asigură partidul președintelui Zelenski 

RADOR (8 martie) - Partidul ucrainean "Slujitorul Poporului", înființat de președintele Volodimir Zelenski, 

a transmis, marți, că Ucraina nu va accepta niciun ultimatum din partea statului agresor Federația Rusă și nu va 

renunța la propriile teritorii. "Nu luăm în considerare nici măcar teoretic posibilitatea de a ne revizui teritoriul sau 

de a abandona vreo bucățică din teritoriul nostru. Acest lucru este inacceptabil. Ucraina noastră este Donețk, 

Lugansk și Crimeea" - potrivit unui comunicat remis de serviciul de presă al formațiunii politice. Partidul 

"Slujitorul Poporului" subliniază că, în pofida faptului că Ucraina nu va renunța la pământurile sale, "este important 

să decidem cum va fi reglementată viața oamenilor din aceste teritorii în granițele unui stat unitar". "Este clar că 

nu vom face acest lucru. Dar va trebui să decidem cum va fi reglementată viața oamenilor din aceste teritorii în 

cadrul statului nostru unitar. Președintele Zelenski a vorbit deja despre asta, răspunzând unui jurnalist american" 

- mai menționează partidul lui Zelenski. (www.rbc.ua - 8 martie) /sdan/sdm2 

SUSPILNE TV: Zelenski a susținut un discurs online, în fața parlamentarilor britanici din Camera 

Comunelor 

RADOR (8 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a susținut, marți seară, un discurs prin 

videoconferință în Camera Comunelor, camera inferioară a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii - 

transmite postul public Suspilne. În cadrul alocuțiunii, liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina nu a căutat măreția, 

dar a devenit măreață. "În aceste zile de război, Ucraina s-a transformat într-o țară care salvează oameni în pofida 

terorii semănate de ocupant, o țară care apără libertatea în pofida loviturilor din partea uneia dintre cele mai mari 

armate ale lumii, o țară care se apără în pofida faptului că cerul este deschis (spațiu aerian nesecurizat, n.r.), încă 

este deschis pentru rachetele rusești" - a subliniat Volodimir Zelenski. "Nu vom ceda și nu vom pierde. Vom merge 
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până la capăt. Vom lupta pe mare, ne vom bate în aer și ne vom apăra pământul, indiferent de preț. Ne vom bate 

în păduri, pe câmp, în orașe și în sate, pe străzi... Și nu vom ceda. Evident, cu ajutorul vostru, cu ajutorul civilizației. 

Cu ajutorul civilizației marilor state, cu sprijinul vostru, pentru care vă suntem recunoscători și pe care contăm 

foarte mult" - a adăugat liderul ucrainean. Totodată, acesta a făcut apel la înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei. 

"Înăspriți sancțiunile împotriva statului terorist! Recunoașteți, într-un final, că este un stat terorist! Găsiți o 

modalitate de a securiza cerul nostru ucrainean. Faceți ceea ce puteți, ceea ce trebuie să faceți. Vă obligă măreția 

statului și poporului vostru. Glorie marii Ucraine! Glorie Marii Britanii!" - declarat Volodimir Zelenski. 

(www.suspilne.media - 8 martie) /sdan/sdm2 

RADOR: Unele țări încep războaie pentru că ONU nu reușește întotdeauna să le oprească (Mihailo 

Podoliak) 

RADOR (8 martie) - Mihailo Podoliak, consilierul șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev susține unele 

țări încep războaie pentru că Organizația Națiunilor Unite nu reușește întotdeauna să le oprească. "Știrea falsă 

despre ONU care nu vrea să numească războiul Federației Ruse drept război este o provocare informațională a 

Federației Ruse, care vrea să creeze impresia că are dreptul să omoare cetățeni ucraineni și că nimeni nu va observa 

acest lucru. Federația Rusă=război" - a scris Podoliak, într-un mesaj postat luni seară pe Twitter. /sdan/sdm2 

REUTERS: Volodimir Zelenski afirmă că a discutat cu omologul său francez cu privire la 

coridoarele umanitare 

RADOR (8 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, marți, că a discutat cu omologul 

său francez, Emmanuel Macron, despre necesitatea stabilirii unor coridoare umanitare, pentru a-i ajuta pe civili să 

plece din orașele ucrainene aflate în linia întâi a luptelor. "Mențin un dialog constant cu Emmanuel Macron. Am 

discutat despre implementarea unor acorduri privind coridoare umanitare, pentru evacuarea populației și livrarea 

bunurilor necesare", a scris Zelenski pe Twitter. (REUTERS - 8 martie, ora 19:36) /mbrotacel/sdm2 

UKRAINSKA PRAVDA: Invadatorii ruși capturați de trupele Kievului vor munci pentru 

restabilirea economiei ucrainene (Evhen Enin) 

RADOR (8 martie) - Ministrul adjunct de interne de la Kiev, Evhen Enin, a declarat că militarii ruși capturați 

de trupele ucrainene vor lucra la restabilirea economia Ucrainei. Totodată, oficialul a asigurat că îngrijirea 

prizonierilor de război nu va fi o povară pentru economia ucraineană. "Vom folosi toate oportunitățile pe care ni 

le oferă Convențiile de la Geneva în acest sens, adică utilizarea forței de muncă etc. Într-un cuvânt, toți acești 

oameni vor lucra ulterior pentru restabilirea economiei Ucrainei" - a subliniat Enin. Demnitarul a asigurat că 

Ucraina va respecta cu strictețe toate normele dreptului internațional umanitar. "Acest lucru este ceea ce ne 

deosebește de agresorul rus" - a adăugat ministrul adjunct de interne de la Kiev. (www.pravda.com.ua - 8 martie) 

/sdan/ilapadat 

RADOR: Zelenski, despre decizia SUA de a stopa importurile de petrol din Rusia: "O lovitură în 

inima mașinii de război a lui Putin" 

RADOR (8 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a mulțumit Statelor Unite ale Americii și 

președintelui Joe Biden pentru decizia de a interzice importurile de petrol și gaze din Rusia. Într-un mesaj postat, 

marți seară, pe contul său de Twitter, liderul de la Kiev a numit decizia SUA ca fiind "o lovitură în inima mașinii 

de război a lui Putin". "Mulțumesc Statelor Unite și președintelui Biden pentru lovitura decisivă în inima mașinii 

de război a lui Putin, în special pentru interzicerea petrolului, gazului și cărbunelui rusesc pe piața americană" - a 

scris Zelenski. Totodată, președintele ucrainean a cerut și altor țări să urmeze exemplu SUA. /sdan/ilapadat 

BBC: Președintele Macron și cancelarul Olaf Scholz vor discuta cu președintele chinez Xi Jinping 

RADOR (8 martie) - Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz urmează să 

susțină marți un apel comun cu președintele chinez Xi Jinping. Apelul semnalează o creștere a presiunii din partea 

liderilor europeni asupra Chinei în legătură cu conflictul Rusia-Ucraina. Luni, șeful politicii externe al Uniunii 
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Europene Josep Borrell a discutat cu ministrul chinez de externe Wang Yi pentru a doua oară de la începutul 

invaziei. Borrell l-a întrebat pe Wang despre "disponibilitatea Chinei de a sprijini încetarea ostilităților și dialogul" 

și sprijinul pentru stabilirea coridoarelor umanitare, pentru evacuarea în siguranță a civililor. China și-a exprimat 

"regretul" față de atac, dar a fost rezervată în a condamna Moscova, în conformitate cu principiile politicii sale 

externe. (bbc.com - 8 martie, ora 1:30) /aboboc/atataru 

RBC: Bulgaria dorește să obțină excluderea ei din sancțiunile UE aplicate împotriva Rusiei, în 

special în domeniul petrol și gaze 

RADOR (8 martie) - Bulgaria ar dori să fie exclusă din sancțiunile aplicate de Uniunea Europeană împotriva 

Rusiei în domeniul petrol și gaze. Premierul bulgar, Kiril Petkov, și-a exprimat sprijinul Bulgariei în favoarea 

sancțiunilor internaționale aplicate împotriva Rusiei, din cauza războiului împotriva Ucrainei, dar Sofia ar putea 

solicita unele excepții ce ar viza importurile de petrol și gaze din Rusia, din cauza dependenței țării de această 

aprovizionare, relatează Agenția de presă RBC-Ucraina, cu referire la Reuters. ''Bulgaria sprijină sancțiunile 

aplicate împotriva Rusiei ca mijloc de oprire a invaziei sale asupra Ucrainei, dar este posibil să pronunțe în 

favoarea eliminării interdicției privind importul de gaze naturale și petrol rusești, dacă o astfel de propunere va fi 

înaintată'', a spus șeful guvernului. Petkov a adăugat că astfel de sancțiuni ar putea avea un impact grav asupra 

Bulgariei și asupra economiei acesteia. Astăzi, țara este aproape complet dependentă de aprovizionarea cu gaze de 

la concernul rusesc Gazprom, iar singura sa rafinărie de petrol, deținută de compania rusă Lukoil, furnizează peste 

60% din combustibilul consumat în Bulgaria. ''Susținem pe deplin poporul ucrainean, am susținut primul pachet 

de sancțiuni, chiar suntem deschiși la alte sancțiuni, doar că aceste două sancțiuni ne-ar fi foarte greu de acceptat 

pentru economie și pentru țară... Bulgaria va susține pe deplin toate tipurile de măsuri, dar de la acestea două (din 

domeniul petrol și gaze), s-ar putea să cerem excepții. Nu avem alternative momentan, suntem prea dependenți", 

a spus el. Amintim că ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a solicitat recent să se introducă interdicții 

la importul de petrol și gaze din Rusia, excepție să facă țările din Europa, deoarece acestea nu au găsit încă un 

înlocuitor pentru resursele rusești. Congresul SUA a aprobat o procedură de interzicere a furnizării resurselor 

energetice din Rusia, relatează Agenția de presă RBC pe Telegram. (www.rbc.ua - 8 martie) /vdraguta/cpodea 

BBC: Comisia Europeană va prezenta Parlamentului planuri de a înceta dependența UE de gazul 

și petrolul ruse 

RADOR (8 martie) - Comisia Europeană va prezenta Parlamentului său planuri de a încerca să desprindă 

blocul economic de dependența sa de gazul și petrolul ruse. Unele țări UE însă, printre care Germania și Țările de 

Jos, se împotrivesc unei interdicții imediate. Rusia a avertizat că un embargo din partea EU vizând petrolul, 

împotriva Moscovei, ar putea ridica prețurile la 300 de dolari pe baril. Acest avertisment din partea guvernului 

președintelui Putin trimite un mesaj clar Statelor Unite și Europei, că dacă sistează cumpărarea energiei rusești, 

reducerea resurselor va avea consecințe negative majore pentru economia globală. Moscova dorește banii pe care 

îi aduc gazul și petrolul, deoarece ele ajută menținerea economiei pe linia de plutire și finanțează invazia rusă în 

Ucraina. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 8 martie, ora 7:00) /aionita/dstanesc 

REUTERS: Germania va găzdui întrunirea G7 pe impactul invaziei din Ucraina asupra securității 

alimentelor 

RADOR (8 martie) - Germania va găzdui o întrunire virtuală a miniștrilor agriculturii din țările G7 vineri, 

pentru a discuta despre impactul invaziei ruse în Ucraina asupra securității globale a alimentelor și despre modul 

de a stabiliza piețele alimentare, a comunicat guvernul german. "Proviziile de alimente din Germania și Uniunea 

Europeană sunt sigure, dar putem aștepta mari lipsuri în unele țări din afara UE, în special unde deja există penurie 

din cauze precum seceta", a declarat ministrul german al agriculturii, Cem Oezdemir. "Creșterea prețurilor nu 

poate fi exclusă nici în națiunile industrializate" Germania deține președinția preluată prin rotație a Grupului celor 

Șapte economii avansate, în acest an. Rusia își descrie acțiunile din Ucraina drept "operațiuni speciale", despre 

care susține că nu au ca scop ocuparea de teritoriu, ci distrugerea capacităților militare ale vecinei ei și capturarea 

a ceea ce consideră naționaliști periculoși. (REUTERS - 8 martie, ora 6:06) /aionita/cpodea 
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DARIK: Bulgaria ar putea solicita o excepție de la o posibilă interdicție a UE asupra importurilor 

de petrol și gaze rusești (Kiril Petkov) 

RADOR (8 martie) - Premierul bulgar, Kiril Petkov, a acordat un interviu Agenției Reuters, în care a afirmat 

că Bulgaria susține sancțiunile împotriva Rusiei ca mijloc de a opri invazia sa în Ucraina, dar este posibil să caute 

o excepție de la o eventuală interzicere a importurilor de gaze naturale și petrol din Rusia, dacă va fi făcută o astfel 

de propunere. Membră a UE și NATO, Bulgaria este aproape în întregime dependentă de livrările de gaze de la 

Gazprom din Rusia, în timp ce singura sa rafinărie de petrol, deținută de LUKOIL din Rusia, furnizează mai mult 

de 60% din combustibilul utilizat în țară. Statele Unite iau în considerare continuarea sancțiunilor împotriva Rusiei 

prin interzicerea importului de petrol rusesc în țară. Germania, cel mai mare cumpărător de țiței rusesc, a respins 

deja ideea interzicerii importurilor de petrol, poziție susținută și de premierul Kiril Petkov. "Bulgaria ar sprijini 

orice măsură, pentru că suntem cu adevărat împotriva războiului, dar pentru acestea două - importul de petrol și 

gaze - este posibil să solicităm o excepție. Nu avem alternative actuale în acest moment, suntem prea dependenți", 

a precizat șeful executivului de la Sofia. "Susținem pe deplin poporul ucrainean, am sprijinit primul pachet de 

sancțiuni, chiar suntem deschiși la alte sancțiuni, doar că aceste două sancțiuni ar fi foarte greu de acceptat pentru 

noi, ca economie și ca stat", a adăugat prim-ministrul bulgar. Guvernul său de coaliție va începe, de asemenea, să 

importe 1,5 milioane de tone de grâu pentru a-și asigura aprovizionarea cu alimente până la recolta de anul viitor 

și pentru a evita riscurile care ar putea apărea în urma unor eventuale avarii la centralele nucleare din Ucraina. 

Petkov a menționat că Bulgaria își urmează până acum obiectivul de a adera la zona euro în ianuarie 2024. Inflația 

din țară va rămâne în mare măsură în concordanță cu cea din țările din zona euro. "Bulgaria are un Consiliu 

monetar, așa că, într-un anumit fel, suntem deja în zona euro, nu se schimbă nimic pentru noi. Nu avem o politică 

monetară separată. Inflația noastră va fi destul de egală cu cea europeană", a explicat premierul Kiril Petkov în 

interviul acordat Reuters. (www.dariknews.bg - 8 martie) /ddaniela/cpodea 

REUTERS: Toate sancțiunile sunt în discuție, inclusiv cele legate de energie (ministrul olandez de 

externe) 

RADOR (8 martie) - Toate variantele de sancțiuni împotriva Rusiei sunt în discuție, dar dacă Uniunea 

Europeană va impune sancțiuni legate de energie, toate statele membre UE trebuie să poată duce povara, a declarat 

marți ministrul de externe al Țărilor de Jos, Wopke Hoekstra, la Vilnius. "Nicio măsură nu este exclusă pentru 

Țarile de Jos, inclusiv cele legate de energie", a declarat Hoekstra pentru reporteri. "Este extrem de important să 

luăm în calcul pozițiile tuturor aliaților europeni, dintre care unii sunt mai dependenți de petrolul și gazul rusești 

decât Țările de jos. Ar trebui ca și ceilalți să poată facă față greutăților", a adăugat el. (REUTERS - 8 martie, ora 

10:06) /aionita/lalexandrescu 

B92: Situația din Bosnia și Herțegovina este subiect de îngrijorare pentru Uniunea Europeană 

RADOR (8 martie) – Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Peter Stano, a declarat că situația din 

Bosnia și Herțegovina (BiH) este "subiect de îngrijorare". Stano a reiterat că Uniunea Europeană a folosit toate 

instrumentele, inclusiv și sancțiunile, pentru a depăși criza politică și pentru a opri acțiunile secesioniste din BiH. 

"În acest moment Uniunea Europeană este unită și fermă în apelul adresat tuturor actorilor din BiH să rezolve criza 

politică și din nou să-și reia activitatea în instituțiile statului. Noi am spus clar și am condamnat toate încercările 

secesioniste, care aduc atingere unității, suveranității și integrității teritoriale a BiH" – a subliniat Stano, reiterând 

că Bruxelles-ul a făcut apel la toți liderii politici din BiH să aibă o abordare constructivă, în caz contrar vor suporta 

consecințe. De altfel, marți la Strasbourg, în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European se va discuta despre 

situația din BiH. În comunicatul Parlamentului European se menționează că situația din BiH "este tot mai 

tensionată, naționalismul și separatismul în creștere periclitează pacea, stabilitatea și integritatea țării, inclusiv 

funcționarea instituțiilor statului". (www.b92.net – 8 martie) /rmihaj/lalexandrescu 

POLITICO: Este probabil ca Putin să atace NATO în Țările Baltice, dacă va câștiga Ucraina, a 

avertizat vicepreședintele UE 

RADOR (8 martie) - Este posibil ca președintele rus Vladimir Putin să își intensifice ambițiile militare și să 

atace NATO în țările de la Marea Baltică, Lituania, Letonia și Estonia, dacă nu este oprit în Ucraina, a avertizat 
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vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, într-un interviu acordat POLITICO. Comisarul 

european pentru comerț, care a crescut în Uniunea Sovietică și care a fost premier al Letoniei, a afirmat că UE 

trebuie să ia în serios amenințarea din partea Rusiei, după ani de echivoc din partea Bruxellesului față de Moscova. 

"Dacă nu susținem Ucraina, nu se va opri la Ucraina. În mod clar, Putin este acum într-o dispoziție de război și, 

din nefericire, este posibil ca agresiunea să continue spre alte țări", a afirmat el. Întrebat dacă este îngrijorat în mod 

special de situația Moldovei, el a identificat Țările Blatice ca motiv de îngrijorare. "Dacă ne uităm la retorica tot 

mai agresivă a Rusiei și chiar la afirmațiile privind susținerea acordată de Rusia intereselor Belarusului pentru 

accesul la Marea Baltică, ca și la retorica tot mai intensă împotriva Țărilor Baltice - ei bine, în Ucraina, totul a 

început cu o retorică tot mai puternică împotriva Ucrainei." Predicția că Țările Baltice ar putea fi următorul punct 

de interes al lui Putin după invazia în Ucraina, reflectă nivelul de îngrijorare în anumite zone ale Uniunii Europene, 

legat de următoarea mișcare a lui Putin. Dombrovskis a avertizat de mult timp în legătură cu amenințarea 

reprezentată de președintele rus. Dombrovskis s-a arătat sceptic și în privința discuțiilor diplomatice cu Putin. 

"Întrebarea este dacă acestea aduc rezultate tangibile în termenii opririi războiului, sau dacă cel puțin pot oferi 

încetarea focului sau coridoare umanitare. În prezent, niciuna dintre acestea nu s-a materializat". Președintele 

francez, Emmanuel Macron, joacă rolul de mediator cu Putin, pentru Europa, președintele rus discutând în ultimele 

zile și cu președintele Consiliului European, Charles Michel, și cu cancelarul german Olaf Scholz. Fostul premier 

leton a subliniat că noi sancțiuni împotriva Rusiei ar trebui să fie impuse în următoarele zile. "Nimic nu ar trebui 

exclus", a afirmat Dombrovsksis, inclusiv sectorul energetic. "Ar trebui să facem mai mult, pentru că, din păcate, 

această agresiune nu se oprește, așa că trebuie să găsim o metodă - într-un fel - de a opri capacitatea lui Putin de a 

finanța acest război."(www.politico.eu - 8 martie) /aionita/lalexandrescu 

DARIK: Guvernul Bulgariei garantează că nu există niciun risc pentru livrările de petrol 

RADOR (8 martie) - Premierul Bulgariei, Kiril Petkov, a participat la ședința extraordinară a Adunării 

Naționale, în cadrul căreia sunt audiați prim-ministrul, vicepremierii și miniștrii din cabinetul de la Sofia, pe fondul 

crizei din Ucraina. "Nu există risc pentru livrările de petrol, nu trebuie să existe panică", a afirmat Petkov, 

răspunzând unei întrebări adresate de parlamentarul Viktoria Vasileva, de la partidul "Există un Astfel de Popor", 

care i-a cerut informații despre modul în care Bulgaria ar putea obține aprovizionarea cu combustibil alternativ în 

cazul în care Rusia decide să întrerupă livrările. "Am avut mai multe întâlniri cu compania Lukoil, inclusiv luni, 

pentru a ne asigura că dispun de posibilitatea de aprovizionare alternativă cu țiței care nu este rusesc. Totodată, ne 

garantează că, până în acest moment, există un 'plan B', în cazul în care aprovizionarea cu petrol rusesc este sistată. 

Până acum, cisternele sunt în curs de descărcare, nu există perturbări ale livrărilor. Deocamdată, lucrurile par să 

fie sub control și comunicăm zilnic, pentru a continua astfel", a comentat Kiril Petkov. Premierul bulgar a subliniat 

că ministrul energiei negociază și furnizarea de diverse cantități de gaze prin Grecia pentru a garanta securitatea 

energetică a țării. "Dacă este necesar, urmărim posibilitatea restricționării și derogării privind exportul de energie 

electrică în situații limită", a menționat premierul bulgar de la tribuna parlamentară. (www.dariknews.bg - 8 

martie) /ddaniela/cpodea 

MTI: Premierul Viktor Orbán a plecat la Londra 

RADOR (8 martie) - Premierul ungar Viktor Orbán a plecat marți, la Londra, pentru a participa la summit-

ul Marea Britanie - Grupul de la Visegrád. Principala temă a discuțiilor va fi războiul din Ucraina - a informat 

șeful Biroului de Presă al premierului Ungariei. Bertalan Havasi a precizat că, mai întâi, va avea loc o întrevedere 

între premierii Poloniei, Cehiei, Slovaciei și Ungariei, după care cei patru premieri vor purta discuții cu premierul 

britanic Boris Johnson, la Lancaster House. Bertalan Havasi a adăugat că, în cursul zilei, Boris Johnson și Viktor 

Orbán vor avea și o întrevedere separată. Din delegația Ungariei face parte și ministrul de externe, Péter Szijjártó. 

(MTI - 8 martie) /ademeny/lalexandrescu 

DARIK: Susținem Ucraina în lupta sa pentru libertate, dar nu putem opri importul de petrol și 

gaze (premierul bulgar) 

RADOR (8 martie) - Premierul Bulgariei, Kiril Petkov, a făcut declarații de presă, după ce a participat la o 

discuție video cu liderii europeni, pe tema conflictului militar din Ucraina. "Bulgaria sprijină pe deplin Ucraina în 

lupta sa pentru libertate, măsurile vor fi susținute și cu siguranță consolidate, dar deocamdată nu vor fi impuse 
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sancțiuni asupra gazelor și petrolului", a declarat Petkov, explicând că în cadrul discuțiilor au fost analizate 

sancțiuni împotriva Federației Ruse. "Sprijinim pe deplin Ucraina, susținem pe deplin faptul că o țară străină nu 

poate încălca dreptul internațional și nu poate bombarda o altă țară, sprijinim în totalitate măsurile existente, 

colaborăm cu UE pentru ca aceste măsuri să fie cât mai puternice, dar lucrurile pe care nu ni le putem permite sunt 

să oprim importurile de petrol și gaze. Nu doresc să părem un fel de aliați slabi ai UE, suntem PENTRU măsuri, 

dar nu ne putem permite această parte", a menționat Petkov. Întrebat ce alte țări împărtășesc această poziție, Petkov 

a precizat că nu poate comenta înainte de întâlnirea liderilor, de la Versailles. Potrivit prim-ministrului bulgar, atât 

timp cât nu există o diversificare reală, Bulgaria este foarte dependentă. Kiril Petkov a adăugat că Guvernul bulgar 

discută toate scenariile posibile și lucrează la acestea, în cazul în care Rusia sistează în cele din urmă furnizarea 

de gaze Europei. "Cu toate acestea, preferăm să nu ajungem acolo", a adăugat premierul. Șeful executivului de la 

Sofia a precizat că nu există nicio țară europeană care să trimită trupe în Ucraina. "Singurul lucru pe care îl putem 

face pentru a fi de ajutor în acest conflict este asistența umanitară", a mai spus Petkov. (www.dariknews.bg - 8 

martie) /ddaniela/sdm2 

BBC: Premierul Estoniei face apel la continuarea sancțiunilor împotriva Rusiei 

RADOR (8 martie) - Premierul estonian, Kaja Kallas, a făcut apel la închiderea "breșelor" din sancțiunile 

impuse Rusiei, inclusiv prin restricționarea criptomonedelor. Doamna Kallas a mai spus și că porturile maritime 

ar trebui închise pentru vasele rusești. Aflată alături de secretarul de stat american, Kaja Kallas a îndemnat Uniunea 

Europeană să dea dovadă de "răbdare strategică", pentru a continua sancțiunile. "Această tragedie cere, în primul 

rând, susținerea noastră continuă și unită pentru Ucraina. În al doilea rând, atenția noastră trebuie să se concentreze 

asupra izolării depline a Rusiei. Însă trebuie să fim pregătiți că ce este mai rău nu a venit încă. /... / trebuie să fie 

în corelație cu noi sancțiuni și cu decizii în vederea izolării", a spus premierul estonian. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 8 martie, ora 14:00) /mbrotacel/sdm2 

MTI: Țările Grupului de la Vișegrad doresc pacea (Péter Szijjártó) 

RADOR (8 martie) - Poziția țărilor mambre ale Grupului de la Vișegrad (V4) este fără echivoc: Cehia, 

Polonia, Slovacia și Ungaria doresc pacea, doresc ca războiul din Ucraina să ia sfârșit cât mai repede și ca în 

Europa Centrală să existe din nou securitate - a declarat marți, la Londra, ministrul ungar de externe. Potrivit unui 

comunicat al Ministerului ungar de Externe, Péter Szijjártó a afirmat că poziția celor patru țări este fără echivoc, 

deoarece toate suportă o povară mare din cauza crizei umanitare. "În Polonia, Slovacia și Ungaria au sosit mulți 

refugiați, iar o parte din aceștia au plecat în Cehia" - a declarat Péter Szijjártó, care a adăugat că, atunci când a 

început organizarea acestei întruniri, nu s-a luat în calcul actuala situație privind securitatea. Șeful diplomației 

ungare a accentuat: chiar dacă în aceste zile se vorbește mai puțin, pandemia de coronavirus încă nu a luat sfârșit, 

multe țări încă se confruntă cu această provocare și în continuare nu există suficiente vaccinuri. "Dacă vom crește 

imunizarea la nivel mondial, atunci va scădea posibilitatea apariției unor variante noi. Avem suficiente probleme 

privind securitatea, astfel încât nu dorim să ne confruntăm și cu o criză sanitară și economică" - a precizat Péter 

Szijjártó. /ademeny/sdm2 

BBC: Germania exclude prelungirea duratei de funcționare a centralelor sale nucleare 

RADOR (8 martie) - Germania a exclus prelungirea duratei de funcționare a celor trei centrale nucleare ale 

sale, ca o modalitate de a reduce dependența de importurile de energie din Rusia. Ministrul economiei și cel al 

mediului au declarat că riscurile și costurile menținerii unei centrale nucleare sunt mai mari decât beneficiile 

limitate ale acesteia. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 8 martie, ora 14:00) /mbrotacel/sdm2 

TASS: Josep Borrell a vorbit despre planurile UE de creare a unui mecanism de combatere a 

dezinformării 

RADOR (8 martie) - Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, 

a declarat că "UE intenționează să creeze un mecanism pentru a-i pedepsi pe cei care răspândesc dezinformarea". 

Luând cuvântul în sesiunea Parlamentului European de marți, acesta a acuzat postul rusesc de televiziune RT și 

agenția de știri Sputnik că "servesc drept instrumente pentru manipularea și inducerea în eroare a opiniei publice 
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ruse, cu privire la invazia Ucrainei". Potrivit afirmațiilor sale, Moscova "nu numai că lovește ținte din Ucraina, ci 

aruncă și știri false și dezinformări cetățenilor ruși". "Ei bombardează astfel mințile rușilor" - a declarat Borrell. 

Josep Borrell nu a oferit alte detalii în prezentarea sa cu privire la termenul legat de înaintarea propunerii. Potrivit 

reprezentanților UE, guvernele celor 27 de țări membre ale organizației ar trebui să cadă de acord asupra acestui 

proiect, să elaboreze acte legislative și să convină asupra unei liste cu cei împotriva cărora va fi îndreptat acest 

mecanism. (www.tass.ru - 8 martie) /ssirbu/sdm2 

REUTERS: Un membru al Parlamentului leton s-a alăturat luptătorilor străini din Ucraina 

RADOR (8 martie) - Parlamentul leton Juris Jurass s-a alăturat luptătorilor străini implicați în lupta 

împotriva forțelor ruse din Ucraina, a anunțat marți partidul său. Dl Jurass, în vârstă de 46 de ani, conducea Comisia 

pentru afaceri juridice a Parlamentului. "Se află în Ucraina. S-a alăturat luptătorilor pentru libertate din Ucraina. 

Aceasta a fost decizia lui personală și o respect pe deplin", a declarat pentru Reuters Janis Bordans, ministrul 

justiției și președintele Noului Partid Conservator, parte a coaliției de guvernare. Dl Bordans a refuzat să ofere mai 

multe informații din motive de siguranță. Ucraina a înființat o "legiune internațională" pentru voluntarii din 

străinătate, iar președintele Volodimir Zelenski a cerut public străinilor să lupte alături de ucraineni pentru a-și 

arăta sprijinul pentru țara sa. Săptămâna trecută, președintele Zelenski a spus că peste 16.000 de străini s-au oferit 

voluntari, fără a preciza câți au sosit. (REUTERS - 8 martie) /opopescu/sdm2 

BBC: Premierul estonian a cerut ca Rusia să fie total izolată de lumea liberă 

RADOR (8 martie) - Premierul estonian, Kaja Kallas, a cerut ca Rusia să fie total izolată de lumea liberă, 

din cauza invaziei din Ucraina. Vorbind alături de secretarul american de stat, Antony Blinekn, dna Kallas a 

declarat că "breșele" din implementarea sancțiunilor trebuie să fie închise, inclusiv prin restricționarea cripto-

monedelor. Dl Blinken efectuează o serie de vizite în statele baltice pentru a sublinia sprijinul SUA pentru acestea. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 8 martie, ora 16:04:30) /opopescu/sdm2 

TASS: Președinții parlamentelor statelor baltice au cerut acordarea pentru Ucraina a statutului 

de candidat la aderarea la UE 

RADOR (8 martie) - Uniunea Europeană ar trebui să acorde Ucrainei statutul de candidat la aderarea la UE. 

Acest apel a fost făcut, marți, de președinții parlamentelor celor trei țări baltice la Bruxelles, a anunțat serviciul de 

presă al Seimas-ului (Parlamentul) Lituaniei. "Sprijinul pe calea Ucrainei spre aderarea deplină la UE și acordarea 

acesteia a statutului de membru candidat al UE ar fi un răspuns puternic și eficient la acțiunile Rusiei și un ajutor 

semnificativ pentru Ucraina în această perioadă dificilă" - se arată în textul documentului semnat de președinții 

parlamentelor celor trei țări baltice. Președintele Seimas-ului lituanian, Viktorija Čmilytė-Nielsen, consideră că 

aderarea noilor țări la UE va avea un efect benefic asupra climatului politic de pe continent. "Cu cât mai multe țări 

se alătură comunității, cu atât va exista mai multă siguranță în Europa" - a declarat aceasta. (www.tass.ru - 8 

martie) /ssirbu/sdm2 

CNN: Secretarul de stat al SUA s-a întâlnit cu președintele Franței la Paris 

RADOR (8 martie) - Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, s-a întâlnit marți la Paris pentru 

mai bine de o oră cu președintele Franței, Emmanuel Macron, informează Departamentul de Stat al SUA. 

Întrevederea lor survine la o zi după ce președintele american, Joe Biden, a avut o conversație comună cu 

Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz și premierul Marii Britanii, Boris Johnson. Președintele 

Macron a discutat mai devreme marți cu cancelarul german și cu președintele Chinei, Xi Jinping. Antony Blinken 

a scris pe Twitter că se află la Paris, și nu pe itinerariul său original, "pentru a continua munca în solidaritate cu 

aliații francezi ai SUA în demersul de contracarare a amenințării pe care o reprezintă agresiunea Rusiei la adresa 

democrației și păcii în Europa". "Conducerea franceză este crucială pentru un răspuns al Europei unit și fără 

precedent la războiul ales de Vladimir Putin", a mai spus Antony Blinken pe Twitter. (CNN INTERNATIONAL, 

8 martie, ora 21:00) /mbaciu/ilapadat 
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TASS: Cehia va prelua comanda unității NATO din Slovacia 

RADOR (8 martie) - Comanda unității NATO din Slovacia, pe care blocul intenționează să o desfășoare în 

această țară ca răspuns la situația din Ucraina, urmează să fie preluată de Cehia, a anunțat, marți, Agenția de 

informații CTK, citând declarația ministrului apărării al republicii, Jana Černochová. Potrivit CTK, 400 de soldați 

cehi vor fi dislocați în unitatea NATO din Slovacia, iar alți 250 se vor afla în Cehia în așteptare pentru a li se 

alătura dacă situația de securitate o cere. Unitatea ar urma să includă și soldați din Germania, Țările de Jos, 

Slovenia, SUA și Slovacia însăși. De asemenea, alianța intenționează să desfășoare grupuri similare în Ungaria, 

România și, posibil, Bulgaria. Guvernul ceh va analiza, miercuri, problema trimiterii personalului militar al forțelor 

armate naționale în Slovacia. După aprobarea acesteia, decizia va trebui adoptată de ambele camere ale 

parlamentului republicii. Anterior, presa locală a informat că personalul unității NATO din Slovacia va fi format 

din 1.200 de militari. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14003735 (www.tass.ru - 8 martie) 

/ssirbu/ilapadat 

TANJUG: Să ne rugăm pentru pace în Ucraina, transmite Patriarhul Serbiei Porfirije 

RADOR (8 martie) – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe Porfirije a făcut apel la credincioși să se roage 

pentru pace în Ucraina, adăugând că are speranța că în curând vor avea loc convorbiri de pace, pentru că pacea nu 

are preț. "Ne rugăm pentru pace în mod constant, dar zilele acestea în mod special. Ca oameni și creștini ne rugăm 

pentru pace în Ucraina. Amintirile noastre, amintirile fiecăruia dintre noi, privind războaiele și conflictele tragice 

din fosta Iugoslavie sunt încă vii și iată un nou război a izbucnit în Europa, între frații noștri ruși și ucraineni" – a 

rostit Patriarhul Porfirie la slujba de seară de la Catedrala Sfântul Sava din Belgrad, adăugând că războiul din 

Ucraina produce în acest moment suferință și dezbinare "nu numai între frații noștri ruși și ucraineni, ci în întreaga 

lume amenințată de tragedie". (www.tanjug.rs – 8 martie) /rmihaj/lalexandrescu 

TANJUG: Macron a salutat poziția fermă a Serbiei privind războiul din Ucraina – comunică 

Palatul Élysée 

RADOR (8 martie) – Președintele Franței, Emmanuel Macron, a purtat o discuție telefonică cu președintele 

Serbiei, Aleksandar Vučić – a comunicat Palatul Élysée. Potrivit comunicatului, Macron a salutat colaborarea 

strânsă dintre Franța și Rusia și poziția fermă a Serbiei față de războiul din Ucraina. Macron a subliniat necesitatea 

respectării suveranității statelor și a amintit de prietenia dintre Franța și Serbia și de sprijinul său personal pentru 

Serbia. În comunicat se menționează că Macron consideră că războiul din Ucraina solicită ca Uniunea Europeană 

și statele apropiate ei, în special cele a căror perspectivă europeană a fost confirmată, așa cum este Serbia, să caute 

împreună modalități și mijloace pentru a-și consolida în continuare legăturile și a construi un viitor comun pentru 

toți europenii. Războiul din Ucraina trebuie să fie o oportunitate de apropiere europeană – se menționează în 

comunicat și se adaugă că președinții Franței și Serbiei vor rămâne în contact permanent. Amintim că după această 

convorbire telefonică președintele Serbiei a declarat că Macron l-a asigurat că indiferent de schimbările din Europa 

și din lume, Serbia rămâne o prioritate și nicio altă țară nu va adera la UE înaintea Serbiei". (www.tanjug.rs – 8 

martie) /rmihaj/lalexandrescu 

REUTERS: Marea Britanie va susține Polonia, dacă aceasta decide să trimită avioane în Ucraina 

RADOR (8 martie) - Ministrul britanic al apărării, Ben Wallace, a afirmat marți că Marea Britanie va susține 

Polonia, dacă aceasta decide să ofere Ucrainei avioane de luptă, dar a avertizat că această acțiune ar putea avea 

consecințe directe pentru Polonia. "Îi voi susține pe polonezi, în orice decizie vor lua", a declarat Ben Wallace 

pentru Sky News, adăugând că Marea Britanie nu ar putea oferi avioane pe care ucrainenii să le poată folosi. "Voi 

proteja Polonia, îi vom ajuta cu orice vor avea nevoie", a afirmat el. "Polonia va înțelege că deciziile pe care le va 

lua nu numai că vor ajuta în mod direct Ucraina, ceea ce este un lucru bun, dar ar putea să o aducă direct în raza 

de acțiune a unor țări ca Rusia și Belarus". (REUTERS - 8 martie, ora 9:36) /aionita/cpodea 

REUTERS: Vaticanul a cerut oprirea bombardamentelor și garantarea coridoarelor umanitare 

RADOR (8 martie) - Secretarul de stat al Vaticanului i-a transmis marți ministrului rus de externe, Serghei 

Lavrov, în cursul unei discuții telefonice, că Sfântul Scaun dorește oprirea atacurilor armate în Ucraina și 
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garantarea coridoarelor umanitare. Într-un comunicat al Vaticanului, se menționează că secretarul de stat Pietro 

Parolin a repetat, de asemenea, dorința Vaticanului "de a face orice" pentru a contribui la realizarea păcii. 

(REUTERS - 8 martie) /opopescu/sdm2 

B 92: Ucraina ne-a învățat să ne dublăm eforturile în rezolvarea problemei Kosovo, transmite 

emisarul SUA pentru Balcanii de Vest 

RADOR (8 martie) – Emisarul special al SUA pentru Balcanii de Vest, Gabriel Escobar, a declarat că 

situația din Ucraina trebuie să ne determine să dublăm eforturile pentru ajungerea la un acord privind Kosovo și 

stabilizarea situației din Bosnia și Herțegovina (BiH). "Situația în care se află Ucraina ne învață că trebuie să ne 

dublăm eforturile pentru ajungerea la un acord între Kosovo și Serbia și să oprim acțiunile care reprezintă o 

amenințare la stabilitatea și progresul BiH" – a declarat Escobar, potrivit comunicatului postat pe site-ul 

Ambasadei SUA în Serbia. Escobar susține că atunci când în istorie se va scrie despre aceste timpuri, se va vedea 

că alegerea lui Putin de a porni un atac premeditat, neprovocat și nedrept, nu a făcut decât să unească Occidentul 

și să slăbească exponențial Rusia. "Popoarele acestei regiuni știu prea bine cât de devastator poate fi un conflict 

armat. Nu avem voie să permitem Rusiei să folosească acest război pentru a opri progresul statelor din Balcanii de 

Vest. Rusia nu are în vedere interesele acestor state. Economiile de aici au legături cu Europa, cei mai mari 

investitori și parteneri comerciali sunt din Uniunea Europeană. Viitorul vostru este în Europa, ca state membre 

depline ale UE" – a subliniat Escobar, adăugând că în Balcanii de Vest mai sunt multe de realizat – de la integrarea 

economică a regiunii, până la ajungerea la un compromis și la soluții sustenabile pentru problemele nerezolvate 

privind frontierele. "Această criză trebuie să fie o șansă ca viitoarele generații din Balcanii de Vest să aibă asigurată 

o viață în state deplin integrate în UE, într-o Europă unită, liberă și pașnică. SUA doresc să vă fie partener în acest 

efort. Situația în care se află Ucraina ne învață că trebuie să ne dublăm eforturile pentru ajungerea la un acord între 

Kosovo și Serbia și să oprim acțiunile care reprezintă o amenințare pentru stabilitatea și progresul BiH" – a declarat 

Escobar, care consideră că războiul din Ucraina a modificat lumea, iar sprijinul uriaș acordat Ucrainei în ultimul 

timp este impresionant. "Ne alăturăm apelului internațional adresat tuturor statelor, în special celor din Europa, de 

a sprijini Dreptul internațional și de a condamna invadarea ilegală a Rusiei în Ucraina. Statele din Balcanii de Vest 

au răspuns acestui apel. Le felicit pentru că sunt lângă UE și lumea liberă" – a subliniat Escobar, subliniind că 

Rusia va trebui să răspundă pentru acest război, iar Ucraina trebuie să fie ajutată să "respingă forțele invadatoare 

ale Rusiei înainte de a comite mai multe atrocități și înainte de a destabiliza și mai mult Europa". "Acțiunile 

coordonate ale aliaților și partenerilor au crescut presiunile asupra lui Vladimir Putin. Forțele ucrainene încetinesc 

invazia rusească și produc mari daune Armatei Rusiei. Sancțiunile noastre au exclus Rusia din sistemul financiar 

global și economia Rusiei este afectată. Agresiunea lui Putin asupra Ucrainei va costa scump Rusia, atât în plan 

economic, cât și strategic. Poporul rus merită mai mult decât actuala sa conducere și nu un preț atât de mare pe 

care va trebui să-l plătească în viitor pentru această invazie" – a transmis Escobar. (www.b92.net – 8 martie) 

/rmihaj/lalexandrescu 

REUTERS: Președinții Turciei și Israelului se vor întâlni pentru prima dată în ultimul deceniu 

RADOR (8 martie) - Turcia și Israelul vor încerca să depășească anii de animozitate și insulte, când 

președinții celor două țări se vor întâlni pentru prima dată în mai mult de un deceniu, în cursul acestei săptămâni. 

Cele două țări s-au acuzat reciproc pentru ocuparea de către Israel a teritoriile palestiniene și pentru susținerea 

oferită de Ankara grupului militant islamist Hamas, care guvernează Gaza. Legăturile diplomatice au atins cel mai 

slab punct în 2018, când țările și-au expulzat reciproc ambasadorii. Eforturile Turciei de a își repara relațiile fragile 

în Orientul Mijlociu l-au determinat pe președintele turc Recep Tayyip Erdoğan să anunțe în luna ianuarie că l-a 

invitat pe președintele israelian Itzhak Herzog la discuțiile care vor avea loc miercuri, despre care ambele părți 

susțin că vor încerca să determine moduri de a aprofunda cooperarea. (REUTERS - 8 martie, ora 11:06 ) 

/aionita/cpodea 

B 92: Departamentul de Stat al SUA pledează pentru integrarea urgentă a Balcanilor de Vest în 

Uniunea Europeană 

RADOR (9 martie) – SUA rămân angajate ferm în finalizarea procesului de integrare a statelor din Balcanii 

de Vest la Uniunea Europeană – a comunicat Departamentul de Stat al SUA. "Acest război nejustificat și nedrept 
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al Rusiei asupra Ucrainei arată clar alianței transatlantice urgența finalizării acestui proces" – se menționează în 

comunicat. La întrebarea privind o posibilă extindere a crizei din Ucraina spre Balcanii de Vest, un oficial al 

Departamentului american de Stat a apreciat că Rusia este un factor destabilizator în Balcanii de Vest. Amintim și 

faptul că săptămâna trecută, 19 membri ai Congresului SUA au semnat o scrisoare în care se face apel ca 

Administrația Biden să-și intensifice angajamentul diplomatic în Balcanii de Vest, în contextul invaziei Rusiei în 

Ucraina. În scrisoarea trimisă secretarului de stat, Antony Blinken, semnatarii fac apel ca SUA să-și dubleze 

eforturile pentru consolidarea democrației și promovarea integrării Balcanilor de Vest în UE. (www.b92.net – 9 

martie) /rmihaj/lalexandrescu 

B 92: KFOR a confirmat că spațiul aerian al Kosovo rămâne deschis pentru avioanele Rusiei 

RADOR (8 martie) – Spațiul aerian al Kosovo rămâne deschis pentru avioanele rusești deși instituțiile 

kosovare au solicitat KFOR ca spațiul aerian al Kosovo să fie închis pentru toate zborurile avioanelor și companiile 

din Rusia – a declarat purtătorul de cuvânt al KFOR, Danielle Riggio, citând oficiali NATO. Riggio a subliniat că 

"în conformitate cu rezoluția 1244 din 1999 a Consiliului de Securitate ONU, comandantul KFOR, general-maior 

Ferenc Kajári, își păstrează atribuția primară asupra utilizării spațiului aerian de deasupra Kosovo. Misiunea 

KFOR rămâne deplin angajată în realizarea zilnică a mandatului său, astfel încât să asigure securitatea și libertatea 

de circulație a tuturor cetățenilor Kosovo". Amintim că ministrul kosovar de externe, Donika Gervala, a declarat 

că a solicitat KFOR să interzică avioanelor din Rusia să survoleze spațiul aerian al Kosovo. (www.b92.net – 8 

martie) /rmihaj/cpodea 

EURONEWS: Albania a redenumit strada pe care se află ambasada Rusiei, în semn de solidaritate 

cu Ucraina 

RADOR (8 martie) - Capitala Albaniei, Tirana, este ultimul oraș european care a decis să redenumească 

secțiunea de stradă pe care se află Ambasada Rusiei, pentru a-și exprima sprijinul pentru Ucraina. Primarul din 

Tirana, Erion Veliaj, a anunțat că noua adresă a ambasadei ruse va fi Rruga Ukraina e Lirë (Strada Ucraina Liberă). 

"Personalul Ambasadei Rusiei va munci, va trăi și își va primi corespondența pe adresa Strada Ucraina Liberă", a 

anunțat primarul Veliaj. Respectivul tronson de stradă găzduiește atât ambasada Rusiei, cât și pe cea a Ucrainei, a 

Serbiei și a Kosovo. Anterior, strada a fost numită succesiv după Donika Kastrioti, nobil albanez și după soția 

eroului național Gjergj Kastrioti, Skenderbeu, care a luptat împotriva otomanilor în secolul al XV-lea. 

(EURONEWS - 8 martie, ora 20:00) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Putin încearcă să recruteze luptători din Siria pentru războiul din Ucraina - SUA 

RADOR (8 martie) - Pentagonul crede că informațiile potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin 

încearcă să recruteze luptători străini, în special din Siria, pentru a lupta în Ucraina în numele forțelor ruse sunt 

adevărate, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, pentru CNN. "Avem indicii că încearcă să 

înroleze și să recruteze luptători străini, ceea ce credem că poate fi luat în considerare în condițiile actuale", a spus 

Kirby. (CNN INTERNATIONAL, 8 martie, ora 1:15) /aboboc/atataru 

CNN: Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat cu ministrul ucrainean de externe 

RADOR (8 martie) - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a vorbit cu ministrul de externe ucrainean 

Dmitro Kuleba "pentru a oferi sprijinul continuu poporului și guvernului Ucrainei și pentru a condamna atacurile 

Rusiei asupra orașelor ucrainene și creșterea numărului de morți civili", potrivit Departamentului de Stat. 

"Secretarul Blinken și ministrul de externe Kuleba au discutat despre eforturile diplomatice în curs de a opri 

războiul lui Putin", se arată în comunicat, care mai adaugă: "Secretarul a reiterat solidaritatea fermă a Statelor 

Unite cu oamenii curajoși din Ucraina, care continuă să reziste atacurilor premeditate și neprovocate ale Rusiei". 

(CNN INTERNATIONAL - 8 martie, ora 4:00) /aboboc/atataru 
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CNN: Este "imperativ" ca țările europene să nu mai depindă de Rusia pentru energie (Antony 

Blinken) 

RADOR (8 martie) - Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat că este "imperativ" ca țările 

europene să înceteze să mai depindă de Rusia pentru energie, mai ales în contextul continuării războiului din 

Ucraina. În cadrul unei conferințe de presă susținute la Tallinn cu premierul estonian, Kaja Kallas, Blinken a spus 

că "este nu doar o ocazie semnificativă, ci este și imperativ, în acest moment, ca multe țări din Europa să renunțe, 

în sfârșit, la dependența de energia rusă. Din cauză că Rusia o folosește ca armă." Kaja Kallas a făcut apel la 

excluderea definitivă a Rusiei din sistemul securizat de plăți SWIFT și să fie restricționat accesul acesteia la 

criptomonede. Țările trebuie să se concentreze asupra "izolării depline" a Rusiei de lumea liberă, a spus premierul 

estonian. Deteriorarea situației securității "cere schimbări rapide la securitatea europeană", a insistat Kallas, 

adăugând că lumea trebuie să fie pregătită pentru ce este mai rău. "Prin urmare, violența lui Putin trebuie corelată 

cu sancțiuni suplimentare și, de asemenea, decizii de izolare", a spus Kallas. Ea a mulțumit NATO pentru eforturile 

în direcția "unei strategii de apărare actualizate pentru regiunea noastră." Premierul estonian i-a mulțumit și lui 

Blinken pentru "munca grea" de a construi unitate în rândul aliaților NATO, adăugând că a cerut o apărare 

permanentă și consolidată a NATO în regiunea baltică. În pofida situației sumbre din teren, NATO a refuzat să se 

implice direct în conflict - inclusiv prin implementarea unei zone de excludere aeriană - limitându-se la susținerea 

rezistenței ucrainene la o invazie ce provoacă victime în rândul civililor. (edition.cnn.com - 8 martie) 

/mbrotacel/sdm2 

REUTERS: Administrația de la Casa Albă ar putea interzice importurile de petrol din Rusia 

RADOR (8 martie) - Este posibil ca administrația de la Casa Albă să interzică importurile de petrol rusești 

și cooperează îndeaproape cu aliații europeni în această chestiune, a declarat marți senatorul democrat american 

Chris Coons. Anunțul în acest sens ar putea fi făcut marți sau miercuri, a spus dl Coons într-un interviu pentru 

CNN. (REUTERS - 8 martie) /opopescu/sdm2 

BBC: Președintele Biden urmează să anunțe o interzicere a importurilor americane de petrol, gaze 

naturale și cărbune din Rusia 

RADOR (8 martie) - Conform presei americane, președintele Biden urmează să anunțe o interzicere a 

importurilor americane de petrol, gaze naturale și cărbune din Rusia. Președintele a fost supus unei intense presiuni 

în acest sens, în Congres, din partea membrilor ambelor partide. SUA intenționează să impună unilateral această 

interdicție, fără aliații săi europeni, care depind mult mai mult de gazele și petrolul din Rusia. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 8 martie, ora 17:04) /opopescu/sdm2 

REUTERS: Joe Biden a interzis importurile de petrol din Rusia în SUA și a avertizat că prețurile 

benzinei din SUA vor crește în continuare 

RADOR (8 martie) - Președintele american Joe Biden a anunțat marți interzicerea importurilor de petrol și 

energie din Rusia, ca ripostă la invadarea Ucrainei, subliniind sprijinul bipartizan puternic pentru decizia despre 

care a recunoscut că ar putea duce la creșterea prețurilor energiei în SUA. "Interzicem toate importurile de energie 

din petrol și gaze rusești", le-a declarat Joe Biden reporterilor prezenți la Casa Albă. "Asta înseamnă că petrolul 

rus nu va mai fi acceptabil în porturile americane, iar poporul american va da o altă lovitură puternică mașinii de 

război a lui Putin". Prețurile petrolului au crescut după anunțul președintelui, țițeiul Brent de referință LCOc1 

pentru luna mai urcând cu 5,4%, până la 129,91 dolari pe baril. Președintele Biden a cooperat cu aliații din Europa, 

care sunt mult mai dependenți de petrolul rusesc, pentru a izola economia Rusiei și pe Vladimir Putin. Marea 

Britanie a anunțat cu puțin timp înainte de declarațiile dlui Biden că va elimina treptat importul de petrol și gaze 

rusești până la sfârșitul anului 2022. Președintele Biden a spus că sancțiunile impuse de Statele Unite și aliații săi 

au făcut deja ca economia Rusiei să se prăbușească. El a adăugat că ultimele decizii au fost luate în strânsă 

consultare cu aliații și partenerii din întreaga lume. SUA a importat în medie peste 20,4 milioane de barili de țiței 

și produse rafinate din Rusia în 2021, aproximativ 8% din importurile de combustibil lichid din SUA, potrivit 

Energy Information Administration, iar interdicția este de așteptat să majoreze prețurile deja ridicate la benzină, 

pe fondul creșterii inflației. Statele Unite importă, de asemenea, o cantitate neglijabilă de cărbune din Rusia. Joe 
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Biden a prezis că prețurile vor crește în continuare ca urmare a "războiului lui Putin", dar s-a angajat să facă tot 

posibilul pentru a minimiza impactul asupra poporului american. El a avertizat, de asemenea, companiile de gaze 

din SUA să nu exploateze situația pentru a profita sau a crește prețurile. Senatorul american Chris Coons a declarat 

că administrația se coordonează cu aliații europeni "și se asigură că am făcut totul pentru a înțelege cum să 

implementăm în mod eficient o interdicție privind energiei rusească". "Vom asista la o creștere a prețurilor la gaze 

aici, în Statele Unite. În Europa, ei vor avea creșteri dramatice ale prețurilor. Acesta este prețul pentru a susține 

libertatea și de a fi alături de poporul ucrainean, dar ne va costa", a declarat dl Coons pentru CNN. Parlamentarii 

republicani au apelat la rețelele de socializare pentru a saluta decizia, criticând în același timp politicile de energie 

verde a dlui Biden și cerând administrației să susțină o mai mare producție de petrol și gaze în SUA. Susan Wild, 

membră a Camerei Reprezentanților, a spus că americanii trebuie să realizeze marele sacrificiu necesar. "Evident 

că nimeni nu vrea să plătească mai mult pentru benzină", a declarat dna Wild, democrată din Comisia de Afaceri 

Externe a Camerei Reprezentanților, la MSNBC. Anunțând că va elimina treptat importurile de petrol și produse 

petroliere rusești până la sfârșitul anului 2022, Marea Britanie a transmis că oferă pieței și întreprinderilor mai 

mult decât suficient timp pentru a găsi alternative la importurile care reprezintă 8% din cerere. "Guvernul va 

colabora, de asemenea, cu companiile printr-un nou grup operativ pentru petrol, pentru a le sprijini să folosească 

această perioadă pentru a găsi alternative", a spus secretarul britanic pentru afaceri și energie, Kwasi Kwarteng. 

(REUTERS - 8 martie) /opopescu/sdm2 

CNN: Vladimir Putin nu va reuși niciodată să cucerească Ucraina în întregime, afirmă Joe Biden 

RADOR (8 martie) - Președintele american, Joe Biden, a declarat că președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu 

va reuși niciodată să cucerească întreaga Ucraină. "Putin pare hotărât să își continue drumul criminal, indiferent 

de costuri", a declarat Biden, la Casa Albă. "Deja a transformat două milioane de ucraineni în refugiați. Rusia ar 

putea continua să înainteze, cu acest preț îngrozitor, însă un lucru este deja clar: Ucraina nu va fi niciodată o 

victorie pentru Putin. Poate că Putin este capabil să cucerească un oraș, însă nu va reuși niciodată să preia întreaga 

țară. Iar dacă noi nu răspundem astăzi la asaltul lui Putin la adresa păcii și a stabilității globale, costul libertății, și 

pentru poporul american, va fi și mai mare mâine", a spus Biden. Totodată, el a lăudat rezistența poporului 

ucrainean, în fața războiului. "Ei au inspirat întreaga lume cu curajul lor, cu patriotismul lor, cu hotărârea lor 

sfidătoare de a trăi liber. Războiul lui Putin - războiul lui Putin - a cauzat suferință enormă și pierderi inutile de 

vieți ale femeilor, copiilor peste tot în Ucraina - atât în Ucraina și în Rusia", a spus liderul de la Casa Albă. 

(edition.cnn.com - 6 martie) /mbrotacel/sdm2 

REUTERS: SUA nu cer aliaților lor să impună interdicție pe importurile energetice din Rusia 

RADOR (8 martie) - Statele Unite nu exercită presiuni asupra aliaților lor pentru a interzice importurile de 

petrol și gaze naturale din Rusia, a declarat marți secretarul american pentru energie, Jennifer Granholm. "Noi 

[SUA] nu ne bazăm foarte mult pe petrolul rusesc și nu ne bazăm deloc pe gazele naturale rusești. Știm că aliații 

noștri din întreaga lume ar putea să nu fie în aceeași poziție, din acest motiv nu le cerem să facă același lucru ca și 

noi", a declarat Jennifer Granholm într-un interviu acordat postului american CNBC. Președintele SUA, Joe Biden, 

a impus marți interdicție pe importurile de petrol și alte resurse energetice din Rusia, ca sancțiune pentru invazia 

Rusiei în Ucraina. (REUTERS - 8 martie, ora 23:54) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Președintele chinez cere "maximă reținere" în Ucraina 

RADOR (8 martie) - Președintele chinez a descris marți situația din Ucraina drept îngrijorătoare și a făcut 

apel pentru "reținere maximă", afirmând că prioritatea ar trebui să fie prevenirea ieșirii situației de sub control, 

potrivit presei chineze de stat. Xi, în cadrul unei întâlniri virtuale cu președintele francez Emmanuel Macron, și 

cancelarul german, Olaf Scholz, a afirmat că cele trei țări trebuie să susțină împreună discuțiile de pace între Rusia 

și Ucraina, potrivit televiziunii chineze de stat, CCTV. (REUTERS - 8 martie, ora 13:00) /aionita/lalexandrescu 
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REUTERS: Președintele Chinei sprijină eforturile de soluționare diplomatică a conflictului din 

Ucraina 

RADOR (8 martie) - Cancelarul german, Olaf Scholz, președintele francez, Emmanuel Macron, și 

președintele chinez, Xi Jinping, au convenit marți să susțină toate negocierile care vizează o soluționare pe cale 

diplomatică a conflictului din Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german. "Cancelarul Scholz, 

președintele Macron și președintele Xi au convenit să susțină pe deplin toate negocierile care vizează o soluție 

diplomatică a conflictului", a spus purtătorul de cuvânt, după ce cei trei lideri au participat la o videoconferință de 

o oră. "Cei trei șefi de stat și de guvern s-au pronunțat în favoarea ajutorului umanitar și a accesului în zonele 

contestate", a spus purtătorul de cuvânt, adăugând că cei trei miniștri ai lor de externe vor începe consultări strânse 

pentru a coordona eforturile suplimentare menite a pune capăt conflictului. (REUTERS - 8 martie) /opopescu/sdm2 

INTERFAX: Statele Unite vor continua să trimită trupe în țările baltice 

RADOR (8 martie) - Statele Unite și-au sporit semnificativ prezența pe Flancul Estic, au trimis 35 de 

avioane de atac în Letonia și vor continua să rotească forțele sale militare în regiunea baltică, a declarat secretarul 

de stat american, Antony Blinken, după o întâlnire cu ministrul leton de externe, Edgar Rinkevici. "De asemenea, 

trebuie să ne gândim la cele mai recente evenimente, acest fapt ne va influența deciziile noastre. Desigur, 

desfășurăm cu membrii NATO și cu Alianța o activitate legată de toate aceste probleme. Anul trecut, Statele Unite 

au oferit Ucrainei peste 1 miliard de dolari", a adăugat Blinken. Potrivit secretarului de stat american, Antony 

Blinken, acest lucru se face în strânsă cooperare cu aliații NATO. El a mai spus că Statele Unite vor continua să-

și trimită trupele sale în regiunea baltică, inclusiv în Letonia, pentru a desfășura exerciții comune. Secretarul de 

stat a mai spus că, în ultimele zile, președintele american Biden a cerut ca suplimentar să se aloce 35 de milioane 

de dolari pentru Ucraina. Potrivit acestuia, 70% din acest ajutor a ajuns în Ucraina, într-o singură săptămână. În 

plus, în urmă cu câteva zile, Biden i-a cerut Congresului să acorde un ajutor umanitar de 10 miliarde de dolari 

pentru Ucraina. Vorbind despre înființarea unei zone de excludere a zborului deasupra Ucrainei, secretarul de stat 

al SUA a subliniat că nu există o astfel de intenție. ''Introducerea unei zone de excludere a zborului deasupra 

Ucrainei va însemna că, în cazul în care o aeronavă rusă o încalcă, atunci va trebui să deschidem focul asupra ei. 

Acest lucru ar putea duce la un conflict direct între țările noastre. Nimeni nu este interesat de așa ceva", a spus 

Blinken. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că va considera introducerea unei zone de excludere a zborului 

deasupra Ucrainei drept participare la ostilitățile din această țară și le va considera beligerante pe țările de pe 

teritoriul cărora se vor crea amenințări la adresa militarilor ruși. (www.interfax.ru - 8 martie) 

/vdraguta/lalexandrescu 

AL JAZEERA: Comisarul ONU pentru drepturile omului deplânge reacția Moscovei față de 

protestele împotriva războiului din Rusia 

RADOR (8 martie) - Michelle Bachelet, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, a avertizat că 

reacția Moscovei față de demonstrațiile împotriva invaziei sale în Ucraina semnalizează o îngustare a libertăților 

în țară. "Rămân îngrijorată în legătură cu utilizarea legislației represive care împiedică exercitarea drepturilor civile 

și politice și pedepsește comportamentul non-violent", a declarat Bachelet, la Consiliul pentru Drepturile Omului 

de la Geneva, prin videolink. Mai mult de 13.500 de persoane au fost arestate pentru participarea la o serie de 

proteste împotriva războiului în zeci de orașe din Rusia, de la începerea invaziei, potrivit grupului de monitorizare 

a protestelor OVD-Info. (www.aljazeera.com - 8 martie) /aionita/lalexandrescu 

CNN: NATO trebuie să se asigure că conflictul din Ucraina nu se va răspândi dincolo de granițele 

acesteia (Stoltenberg) 

RADOR (8 martie) - NATO are responsabilitatea de a garanta că conflictul din Ucraina nu se va răspândi 

dincolo de aceasta, a declarat secretarul general al alianței, Jens Stoltenberg. În cadrul unei conferințe de presă 

susținute marți, la Riga, alături de președintele Letoniei, Egils Levits, Stoltenberg a remarcat că "suferința pe care 

o vedem acum în Ucraina este îngrozitoare", adăugând: "Avem responsabilitatea de a ne asigura că acest conflict 

nu va escalada și nu se va răspândi dincolo de Ucraina. Acest lucru ar fi mult mai periculos, mai nimicitor și mai 

letal. Situația ar putea scăpa de sub control", a spus Stoltenberg. În răspuns la această situație și "pentru a ne asigura 
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că nu există loc de erori de calcul la Moscova", NATO "și-a consolidat semnificativ" prezența în partea de est a 

alianței, a precizat secretarul general. "Avem 130 de avioane în alertă maximă. Peste 200 de nave, din nordul 

extrem Europei și până la Mediterană, precum și încă 1.000 de trupe suplimentare în regiune", a continuat șeful 

NATO. "NATO va proteja și va apăra fiecare centimetru al teritoriului aliaților", a spus Stoltenberg. Până acum, , 

NATO a refuzat să se implice direct în conflict - inclusiv prin implementarea unei zone de excludere aeriană - 

limitându-se la susținerea rezistenței ucrainene la o invazie ce provoacă victime în rândul civililor. 

(edition.cnn.com - 8 martie) /mbrotacel/sdm2 

XVI.2 Perspectiva militară 

INTERFAX: Forțele Armate Ruse au anunțat exerciții militare, pe fondul intrării distrugătoarelor 

americane în Marea Baltică 

RADOR (8 martie) - Flota Rusă la Marea Baltică a anunțat exerciții militare, desfășurând sistemul de apărare 

de coastă antirachetă Bastion, pe fondul intrării a două distrugătoare americane în Marea Baltică, a anunțat 

Ministerul rus al Apărării. ''Echipajele sistemelor de apărare de coastă, Bastion, ale Flotei Ruse la Marea Baltică, 

au organizat antrenamente programate pentru a apăra coasta regiunii Kaliningrad, în cazul unei amenințări cu 

rachete venite din partea unui inamic imaginar ale grupului naval aparținând unui inamic din Marea Baltică'', 

anunță Serviciul de presă al Flotei Ruse, marți. "Navele flotei, care în prezent îndeplinesc misiuni pe mare, au 

acționat ca nave care resping un inamic imaginar. În aceste exerciții au fost implicați aproximativ o sută de militari 

și peste zece unități de echipamente și tehnică speciale", a precizat Serviciul de presă. Cu o zi înainte, Centrul 

Național de Control al Apărării al Federației Ruse a declarat că armata rusă a început să monitorizeze 

distrugătoarele americane, care au intrat în Marea Baltică. Potrivit Serviciului de presă al Flotei Baltice, ''echipajele 

au efectuat un marș de instrucție de la punctul de desfășurare permanentă în zona indicată de comandament și au 

elaborat norme și standarde pentru trecerea în stare de alertă a instalațiilor de lansare și organizarea camuflajului 

și, de asemenea, au finalizat algoritmii pentru atingerea țintei stabilite și lansarea unui atac asupra unui detașament 

de nave ale unui inamic imaginar, executând lansări electronice (condiționale) de rachete''. Sistemul de rachete 

antinavă Bastion (fabricate de NPO Mașinostroenia, Tactical Missile Weapons Corporation) a fost dezvoltat în 

două versiuni: Bastion-P mobil și Bastion-S staționar. Complexul este echipat cu o rachetă antinavă supersonică 

Oniks. Bastion este conceput pentru a proteja coasta mării și pentru a distruge nave de suprafață de diferite clase 

și tipuri care operează ca parte a formațiunilor de desant, convoaie, grupuri de atac asupra navelor și 

portavioanelor, precum și nave individuale și ținte terestre, în condiții intense de contracarare a unui atac și in 

efectuarea unor măsuri electronice. Complexele Bastion sunt desfășurate în toate flotele Federației Ruse. Raza de 

acțiune a rachetei Oniks BRK Bastion este de până la 500 km. (www.interfax.ru - 8 martie) /vdraguta/sdm2 

RIA NOVOSTI: Ministerul rus al Apărării a anunțat preluarea controlului asupra localităților 

Peredovaia și Kariernaia 

RADOR (8 martie) - Subunitățile Forțelor Armate ale Rusiei au preluat controlul asupra localităților 

Peredovaia și Kariernaia - a anunțat Ministerul rus al Apărării. (www.ria.ru - 8 martie) /ssirbu/sdm2 

REUTERS: Rusia afirmă că a distrus 900 de tancuri și 84 de drone ucrainene, de la începutul 

"operațiunii speciale" 

RADOR (8 martie) - Forțele armate ruse au distrus aproape 900 de tancuri ucrainene și alte vehicule 

blindate, de la începutul așa-numitei "operațiuni speciale" a Rusiei în Ucraina, pe 24 februarie, a anunțat, marți, 

Ministerul rus al Apărării. Totodată, forțele ruse au doborât 84 de drone, a adăugat ministerul, adăugând că, după 

finalul "regimului de tăcere" convenit pentru marți, în jurul orașului strategic Mariupol, a fort reluată ofensiva de 

către forțele proruse din regiunea Donețk. (REUTERS - 8 martie, ora 19:36) /mbrotacel/sdm2 

BBC: Un comandant din armata rusă a fost ucis în Ucraina 

RADOR (8 martie) - Ministerul Apărării din Ucraina a comunicat că un comandant superior rus de armată 

a fost ucis la periferia orașului estic Harkiv. Generalul maior Vitali Gherasimov este al doilea general rus declarat 
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ucis în Ucraina. Agenția ucraineană de servicii de informații a comunicat că generalul Gherasimov, primul 

comandant adjunct al Armatei 41 a Rusiei a fost ucis luni, într-o luptă din apropierea orașului Harkiv. Decesul nu 

a putut fi confirmat independent, iar Rusia nu a comentat informația. Potrivit informațiilor, generalul de 45 de ani 

luptase cu forțele ruse în al doilea război cecen, în Siria, și participase la preluarea Crimeii, în 2014. Ucraina 

susține că forțele sale au ucis mai mult de 11.000 de militari ruși, de la începutul invaziei. Rusia a confirmat 

aproximativ 500 de victime. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 8 martie, ora 7:00) /aionita/cpodea 

UKRINFORM: Ucrainenii au oprit patru coloane militare rusești folosind împotriva acestora 

drone turcești Bayraktar 

RADOR (8 martie) - Forțele Armate ale Ucrainei au oprit, în regiunea Sumi, patru coloane de echipamente 

militare rusești, folosind împotriva acestora drone turcești Bayraktar - scrie, marți, agenția Ukrinform. O fotografie 

cu echipamente militare rusești distruse de ucraineni a fost postată pe Telegram de către șeful Administrației 

Militare din Sumi, Dmitro Jivițki. "Cei care vin pe pământul nostru cu război vor muri aici! Așa arată coloanele 

de echipamente inamice distruse de Bayraktar. Glorie Forțelor Armate ale Ucrainei și tuturor celor implicați!" - a 

scris Jivițki. Potrivit acestuia, luni seară, regiunea Sumi a primit sprijin din partea Forțelor Armate ale Ucrainei, 

care au trimis în zonă drone Bayraktar. "Drept urmare, patru coloane mari de vehicule blindate au fost oprite în 

timp ce se aflau în mișcare pe teritoriul regiunii, majoritatea în direcția Sumi" - a precizat oficialul. 

(www.ukrinform.ua - 8 martie) /sdan/cpodea 

RBC: Armata ucraineană știe ce are de făcut - asigură cancelaria prezidențială de la Kiev 

RADOR (8 martie) - Forțele Armate ale Ucrainei continuă să reziste invaziei ruse, în cursul zilei de luni 

fiind efectuate cel puțin șapte contraatacuri, în diverse zone -a anunțat Oleksi Arestovici, consilier șefului 

cancelariei prezidențiale ucrainene. "Forțele armate ale Ucrainei controlează situația, doboară avioane și rachete 

de croazieră ale inamicului, nu îi permit să pună piciorul acolo unde vrea să ajungă. Ieri, (luni, n.r.), Forțele Armate 

ale Ucrainei și Forțele de Apărare Teritorială au lansat, în total, cel puțin șapte contraatacuri. Mariupol rezistă 

eroic și, mai mult decât atât, ieri (luni, n.r.), a inițiat un contraatac, distrugând o coloană de tancuri inamice. Rezistă 

și zona de luptă a Operațiunii Forțelor Întrunite, unde una dintre unitățile aeropurtate a distrus coloană rusă. 

Harkivul, de asemenea, întră în contraatac. Cu alte cuvinte, armata noastră știe bine ce are de făcut" - a explicat 

Arestovici. (www.rbc.ua - 8 martie) /sdan/lalexandrescu 

KORRESPONDENT: Forțele ucrainene au doborât un avion rusesc în regiunea Herson 

RADOR (8 martie) - Un avion rusesc a fost doborât de trupele ucrainene în regiunea Herson - transmite 

Korrespondent. "În această dimineață (8 martie - n.r.), forțele noastre de rezistență din teritoriul temporar ocupat 

au doborât, cu o rachetă Stinger, un avion fascist deasupra Beiozerka. Unul dintre piloți a rămas în viață, reușind 

să se catapulteze" - a scris pe Telegram Anton Gherașcenko, un consilier din MAI ucrainean. Ziarul Korrespondent 

amintește că, în seara de 7 martie, Forțele Armate ale Ucrainei au doborât două avioane ale invadatorilor ruși, 

deasupra Kievului. De la începutul războiului, armata rusă a pierdut în Ucraina 48 de avioane și 80 de elicoptere. 

(www.korrespondent.net - 8 martie) /sdan/sdm2 

UKRAINSKA PRAVDA: Armata Ucrainei susține că există semne că Belarus se pregătește să intre 

în război de partea Federației Ruse 

RADOR (8 martie) - Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei avertizează că încă există semne 

care sugerează o disponibilitate a conducerii politico-militare din Belarus de a se implica la scară largă în ostilitățile 

desfășurate de Rusia pe teritoriul ucrainean - scrie Ukrainska Pravda. "A avut loc o regrupare parțială a forțelor 

terestre și a forțelor de operațiuni speciale ale armatei din Belarus" - menționează armata Kievului, semnalând 

grupuri de blindate și trupe de asalt aerian în zonele Brest, Vitebsk, Aleksandrovka și Kirovo. Potrivit Statului 

Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, principalele eforturi ale invadatorilor continuă să se concentreze 

asupra creării condițiilor necesare pentru ocuparea orașelor Kiev, Harkiv, Cernihiv, Sumi, Mariupol, Mikolaiv și 

pentru a avea acces direct la granițele administrative ale regiunilor estice Lugansk și Donețk. (www.pravda.com.ua 

- 8 martie) /sdan/sdm2 
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RBC: Kievul reiterează apelul către Occident privind instituirea unei zone de interdicție aeriană 

deasupra Ucrainei 

RADOR (8 martie) - Secretarul Consiliului de Securitate și Apărare Națională de la Kiev, Oleksi Danilov, 

a scris, marți, pe Facebook, că, dacă țările occidentale nu sunt capabile să "închidă cerul" deasupra Ucrainei, pentru 

a proteja țara de rachetele și avioanele rusești, Ucraina însăși va putea face acest lucru, dacă îi vor fi furnizate 

avioane de vânătoare și sisteme de apărare aeriană. Potrivit lui Danilov, Rusia a calculat greșit și, după ce a început 

invazia, întreaga lume s-a mobilizat în jurul Ucrainei. "Mulțumim tuturor pentru fiecare cartuș, pentru fiecare voce 

în apărarea statului nostru și pentru fiecare cuvânt în sprijinul nostru. Mulțumim prietenilor noștri britanici, 

canadieni și olandezi, pentru inițiativa lor de a crea Grupul Internațional de Sprijin pentru Ucraina. Dar chiar acum, 

în acest moment, în această zi, în acest minut, avem nevoie de cea mai urgentă și mai practică asistență, de a cărei 

furnizare depinde victoria ucraineană și nu o înfrângere a Occidentului. Este vorba despre protejarea cerului 

ucrainean - furnizarea de avioane de vânătoare și sisteme de apărare aeriană" - a explicat Danilov. Oficialul a 

subliniat că de toate acestea depinde și dacă Rusia va mai ucide femei și copii ucraineni. "Dacă NATO nu vrea sau 

nu poate închide cerul deasupra Ucrainei, îl vom închide noi. Dați-ne arme!" - a adăugat Oleksi Danilov. 

(www.rbc.ua - 8 martie) /sdan/sdm2 

BBC: Surse militare ucrainene au anunțat că ritmul înaintării ruse a scăzut semnificativ 

RADOR (8 martie) - Surse militare ucrainene au anunțat că ritmul înaintării ruse a scăzut semnificativ. În 

cadrul celei mai recente informări despre invazie se afirmă că militarii ruși sunt demoralizați și că recurg tot mai 

des la jafuri, încălcând regulamentele militare. Administrația rusă nu a comentat încă raportul Ministerului 

ucrainean al Apărării, însă un comandant militar rus a murit în cursul luptelor de lângă Harkov. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 8 martie, ora 16:04) /opopescu/sdm2 

REUTERS: Forțele ruse vor înceta focul miercuri pentru a asigura securitatea coridoarelor 

umanitare în Ucraina (TASS) 

RADOR (8 martie) - Forțele ruse vor înceta focul începând de miercuri, ora 10.a.m., ora Moscovei (07 a.m. 

GMT, 09 a.m. ora României) și sunt pregătite să asigure coridoare umanitare pentru persoanele care pot pleca din 

Kiev și din alte patru orașe ale Ucrainei, informează marți agenția rusă de știri TASS, citând un oficial rus de rang 

înalt. Informația privind coridoarele dinspre Kiev, Cernihiv, Sumî, Harkov și Mariupol va fi trimisă 

vicepremierului ucrainean Irina Vereșciuk, a declarat marți Mihail Mizințev, directorul Centrului de Control al 

Apărării Naționale din Rusia. Irina Vereșciuk a declarat anterior că autoritățile ucrainene au încercat să evacueze 

a treia oară civilii din Mariupol, dar operațiunea a eșuat din cauza schimburilor de focuri între forțele ruse și cele 

ucrainene. "Având în vedere deteriorarea situației umanitare și pentru a asigura securitatea civililor și a cetățenilor 

străini, Rusia va respecta regimul de tăcere a armelor începând cu ora 10 a.m., ora Moscovei, din data de 9 martie, 

fiind gata să asigure coridoare umanitare", a declarat Mihail Mizințev, citat de TASS. Oficialul rus a declarat 

anterior că autoritățile din Ucraina au sprijinit numai una din cele 10 rute propuse pentru evacuarea civililor din 

zonele afectate de lupte, cinci din cele 10 fiind către teritoriile controlate de Kiev. (REUTERS - 8 martie, ora 

22:18) /mbaciu/ilapadat 

RRA: Aeronave ucrainene configurate pentru executarea misiunilor civile au aterizat pe 

aerodromul de la Iași, pentru escala tehnică 

RADOR (8 martie) - Autoritățile ucrainene au solicitat părții române aprobări diplomatice de survol cu 

destinația finală Ghimbav, județul Brașov, pentru un număr de patru elicoptere, în scopul efectuării operațiunilor 

de mentenanță la Airbus Helicopters România, potrivit contractelor în vigoare. Ministerul Apărării Naționale 

transmite că aeronavele ucrainene sunt configurate pentru executarea misiunilor civile și, prin urmare, nu sunt 

înarmate. Pentru aceste elicoptere au fost depuse planuri de zbor în sistemul de trafic aerian civil. Ele au aterizat 

deja pe aerodromul de la Iași pentru escala tehnică și își vor continua deplasarea către destinația finală. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 8 martie, ora 13:05:16) /dstanesc 
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CNN: Pentagonul a anunțat dislocarea a încă 500 de trupe americane în Europa, inclusiv în 

România 

RADOR (8 martie) - Pentagonul a anunțat că alte 500 de trupe americane vor fi dislocate în Europa pentru 

a întări flancul NATO, inclusiv în Polonia, România, Germania și Grecia. Secretarul de presă al Pentagonului, 

John Kirby, a anunțat noile desfășurări de trupe, despre care el a spus că sunt plasate pentru a sprijini forțele 

americane aflate deja în Europa, ca răspuns la invazia Ucrainei de către Rusia. (CNN INTERNATIONAL - 8 

martie, ora 00:20) /aboboc/asalar 

TASS: Patru elicoptere ucrainene au sosit în România pentru întreținere tehnică 

RADOR (8 martie) - Patru elicoptere ucrainene se îndreaptă spre compania română Airbus Helicopters 

Romania, pentru întreținere tehnică, a anunțat, marți, Ministerul Apărării Naționale al României. "Autoritățile 

ucrainene au solicitat părții române autorizație diplomatică pentru un zbor cu destinație la Ghimbav (în județul 

Brașov), pentru patru elicoptere, în vederea efectuării operațiunilor de întreținere la compania Airbus Helicopters 

Romania, în conformitate cu contractele existente" - se arată în comunicat. "Aceste aeronave sunt echipate pentru 

îndeplinirea unor sarcini civile și nu sunt înarmate" - clarifică ministerul român. "Astăzi, pe 8 martie, planurile de 

zbor ale acestor elicoptere au fost transferate în sistemul civil de trafic aerian, iar aeronavele au aterizat deja pe 

aeroportul din Iași, pentru un transfer tehnic, și vor zbura în continuare către destinație" - se precizează în declarația 

Ministerului român al Apărării. Site-ul bzi.ro precizează că elicopterele aparțin Gărzii Naționale a Ucrainei și au 

aterizat la Iași pentru realimentare. (www.tass.ru - 8 martie) /ssirbu/sdm2 

RBC: Polonia, dispusă să predea urgent avioanele sale MiG-29 Statelor Unite, existând 

posibilitatea ca acestea să fie trimise apoi în Ucraina 

RADOR (8 martie) - Autoritățile poloneze au decis să-și transporte imediat avioanele MiG-29 la baza 

Forțelor Aeriene a SUA din Ramstein, Germania - potrivit unui comunicat postat pe site-ul Guvernului de la 

Varșovia, citat de agenția RBC. Polonia, după consultări între guvern și președinte, a decis să predea americanilor 

toate MiG-urile sale. "În același timp, Polonia cere Statelor Unite să îi furnizeze aeronave uzate cu capacități 

operaționale similare. Polonia este pregătită să convină imediat asupra condițiilor de cumpărare a acestor 

aeronave" - a subliniat Ministerul polonez de Externe într-un comunicat. În plus, executivul polonez a îndemnat 

ca și alți membri din NATO care au avioane MiG-29 în inventar să le predea SUA. Cel mai probabil, ulterior, 

acestea vor fi transferate Ucrainei, pentru a ajuta la contracararea agresiunii Federației Ruse. (www.rbc.ua - 8 

martie) /sdan/ilapadat 

TASS: Ministerul de Externe al Chinei cere SUA să publice datele despre laboratoarele biologice 

militare din Ucraina 

RADOR (8 martie) - Guvernul Chinei solicită Statelor Unite ale Americii să dezvăluie imediat informațiile 

despre laboratoarele biologice militare situate în Ucraina și despre virusurile care erau cercetate acolo, a anunțat, 

marți, în timpul unui briefing regulat de presă, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian. 

Potrivit afirmațiilor sale, pe teritoriul Ucrainei au funcționat 26 de laboratoare americane și alte astfel de obiective. 

"SUA, ca parte care deține cele mai multe informații despre aceste laboratoare, ar trebui să dezvăluie datele 

relevante cât mai curând posibil, inclusiv despre virușii care au existat și natura cercetărilor asupra acestora" - a 

declarat acestora. "În numele sănătății populației Ucrainei, a regiunilor învecinate și nu numai, facem apel la părțile 

implicate, să asigure siguranța acestor laboratoare" - a subliniat Zhao Lijian. "Programele biologice militare ale 

SUA, în Ucraina, ar putea fi doar vârful aisbergului. Sub pretextul cooperării pentru reducerea riscurilor de 

securitate biologică și protejarea sănătății globale, SUA controlează 336 de laboratoare din 30 de țări. Partea 

americană a efectuat, de asemenea, o mulțime de activități și cercetări biologice militare la laboratorul Fort Detrick. 

Care sunt adevăratele intenții ale Statelor Unite ale Americii? Ce au făcut ei mai exact?" - a întrebat reprezentantul 

Ministerului de Externe al Chinei. "Solicităm SUA să prezinte informații cuprinzătoare despre programele lor 

biologice militare, atât pe teritoriul american, cât și în străinătate și să accepte verificarea lor internațională" - a 

conchis diplomatul chinez. Menționăm că, duminică, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, general-

maior Igor Konașenkov, a declarat jurnaliștilor că Forțele Armate Ruse, în timpul operațiunii speciale în Ucraina, 
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au descoperit fapte ale implementării unui program biologic militar finanțat de SUA. Potrivit generalului, angajații 

laboratoarelor biologice ucrainene au primit la 24 februarie informații de distrugere urgentă a agenților patogeni 

deosebit de periculoși precum ciuma, antraxul, tularemia, holera și alte boli mortale. La rândul său, șeful trupelor 

de apărare biologică, chimică și împotriva radiațiilor, Igor Kirillov, a declarat că în Ucraina a fost formată o rețea 

de peste 30 de laboratoare biologice, clientul căreia era Agenția de Reducere a Amenințărilor din cadrul 

Departamentului american al Apărării. Potrivit afirmațiilor acestuia, la 24 februarie, toți angajații au primit sarcini 

de la Ministerul Sănătății al Ucrainei, de distrugere completă a bioagenților din laboratoare. Potrivit datelor 

Ministerului rus al Apărării, volumul finanțării SUA pentru laboratoarele biologice din Ucraina depășește 200 de 

milioane de dolari. (www.tass.ru - 8 martie) /ssirbu/sdm2 

RRA: Premierul Mateusz Morawiecki respinge ideea ca Polonia să cedeze Ucrainei avioanele sale 

MIG-29 în schimbul unor avioane F-16 furnizate de Statele Unite 

RADOR (8 martie) - Statele Unite au anunțat că trimit încă 500 de soldați în Germania, Grecia, Polonia și 

România, între altele, pentru a susține eforturile de apărare a spațiului aerian al NATO din zonă. În ultimele 

săptămâni au fost trimiși suplimentar mii de soldați americani în Europa, unde se află permanent sau temporar în 

jur de 100.000. Între timp, congresmenii insistă pe lângă Administrația Biden să dea curs cererii formulate de 

președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și să faciliteze transferul imediat al unor avioane de luptă către această 

țară. 

Premierul Mateusz Morawiecki a respinsă însă ideea ca Polonia să cedeze Ucrainei din avioanele sale MIG-

29 în schimbul unor avioane F-16 furnizate de Statele Unite. El a precizat că Varșovia oferă deja un ajutor 

semnificativ Kievului în multe domenii și că, în strânsă cooperare cu NATO, încearcă deszescaladarea conflictului 

din țara vecină și nu să îl amplifice. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 8 martie, ora 1:01) /atataru 

XVI.3. Perspectiva economică  

RIA NOVOSTI: Producătorul american de produse cosmetice Estée Lauder și-a suspendat 

activitatea în Rusia 

RADOR (8 martie) - Estée Lauder și-a suspendat toate activitățile sale comerciale de pe teritoriul Rusiei 

(din cauza războiului din Ucraina, n.r.). Producătorul american de produse cosmetice Estée Lauder a anunțat pe 

site-ul său oficial că a suspendat absolut toate activitățile comerciale din Rusia, din cauza operațiunii speciale 

rusești în Ucraina. 

''De asemenea, am decis să suspendăm toată activitatea comercială din Rusia, inclusiv închiderea tuturor 

magazinelor pe care le deținem și le operăm... și livrările către oricare dintre retailerii noștri din Rusia'', se 

precizează în comunicatul remis presei. Comunicatul menționează că săptămâna trecută compania a suspendat 

investițiile și inițiativele de afaceri de la companiile Estée Lauder din Rusia și a acordat un milion de dolari pentru 

a sprijini eforturile de ajutorare a Ucrainei. Compania include mărci de parfumuri și cosmetice precum Clinique, 

MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Jo Malone London, Tommy Hilfiger Toiletries și altele. 

Rusia a lansat o operațiune militară în Ucraina pe 24 februarie. Președintele Vladimir Putin a anunțat că 

obiectivul ei este ''de a proteja oamenii care au fost hărțuiți și supuși genocidului de către regimul de la Kiev timp 

de opt ani''. Potrivit lui Putin, ''în acest scop Rusia planificată să efectueze demilitarizarea și denazificarea 

Ucrainei'', pentru a aduce în fața justiției toți criminalii de război responsabili de ''crimele sângeroase comise 

împotriva civililor'' în Donbas. Potrivit Ministerului Apărării al Federației Ruse, Forțele Armate Ruse supun 

atacurilor doar infrastructura militară și trupele ucrainene și cu nimic nu amenință populația civilă. Cu sprijinul 

Forțelor Armate ale Federației Ruse, grupările militare ale celor două republici Luhansk și Donețk dezvoltă o 

ofensivă în regiune. Dar nu se este vorba despre ocuparea Ucrainei, a subliniat președintele Rusiei. Drept răspuns, 

țările occidentale au introdus noi sancțiuni antirusești. În special, mai multe dintre cele mai importante bănci din 

Federația Rusă, inclusiv Sberbank și VTB, sunt vizate de acestea. Uniunea Europeană, SUA, Canada și o serie de 

alte țări au închis spațiul aerian pentru aeronavele rusești. Un număr de companii de stat ruse au dificultăți în 

atragerea de capital străin. Au fost impuse sancțiuni pentru furnizarea de produse de înalte tehnologii, tehnologii 

esențiale către Rusia. După cum a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, 

sancțiunile occidentale sunt foarte grave, Rusia s-a pregătit însă din timp pentru ele. El a adăugat că acestea 
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necesită o analiză și o coordonare a activității ministerelor pentru a dezvolta măsuri de răspuns care să apere 

interesele Federației Ruse. Companiile occidentale care refuză să colaboreze cu Rusia au făcut acest lucru sub o 

presiune enormă, dar Rusia va rezolva toate problemele din economia sa, pe care Occidentul le creează, a declarat 

ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. Guvernul Federației Ruse a aprobat ulterior o listă de state și teritorii 

străine care comit acțiuni neprietenoase împotriva Rusiei, incluzând, în special, țările membre UE, SUA, Marea 

Britanie și altele. Au fost aprobate și regulile pentru tranzacțiile cu companii străine în condițiile de sancțiuni: 

toate tranzacțiile și operațiunile companiilor rusești cu cetățeni și firme din țări neprietenoase cu Rusia vor fi 

aprobate de Comisia de control pentru investițiilor străine. (www.ria.ru - 8 martie) /vdraguta/lalexandrescu 

RIA NOVOSTI: Casa de Modă Iudașkin din Rusia a reacționat la excluderea prezentării sale de 

la Săptămâna Modei de la Paris 

RADOR (8 martie) - Casa de Modă Iudașkin a explicat că excluderea spectacolului prezentării sale de modă 

de la Săptămâna Modei de la Paris s-a făcut în urma exercitării unor presiuni din partea presei ucrainene. 

Excluderea creatorului de modă rus Valentin Iudașkin din agenda Săptămânii Modei de la Paris se datorează 

presiunii exercitate de presa ucraineană asupra Federației Franceze a Modei, a precizat Serviciul de presă a Casei 

de Modă Valentin Iudașkin. Agenția France-Presse, citând Federația Franceză Couture, a relatat că Iudașkin nu va 

putea organiza marți o prezentare de modă virtuală în cadrul Săptămânii Modei de la Paris, deoarece nu a 

condamnat ostilitățile din Ucraina. ''A fost dat un telefon oficial din partea președintelui Federației, Ralph 

Toledano, către reprezentantul brandului Valentin Iudașkin de la Paris. Președintele a spus că a fost obligat să-l 

excludă pe Valentin Iudașkin din agenda Săptămânii Modei de la Paris. Acest lucru se datorează presiunilor 

exercitate și a unui număr mare de comentarii negative din partea presei ucrainene la adresa Federației Modei'', se 

precizează în comunicatul remis. Serviciul de presă a adăugat că Iudașkin continuă să fie listat în Chambre 

Syndicale de la Haute Couture (Camera sindicatelor de înaltă modă) de la Paris. (www.ria.ru - 8 martie) 

/vdraguta/dstanesc 

RIA NOVOSTI: OBI închide toate magazinele sale din Rusia, titrează presa 

RADOR (8 martie) - Potrivit ''Baumarkt Manager'', OBI își închide toate magazinele sale din Rusia, din 

cauza situației din Ucraina. OBI își închide magazinele din Rusia, transmite publicația ''Baumarkt Manager'', citând 

o declarație a companiei. ''OBI își închide magazinele de produse pentru casă din Rusia'', mai scrie portalul. Potrivit 

publicației, decizia companiei este legată de evenimentele din Ucraina. Potrivit materialului, în aceste 

circumstanțe, conducerea companiei ''nu a avut de ales decât să nu mai facă afaceri în Rusia''. Se mai precizează 

că în Rusia există 27 de magazine OBI, care au aproximativ 4.900 de angajați. De asemenea, IKEA se retrage de 

pe piața din Rusia. (www.ria.ru - 8 martie) /vdraguta/dstanesc 

REUTERS: Vladimir Putin a semnat un decret privind restricționarea importurilor și a 

exporturilor, pentru a proteja securitatea Rusiei (RIA) 

RADOR (8 martie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret referitor la măsuri economice 

speciale, ce restricționează importurile și exporturile, pentru a proteja securitatea Rusiei, potrivit agenției de presă 

RIA. (REUTERS - 8 martie, ora 20:06) /mbrotacel/ilapadat 

RIA NOVOSTI: Președintele Rusiei a semnat un decret privind măsurile economice speciale în 

domeniul activității economice externe 

RADOR (8 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret privind aplicarea unor măsuri 

economice speciale în domeniul activității economice externe. Șeful statului rus a dat instrucțiuni ca în două zile 

să se stabilească listele statelor în care va fi interzis importul anumitor produse și materii prime. De asemenea, 

președintele rus a ordonat să se asigure până la 31 decembrie o interdicție a exportului de produse și materii prime 

din Rusia, a căror listă va fi stabilită de guvern. (www.ria.ru - 8 martie) /ssirbu/ilapadat 
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BBC: Banca Mondială a aprobat un pachet de împrumuturi pentru Ucraina 

RADOR (8 martie) - Banca Mondială a aprobat un pachet de împrumuturi și subvenții pentru Ucraina, în 

valoare de peste 700 milioane de dolari. Aceasta a declarat că fondurile vor ajuta guvernul ucrainean să ofere 

servicii esențiale, printre care salarii pentru angajații din spitale, pensii pentru vârstnici și programe sociale pentru 

cei vulnerabili. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 8 martie, ora 7:00) /aionita/cpodea 

UNIAN: Kievul avertizează că închiderea porturilor de către ocupanții ruși amenință 

aprovizionarea globală cu alimente 

RADOR (8 martie) - Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev a avertizat, marți, că închiderea porturilor și 

a unor zone maritime, de către invadatorii ruși, amenință aprovizionarea globală cu alimente, deoarece 60% din 

produsele agricole ale Ucrainei sunt exportate prin astfel de rute. "60% din produsele agricole ale Ucrainei sunt 

exportate prin porturi maritime. Închiderea porturilor și a mării de către armata rusă amenință lanțul global de 

aprovizionare cu alimente. Apărarea Ucrainei protejează și lumea de foame" - a scris MAE ucrainean pe Twitter. 

(www.unian.net - 8 martie) /sdan/sdm2 

RRA: Pachet de împrumuturi, în valoare de 723 de milioane de dolari, pentru Ucraina 

RADOR (8 martie) - Consiliul Executiv al Băncii Mondiale a aprobat ieri un pachet de împrumuturi, unele 

nerambursabile, în valoare de 723 de milioane de dolari pentru Ucraina. Potrivit Comunicatului Băncii Mondiale 

din acest pachet fac parte și ajutoarele furnizate de mai multe țări europene, în valoare de peste 270 de milioane 

de dolari, și o finanțare paralelă a Japoniei de 100 de milioane de dolari. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 

8 martie, ora 4:03) /eradu/asalar/atataru 

INTERFAX: Shell se va retrage din toate proiectele derulate în Federația Rusă, va opri 

achiziționarea de petrol și gaze, va închide benzinării 

RADOR (8 martie) - Shell se va retrage din toate proiectele demarate în Federația Rusă, va opri 

achiziționarea de petrol și gaze, va închide benzinării. Shell a anunțat marți că intenționează să retragă participarea 

sa din toate proiectele rusești de hidrocarburi, inclusiv cele din domeniul petrol, produse petroliere, gaze naturale 

și gaze naturale lichefiate (GNL), a precizat compania, într-un comunicat. "Ca un prim pas imediat, compania va 

sista toate achizițiile spot de petrol rusesc. De asemenea, își va închide stațiile de alimentare (benzinării) și 

producția de combustibil și lubrifianți pentru aviație în Rusia", se mai specifică în comunicat. "În același timp, în 

strânsă cooperare cu alte guverne, mutăm lanțul nostru de aprovizionare cu petrol pentru a exclude volumele 

rusești. Vom face acest lucru cât mai repede posibil, dar mutarea fizică a locației și găsirea unor alternative 

disponibile înseamnă că ar putea dura câteva săptămâni și ar putea duce la o productivitate mai scăzută la unele 

dintre rafinăriile noastre", subliniază compania. După cum a precizat Ben van Beurden, director general la Royal 

Dutch Shel: "Acțiunile noastre de până acum s-au bazat pe discuțiile continue purtate cu guvernele cu privire la 

necesitatea de a renunța la livrările de resurse energetice din Rusia, menținând în același timp aprovizionarea cu 

resurse energetice''. ''Amenințările de astăzi din partea Rusiei de a sista fluxurile de resurse livrate către Europa 

demonstrează alegerile dificile și potențialele consecințe cu care ne confruntăm atunci când încercăm să facem 

acest lucru'', a spus directorul Shell. Potrivit acestuia, Shell va înceta imediat să mai cumpere petrol rusesc pe piața 

spot și nu va reînnoi contractele pe termen determinat, va închide benzinării și o fabrică de uleiuri de motor și 

lubrifianți din Federația Rusă și va începe eliminarea treptată a produselor petroliere rusești, a gazelor din conducte 

și a Gazului petrolier lichefiat. Referindu-se la renunțarea la achizițiile de gaze, directorul Shell a menționat că 

''este o sarcină dificilă''. ''Modificarea acestei părți a sistemului de resurse energetice va necesita o acțiune 

concertată din partea guvernelor, a furnizorilor de energie și a consumatorilor, iar trecerea la alte resurse energetice 

va dura mult mai mult'', se arată în comunicatul remis. Compania a anunțat retragerea din toate joint-venture-urile 

cu Gazprom, precum și încetarea participării la proiectul Nord Stream 2. Cu toate acestea, achiziționarea de petrol 

rusesc la un preț cu o reducere uriașă a provocat critici la adresa companiei, după care, Shell a anunțat că a făcut-

o în lipsa altor surse și a promis că va trimite profiturile obținute dintr-o anumită cantitate de petrol rusesc către 

un fond special pentru a sprijini cetățenii Ucrainei. (www.interfax.ru - 8 martie) /vdraguta/sdm2 
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BBC: The London Metal Exchange suspendă tranzacțiile cu nichel 

RADOR (8 martie) - The London Metal Exchange - una dintre cele mai importante piețe mondiale pentru 

metale neferoase - a suspendat tranzacțiile cu nichel, după ce prețurile s-au dublat, la 100.000 de dolari/tonă. 

Comercianții au cumpărat stocuri, ca răspuns la amenințarea sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei, care este 

un producător major de metale neferoase. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 8 martie, ora 14:00) /mbrotacel/sdm2 

REUTERS: General Electric își suspendă operațiunile în Rusia 

RADOR (8 martie) - General Electric Co. a anunțat marți că își suspendă operațiunile din Rusia, cu excepția 

furnizării de echipamente medicale esențiale și a sprijinirii serviciilor energetice existente în regiune. (REUTERS 

- 8 martie) /opopescu/sdm2 

BBC: Compania Shell își încheie afacerile în Rusia 

RADOR (8 martie) - Compania Shell și-a anunțat retragerea completă din afacerile cu gaze naturale și petrol 

din Rusia. Compania britanică și-a prezentat scuzele pentru a fi cumpărat un transport de țiței rusesc la preț redus, 

săptămâna trecută, și a anunțat că va opri imediat achizițiile de țiței, că își va închide stațiile din Rusia și va renunța 

la gazele din Rusia. Retragerea din aceste contracte pe termen lung de livrări de petrol și gaze este un proces foarte 

complex, iar compania a anunțat că va dura săptămâni, luni sau chiar mai mult pentru a realiza acest lucru. Shell 

are mii de angajați care lucrează în Rusia. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 8 martie, ora 16:04:30) 

/opopescu/sdm2 

REUTERS: McDonald's anunță că își închide temporar restaurantele din Rusia 

RADOR (8 martie) - Compania McDonald's a anunțat, marți, că își închide temporar restaurantele din Rusia, 

alăturându-se altor companii occidentale care și-au întrerupt activitatea în Rusia, după invazia acesteia în Ucraina. 

Lanțul de restaurante fast-food a anunțat că va continua să plătească salariile celor 62.000 de angajați ai săi din 

Rusia. McDonald's și PepsiCo Inc au fost presate de mai multe instituții, inclusiv de fondul de pensii de stat din 

New York, să își suspende operațiunile în Rusia. (REUTERS - 8 martie, ora 20:12) /mbrotacel/ilapadat 

TASS: Republica Moldova pregătește noi rute de livrare a gazelor în cazul opririi tranzitului prin 

Ucraina 

RADOR (8 martie) - Autoritățile Republicii Moldova pregătesc rute alternative pentru aprovizionarea cu 

gaz rusesc în cazul unei opriri a tranzitului prin Ucraina, a declarat, marți, vicepremierul moldovean, ministrul 

infrastructurii și al dezvoltării regionale, Andrei Spînu, într-un interviu acordat postului de televiziune N4. "Cel 

mai teribil lucru este dacă gazoductul de tranzit prin Ucraina va fi avariat. În acest caz, problema creșterii rapide 

a prețurilor la gaze va trece pe planul doi, deoarece va fi greu fizic să livrăm gaze în Republica Moldova. Avem 

acces la Gazoductul Transbalcanic. Acum analizăm, purtăm negocieri despre posibilitatea utilizării acestui 

gazoduct ca sursă alternativă" - a declarat Spînu, comentând prețul gazului, care pentru prima dată în istorie s-a 

apropiat de 3.900 de dolari per mia de metri cubi. Anterior, premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a 

anunțat că Republica Moldova va forma rezerve tehnologice de gaze pe teritoriul României. Necesarul anual de 

gaze naturale al Republicii Moldova este estimat la aproximativ 2,9 miliarde de metri cubi (1,6 miliarde revine 

Transnistriei), pe care compania "Moldovagaz" o cumpără de la Gazprom. https://tass.ru/ekonomika/14004441 

(www.tass.ru - 8 martie) /ssirbu/ilapadat 

BNR: Comisia de Reglementare în domeniul Energiei și Apei din Bulgaria a confirmat creșterea 

de 3,5% a prețului gazelor naturale 

RADOR (8 martie) - Comisia de Reglementare în domeniul Energiei și Apei din Bulgaria a confirmat că 

prețul gazelor naturale în luna martie este de 113,73 leva/MWh - circa 56,8 euro (excluzând prețurile de acces, 

transport, accize și TVA). Autoritatea de reglementare în domeniul energiei susține că motivele creșterii cu 3,5% 

sunt limitarea extracției din depozitul de gaze de la Ciren și prețurile record la bursele europene de gaze. 
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Extracția din depozitul de la Ciren a fost suspendată în scopul acumulării de rezerve în cazul unei crize 

privind aprovizionarea cu gaze naturale. Decizia Comisiei ia în considerare datele actuale privind indicii de piață 

ai hub-urilor europene de gaz la data de 28 februarie 2022, indicii derivatelor petroliere și cursul de schimb mediu 

lunar pentru conversia euro în dolari, cuprinse în declarația de preț actualizată a companiei Bulgargaz din 1 martie 

2022. (www.bnr.bg - 8 martie) /ddaniela/cpodea 

REUTERS: Italia intenționează să își înceteze dependența de gazul rusesc în 24-30 de luni 

RADOR (8 martie) - Italia intenționează să devină independentă de importurile de gaz rusesc în 24-30 de 

luni, a declarat, marți, ministrul italian al tranziției ecologice, Roberto Cingolani, adăugând că țara plănuiește să 

găsească resurse alternative pentru jumătate din cantitatea necesară până la primăvară. "Este rezonabil să ne 

gândim că vom fi total independenți în 24-30 de luni", a declarat Cingolani pentru televiziunea de stat RAI. El a 

confirmat că gazul din Rusia reprezintă aproximativ 40% din totalul importurilor italiene. Cingolani a adăugat că 

Italia intenționează să instaleze un nou terminal LNG până la finalul acestui an. (REUTERS - 8 martie, ora 11:06) 

/aionita/lalexandrescu 

TASS: Gazprom continuă furnizarea în regim obișnuit de gaze pentru tranzitul către Europa, via 

Ucraina 

RADOR (8 martie) - Gazprom continuă furnizarea în regim obișnuit a gazelor naturale pentru tranzitul către 

Europa, prin Ucraina. Comenzile consumatorilor din Europa din 8 martie 2022 se ridică la 109,5 milioane de metri 

cubi de gaze. ''Gazprom continuă să furnizeze în regim obișnuit gaze naturale rusești către Europa pentru tranzitul 

efectuat pe teritoriul Ucrainei'', le-a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al holdingului, Serghei Kuprianov. 

Acest volum corespunde livrărilor conform rezervărilor făcute pe termen lung pentru tranzitul gazelor prin Ucraina 

(aproximativ 109,5 milioane de metri cubi de gaze pe zi). De luni, 7 martie, cererea s-a ridicat la 109,6 milioane 

de metri cubi de gaze. (Agenția de presă TASS - 8 martie) /vdraguta/lalexandrescu 

TASS: Ministrul lituanian de externe: Sancțiunile împotriva Rusiei care vizează resursele 

energetice ar putea începe cu domeniul petrolului 

RADOR (8 martie) - Gabrielius Landsbergis, ministrul afacerilor externe din Lituania, a remarcat 

disponibilitatea de a ''discuta orice propuneri'', făcute pe această temă. Sancțiunile impuse împotriva Rusiei privind 

furnizarea de resurse energetice către țările occidentale pot începe cu domeniul petrolier. Această opinie a fost 

exprimată marți de ministrul de externe lituanian, Gabrielius Landsbergis, în timpul unei conferințe de presă 

comună cu Wopke Hoekstra, viceprim-ministru al Țărilor de Jos și ministru de externe, aflat în vizită la Vilnius. 

''Nu există linii roșii pentru noi în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei, suntem gata să discutăm orice 

propuneri'', a declarat Gabrielius Landsbergis, ministrul afacerilor externe din Lituania. ''În ceea ce privește 

resursele energetice, ar trebui să se înceapă să se discute problema interzicerii livrărilor de petrol din Rusia, 

deoarece exportul acestuia completează în mare măsură bugetul rus și, în plus, este mult mai ușor să găsim alți 

furnizori de petrol''. După cum a recunoscut Hoekstra, Occidentul a ratat momentul pentru a-și asigura 

independența energetică. "Privind înapoi, putem constata că ar fi trebuit să facem mult mai multe pentru a atinge 

acest deziderat. Trecutul nu mai poate fi schimbat, așadar trebuie să luăm măsuri pentru viitor, pentru a ne atinge 

obiectivele cât mai urgent", a spus ministrul Țărilor de Jos. (Agenția de presă TASS - 8 martie) 

/vdraguta/lalexandrescu 

TASS: Ministrul economiei din Germania consideră că Rusia nu va renunța la livrările de gaze 

către Europa 

RADOR (8 martie) - Robert Habeck, vicecancelar al Germaniei și ministrul al economiei, a declarat că 

Rusia va deveni un furnizor nesigur dacă va renunța la livrările de gaze către Europa. Ministrul german al 

economiei nu crede că Rusia va renunța la livrările de gaze către Europa. El a făcut această declarație marți la 

postul NTV. ''Nu cred că va urma așa ceva, deoarece Rusia trebuie să înțeleagă că va deveni un furnizor nesigur 

dacă va face acest pas'', a adăugat ministrul. Luni, vicepremierul Federației Ruse, Aleksandr Novak, a declarat că, 

în legătură cu acuzațiile nefondate privind generarea unei crize energetice în Europa și în urma impunerii unor 
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interdicții la adresa gazoductului Nord Stream 2, Rusia are tot dreptul să ia o decizie de a întreprinde contramăsuri 

''în oglindă'' și de a impune un embargo privind pomparea gazelor naturale rusești prin gazoductul Nord Stream 

1''. "Deocamdată, însă, nu am luat o astfel de decizie. Nimeni nu are de beneficiat de pe urma unei astfel de măsuri'', 

a precizat Novak. Cu o zi înainte, cancelarul german, Olaf Scholz, a spus că UE, atunci când a întocmit pachetele 

recente de sancțiuni împotriva Rusiei, nu a inclus în mod deliberat sectorul privind livrările de resurse energetice 

din Federația Rusă. (Agenția de presă TASS - 8 martie) /vdraguta/dstanesc 

BNR: Nu vom sprijini sancțiuni împotriva Rusiei, pe care nu ni le putem permite (premierul 

Bulgariei) 

RADOR (8 martie) - Premierul bulgar, Kiril Petkov, a comentat de la tribuna parlamentară declarația pe 

care a făcut-o în cadrul interviului acordat Agenției Reuters, în care a afirmat că Bulgaria ar putea solicita o 

excepție de la sancțiunile Uniunii Europene asupra petrolului și gazelor rusești. "Guvernul nu va sprijini sancțiuni 

împotriva Rusiei, care sunt dezavantajoase pentru țara noastră. Luăm în considerare fiecare sancțiune separat, nu 

vorbim în general. Și acele sancțiuni pe care le putem susține, le susținem, pentru că nu este corect ca acest război 

să existe. Dacă se sistează petrolul în acest moment din Rusia, avem o problemă", a subliniat Petkov. (www.bnr.bg 

- 8 martie) /ddaniela/lalexandrescu 

TASS: Căile Ferate Lituaniene au interzis închirierea de platforme către Rusia și Belarus 

RADOR (8 martie) - De asemenea, au fost luate măsuri pentru returnarea urgentă în Lituania a unităților de 

material rulant care se află în Federația Rusă și în Belarus. Întreprinderea de stat Lithuanian Railways (Lietuvos 

Geležinkeliai - Căile Ferate Lituaniene) a interzis închirierea de vagoane pentru a fi utilizate în Rusia și în Belarus. 

Compania a anunțat acest lucru marți pe site-ul instituției. ''Având în vedere evenimentele din Ucraina, compania 

noastră a luat măsuri pentru a se asigura că platformele de marfă nu sunt folosite pentru a transporta mărfuri 

militare'', a anunțat Eglė Šimė, directorul general al diviziei de marfă a LTG Cargo, într-un comunicat. Din 7 

martie, platformele feroviare nu pot fi închiriate pentru transportul mărfurilor către Federația Rusă și Belarus, 

precum și pentru tranzitul pe teritoriul acestor țări. De asemenea, au fost luate măsuri pentru returnarea urgentă în 

Lituania a unităților de material rulant aflate în Rusia și Belarus. Potrivit LTG Cargo, în momentul de față există 

325 de platforme feroviare lituaniene de transport de marfă în Rusia și în Belarus. (Agenția de presă TASS - 8 

martie) /vdraguta/lalexandrescu 

BBC: Premierul Estoniei face apel la continuarea sancțiunilor împotriva Rusiei 

RADOR (8 martie) - Premierul estonian, Kaja Kallas, a făcut apel la închiderea "breșelor" din sancțiunile 

impuse Rusiei, inclusiv prin restricționarea criptomonedelor. Doamna Kallas a mai spus și că porturile maritime 

ar trebui închise pentru vasele rusești. Aflată alături de secretarul de stat american, Kaja Kallas a îndemnat Uniunea 

Europeană să dea dovadă de "răbdare strategică", pentru a continua sancțiunile. "Această tragedie cere, în primul 

rând, susținerea noastră continuă și unită pentru Ucraina. În al doilea rând, atenția noastră trebuie să se concentreze 

asupra izolării depline a Rusiei. Însă trebuie să fim pregătiți că ce este mai rău nu a venit încă. /... / trebuie să fie 

în corelație cu noi sancțiuni și cu decizii în vederea izolării", a spus premierul estonian. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 8 martie, ora 14:00) /mbrotacel/sdm2 

MTI: Țările Grupului de la Vișegrad doresc pacea (Péter Szijjártó) 

RADOR (8 martie) - Poziția țărilor membre ale Grupului de la Vișegrad (V4) este fără echivoc: Cehia, 

Polonia, Slovacia și Ungaria doresc pacea, doresc ca războiul din Ucraina să ia sfârșit cât mai repede și ca în 

Europa Centrală să existe din nou securitate - a declarat marți, la Londra, ministrul ungar de externe. Potrivit unui 

comunicat al Ministerului ungar de Externe, Péter Szijjártó a afirmat că poziția celor patru țări este fără echivoc, 

deoarece toate suportă o povară mare din cauza crizei umanitare. "În Polonia, Slovacia și Ungaria au sosit mulți 

refugiați, iar o parte din aceștia au plecat în Cehia" - a declarat Péter Szijjártó, care a adăugat că, atunci când a 

început organizarea acestei întruniri, nu s-a luat în calcul actuala situație privind securitatea. Șeful diplomației 

ungare a accentuat: chiar dacă în aceste zile se vorbește mai puțin, pandemia de coronavirus încă nu a luat sfârșit, 

multe țări încă se confruntă cu această provocare și în continuare nu există suficente vaccinuri. "Dacă vom crește 
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imunizarea la nivel mondial, atunci va scădea posibilitatea apariției unor variante noi. Avem suficiente probleme 

privind securitatea, astfel încât nu dorim să ne confruntăm și cu o criză sanitară și economică" - a precizat Péter 

Szijjártó. /ademeny/sdm2 

INTERFAX: Bloomberg a anunțat că UE pregătește noi sancțiuni împotriva a 14 cetățeni ai 

Federației Ruse 

RADOR (8 martie) - Uniunea Europeană intenționează să impună sancțiuni împotriva a 14 cetățeni ruși, 

inclusiv împotriva a unor cetățeni ruși extrem de bogați și împotriva familiilor acestora, a informat marți Agenția 

de presă Bloomberg. În plus, potrivit agenției, zeci de parlamentari ruși vor fi vizați de sancțiuni. Totodată, 

Bruxelles-ul intenționează să refuze să discute măsurile de sancțiuni care ar viza porturile, notează Agenția de 

presă Bloomberg, citând diplomați europeni care au preferat să nu-și divulge identitatea. (www.interfax.ru - 8 

martie) /vdraguta/sdm2 

REUTERS: UE lansează un plan de reducere a dependenței de gazele rusești 

RADOR (8 martie) - Comisia Europeană a publicat marți planuri de a reduce cu două treimi dependența de 

gazul rusesc anul acesta și de a pune capăt total dependenței sale de aprovizionarea cu combustibil din Rusia, "cu 

mult înainte de 2030". Executivul Uniunii Europene a anunțat că va face acest lucru prin trecerea la surse 

alternative și extinderea mai rapidă a energiei curate, aspecte care vor depinde în mare parte de guvernele naționale. 

(REUTERS - 8 martie) /opopescu/sdm2 

REUTERS: Germania își justifică decizia de a nu interzice importurile de petrol din Rusia 

RADOR (8 martie) - Ministrul de externe german, Annalena Baerbock, a justificat, marți, decizia Berlinului 

de a nu interzice importurile de petrol rusesc, în răspuns la invadarea Ucrainei, afirmând că un astfel de demers ar 

arunca Germania în haos, iar pentru Kremlin ar fi mai degrabă un câștig decât o pierdere. Dacă Germania ar simți 

că interzicerea acestor importuri ar opri războiul, ar face acest lucru, a spus Baerbock, adăugând că Berlinul nu 

consideră că așa stau lucrurile. Între timp, Germania este dependentă de Rusia pentru o treime din importurile de 

petrol - o dependență mult mai mare față de cea de Statele Unite, care au anunțat, marți, o interdicție a importurilor 

de petrol rusesc. "Dacă oprim aceste importuri chiar acum, mâine nu vom mai putea să ne mișcăm în Germania", 

a declarat Baerbock pentru canalul online de televiziune al publicației Bild, adăugând că lucrătorii esențiali, 

precum profesorii și asistenții medicali nu ar mai putea ajunge la serviciu și s-ar putea înregistra pene de curent. 

(REUTERS - 8 martie, ora 19:36) /mbrotacel/ilapadat 

EURONEWS: UE va reduce două treimi din totalul importurilor de gaze naturale din Rusia, pe 

fondul conflictului din Ucraina 

RADOR (8 martie) - Uniunea Europeană va reduce cu două treimi dependența de gazele naturale rusești, ca 

răspuns la războiul din Ucraina, a anunțat marți Comisia Europeană. UE va reduce importurile de gaze naturale 

rusești de la 155 de miliarde de metri cubi pe an la 100 de miliarde de metri cubi pe an, compensând cantitatea 

redusă cu gaze naturale lichefiate (LNG) din țări precum Statele Unite și Qatar, precum și cu surse energetice 

sustenabile ca biometanul, hidrogenul și energia regenerabilă. "Acest lucru va pune capăt dependenței noastre și 

ne va da mai mult spațiu de manevră. Este greu, dureros de greu, dar este posibil dacă suntem deciși să mergem 

mai departe și mai rapid decât am făcut-o până acum", a declarat vicepreședintele Pactului Verde European, Frans 

Timmermans. Potrivit cifrelor emise de institutul Bruegel, importurile de gaze naturale din Rusia au scăzut de la 

47% în ianuarie 2021 la 28% în ianuarie 2022, pe fondul tensiunilor de la granițele Ucrainei. (EURONEWS - 8 

martie, ora 20:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Regatul Unit va interzice importurile de petrol rusesc 

RADOR (8 martie) - Marea Britanie va interzice importurile de petrol rusesc, a raportat Politico, citându-i 

pe oficialii de la Whitehall, înaintea unui anunț așteptat marți mai târziu. Politico a transmis că interdicția va fi 

aplicată pe decursul mai multor luni pentru a permite pieței globale să se adapteze și pentru a opri cetățenii să 

cumpere combustibili pe un fond de panică. Nu va fi, simultan, impusă și o interdicție privind importurile de gaze 
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din Rusia, dar acest lucru este încă în discuție în cadrul Guvernului, a informat Politico. (REUTERS - 8 martie) 

/opopescu/sdm2 

INTERFAX: Japonia a impus sancțiuni împotriva oamenilor de afaceri ruși Alișer Usmanov, 

Ghennadi Timcenko, fraților Rotenberg și Ramzan Kadîrov 

RADOR (8 martie) - De asemenea, sancțiunile japoneze prevăd interzicerea exportului de echipamente de 

rafinare a petrolului din Federația Rusă. Japonia a impus sancțiuni și împotriva unor oameni de afaceri. Ministerul 

japonez de Externe a anunțat marți că extinde lista persoanelor juridice și persoanelor fizice din Rusia și din 

Belarus împotriva cărora se impun noi sancțiuni. În plus, exportul de echipamente de rafinare a petrolului în Rusia 

este interzis. Ministerul japonez de Externe anunță sancțiuni împotriva conducerii ruse și a unor companii. Pe 

lângă lista publicată anterior, mai sunt vizați de sancțiunile japoneze: Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al 

președintelui rus, Vladimir Putin, șefii adjuncți ai Administrației prezidențiale Dmitri Kozak și Serghei Kirienko, 

liderul Ceceniei Ramzan Kadîrov, oamenii de afaceri ruși Alișer Usmanov, Ghennadi Timcenko, Arkadi și Boris 

Rotenberg. Pe lista de sancțiuni mai sunt: Agenția de Cercetare pe Internet (cunoscută ca ''Fabrica de troli'') și 

Grupul Wagner, cunoscut și sub numele de PMC Wagner, CVK Wagner, care este o organizație paramilitară rusă. 

Lista de sancțiuni care include persoane fizice sau juridice din Belarus a fost extinsă cu alte 12 persoane fizice și 

zece entități juridice. Ministerul nipon de Externe a precizat, într-un comunicat, că aceste măsuri au fost luate 

''ținând cont de situația internațională actuală în ceea ce privește Ucraina, pentru a menține pacea și securitatea 

internațională și pentru a aduce contribuția Japoniei la eforturile internaționale''. Japonia a impus sancțiuni liderilor 

ruși, inclusiv președintelui rus Vladimir Putin. De asemenea, pe lista sancțiunilor au mai fost și ministrul rus de 

externe Serghei Lavrov, ministrul apărării Serghei Șoigu, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse 

Valeri Gherasimov, secretarul Consiliului rus de Securitate Nikolai Patrușev, vicepreședintele Consiliului rus de 

Securitate Dmitri Medvedev. Sancțiunile vizează și 49 de ministere, departamente, bănci și companii din Rusia, 

în special, FSB, GRU, Compania Suhoi, JSC, RAC MiG JSC, Rosteh State Corporation, Banca Centrală a 

Federației Ruse, VEB, Promsviazbank. Sancțiunile includ înghețarea activelor persoanelor și băncilor, interzicerea 

''exportului de bunuri generale, despre care se crede că contribuie la întărirea potențialului militar al Federației 

Ruse''. (www.interfax.ru - 8 martie) /vdraguta/cpodea 

INTERFAX: Coreea de Sud a interzis tranzacțiile cu Banca Centrală a Rusiei, FNAS și Fondul rus 

de Investiții Directe 

RADOR (8 martie) - După SUA și UE, Coreea de Sud a interzis tranzacțiile cu Banca Centrală a Federației 

Ruse, a informat marți ''The Wall Street Journal''. Astfel Coreea de Sud, anunță că se alătură sancțiunilor SUA și 

UE împotriva Rusiei. ''Începând de marți, tranzacțiile sud-coreene cu Banca Centrală a Rusiei, precum și cu Fondul 

Național de Asistență Socială (FNAS) și cu Fondul rus de Investiții Directe vor fi oprite'', a declarat Ministerul de 

Finanțe din Coreea de Sud, citat de publicație. În plus, ministerul a adăugat că Bank Rossia a fost inclusă pe lista 

de sancțiuni. De asemenea, alte șapte bănci rusești au fost incluse pe această listă. Potrivit ''The Wall Street 

Journal'', autoritățile de la Seul intenționează să adere la sancțiunile UE și să blocheze băncile rusești sancționate 

și deconectate de la sistemul de plăți SWIFT. Măsura urmează să intre în vigoare pe 13 martie. Săptămâna trecută, 

autoritățile sud-coreene au decis să interzică organizațiilor publice și financiare din țară să mențină legături cu 

toate băncile rusești incluse în lista de sancțiuni. De asemenea, țara s-a angajat să limiteze exportul de bunuri 

strategice și nestrategice către Rusia. Investițiile băncilor sud-coreene în Rusia sunt estimate la 1,47 miliarde de 

dolari, amintește ''The Wall Street Journal''. (www.interfax.ru - 8 martie) /vdraguta/lalexandrescu 

RIA NOVOSTI: Companiile australiene Ampol și Viva Energy au anunțat suspendarea achizițiilor 

de petrol din Rusia 

RADOR (8 martie) - Companiile australiene Ampol și Viva Energy au anunțat suspendarea achizițiilor de 

petrol din Rusia. Companiile petroliere australiene Viva Energy și Ampol au anunțat suspendarea achizițiilor de 

țiței din Rusia, din cauza operațiunii speciale a Federației Ruse în Ucraina, relatează Agenția de presă RIA 

NOVOSTI. ''Ampol nu a cumpărat țiței sau produse petroliere rusești de la începutul conflictului'', a anunțat 

compania, într-un comunicat postat pe site-ul său. Viva Energy a menționat că achizițiile de petrol au fost 

suspendate până la finalul operațiunii speciale. Ambele companii au condamnat acțiunile Federației Ruse din 



795 

 

Ucraina. O serie de companii străine au anunțat suspendarea activităților în Rusia, inclusiv vânzarea de produse, 

furnizarea de servicii sau investiții. Japonia a interzis exportul de echipamente de rafinare a petrolului în Rusia . 

(www.ria.ru - 8 martie) /vdraguta/lalexandrescu 

XVI.4 Perspectiva socială 

RBC: Femeile din Rusia sunt îndemnate să ia parte la acțiuni împotriva războiului pe 8 martie 

(Kira Iarmîș) 

RADOR (8 martie) - Femeile din Rusia sunt îndemnate să organizeze și să participe la acțiuni de protest 

împotriva războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, marți, 8 martie de Ziua Internațională a Femeii. Kira Iarmîș, 

purtătorul de cuvânt al liderului opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, a înregistrat un mesaj video adresat femeilor din 

Rusia. În mesaj, Kira Iarmîș a cerut ca pe 8 martie femeile din Rusia să iasă în număr mare pe străzile din orașele 

lor pentru a participa la acțiuni împotriva războiului declanșat de Rusia, relatează Agenția de presă RBC-Ucraina, 

cu referire la mesajul video difuzat de Iarmîș. Ea i-a îndemnat pe toți cetățenii din Rusia să iasă pe 8 martie, la ora 

14:00, în piețele centrale din orașele lor. Potrivit acesteia, ''Lui Putin nu-i pasă de viața nimănui, el este interesat 

doar de banii și de puterea sa''. Pentru președintele rus, subliniază Iarmîș, ''toți oamenii, care luptă în război, sunt 

doar numai niște numere, care nu au nume, sunt carne de tun, o variantă bună de consumat, la propriu, efectiv niște 

vite pe care le duce la sacrificare în abator pentru a putea sta pe un sac de bani cât mai mult timp. Sincer îmi doresc 

foarte mult să conștientizați. Putin nu crede în nicio lume rusească, nu crede în fasciști și denazificare. Viața rudelor 

dvs., a prietenilor și a celor dragi, care vor fi măcinate de război, nu înseamnă absolut nimic pentru el'', a explicat 

reprezentanta opoziției din Rusia. Amintim că, weekendul trecut, în mai multe orașe din Rusia, oamenii au ieșit în 

stradă împotriva războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei. Forțele de securitate au reținut mai mulți participanți, 

relatează RBC-Ucraina pe Telegram. (www.rbc.ua - 8 martie). /vdraguta/cpodea 

INTERFAX: Ministerul rus al Apărării a anunțat că peste 2,5 milioane de ucraineni solicită 

evacuarea în Rusia 

RADOR (8 martie) - Peste 2,5 milioane de ucraineni s-au adresat cu cererea de a fi evacuați în Rusia, a 

declarat, marți, șeful Centrului național de management al apărării din Rusia, Mihail Mizințev. "În baza noastră 

de date, ținând cont și de ziua trecută, au fost deja prelucrate 2.541.367 de cereri, transmise prin diverse canale de 

comunicare, din partea unor cetățeni ai Ucrainei, precum și de la cetățeni străini, pentru salvarea și evacuarea 

acestora din 1.917 de localități ale Ucrainei" - a declarat Mihail Mizințev în timpul unui briefing de presă. Între 

timp, după cum subliniază Mizințev, Kievul este împotriva evacuării ucrainenilor în Rusia. "Autoritățile oficiale 

de la Kiev continuă să respingă categoric toate rutele majore de evacuare de la Kiev, Cernihiv, Sumi, Harkiv și 

Mariupol, spre teritoriul Federației Ruse" - a declarat acesta. După cum a declarat reprezentantul Ministerului rus 

al Apărării, "orice încercări de a ajunge în Federația Rusă prin coridoarele umanitare sunt suprimate cu brutalitate 

de către naționaliștii ucraineni". (www.interfax.ru - 8 martie) /ssirbu/sdm2 

RIA NOVOSTI: The New York Times a anunțat că își evacuează angajații din Rusia 

RADOR (8 martie) - Publicația americană The New York Times a anunțat că își evacuează angajații din 

Rusia din cauza noii legi rusești privind informațiile false despre acțiunile Armatei Ruse. Într-o declarație publicată 

marți, The New York Times afirmă că "își evacuează temporar jurnaliștii din Rusia ca urmare a unei legi adoptate 

anterior". Menționăm că, săptămâna trecută, Consiliul Federației (camera superioară a Parlamentului rus) a adoptat 

o lege privind pedepsele penale și amenzile pentru răspândirea de informații false despre acțiunile Forțelor Armate 

Ruse, discreditarea acestora, precum și pentru apelurile la impunea de sancțiuni împotriva Rusiei. Pentru 

Informațiile false cu consecințe grave vor fi pedepsite cu închisoare de la 10 la 15 ani. (www.ria.ru - 8 martie) 

/ssirbu/sdm2 

BBC: Peste 742.000 de persoane nu au în prezent acces la electricitate în Ucraina 

RADOR (8 martie) - Ministerul Energiei din Ucraina anunță că peste 742.000 de oameni nu au în prezent 

acces la energie electrică în întreaga țară. Situația este cea mai gravă în regiunea Donețk, disputată de ruși, unde 
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peste 233.000 de persoane sunt „complet deconectate”. Ministerul a adăugat că peste 238.000 de ucraineni nu au 

acces la gaz. Pentru câteva mii de clienți a fost restabilit accesul la energie și gaz în ultimele 24 de ore, dar 

„ostilitățile active au cauzat noi daune și întreruperi ale rețelei electrice”. (bbc.com - 8 martie, ora 00:00) 

/aboboc/asalar 

BBC: Explozii puternice au fost auzite în portul Odesa 

RADOR (8 martie) - În orașul-port Odesa tocmai s-au auzit trei sau patru explozii puternice venind dinspre 

vest. Reporterilor BBC li s-a spus că sistemul de apărare ucrainean a doborât rachete rusești lansate de una dintre 

navele de război aflate în largul coastei. Tensiunile cresc la Odesa - o țintă strategică cheie pentru Moscova. Forțele 

ucrainene din oraș susțin că au lovit duminică una dintre navele flotei rusești, provocându-i pagube semnificative. 

Luni s-au auzit sirene de raid aerian mai bine de o oră, cu avertismente că navele rusești s-au repoziționat și 

pregătesc un atac. (bbc.com - 8 martie, ora 00:37) /aboboc/asalar 

RBC: Războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei a intrat în cea de-13-a zi 

RADOR (8 martie) - Pentru a 13-a zi, Rusia bombardează orașele ucrainene, ucide civili și distruge 

infrastructura țării. Forțele armate ale Ucrainei, apărarea antiteroristă, voluntarii și locuitorii Ucrainei opun o 

rezistență acerbă în fața inamicului. Forțele inamice nu au reușit să avanseze adânc în centrul țării. De asemenea, 

nu au reușit să intre în orașele Kiev, Harkiv, Sumi, Cernihiv, Mariupol, Mikolaiv și o serie de alte orașe. Suburbiile 

capitalei suferă de cruzimea și barbaria invadatorilor, dar nu renunță. (www.rbc.ua - 8 martie) /vdraguta/atataru 

RRA: Rusia anunță că în această dimineață la ora locală 10:00 intră în vigoare armistiții locale 

pentru a permite civililor să părăsească orașele ucrainene 

RADOR (8 martie) - Rusia a anunțat că în această dimineață la ora locală 10:00 intră în vigoare armistiții 

locale pentru a permite civililor să părăsească orașele ucrainene Sumi, Harkov, Cernigău și Mariupol prin culoarele 

umanitare. Acestea nu au putut fi folosite până acum, cele două părți acuzându-se reciproc de încălcări ale încetării 

focului. Kievul afirmă că ultima rundă de negocieri nu a adus progresez notabile și că atacurile Armatei Ruse 

continuă să facă victime civile. Într-un mesaj video președintele Volodimir Zelenski a spus că nu se va ascunde, 

că va rămâne în capitala Kiev atât timp cât este nevoie și că discuțiile cu Rusia vor continua, pentru că fiecare zi 

de luptă creează condiții mai bune pentru Ucraina.  

Liderii Statelor Unite, Franței, Germaniei și Marii Britanii au discutat prin videoconferință și sunt hotărâți 

să crească prețul pe care îl va plăti Moscova pentru invadarea Ucrainei. Astăzi Comisia European va face o serie 

de propuneri menite să scape Uniunea de dependența energetică față de Rusia. Cancerul german Olaf Scholz 

consideră însă un boicot ca fiind prematur. Iar Moscova vorbește de consecințe catastrofale, precum 300 de dolari 

barilul de țiței. Aceasta a ajuns ieri pentru scurt timp la 139 de dolari, un nivel record al ultimilor 14 ani.  

Pe de altă parte, Statele Unite anunță că trimit încă 500 de soldați în Germania, Grecia, Polonia și România, 

între altele, pentru a susține eforturile de apărare a spațiului aerian al NATO din zonă. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 8 martie, ora 6:02) /atataru 

RBC: Situația din capitală Ucrainei, Kiev, și regiunea Kiev, marți, 8 martie 

RADOR (8 martie) - În cea de-a 13-a zi de război declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, Kievul rezistă în 

fața inamicului și opune rezistență. Trupele invadatoare din Federația Rusă și echipamentele militare nu au reușit 

să pătrundă în oraș, dar inamicul continuă să lanseze atacuri de rachete asupra capitalei Ucrainei. Ocupanții ruși 

atacă orașele situate la periferia Kievului, militarii ucraineni resping însă atacurile inamice, relatează Agenția de 

presă RBC-Ucraina. Marți, la ora 3:26, inamicul s-a regrupat pentru a organiza asaltul asupra Kievului. Ocupanții 

organizează asaltul asupra Kievului, implicând cele mai eficiente și mai numeroase unități și subunități de trupe 

militare ruse, care sunt pregătite pentru luptă: regimentul special al Gărzii Ruse (Rosgvardia), care poartă numele 

liderului cecen Ramzan Kadîrov din Groznîi, detașamentul 27 al SPP Kuzbass (din Kemerovo), Unitatea 604 SPP 

Vitiaz din Moscova, fostul PKK Wagner, potrivit unui comunicat operativ al Statului Major General al Forțelor 

Armate ale Ucrainei, de la ora 24:00. La ora 2:29, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că 479 de copii s-

au născut în capitala Ucrainei, Kiev, în perioada războiului de 13 zile, 251 de băieți și 228 de fete. La ora 23:34, 
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primii voluntari ai Legiunii Internațională de Apărare Teritorială a Ucrainei se aflau deja pe poziții în vecinătatea 

Kievului. Sunt voluntari din SUA, Marea Britanie, Suedia, Lituania, Mexic și India. 

Situația din capitală 8 martie: "Eu sunt în continuare la Kiev, pe Bankova (Strada Bankova este o stradă din 

centrul Kievului, capitala Ucrainei, situată în cartierul Lipki din districtul Pecersk, cea mai mare parte a străzii este 

pietonală și găzduiește Administrația Prezidențială a Ucrainei și diverse reședințe oficiale). Nu mă ascund și nu 

mi-e frică de nimeni atâta timp cât este nevoie pentru a câștiga acest război!", a declarat președintele Ucrainei 

Volidimir Zelenski, în seara celei de-a douăsprezecea zile de război. La ora 21:30, apărarea aeriană a Forțelor 

Armate ale Ucrainei a doborât un avion rusesc deasupra Kievului. La ora 21:10, un al doilea avion inamic a fost 

doborât în vecinătatea orașului într-o luptă aeriană, a anunțat comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, 

Valeri Zalujni, pe pagina sa de Facebook. La ora 21:00, la Kiev se auzeau explozii. Apărarea antiaeriană 

ucraineană funcționa.  

Situația actuală din regiunea Kiev, din 7 martie și 8 martie: Media Initiative for Human Rights semnalează 

faptul că în localitatea ocupată Demidov, situată la 40 de kilometri de Kiev, militarii rușii merg din casă în casă și 

verifică documentele, telefoanele și mașinile locuitorilor. Acolo, invadatorii au ucis un bărbat, care a ajutat la 

evacuarea oamenilor din localitate...În localitatea vecină Kozarovici, aflat și ea sub controlul armatei ruse, 

invadatorii recurg la tortură. Invadatorii au închis pentru o zi într-o pivniță una dintre familii, iar ei s-au instalat în 

casa acestei familii, pentru că bănuiau că aceste persoane transmit informații către militarii ucraineni. Alți rezidenți 

au fost agresați pentru o fotografie cu echipament inamic găsit în telefon... Luni, la ora 19:11, ocupanții ruși 

controlau doar 30 la sută din Irpin - orașul este sub controlul Forțelor Armate ale Ucrainei. (www.rbc.ua - 8 martie) 

/vdraguta/cpodea 

RBC: Rusia a lansat atacuri armate asupra clădirilor rezidențiale din orașul Sumî, cel puțin zece 

persoane au fost ucise 

RADOR (8 martie) - Forțele militare ruse au lansat atacuri asupra clădirilor rezidențiale din orașul Sumî, 

din Ucraina, cel puțin zece persoane au fost ucise. Printre morți sunt și copii, relatează Agenția de presă RBC-

Ucraina cu referire la președintele Administrației Militare Regionale Sumi, Dmitro Jivițski. El a subliniat că luni 

seară orașul a fost ținta unui raid aerian. "A avut loc un raid aerian ținta lui fiind suburbiile orașului Sumî. Blocuri 

și case de locuit au fost bombardate și distruse în mi multe localități din regiunea Sumi, iar aproape de centrul 

orașului Sumi, pe Strada Romni, mai multe case au fost distruse de o bombă. Acestea au fost șterse complet de pe 

fața pământului. Este vorba despre case private. Există morți, din păcate, sunt și copii morți. Are loc numărarea 

victimelor - există deja peste zece persoane", a precizat președintele Administrației Militare Regionale Sumi, 

Dmitro Jivițski. Războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei continuă pentru a 13-a zi, relatează Agenția de presă 

RBC-Ucraina. Orașul Sumi și regiunea Sumi sunt printre țintele principale ale forțelor armate ruse. (www.rbc.ua 

- 8 martie) /vdraguta/cpodea 

BBC: Moscova a propus un nou plan de deschidere a coridoarelor de evacuare din Ucraina 

RADOR (8 martie) - Potrivit presei de stat ruse, Moscova a propus un nou plan de deschidere a coridoarelor 

umanitare în Ucraina, începând din dimineața de marți. Acestea au citat oficiali din Ministerul rus al Apărării, 

afirmând că măsura va fi luată pentru a evacua civilii din orașele Kiev, Cernihiv, Sumi, Harkiv și Mariupol. 

Majoritatea rutelor de evacuare oferite de Moscova sunt către Rusia, condiție descrisă anterior drept inacceptabilă 

de guvernul de la Kiev. Toate încercările anterioare de evacuare au eșuat. Anterior, șeful afacerilor umanitare ale 

ONU, Martin Griffith, a afirmat în Cosiliul de Securitate că civilii din Ucraina au nevoie de protecție. "Părțile 

trebuie să se îngrijească în mod constant să protejeze civilii și locuințele civililor și infrastructurile pentru aceștia, 

în operațiunile lor militare. Aici includ permiterea trecerii în siguranță a civililor, pentru a părăsi zonele de activități 

ostile voluntar, în direcția pe care o aleg. Toți civilii, fie că rămân sau pleacă, trebuie respectați și protejați", a 

afirmat el. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 8 martie, ora 7:00) /aionita/cpodea 

RRA: Mai multe depozite de carburant din regiunea ucraineană Jîtomîr, la 130 de km de Kiev, au 

fost bombardate, luni seară, de armata rusă 

RADOR (8 martie) - Mai multe depozite de carburant din regiunea ucraineană Jîtomîr, la 130 de km de 

Kiev, au fost bombardate aseară de armata rusă. Potrivit autorităților locale atacul avut loc în jurul orei 20:30, iar 
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în urmă bombardamentelor un rezervor cu combustibil a luat foc. Din datele primite până acum nu au existat 

victime, iar 20 de voluntari și patru unități ale serviciului de urgență au acționat pentru stingerea focului. De 

asemenea, două rezervoare de carburant a căror capacitate nu a fost precizată au fost lovite într-un raid aerian la 

Cerniahiv, unde localnicii au fost evacuați din preajma depozitelor în flăcări. Nici aici nu au fost raportate victime 

- transmite trimisul nostru Ilie Pintea. Regiunea Jîtomîr este o țintă strategică pentru armata rusă, deoarece se află 

în avanpostul apărării capitalei Ucrainei, dar și pentru că aici există mai multe obiective militare, cum ar fi o fabrică 

de tancuri și un aeroport militar. Tot aici săptămâna trecută a fost bombardată: o școală, spitalul, și un cartier civil. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 8 martie, ora 8:00) /lalexandrescu 

UKRAINSKA PRAVDA: Cel puțin nouă morți în urma unor atacuri aeriene rusești asupra 

orașului Sumi, nord-estul Ucrainei 

RADOR (8 martie) - Cel puțin nouă persoane, inclusiv doi copii, au fost ucise în urma atacurilor aeriene 

lansate de trupele invadatoare ruse asupra orașului ucrainean Sumi, în noaptea de luni spre marți - anunță Serviciul 

de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina. Potrivit Kievului, forțele ucrainene au atacat cartiere rezidențiale 

din oraș. (www.pravda.com.ua - 8 martie) /sdan/cpodea 

KORRESPONDENT: Infrastructura de transport a Ucrainei a suferit pierderi de zece miliarde 

de dolari din cauza războiului declanșat de Rusia 

RADOR (8 martie) - Infrastructura de transport a Ucrainei a suferit daune în valoare de zece miliarde de 

dolari în mai puțin de două săptămâni, din cauza războiului cu Rusia - potrivit ministrului ucrainean al 

infrastructurii, Oleksandr Kubrakov. Acesta a menționat că Ucraina va conta pe ajutorul comunității internaționale 

pentru a-și restabili infrastructura. "Este evident că această tragedie nu este a noastră, acest război nu este al nostru 

- Ucraina apără interesele întregii lumi civilizate, astfel că nu vom reconstrui această țară singuri" - este convins 

ministrul. Kubrakov crede că majoritatea infrastructurii distruse va fi restaurată într-un an, iar cele mai complexe 

și mai mari - în doi ani. "Cu siguranță vom învinge și cu siguranță vom reconstrui totul" - a conchis ministrul 

ucrainean al infrastructurii. (www.korrespondent.net - 8 martie) /sdan/cpodea 

KORRESPONDENT: Cel puțin 17 ucraineni au fost uciși în ultimele 24 de ore în urma raidurilor 

aeriene rusești din trei regiuni ale țării 

RADOR (8 martie) - Cel puțin 17 ucraineni au fost uciși, în ultimele 24 de ore, în urma atacurilor aeriene 

lansate de forțele ruse în regiunile Mikolaiv, Harkiv și Sumi - potrivit unui raport remis, marți, de Serviciul de Stat 

pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Atacurile inamice din Mikolaiv au fost urmate de 11 incendii, dintre care 

opt în cartiere rezidențial. Opt persoane au fost evacuate din incendii. De sub dărâmături, echipele de salvare au 

scos cinci persoane, care au fost transportate la spital. În urma bombardamentelor, patru civili au fost uciși. În 

regiunea Harkiv, echipele de pompieri au efectuat peste 40 de misiuni de stingere a incendiilor. Pompierii au scos 

de sub dărâmături cadavrele a patru persoane. În Sumi, serviciile de urgență au intervenit pentru a lichida 

consecințele unui atac aerian nocturn asupra unui sector rezidențial. "Pe 7 martie, în orașul Sumi, avioanele 

inamice au atacat clădiri rezidențiale. La ora 23:09, salvatorii s-au deplasat la fața locului, au demontat structurile 

distruse ale caselor și au stins incendiul. De sub dărâmături, au fost scoase persoane decedate. Cel puțin nouă 

persoane, inclusiv doi copii, au murit în urma bombardamentelor" - transmite Serviciul de Stat pentru Situații de 

Urgență al Ucrainei. (www.korrespondent.net - 8 martie) /sdan/lalexandrescu 

KORRESPONDENT: Ucraina și Rusia au convenit să deschidă un culoar umanitar la Sumi 

RADOR (8 martie) - Ministrul ucrainean pentru reintegrarea teritoriilor temporar ocupate, Irina Vereșciuk, 

a confirmat, marți, că Ucraina a coordonat cu Rusia și Crucea Roșie deschiderea unor culoare umanitare la Sumi, 

în nord-estul țării. Potrivit ministrului, există o singură rută stabilită pentru evacuarea civililor: Sumi-Holubivka-

Lohviția-Lubni-Poltava. Vereșciuk a menționat că nu au fost convenite alte rute. Evacuarea civililor începe marți, 

la ora 10:00. De asemenea, partea ucraineană a stabilit rute pentru culoare umanitare ce vor fi deschise în orașe 

aflate sub controlul trupelor Ucrainei: Volnovaha-Zaporijjia, Mariupol-Zaporijjia, Kiev și regiunea Kiev în direcția 

vest, precum și regiunea Harkiv și Harkiv, de asemenea, înspre zonele din vestul țării. "Avem deja informații că 
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partea rusă a plănuit să perturbe culoarele umanitare, pentru a forța oamenii să se deplaseze unii pe lângă alții într-

un mod necoordonat și nesigur" - a avertizat Vereșciuk. Aceasta a mai menționat că, în afară de civilii ucraineni, 

vor fi evacuați și studenți indieni și chinezi. (www.korrespondent.net - 8 martie) /sdan/dstanesc 

UNIAN: 12 salvatori ucraineni au murit în ultima zi în atacurile lansate de ruși 

RADOR (8 martie) - În ultimele 24 de ore, 12 salvatori ucraineni au fost uciși și alți 24 au fost răniți în urma 

atacurilor lansate de armata rusă asupra unităților Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei. În plus, 39 de 

clădiri au fost distruse, 24 de clădiri au fost avariate, iar două unități de pompieri și salvare au fost capturate de 

invadatorii ruși. Potrivit Kievului, în momentul de față, pe teritoriul ocupat de ruși există 121 de unități de pompieri 

și salvare. De asemenea, 55 de echipamente speciale au fost distruse, două au fost capturate, iar 15 au fost avariate. 

(www.unian.net - 8 martie) /sdan/dstanesc 

KORRESPONDENT: Peste 12.000 de militari ruși au murit în războiul din Ucraina 

RADOR (8 martie) - Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a actualizat, marți, bilanțul 

pierderilor înregistrate de Rusia în războiul declanșat pe teritoriul ucrainean. Începând cu data de 24 februarie, 

când a invadat Ucraina, Rusia a pierdut pe front peste 12.000 de militari. De asemenea, armata ucraineană a doborât 

48 de avioane, 80 de elicoptere, a distrus 303 tancuri rusești, 1.036 de blindate, 120 de sisteme de artilerie, 56 de 

lansatoare de rachete, 27 de sisteme de apărare aeriană, 474 de vehicule, 3 bărci, 60 de cisterne transportatoare de 

combustibil și 7 drone. (www.korrespondent.net - 8 martie) /sdan/cpodea 

REUTERS: Ucraina a început să evacueze civili din Sumi și Irpin 

RADOR (8 martie) - Ucraina a început să evacueze civili din orașul nord-estic ucrainean Sumi și din orașul 

Irpin, aflat în apropierea Kievului, marți, au declarat oficialii ucraineni. Evacuarea a început după ce oficialii 

ucraineni și ruși au căzut de acord să creeze "coridoare umanitare", pentru a permite civililor să părăsească anumite 

orașe asediate de forțele ruse. (REUTERS - 8 martie, ora 10:36) /aionita/cpodea 

UKRAINSKA PRAVDA: Primarul din Irpin susține că invadatorii ruși i-au propus să predea 

orașul 

RADOR (8 martie) - Oleksandr Markușin, primarul orașului Irpin, de lângă Kiev, a declarat că invadatorii 

ruși l-au amenințat și i-au propus să predea orașul. "Cineva i-a scris primarului, propunându-i să predea Irpinul, 

să-și salveze viața și sănătatea, precum și să câștige niște bani. I-au dat și un termen de 24 de ore pentru un răspuns. 

Primarul Markușin a respins propunerea invadatorilor" - scrie Ukrainska Pravda. "Am primit un mesaj de la 

invadatori cu amenințări la adresa vieții și sănătății mele și cu cererea efectivă de capitulare completă a orașului 

Irpin. Sunt surprins că acești monștri nu au înțeles încă - Irpinul nu renunță, Irpinul nu este de vânzare, Irpinul 

luptă! Fac o contraofertă publică pentru ocupanți: să părăsească teritoriul comunității Irpen în 24 de ore și să 

salveze viețile și sănătatea câtorva mii de soldați ruși, care sunt așteptați acasă de mame, surori, fiice, bunici și 

iubite. Plecați în Rusia! Voi felicita și fără voi femeile din comunitatea Irpin" - a scris primarul pe Telegram. 

(www.pravda.com.ua - 8 martie) /sdan/cpodea 

RBC: La Sumî a început evacuarea civililor 

RADOR (8 martie) - În orașul ucrainean Sumî a fost deschis, marți, un culoar umanitar, fiind demarată, 

astfel, prima etapă a evacuării civililor - potrivit unui mesaj postat pe contul de Telegram al legislativului de la 

Kiev. Mai multe înregistrări video, postate în jurul orei 10:00, prezintă oameni evacuați cu autobuze marcate cu o 

cruce roșie. Evacuarea va avea loc pe traseul Sumi-Holubivka-Lohviția-Lubni-Poltava. (www.rbc.ua - 8 martie) 

/sdan/cpodea 

UKRAINSKA PRAVDA: Atac al rușilor la Mariupol, în timpul evacuării civililor 

RADOR (8 martie) - Invadatorii ruși au lansat noi atacuri, marți, asupra Mariupolului, astfel încât oamenii 

să nu poată părăsi orașul - potrivit regimentului "Azov". "Pentru evacuarea civililor din Mariupol pe o singură 
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rută, apărătorii orașului au luat o serie de măsuri: deminarea drumului, îndepărtarea barierelor etc. Acum, însă, 

pentru a nu permite oamenilor să iasă din oraș, inamicul a lansat un atac asupra Mariupolului" - a explicat "Azov". 

(www.pravda.com.ua - 8 martie) /sdan/lalexandrescu 

KORRESPONDENT: 21 morți în urma unui atac aerian lansat de ruși asupra orașului Sumi 

RADOR (8 martie) - Procuratura Generală de la Kiev informează că, în urma unui atac aerian lansat de 

Rusia asupra orașului Sumi, în noaptea de luni spre marți, 19 adulți și 2 copii au fost uciși, astfel că autoritățile au 

demarat o anchetă. Procurorii, care anchetează încălcarea legilor și regulilor de război, susțin că, pe 7 martie, în 

jurul orei 22:35, trupele ruse au lansat un atac aerian asupra unui cartier rezidențial din orașul Sumi. În urma 

bombardamentului, o clădire a fost complet distrusă, în timp ce alte 16 au fost parțial distruse. Marți dimineață, la 

ora 7:00, au fost găsiți 21 de morți, printre care și doi copii. Numărul victimelor este în curs de actualizare. Între 

timp, Federația Rusă a transmis că atacă doar ținte militare, iar președintele Vladimir Putin a calificat informațiile 

despre atacurile asupra zonelor rezidențiale ca fiind o "dezinformare anti-rusă". (www.korrespondent.net - 8 

martie) /sdan/cpodea 

RBC: Evacuarea populației din Sumî, suspendată 

RADOR (8 martie) - Evacuarea civililor din orașul Sumî a fost suspendată, marți, după ce culoarele 

umanitare au fost atacate de trupele ruse, iar în regiune au fost semnalate tancuri aflate în mișcare. Potrivit unui 

mesaj postat pe Telegram de Consiliul Local Sumi, evacuarea populației va continua doar după încetarea focurilor 

de armă. (www.rbc.ua - 8 martie) /sdan/lalexandrescu 

RBC: Trei civili au murit în regiunea Lugansk, în urma atacurilor lansate de ruși 

RADOR (8 martie) - Trei civili au murit, în ultimele 24 de ore, în urma atacurilor lansate de ruși asupra 

orașului Rubijne, din regiunea estică Lugansk - anunță, marți, Poliția Națională din Ucraina. De asemenea, în urma 

bombardamentelor, au fost avariate opt case și clădiri cu mai multe etaje din Rubijne și Kreminna. (www.rbc.ua - 

8 martie) /sdan/lalexandrescu 

RBC: Zelenski susține că un copil a murit din cauza deshidratării, la Mariupol 

RADOR (8 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, marți, că un copil a murit din 

cauza deshidratării, la Mariupol, oraș atacat în mod constant de trupele invadatoare ale Rusiei. Potrivit lui Zelenski, 

ocupanții ruși au blocat întregul oraș. "Mariupol - un oraș pașnic și muncitor, fără nicio răutate internă. A fost 

înconjurat, blocat, voit epuizat și torturat, ocupanții au întrerupt în mod deliberat comunicațiile. La Mariupol, 

probabil pentru prima dată de la invazia nazistă, un copil a murit din cauza deshidratării. Un copil a murit de 

deshidratare în anul 2022!" - a afirmat Zelenski. (www.rbc.ua - 8 martie) /sdan/cpodea 

BBC: Civilii au început să părăsească orașul ucrainean Sumî, aflat sub asediu 

RADOR (8 martie) - Civilii au început să părăsească orașul ucrainean Sumî, aflat sub asediu, după ce Rusia 

a convenit să întrerupă bombardamentele. Un convoi de autobuze și mașini a plecat din Sumî, îndreptându-se către 

un oraș mai îndepărtat de frontiera rusă. Printre cei evacuați se numără și studenți străini. A fost stabilit un așa-

numit coridor de încetare temporară a focului, pentru a permite oamenilor de acolo să plece din calea luptelor, 

urmând să ajungă în localitatea Poltava, aflată în zona centrală a Ucrainei, unde în prezent nu au loc lupte grele. 

Încetarea focului va fi valabilă 12 ore, până la ora locală 21:00. În teorie totul sună bine, însă, după cum transmit 

corespondenții BBC, este a patra zi în care se încearcă implementarea unui așa-numit coridor umanitar, iar până 

acum aproape toate tentativele de evacuare au eșuat. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 8 martie, ora 14:00) 

/mbrotacel/sdm2 
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BBC: A fost trimis un convoi către orașul Mariupol, pentru a salva civilii, anunță președintele 

Zelenski 

RADOR (8 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că a fost trimis un convoi către 

orașul Mariupol, din sudul țării, pentru a salva civilii care trăiesc de mai bine de o săptămână fără apă curentă și 

fără energie electrică. Totodată, au loc evacuări ale civililor din orașul Irpin, aflat la nord de Kiev. Coridoarele 

umanitare anunțate de Rusia în alte zone ale Ucrainei nu s-au materializat. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 8 

martie, ora 14:00) /mbrotacel/sdm2 

UNIAN: Luxemburgul alocă un ajutor de 250 de milioane de euro pentru Ucraina 

RADOR (8 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, marți, că Luxemburgul a alocat 

250 de milioane de euro pentru a ajuta Ucraina. "Măreția țării este evidențiată de acțiunile sale. Am discutat cu 

premierul luxemburghez, Xavier Bettel. Am vorbit despre situația umanitară. I-am mulțumit pentru ajutorul de 

250 de milioane de euro, pentru implicarea în politica sancțiunilor, pentru sprijinirea refugiaților ucraineni" - a 

scris Zelenski pe Twitter. De asemenea, președintele ucrainean a menționat că a discutat cu premierul 

luxemburghez despre următorii pași ai Ucrainei în drumul său către UE. (www.unian.net - 8 martie) /sdan/sdm2 

RBC: Ucraina: 41 de copii au murit în războiul declanșat de Rusia 

RADOR (8 martie) - Comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Liudmila Denisova, a declarat, marți, 

că 41 de copii au murit în Ucraina, în urma invaziei ruse, începând cu 24 februarie. "Datele existente pe 8 martie 

2022, până la ora 12:00, arată că, de la începutul invaziei Federației Ruse în Ucraina, 41 de copii au fost uciși, iar 

alți 76 de au fost răniți" - a precizat Denisova. Oficialul a vorbit despre atacurile lansate de ruși asupra persoanelor 

evacuate din Harkiv în regiunea Dnipropetrovsk, fiind înregistrate mai multe victime. Denisova a mai raportat 

bombardamente în regiunile Harkiv și Donețk, unde au fost răniți și copii. "Numărul morților și răniților din 

Mariupol și Volnovaha este încă imposibil de stabilit. Aceste orașe rămân blocate de forțele de ocupație ruse" - a 

declarat Liudmila Denisova. (www.rbc.ua - 8 martie) /sdan/sdm2 

RIA NOVOSTI: 723 de cetățeni străini au fost evacuați din Sumi 

RADOR (8 martie) - 723 de cetățeni străini au fost evacuați din Sumi pe ruta Sumi-Poltava, anunță 

Ministerul rus al Apărării. Dintre aceștia 576 sunt cetățeni ai Indiei, 115 - cetățeni ai Chinei, 20 - cetățeni ai 

Iordaniei și 12 - cetățeni ai Tunisiei, precizează ministerul rus. (www.ria.ru - 8 martie) /ssirbu/sdm2 

BBC: Acordul de încetare a focului de la Sumî, în Ucraina, este în mare parte respectat 

RADOR (8 martie) - Oficialii ucraieni au anunțat că un coridor umanitar pentru civilii care doresc să 

părăsească orașul Sumî, din nord-estul țării, este în mare parte respectat, în pofida unei singure încălcări a 

armistițiului temporar de către forțele ruse. Guvernatorul local a declarat că mai multe convoaie de vehicule se 

îndreaptă spre orașul Poltava. Totodată, ONU a anunțat că numărul persoanelor care au plecat din Ucraina de la 

începutul invaziei rusești a depășit 2 milioane. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 8 martie, ora 17:01) 

/opopescu/sdm2 

RBC: Autobuz cu refugiați, atacat de trupele ruse 

RADOR (8 martie) - Un autobuz cu refugiați din Makariv a fost ținta unor atacuri ale invadatorilor ruși, în 

cursul zilei de marți, în regiunea Jitomir. Potrivit primarului din Jitomir, Serhi Suhomlin, oameni având copii în 

brațe au fost nevoiți să meargă patru kilometri sub tiruri de artilerie. Acesta a menționat că autobuzul cu refugiați 

se îndrepta spre orașul Jitomir. (www.rbc.ua - 8 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Cel puțin 27 de civili au fost uciși în ultimele 24 de ore în orașul ucrainean Harkov 

RADOR (8 martie) - Cel puțin 27 de civili au fost uciși în urma atacurilor forțelor armate ruse în orașul estic 

ucrainean Harkov, în ultimele 24 de ore, a comunicat, marți, un oficial al poliției regionale ucrainene, Serhi 

Bolvinov. În total, 170 de persoane au fost ucise în regiunea Harkov, de la debutul invaziei ruse, la 24 februarie, 
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inclusiv cinci copii, a comunicat Bolvinov într-o postare online. (REUTERS - 8 martie, ora 19:54) 

/mbrotacel/ilapadat 

CNN: Orașul Mariupol este acum izolat de trupele rusești, afirmă un oficial american din apărare 

RADOR (8 martie) - Orașul Mariupol din sudul Ucrainei este acum "izolat" de forțele ruse, cu toate că 

forțele rusești bombardează orașul, dar nu au intrat în el "în mod semnificativ", a declarat marți un oficial american 

din apărare. CNN a relatat anterior că rezidenții din Mariupol au fost lăsați fără apă și electricitate mai multe zile, 

dar că forțele rusești nu au intrat în oraș, care are o poziție strategică, de aici putând fi lansate atacuri coordonate 

spre orașul Odesa. Trupele rusești încearcă în continuare să avanseze spre orașele Harkov și Cernihiv, dar se 

confruntă cu o rezistență ucraineană puternică. Potrivit informațiilor, trupele ruse fac progrese mai mult în sudul 

Ucrainei decât în restul țării, a mai spus oficialul american din apărare. (CNN INTERNATIONAL, 8 martie, ora 

20:00) /mbaciu/ilapadat 

UKRAINSKA PRAVDA: Aproape 140.000 de bărbați ucraineni s-au întors în țară pentru a lupta 

împotriva rușilor 

RADOR (8 martie) - Serviciul de Frontieră al Ucrainei a transmis, marți, că, de la începutul invaziei ruse, 

167.000 de cetățeni ucraineni s-au întors în țară, 80% dintre aceștia fiind bărbați. "Bărbații ucraineni continuă să 

sosească din străinătate pentru a apăra Patria. În doar 12 zile de război, 167.000 dintre compatrioții noștri s-au 

întors în Ucraina prin punctele de frontieră vestice. Aproximativ 80% sunt bărbați" - a subliniat instituția. Potrivit 

polițiștilor de frontieră ucraineni, aproximativ 134.000 de bărbați s-au întors în Ucraina de la începutul războiului. 

(www.pravda.com.ua - 8 martie) /sdan/ilapadat 

UKRAINSKA PRAVDA: 170 de civili au murit în regiunea Harkov în cele 13 zile de război 

RADOR (8 martie) - 170 de civili, inclusiv cinci copii, au murit în regiunea Harkov de la începutul 

războiului, în urma atacurilor invadatorilor ruși - potrivit șefului filialei regionale Harkov a Direcției de Investigații 

din Poliția Națională a Ucrainei, Serhi Bolvinov. Acesta a precizat, marți seară, că 27 de locuitori ai orașului 

Harkov au murit în ultimele 24 de ore. (www.pravda.com.ua - 8 martie) /sdan/ilapadat 

BBC: Un băiețel de 11 ani din Ucraina a fost primit ca erou în Slovacia, după ce a călătorit singur 

1.200 de km 

RADOR (8 martie) - Un băiat ucrainean de 11 ani a fost primit ca erou în Slovacia, după ce a călătorit 1.200 

de km singur pentru a scăpa de războiul din țara sa. Micul Hassan Pisețkaia a fost urcat în tren de mama sa în 

orașul ucrainean Zaporojie și a sosit la granița cu Slovacia, cu o pungă de plastic în mână și cu un număr de telefon 

scris pe mână, informează BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 8 martie, ora 20:00) /mbaciu/ilapadat 

KORRESPONDENT: Site-urile mai multor instituții guvernamentale ruse au fost sparte de 

hackeri 

RADOR (8 martie) - Hackerii au spart site-urile mai multor instituții ruse și au publicat pe paginile de start 

ale acestora imagini despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei - transmite, marți, ziarul Korrespondent. Au fost 

sparte site-urile Ministerului Culturii din Rusia, Ministerului Energiei, Rosstat (agenția de statistică, n.r.), 

Roskomnadzor (autoritatea de reglementare a Internetului, n.r.), Serviciului Federal Antimonopol și Serviciului 

Federal al Penitenciarelor. Niciunul dintre grupurile de hackeri cunoscute nu a revendicat atacul. 

(www.pravda.com.ua - 8 martie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: 5.000 de ucraineni din regiunea Sumî din nord-estul Ucrainei au fost evacuați, a 

declarat vicepremierul țării 

RADOR (8 martie) - Vicepremierul Ucrainei, Irina Vereșciuk, a declarat marți că 5.000 de ucraineni au fost 

evacuați din regiunea Sumî, în nord-estul Ucrainei. Oficialul ucrainean a declarat, însă că a treia încercare de 
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evacuare a rezidenților din Mariupol a eșuat, iar situația umanitară din oraș este catastrofală. (REUTERS - 8 martie, 

ora 20:54) /mbaciu/ilapadat 

RBC: Peste 3.000 de oameni au fost evacuați din Sumî 

RADOR (8 martie) - Șeful Administrației Regionale de Stat Sumî, Dmitro Jivițki, a declarat, marți seară, 

că peste 3.000 de oameni au fost evacuați din oraș. Potrivit lui Jivițki, primul convoi de 22 de autobuze cu civili 

evacuați din Sumî a sosit deja la Poltava. În același timp, 1.100 de studenți străini au plecat cu trenul la Lvov. Al 

doilea convoi, de 39 de autobuze, a ajuns în regiunea Poltava. "Aceștia sunt copii, femei, bătrâni, studenți străini. 

Dacă doresc, oamenii pot rămâne la Poltava sau pot merge la Lvov" - a explicat Jivițki. RBC-Ucraina a scris 

anterior că evacuarea civililor din Sumî a fost suspendată temporar în cursul zilei de marți, din cauza atacurilor 

lansate de ruși de-a lungul traseului stabilit pentru culoarul umanitar. (www.rbc.ua - 8 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Atacuri aeriene în Jitomir și în regiunea Kiev 

RADOR (8 martie) - Trupele ruse au lansat un atac aerian asupra orașului Jitomir și unul în regiunea Kiev, 

în seara zilei de 8 martie. Potrivit Poliției Naționale din Ucraina, există victime, însă numărul lor nu este cunoscut, 

deocamdată. "Un atac cu rachete/bombe a fost lansat pe Korbutivka (stradă din Jitomir, n.r.) și asupra unui hostel 

de pe strada Ciudnivska. Clădirea a fost complet distrusă" - a precizat Serhi Suhomlin, primarul din Jitomir. În 

regiunea Kiev, atacul a avut loc în raionul Borispil. "Atac aerian asupra unei unități militare din raionul Boryspil! 

Astăzi (marți, n.r.), în jurul orei 18:00, inamicul a lansat un obuz în cartierul Babkino. Există răniți" - a declarat 

un responsabil din poliția ucraineană. (www.rbc.ua - 8 martie) /sdan/ilapadat 

BBC: SUA și Marea Britanie au anunțat stoparea importurilor de energie din Rusia 

RADOR (8 martie) - Statele Unite și Marea Britanie au anunțat măsuri de stopare a importurilor de 

combustibili fosili din Rusia, reprezentând măsuri suplimentare de sancționare a Moscovei pentru invazia din 

Ucraina. Țările occidentale rămân unite în menținerea presiunilor asupra Rusiei și asupra a ceea ce au numit 

"mașina de război rusească". "Astăzi anunț că SUA vizează din nou economia rusă. Vom interzice toate importurile 

de petrol, gaze naturale și alte resurse energetice din Rusia. Este o decizie puternic susținută de Congresul SUA. 

America sprijină poporul ucrainean și am spus foarte clar că nu vom face parte dintre cei care subvenționează acest 

război", a declarat președintele SUA, Joe Biden. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 8 martie, ora 20:00) 

/mbaciu/ilapadat 

RRA: 200 de locuri de cazare în plus în București pentru refugiații din Ucraina 

RADOR (8 martie) - Numărul locurilor de cazare destinate refugiaților din Ucraina a fost suplimentat cu 

200 în municipiul București - informează într-un comunicat Prefectura Capitalei. Pe de altă parte, Consiliul 

General al Capitalei a hotărât furnizarea de materiale sanitare și medicamente în valoare de 5 milioane de lei pentru 

Crucea Roșie Ucraina. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 8 martie, ora 1:00) /atataru 

RRA: Principesa Margareta, Custodele Coroanei, va vizita tabăra mobilă pentru refugiați din 

Siret 

RADOR (8 martie) - Președintele Crucii Roșii Române, Principesa Margareta, Custodele Coroanei, va vizita 

astăzi tabăra mobilă pentru refugiați din Siret. Potrivit unui comunicat transmis de Casa Regală, aceasta va fi 

însoțită de Principele Radu și de voluntari. De la începutul conflictului armat din țara vecină Principesa Margareta 

s-a alăturat efortului autorităților și societății civile pentru a ajuta cetățenii ucraineni de pe teritoriul României și a 

le asigura un sprijin umanitar constant și de durată - se mai arată în comunicat. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 8 martie, ora 3:00) /atataru 

RRA: Aproape 30.000 refugiații ucraineni au intrat în țară în ultimele 24 de ore 

RADOR (8 martie) - Aproape 30.000 refugiații ucraineni au intrat în țară în ultimele 24 de ore, în scădere 

cu 13% față de ziua precedentă - potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției de frontieră. Tot ieri, peste 
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26.000 de ucraineni au părăsit România. De la începutul crizei, au intrat în țara noastră 291 de mii de refugiați din 

Ucraina și au ieșit aproape 209.000. Între timp, primele autocare cu cetățeni ucraineni au trecut și prin vama Albița 

aseară și în cursul nopții. Refugiații au fost preluați de voluntari din cadrul Episcopiei Hușilor, ai Crucii Roșii și 

de angajați ai Primăriei Huși și al Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Au primit mâncare, un ceai cald și 

alte produse de strictă necesitate. Autoritățile au amenajat în municipiile Huși și Bârlad, tabere modulare. De 

asemenea reprezentanții Episcopiei Hușilor au pregătit mai multe locuri de cazare în mănăstiri din județ și în alte 

spații ale instituției. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 8 martie, ora 9:00) /lalexandrescu 

RRA: Principesa Margareta, custodele Coroanei și președintele Crucii Roșii Române, va vizita 

tabăra mobilă pentru refugiații din Siret 

RADOR (8 martie) - Președintele Crucii Roșii Române, Principesa Margareta, custodele Coroanei, va vizita 

astăzi tabăra mobilă pentru refugiații din Siret. Potrivit unui comunicat transmis de Casa Regală, încă de la 

începutul războiului, Principesa Margareta s-a alătura efortului autorităților și societății civile pentru a-i ajuta pe 

cetățenii ucraineni ajunși la noi. Potrivit datelor oficiale, în România au intrat de la începutul invaziei ruse 291.000 

de refugiați din Ucraina și au ieșit aproape 209.000. Aproape 3.500 dintre cei care au rămas au solicitat azil la noi 

în țară. Ministerul de Interne transmite că acum gradul de ocupare al centrelor de cazare ale Inspectoratului General 

pentru Imigrări este de 66%. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 8 martie, ora 11:01:12) /dstanesc 

RRA: Peste 15.000 de persoane au donat sânge în România pentru ajutorarea militarilor și civililor 

ucraineni 

RADOR (8 martie) - Peste 15.000 de persoane au donat sânge în România în cadrul campaniei de ajutorare 

a militarilor și civililor ucraineni răniți în urma atacurilor Federației Ruse, a anunțat astăzi ministrul sănătății, 

Alexandru Rafila. La punctele de trecere a frontierei și în unitățile de cazare temporară a refugiaților, există echipe 

medicale care le evaluează starea de sănătate, pentru a putea beneficia de tratamentele de care au nevoie. Ei au 

aceleași drepturi ca și cetățenii români și li se asigură asistență medicală, indiferent dacă își declară statutul de 

refugiat sau nu, a mai arătat ministrul sănătății. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 8 martie, ora 18:00) 

/dpop/sdm2 

RBC: Refugiații ucraineni vor putea intra în România prin portul Tulcea 

RADOR (8 martie) - Ministerul Infrastructurii de la Kiev anunță o rută de evacuare a cetățenilor ucraineni 

de la Ismail către România, prin portul Tulcea. Din 9 martie, pe această rută vor putea fi evacuate femei și copii, 

precum și bărbați de peste 60 de ani care doresc să ajungă în România. Transportul cu bacul se va face gratuit, de 

două ori pe zi, la ora 08:00 și la ora 14:00. (www.rbc.ua - 8 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Serviciul de grăniceri din Polonia susține că aproximativ 1,2 milioane de persoane au 

intrat în țară, din Ucraina 

RADOR (8 martie) - Serviciul polonez de grăniceri a declarat că aproximativ 1,2 milioane de persoane au 

intrat în Polonia, din Ucraina, din 24 februarie până în prezent. (REUTERS - 8 martie, ora 9:12) /aionita/cpodea 

DARIK: Bulgaria a trimis în Ucraina un ajutor umanitar constând în medicamente și produse 

medicale 

RADOR (8 martie) - Bulgaria a trimis în Ucraina peste 45.000 de medicamente și materiale medicale de 

urgență. Solicitarea de acordare a ajutorului umanitar a venit din partea Mecanismului de Protecție Civilă al 

Uniunii Europene. Ministerul Sănătății de la Sofia organizează asigurarea de medicamente și materiale medicale 

necesare, iar cu asistența Crucii Roșii Bulgare, transportul umanitar este efectuat în Ucraina. Ministerul bulgar al 

Sănătății își exprimă recunoștința față de Asociația Bulgară a Comercianților de Medicamente en-gros, care în 

scurt timp a furnizat medicamentele și produsele medicale necesare cetățenilor ucraineni. (www.dariknews.bg - 8 

martie) /ddaniela/dstanesc 
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RIA NOVOSTI: Sputnik Meedia din Estonia și-a suspendat activitatea 

RADOR (8 martie) - În urma adoptării deciziei de suspendare de urgență a activităților de difuzare ale 

Sputnik și RT/Russia Today în UE sau care vizează UE, portalul de informații online din Estonia Sputnik Meedia 

și-a suspendat activitatea, din cauza amenințărilor. Portalul de internet de informare din Estonia Sputnik Meedia a 

anunțat încetarea activității, din cauza presiunilor și restricțiilor exercitate din partea băncilor și autorităților 

estoniene, precum și din cauza amenințărilor la adresa angajaților acestora. "Portalul de internet de informare din 

Estonia Sputnik Meedia își suspendă activitatea. Din motive independente de voința noastră, nu mai este posibilă 

desfășurarea activităților administrative și economice ale proiectului...", a declarat redactorul șef Elena Cernîșeva, 

într-un comunicat. Potrivit acesteia, pe tot parcursul anului, băncile din Estonia au înghețat salariile angajaților și 

au închis conturile Sputnik Meedia, pe baza suspiciunilor de ''spălare de bani, finanțare a terorismului, vânzare 

ilegală de alcool''. În plus, recent mulți purtători de cuvânt din diverse instituții au refuzat să mai coopereze cu 

portalul, iar redactorul-șef și personalul a primit ''amenințări flagrante de la persoane dubioase''. Sputnik Meedia a 

fost creat de foști angajați ai Sputnik Estonia, care, după patru ani de funcționare, a fost închis în urmă cu doi ani, 

din cauza amenințărilor din partea poliției estoniene. Autoritățile țărilor baltice au obstrucționat în mod repetat 

activitatea presei ruse. Ministerul rus de Externe a anunțat că există semne clare ale unei linii coordonate a acestor 

state în acest sens. Cazurile de hărțuire a presei din țările baltice, care au fost semnalate de ministerul rus, 

''demonstrează clar ce valoare au în practică afirmațiile demagogice despre angajamentul autorităților de la Vilnius, 

Riga și Tallinn față de principiile democrației și libertății de exprimare''. (www.ria.ru - 8 martie) /vdraguta/cpodea 

DARIK: Bulgaria și Republica Moldova vor înființa puncte comune pentru refugiații ucraineni 

RADOR (8 martie) - Ministrul afacerilor externe din Bulgaria, Teodora Ghenciovska, efectuează o vizită 

oficială în Republica Moldova, unde s-a întâlnit cu omologul său de la Chișinău, Nicolae Popescu, și cu 

reprezentanții comunității bulgare din orașul Taraclia. Ghenciovska a susținut un briefing de presă în cadrul căruia 

a exprimat sprijinul statului bulgar pentru fluxurile de refugiați din Ucraina: "Am decis să venim în țara 

dumneavoastră, pentru că știu că în prezent vă confruntați cu cea mai mare povară din cauza a ceea ce se întâmplă 

în Ucraina și a crizei refugiaților. Credem că Bulgaria poate ajuta Republica Moldova în acest sens. Suntem 

conștienți că acest val este încă în creștere, așa că am discutat mai multe propuneri concrete. Am decis să înființăm 

mai multe puncte comune la granița dintre Republica Moldova și România pentru a facilita direcționarea fluxului 

de refugiați către România și Bulgaria", a menționat Ghenciovska. Potrivit ministrului de externe, Consiliului de 

Miniștri de la Sofia va discuta și problema furnizării de autocare suplimentare pentru a asigura circulația 

refugiaților din Ucraina în Bulgaria. (www.dariknews.bg - 8 martie) /ddaniela/cpodea 

RIA NOVOSTI: Site-urile Russia Today și Sputnik au fost blocate în Țările de Jos 

RADOR (8 martie) - Țările de Jos au închis site-urile Moscovei: Russia Today și Sputnik nu vor mai activa 

în această țară, site-urile lor fiind blocate. La nivel european, iar, începând de marți, și în Țările de Jos au fost 

anunțate măsuri de blocare a Russia Today și Sputnik. Furnizorii de internet olandezi au blocat site-urile RT și 

Sputnik News din Țările de Jos, transmite Netherlands Broadcasting Corporation (NOS). Se mai precizează că 

furnizorii de internet olandezi VodafoneZiggo, T-Mobile și KPN au blocat de astăzi, 8 martie, site-urile canalului 

de televiziune rusesc RT și al Agenției de știri Sputnik News din Țările de Jos. Pe 2 martie, Uniunea Europeană a 

interzis difuzarea și distribuirea semnalului și conținutului RT și Sputnik, pe fondul operațiunii ruse de 

demilitarizare a Ucrainei. În special, sunt enumerate în anexa deciziei UE: RT - Russia Today în limba engleză, 

RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germania, RT - Russia Today France și RT - Russia Today Spania, 

precum și Sputnik, fără însă a oferi detalii. În aceeași zi, compania americană Meta a blocat aplicațiile tuturor 

resurselor MIA Rossia Segodnia. Jurnaliștii din aceste instituții media au fost vizați și pe rețelele de socializare - 

conturile personale ale unor angajați, cetățeni ai țărilor respective, au fost etichetate pe Twitter drept ''Media afiliată 

Guvernului rus''. (www.ria.ru - 8 martie) /vdraguta/lalexandrescu 

CNN: Peste 64.000 de refugiați ucraineni au ajuns până acum în Germania 

RADOR (8 martie) - Peste 64.000 de refugiați au ajuns în Germania, din Ucraina, de la debutul invaziei 

ruse, la 24 februarie, potrivit Ministerului german de Interne. Marți, ministerul a anunțat că a înregistrat 64.604 
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refugiați din Ucraina, cu mai bine de 14.310 mai mulți decât în ziua precedentă. Numărul real al refugiaților ajunși 

în Germania ar putea fi, însă, semnificativ mai mare, a declarat, marți, un purtător de cuvânt al Ministerului de 

Interne, pentru CNN. Peste două milioane de persoane s-au refugiat din Ucraina, de la începutul atacului Rusiei 

asupra acesteia, potrivit Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. (edition.cnn.com - 8 martie) 

/mbrotacel/sdm2 

REUTERS: Refugiați ucraineni blocați în portul Calais, așteptând vize pentru a putea intra în 

Marea Britanie 

RADOR (8 martie) - După ce trupele rusești au invadat Ucraina, zeci de mii de ucraineni au început să fugă 

din țară. Ucraineanca Natalia Verbovețki, care locuiește la Londra, a plecat spre Ucraina pentru a-și salva fiica de 

17 ani și sora. Cele trei s-au întâlnit în România, înainte de a se întoarce în Marea Britanie. Acum, însă, sunt cazate 

într-un motel din portul francez Calais, pentru că vameșii britanici refuză să acorde permisiune de intrare fără viză 

pentru sora Nataliei. "Ne-au cerut toate aceste documente, și să fie traduse în engleză", a precizat Natalia 

Verbovețki. Extenuată de călătorie și îngrijorată pentru mama ei, care a rămas în Ucraina, Natalia a declarat că nu 

crede că va primi viză de intrare pentru sora ei, care nu are toate documentele necesare. Autoritățile din Calais au 

declarat că aproximativ 600 de ucraineni au încercat să ajungă în Marea Britanie, dar au fost întorși în portul 

Calais, jumătate dintre ei așteptând în continuare să primească viză. "Marea Britanie zice că le urează bun venit, 

dar de fapt nu e așa, le-au închis ușa în nas. Asta este ceva inuman", a declarat primarul orașului Calais, Natacha 

Bouchart. (REUTERS - 8 martie, ora 21:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: BBC reia transmisiunile în limba engleză din Rusia 

RADOR (8 martie) - BBC a anunțat, marți, că va relua transmisiunile în limba engleză din Rusia, după ce 

suspendase emisia pentru a evalua consecințele unei noi legislații adoptate de parlamentul rus. Vineri, BBC 

anunțase că suspendă temporar activitatea tuturor jurnaliștilor BBC din Rusia, după ce parlamentul de aici a 

adoptat o lege care putea sancționa cu o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare pe oricine diseminează intenționat 

materiale considerate "fake news". "Am analizat consecințele noii legislații, precum și necesitatea urgentă de a 

transmite din interiorul Rusiei. După deliberări atente, am decis să reluăm relatările în limba engleză din Rusia, 

începând din această seară (marți, 8 martie), precizează BBC, într-un comunicat. "Vom relata independent și 

imparțial această parte crucială a faptelor, aderând la standardele editoriale stricte ale BBC. Siguranța personalului 

nostru din Rusia rămâne prioritatea numărul unu." (REUTERS - 8 martie, ora 19:18) /mbrotacel/sdm2 

TASS: BBC va relua difuzarea în limba engleză din Rusia 

RADOR (8 martie) - BBC va relua difuzarea din Rusia în limba engleză în seara zilei de 8 martie, a anunțat, 

marți, Agenția Reuters. "Am analizat urmările noii legi (cu privire la informațiile false) în paralel cu nevoia actuală 

de a acoperi (evenimentele) pe teritoriul Rusiei. După o dezbatere atentă, am decis să reluăm difuzarea în limba 

engleză din Rusia, în această seară" - se afirmă în declarația BBC, citată de Agenția Reuters. Anterior, 

Roskomnadzor (Agenția de supraveghere din domeniul telecomunicațiilor și mass-media) a restricționat accesul 

la unele site-uri mass-media, inclusiv BBC, pentru publicarea de informații false despre o operațiune militară 

specială rusă din Ucraina. Amintim că, la 6 martie, BBC a anunțat că postul său de televiziune BBC World News 

a fost scos din grila de difuzare în Rusia. https://tass.ru/obschestvo/14003755 (www.tass.ru - 8 martie) 

/ssirbu/ilapadat 

BBC: Între 2.000 și 4.000 de soldați ruși au fost uciși în Ucraina de la începutul invaziei până acum 

(Pentagon) 

RADOR (8 martie) - Pentagonul susține că între 2.000 și 4.000 de soldați ruși au fost uciși în Ucraina de la 

începutul invaziei până acum. Șeful agenției de informații a armatei americane, general-locotenentul Scott Berrier, 

a declarat în cadrul unei audieri în Congresul Statelor Unite că estimările se bazează pe informațiile și relatările 

din surse deschise, subliniază BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 8 martie, ora 20:00) /mbaciu/ilapadat 
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BBC: Cel puțin 16 atacuri asupra unor instituții medicale din Ucraina - OMS 

RADOR (8 martie) - Organizația Mondială a Sănătății transmite că a verificat cel puțin 16 atacuri asupra 

instituțiilor medicale și a personalului de la izbucnirea războiului în Ucraina. Atacurile au dus la cel puțin nouă 

morți și 16 răniți, inclusiv șapte lucrători din domeniul sănătății. Alte incidente raportate sunt în prezent în curs de 

verificare. Într-o declarație pe Twitter, organizația a condamnat ferm atacurile: „Atacurile asupra asistenței 

medicale încalcă legea internațională și pun vieți în pericol”. (bbc.com - 8 martie, ora 00:00) /aboboc/asalar 

BBC: ONU confirmă peste 1.200 de victime civile de la începutul războiului din Ucraina 

RADOR (8 martie) - Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a confirmat 

peste 1.200 de victime civile de la izbucnirea războiului în Ucraina, în urmă cu mai puțin de două săptămâni. 

Bilanțul include cel puțin 406 morți și 801 răniți. Majoritatea victimelor au fost înregistrate în regiunile contestate 

de ruși Donețk și Lugansk, din estul Ucrainei. Cifrele sunt o estimare provizorie și OHCHR consideră că cifrele 

reale sunt considerabil mai mari. Victimele din timpul războiului sunt extrem de greu de coroborat, în special în 

perioadele sau locurile în care au loc ostilități intense. (bbc.com - 8 martie, ora 00:00) /aboboc/asalar 

REUTERS: Al doilea val de refugiați din Ucraina va fi mai vulnerabil (UNHCR) 

RADOR (8 martie) - După primul val de refugiați din Ucraina, este probabil să existe un al doilea val, format 

din refugiați mai vulnerabili, a declarat liderul Agenției pentru refugiați a ONU, marți. "Dacă războiul continuă, 

vom începe să primim persoane care nu au nicio resursă și nicio persoană de contact", a declarat Filippo Grandi, 

Înalt Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, în cadrul unei conferințe de presă. "Va fi o situație mai 

complexă pe care țările europene o vor avea de gestionat de acum înainte și va fi necesară o solidaritate crescută 

între țările europene și nu numai", a afirmat el. (REUTERS - 8 martie, ora 10:12) /aionita/lalexandrescu 

BCC: Numărul refugiaților care au părăsit Ucraina a depășit două milioane (UNHCR) 

RADOR (8 martie) - ONU a comunicat că numărul refugiaților care au fugit din Ucraina în mai puțin de 

două săptămâni a depășit două milioane. Șeful Agenției ONU pentru Refugiați a avertizat că Europa trebuie să se 

pregătească pentru al doilea val de refugiați și mai vulnerabili, dacă războiul va continua. Polonia a transmis că a 

preluat mai mult de jumătate dintre persoanele care au părăsit Ucraina, aproximativ 1,2 milioane. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 8 martie, ora 13:00) /aionita/dstanesc 

REUTERS: Numărul morților civili în Ucraina este de 474, dar au fost raportate mai multe victime 

RADOR (8 martie) - Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului a confirmat marți 1.335 de victime 

civile în Ucraina, între 474 de morți și 861 de răniți, de la începutul invaziei rusești, pe 24 februarie. Cu toate 

acestea, acest bilanț este încă incomplet, în așteptarea coroborării rapoartelor, a transmis agenția într-un comunicat: 

"Există îngrijorări legate, de exemplu, de orașele Volnovaha, Mariupol, Izium, unde au fost pronunțate acuzații 

privind uciderea a sute civili". Numărul anterior de civili uciși, publicat luni, a fost de 406. "Nu a trecut nicio zi 

fără știri despre zeci de victime civile care au rezultat în urma bombardamentelor nediscriminatorii asupra zonelor 

rezidențiale din marile orașe ucrainene", a declarat marți, pentru Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU, 

Evhenia Filipenko, ambasadorul Ucrainei la sediul ONU de la Geneva. (REUTERS - 8 martie) /opopescu/sdm2 

XVI.5. Perspectiva de mediu 

DARIK: Bulgaria intensifică verificările privind nivelul poluării din cauza războiului din Ucraina 

RADOR (8 martie) - Viceprim-ministrul pentru politici climatice și ministrul mediului și apei din Bulgaria, 

Borislav Sandov, a declarat că vor fi sporite controalele privind potențiala poluare a mediului în legătură cu situația 

militară din Ucraina. Sandov a dat asigurări că în această etapă, nu a fost raportată o creștere a nivelului de radiații. 

"În Marea Neagră, nu a fost semnalată nicio poluare și nu există niciun risc pentru sezonul turistic", a precizat 

ministrul, adăugând că se efectuează monitorizarea posibilei poluări radioactive. Datele sunt verificate nu numai 

în Bulgaria, ci și în toată Europa. Site-ul Ministerului Mediului și Apelor de la Sofia afișează două link-uri care 
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indică în timp real nivelul de radiații din țară și din Europa. "Stațiile de măsurare de pe teritoriul Ucrainei 

funcționează", a precizat Sandov. Potrivit acestuia, Direcția Bazinului Mării Negre și Inspectoratele Regionale de 

Mediu din Varna și Burgas efectuează o monitorizare continuă a apei mării. Sandov a menționat că nu numai din 

cauza situației din Ucraina, ci și pentru că Bulgaria prezidează Comisia pentru Protecția Mării Negre împotriva 

Poluării (octombrie 2021 - octombrie 2022), autoritățile bulgare sunt mai implicate în subiect. "Intensificăm 

inspecțiile și monitorizăm fluxul de informații privind acțiunile în largul coastei Ucrainei, pentru a vedea dacă să 

ne așteptăm la poluare", a explicat ministrul Sandov. (www.dariknews.bg - 8 martie) /ddaniela/sdm2 

9 Martie (Miercuri) 

XVII.1  Perspectiva politică 

RIA NOVOSTI: Vicepreședintele Consiliului Federației, Konstantin Kosacev, a anunțat care este 

principalul obiectiv al Rusiei în Ucraina  

RADOR (9 martie) - Vicepreședintele Consiliului Federației, senatorul Konstantin Kosachev, a anunțat că 

principalul obiectiv al Rusiei în Ucraina este de a reda poporului ucrainean dreptul de a-și determina singur 

politica. Adevăratul obiectiv al Rusiei în Ucraina, spre deosebire de Statele Unite, este de a reda poporului său 

dreptul de a-și determina în mod independent politica sa externă și internă, a scris vicepreședintele Consiliului 

Federației, Konstantin Kosacev, pe canalul său de Telegram. ''Vorbind ieri despre subiectul interzicerii 

importurilor de energie din Rusia, președintele (Joe) Biden a spus că Federația Rusă încearcă să țină Ucraina sub 

control, dar nu va reuși niciodată să realizeze acest lucru'', a spus senatorul. Potrivit lui Kosacev, la baza 

fenomenului de neîncredere totală față de intențiile Rusiei din partea Statelor Unite se află interpretarea lor falsă. 

"Țara noastră nu a căutat niciodată și nu caută să țină Ucraina sub control. Nu trebuie să căutați dovezi, doar uitați-

vă la relațiile Rusiei cu cei mai apropiați aliați ai săi - Belarus, Kazahstan, Armenia și Kîrgîzstan (EAEU). Cine 

dintre cei care sunt întregi la minte s-ar angaja să afirme că Rusia controlează aceste țări?", a mai scris el. Probabil 

că (Rusia - n.r.) ar putea încerca, dar în mod deliberat nu face acest lucru, construind relații pe principii de egalitate 

și respect față de suveranitate'', a scris politicianul. ''Pentru că aceasta este percepția noastră despre parteneriat, 

spre deosebire de percepția americană'', a subliniat el. Potrivit senatorului, Statele Unite sunt cele care nu recunosc 

alte relații cu partenerii săi, cu excepția celor controlate. Este suficient doar un pas greșit și sunt imediat aplicate 

sancțiuni și chiar private de protecție. În ultimii ani, Ucraina a devenit una dintre cele mai controlate țări din lume 

de către SUA. "Rusia nu este SUA, pentru a parafraza sloganul fostului președinte ucrainean (Leonid) Kucima. 

Adevăratul scop al Rusiei în Ucraina este să redea poporului său dreptul de a-și determina în mod independent și 

democratic politicile interne și externe, propriile lor politici, destinul lor. Exact astfel construim noi relații cu 

vecinii noștri și doar așa le vom construi cu viitoarea Ucraină, cu respect pentru suveranitatea ei și fără încercări 

de a stabili controlul asupra acesteia, după modelul american", a conchis Kosacev. (www.ria.ru - 9 martie) 

/vdraguta/dsirbu 

REUTERS: Rusia afirmă că ar prefera să își atingă obiectivul în Ucraina prin intermediul 

dialogului  

RADOR (9 martie) - Rusia își va atinge obiectivul de a obține statutul neutru al Ucrainei și ar prefera să 

facă acest lucru prin intermediul convorbirilor, a declarat, miercuri, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de 

Externe, Maria Zaharova. Obiectivul Moscovei nu include înlăturarea Guvernului de la Kiev și Rusia speră să 

obțină progrese mai semnificative la următoarea rundă de discuții cu Ucraina, a declarat Zaharova, în cadrul unei 

informări de presă, adăugând că operațiunea militară a Rusiei decurge strict conform planului. (REUTERS - 9 

martie, ora 12:00) /mbrotacel/dsirbu 

RIA NOVOSTI: Ministerul rus de Externe le-a cerut Statelor Unite să explice programele biologice 

din Ucraina  

RADOR (9 martie) - Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a 

declarat: 'Statele Unite sunt obligate să informeze comunitatea internațională despre programele sale în Ucraina'. 
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Departamentul Apărării al SUA este obligat să informeze comunitatea mondială despre programele care s-au 

desfășurat în Ucraina, ultimele declarații ale Statelor Unite, inclusiv ale secretarului de stat adjunct, Victoria 

Nuland, nu oferă nicio ocazie Statelor Unite să tacă de data aceasta, a mai declarat purtătorul de cuvânt al 

Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova. Nuland a susținut recent că există unități de cercetare 

biologică în Ucraina, iar Kievul și Washingtonul lucrează în momentul de față pentru a preveni ca materialele 

acumulate acolo să nu ajungă în mâinile forțelor ruse. ''În viitorul apropiat, Departamentul Apărării Statelor Unite 

ale Americii și Administrația SUA sunt obligate să informeze comunitatea internațională și să o facă în mod 

oficial... referitor la aceste programe care au fost implementate în Ucraina'', a spus ea, în timpul unei conferințe de 

presă. Potrivit acesteia, ''confirmările care au fost făcute publice, zilele acestea, de către partea ucraineană și de 

către Statele Unite, secretarul de stat adjunct Victoria Nuland, nu oferă nicio ocazie Washingtonului să tacă și de 

această dată''. (www.ria.ru - 9 martie) /vdraguta/dsirbu 

RIA NOVOSTI: Reacția MAE al Rusiei la declarațiile autorităților de la Tokyo cu privire la 

sancțiunile antirusești  

RADOR (9 martie) - Reacția Ministerului rus al Afacerilor Externe la declarațiile autorităților de la Tokyo 

cu privire la sancțiunile antirusești nu a întârziat să vină. Comentând declarațiile oficialilor de la Tokyo cu privire 

la sancțiunile occidentale impuse Rusiei, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria 

Zaharova, a precizat: ''Aceste declarații dăunează Japoniei''. Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe a 

declarat, comentând declarațiile autorităților Japoniei, pe fondul sancțiunilor occidentale asupra ''propriilor teritorii 

japoneze'', în legătură cu Insulele Kurile, că astfel de declarații dăunează propriilor interese ale autorităților de la 

Tokyo. ''Din păcate, Japonia s-a alăturat în mod activ curentului occidental, îndeplinește toate instrucțiunile fără a 

riposta, fără să înțeleagă că ea își prejudiciază propriile sale interese, propriile sale probleme, după cum chiar 

reprezentanții ei au susținut, care ar fi putut fi rezolvate în context politic, diplomatic, cu țara noastră. Se pare, că 

ei efectiv nu înțeleg cât de distructiv acționează față de propriile lor interese naționale'', a declarat purtătorul de 

cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, la Radio Sputnik. (www.ria.ru - 9 martie) 

/vdraguta/dsirbu 

INTERFAX: Peskov a anunțat că Administrația de la Kremlin nu a fost informată despre demisia 

președintelui Băncii Centrale a Rusiei  

RADOR (9 martie) - Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, a anunțat că 

Administrația de la Kremlin nu a fost informată despre demisia președintelui Băncii Centrale a Rusiei, Elvira 

Nabiullina. ''Nu, nu deținem informații...'', a declarat Peskov. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui 

rus, Vladimir Putin, a fost întrebat de jurnaliști cum evaluează șeful statului activitatea Băncii Centrale a Rusiei în 

condițiile actuale. ''Președintele a evaluat în mod repetat activitatea Băncii Centrale...'', a răspuns Peskov. 

(www.interfax.ru  - 9 martie) /vdraguta/dsirbu 

REUTERS: Prima declarație publică a Rusiei privind motivul neparticipării la audierile din 

Curtea de Justiție de la Haga  

RADOR (9 martie) - Rusia nu a luat parte la audierile de la Curtea Internațională de Justiție, în procesul 

intentat de Ucraina pentru a încerca să pună capăt ostilităților de pe teritoriul său, din cauza "absurdității" acestui 

dosar, a scris Ministerul de Externe rus pe pagina sa de Twitter, miercuri - aceasta fiind prima declarație publică a 

Rusiei pe această temă. Rusia nu a participat, luni, la audierile de la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, 

care este instanța ONU creată pentru soluționarea disputelor dintre state. Ucraina a argumentat că Rusia a încercat 

în mod eronat să își justifice invazia în baza unor afirmații false, potrivit cărora Moscova atacă în scop de 

autoapărare, pentru a preveni un genocid. Potrivit comunicatului de pe Twitter, Rusia nu a luat parte la audieri, 

"dată fiind aparenta absurditate a dosarului". (REUTERS - 9 martie, ora 13:24) /mbrotacel/dsirbu 
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REUTERS: Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a ajuns în Antalya, pentru convorbiri cu 

omologul său ucrainean  

RADOR (9 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a ajuns miercuri în Antalya, a transmis pentru 

Reuters un martor. Dl Lavrov ajunge în Turcia înaintea convorbirilor planificate pentru joi cu omologul său 

ucrainean, Dmitro Kuleba. Întrevederea va fi prima de acest fel dintre cei doi înalți diplomați după invazia Rusiei 

în Ucraina, în urmă cu două săptămâni. (REUTERS - 9 martie) /cstoica/sdm2 

INTERFAX: Lista țărilor neprietenoase față de Rusia nu este definitivă, ci poate fi modificată, a 

spus Dmitri Peskov.  

RADOR (9 martie) - "Evident că nu este definitivă...'', le-a declarat jurnaliștilor Dmitri Peskov, purtătorul 

de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, răspunzând astfel la întrebarea dacă această listă ar putea fi extinsă. 

"Aceasta nu este o dogmă, ci este un ghid în plină acțiune și poate fi modificat'', a adăugat el. Guvernul rus a 

aprobat recent o listă a statelor și teritoriilor străine care comit acțiuni neprietenoase împotriva Federației Ruse, 

companiilor și cetățenilor ruși. Lista include statele membre ale Uniunii Europene, Australia, Albania, Andorra, 

Regatul Unit (inclusiv insula Jersey și teritoriile britanice de peste mări - insula Anguilla, Insulele Virgine 

Britanice, Gibraltar), Islanda, Canada, Liechtenstein, Micronezia, Monaco, Noua Zeelandă, Norvegia, Republica 

Coreea, San Marino, Macedonia de Nord, Singapore, SUA, Taiwan, Ucraina, Muntenegru, Elveția și Japonia. 

(www.interfax.ru  - 9 martie) /vdraguta/dsirbu 

RIA NOVOSTI: Kremlinul a anunțat care sunt măsurile întreprinse pentru a învinge SUA în 

războiul economic  

RADOR (9 martie) -  Kremlinul a anunțat miercuri măsurile pe care le va întreprinde pentru a învinge Statele 

Unite în războiul economic. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, a precizat în 

acest context: ''Pentru a învinge Statele Unite în războiul economic, Rusia trebuie să acționeze în favoarea 

propriilor sale interese''. ''Să facem ceea ce se potrivește cel mai bine intereselor noastre'', a specificat Peskov, 

răspunzând astfel la o întrebare adresată de jurnaliști. Țările occidentale au introdus noi sancțiuni antirusești, din 

cauza situației din Ucraina. În mod special, numeroase bănci importante din Federația Rusă, inclusiv Sberbank și 

VTB, sunt vizate de acestea. Uniunea Europeană, SUA, Canada și o serie de alte țări au închis spațiul lor aerian 

pentru aeronavele rusești. Un număr mare de companii de stat din Rusia au avut dificultăți în a atrage capital străin. 

Au fost impuse sancțiuni pentru furnizarea de produse de înalte tehnologii, tehnologii esențiale către Rusia. Pe 8 

martie, Statele Unite au impus o interdicție privind importul de petrol rusesc și o serie de produse petroliere, gaze 

naturale lichefiate (GNL) și cărbune, după ce Marea Britanie a anunțat și ea că până la sfârșitul anului 2022, va 

sista importul de petrol și produse petroliere din Rusia. După cum a mai declarat Dmitri Peskov, purtătorul de 

cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, sancțiunile occidentale sunt foarte grave, Rusia s-a pregătit pentru ele 

din timp. El a adăugat că acestea necesită analiză și coordonare din partea ministerelor pentru a dezvolta măsuri 

de răspuns, care să răspundă intereselor Federației Ruse. Companiile occidentale care refuză să colaboreze cu 

Rusia au făcut acest lucru sub o presiune enormă, dar Rusia va rezolva toate problemele din economia sa, pe care 

Occidentul le creează, a declarat recent ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. (www.ria.ru - 9 martie) 

/vdraguta/dsirbu 

RIA NOVOSTI: Rusia s-a pregătit din timp pentru sancțiuni, a declarat Dmitri Peskov  

RADOR (9 martie) - Rusia s-a pregătit din timp pentru sancțiuni, pentru a minimiza consecințele lor, a 

declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin. ''Sancțiunile occidentale 

împotriva Federației Ruse erau de așteptat și, drept urmare, am început pregătirile din timp pentru a lua măsuri de 

minimizare a consecințelor acestora'', a adăugat Dmitri Peskov. ''Am anunțat în mod repetat că, practic, ne așteptam 

la sancțiunile și o varietate de seturi de sancțiuni au fost elaborate cu atenție, fiind luate în considerare în prealabil 

de noi. Pregătirile au fost, de asemenea, începute în avans pentru a minimiza consecințele diferitelor seturi de 

sancțiuni', a precizat Peskov, răspunzând astfel la întrebarea dacă partea rusă se aștepta la asemenea consecințe 

economice. (www.ria.ru - 9 martie) /vdraguta/cpodea 
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RIA NOVOSTI: Putin va discuta cu membrii Cabinetului despre minimizarea consecințelor 

sancțiunilor  

RADOR (9 martie) - Joi, 10 martie, președintele Putin va discuta cu membrii actualului guvern rus despre 

minimizarea consecințelor sancțiunilor asupra economiei ruse. Putin va prezida o reuniune joi, 10 martie, în cadrul 

căreia vor fi examinate măsuri de minimizare a consecințelor sancțiunilor asupra economiei ruse, anunță 

Administrația Prezidențială Rusă. În cadrul acestei reuniuni, ministrul rus interimar pentru situații de urgență va 

prezenta un raport despre cazarea refugiaților din estul Ucrainei în regiunile din Rusia. (www.ria.ru - 9 martie) 

/vdraguta/cpodea 

TASS: Convorbire telefonică Vladimir Putin - Abdel Fattah el-Sisi despre obiectivele și motivele 

operațiunii Rusiei în Ucraina  

RADOR (9 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut, miercuri, o convorbire telefonică cu 

omologul său egiptean, Abdel Fattah el-Sisi, în timpul căreia a fost discutată situația din Ucraina, a anunțat 

serviciul de presă al Kremlinului. "La solicitarea lui Abdel Fattah el-Sisi, Vladimir Putin i-a vorbit despre motivele 

și obiectivele operațiunii militare speciale a Rusiei pentru apărarea Donbasului și l-a informat despre activitatea 

Rusiei în negocierile cu reprezentanții ucraineni" - se arată în comunicat. "Președintele Egiptului a mulțumit părții 

ruse pentru eforturile întreprinse la evacuarea cetățenilor egipteni din zona de conflict" - se arată în comunicat. 

Vladimir Putin și președintele Egiptului și-au exprimat interesul pentru continuarea cooperării în turism și 

agricultură. (www.tass.ru - 9 martie) /ssirbu/cpodea 

REUTERS: Autoritățile din Rusia recunosc implicarea unor recruți în operațiunea din Ucraina, 

unii fiind luați prizonieri  

RADOR (9 martie) - Ministerul rus al Apărării a recunoscut miercuri că unii recruți au luat parte la conflictul 

cu Ucraina, după ce președintele Vladimir Putin a negat în mod repetat acest lucru, afirmând că acolo au fost 

trimiși doar soldați și ofițeri profesioniști. Ministerul a comunicat că unii dintre ei, din unități de aprovizionare, au 

fost luați prizonieri de armata ucraineană. "Din păcate, am descoperit mai multe fapte despre prezența recruților 

în unitățile care participă la operațiunea militară specială din Ucraina. Practic, toți astfel de soldați au fost retrași 

în Rusia", se afirmă în comunicatul în care se mai promite evitarea unor astfel de situații în viitor. (REUTERS - 9 

martie) /opopescu/gpodea 

RIA NOVOSTI: Duma de Stat pregătește adrese către ONU, APCE, OSCE privind laboratoarele 

biologice americane din Ucraina  

RADOR (9 martie) - Consiliul Dumei de Stat a sprijinit propunerea președintelui camerei, Viaceslav 

Volodin, de pregătire a un proiect de apel către organizațiile internaționale - ONU, APCE, AP OSCE - cu privire 

la necesitatea de a investiga activitatea laboratoarelor biologice din Ucraina. "Să dăm instrucțiuni Comitetului 

Dumei de Stat pentru afaceri externe și Comitetului de Apărare să pregătească un proiect de apel către organizațiile 

internaționale - ONU, APCE, AP OSCE - cu privire la necesitatea investigării activității laboratoarelor biologice 

din Ucraina. Vom analiza această problemă în ședința plenară din 11 martie, a declarat Volodin, în timpul reuniunii 

Consiliului Dumei, citate de canalul Telegram al camerei inferioare a Parlamentului rus. Potrivit afirmațiilor 

acestuia, este important ca structurile internaționale să cunoască această situație și să intervină. "Reprezentanții 

Departamentului de Stat încearcă să ascundă publicului faptele legate de laboratoarele biologice de pe teritoriul 

ucrainean, pentru ca nimeni să nu știe cu ce s-au ocupat acolo" - a adăugat parlamentarul rus. Viaceslav Volodin 

a mai propus să i se dea instrucțiuni vicepreședintelui Dumei de Stat, Irina Iarova, să analizeze, joi, problema 

înființării unei comisii parlamentare, care să investigheze activitatea biolaboratoarelor americane din Ucraina. 

Potrivit canalului Telegram al camerei inferioare, Consiliul Dumei a sprijinit aceste propuneri. Menționăm că, 

Ministerul rus al Apărării a efectuat, anterior, o prezentare, care arată că Statele Unite ale Americii au cheltuit 

peste 200 de milioane de dolari pe activitățile desfășurate la laboratoarele biologice din Ucraina, care au participat 

la un program biologico-militar al SUA. În legătură cu faptele activității biologice militare a SUA în Ucraina, 

Federația Rusă nu exclude lansarea unui mecanism de consultări în temeiul Convenției privind interzicerea armelor 
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biologice și cu toxine (BTWC), a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. 

https://ria.ru/20220309/biolaboratorii-1777332018.html (www.ria.ru - 9 martie) /ssirbu/gpodea 

TASS: Convorbire telefonică Vladimir Putin - Olaf Scholz  

RADOR (9 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, au avut, 

miercuri, o convorbire telefonică, în timpul căreia au discutat variante ale eforturilor politico-diplomatice în 

contextul situației din Ucraina, a anunțat serviciul de presă al Kremlinului. "În contextul evoluțiilor din jurul 

operațiunii militare speciale de apărare a Donbasului, au fost discutate variante ale eforturilor politico-diplomatice, 

în special rezultatele celei de-a treia runde de negocieri între delegația rusă și reprezentanții autorităților de la 

Kiev" - se arată în comunicat. În timpul convorbirii dintre Putin și Scholz, o atenție deosebită a fost acordată 

aspectelor umanitare ale situației din Ucraina. Vladimir Putin l-a informat pe Olaf Scholz despre măsurile privind 

organizarea coridoarelor umanitare pentru evacuarea civililor din Ucraina. (www.tass.ru - 9 martie) 

/ssirbu/schelaru 

TASS: Rusia va trimite la OIAC datele despre pericolul provocărilor cu arme chimice în Ucraina  

RADOR (9 martie) - Rusia va trimite în curând, la secretariatul tehnic al Organizației pentru Interzicerea 

Armelor Chimice (OIAC), documente privind pericolul provocărilor cu arme chimice în Ucraina, a declarat, 

miercuri, la postul de televiziune "Rossia-24", reprezentantul permanent al Federației Ruse pe lângă OIAC, 

Aleksandr Șulghin. "În raport cu ceea ce vedem acum în Ucraina, aceste planuri, temeri, că va fi o provocare 

chimică, sunt o chestiune foarte serioasă. Azi sau cel târziu mâine dimineață vom trimite documentele la 

secretariatul tehnic" - a declarat Șulghin. (www.tass.ru - 9 martie) /ssirbu/sdm2 

CNN: Ungaria condamnă acțiunile Rusiei în Ucraina, dar se opune sancționării sectorului 

energetic rusesc (Viktor Orban)  

RADOR (9 martie) - Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat marți că, în timp ce Ungaria condamnă 

atacul Rusiei în Ucraina, nu sprijină sancțiunile împotriva Moscovei care acoperă și interdicțiile pe importurile 

energetice din Rusia. "Condamnăm ofensiva militară a Rusiei și condamnăm războiul, dar nu vom permite 

familiilor de unguri să plătească prețul acestui război - motiv pentru care sancțiunile nu trebuie extinse și asupra 

importurilor de petrol și gaze naturale", a declarat Viktor Orban, după convorbiri bilaterale la Londra cu premierul 

britanic, Boris Johnson. Prelungirea sancțiunilor și asupra sectorului energetic al Rusiei ar reprezenta "o povară 

disproporționat de grea" pentru Ungaria, a mai spus premierul Orban. Majoritatea importurilor de petrol și gaze 

naturale ale Ungariei provin din Rusia, iar 90% dintre familiile ungare au încălzire pe gaze, deci economia Ungariei 

"pur și simplu nu ar funcționa fără petrolul și gazul rusesc", a subliniat Viktor Orban. (CNN INTERNATIONAL, 

9 martie, ora 1:00) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Prima doamnă a Ucrainei condamnă Rusia pentru suferința produsă poporului ucrainean  

RADOR (9 martie) - Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a transmis un mesaj în care condamnă 

Rusia, pe fondul refugierii a milioane de ucraineni din calea războiului. "Priviți în ochii acestor femei și copii 

obosiți care poartă în inimile lor suferința și durerea că lasă îi urmă pe cei dragi ai lor, lasă în urmă viața lor așa 

cum o știau", se arată în mesajul transmis de Prima Doamnă a Ucrainei. Peste două milioane de ucraineni au fugit 

din țară pentru a se pune la adăpost de invazia forțelor ruse. (CNN INTERNATIONAL, 9 martie, ora 3:00) 

/mbaciu/ilapadat 

CNN: Străinii care vor să lupte pentru Ucraina pot primi cetățenie ucraineană, a declarat guvernul 

ucrainean  

RADOR (9 martie) - Ministrul adjunct de interne din Ucraina, Yevhen Yenin, a declarat marți că străinii 

care se oferă voluntari să lupte pentru Ucraina vor fi eligibili pentru a primit cetățenie ucraineană, informează 

agenția ucraineană de știri Ukrinform. "Ucraina formează Legiunea de Apărare Teritorială, compusă din străini 

care doresc să se alăture rezistenței împotriva agresorilor ruși și să apere securitatea mondială", subliniază 

Ukrinform, citându-l pe Yevhen Yenin, care a precizat că numărul voluntarilor străini este în creștere. "Acești 
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voluntari vor semna un contract, vor primi pașaport militar, care va fi ulterior înlocuit cu un permis de rezidență. 

În viitor, dacă vreunul dintre acești străini dorește să devină cetățean ucrainean, legislația noastră permite 

îndeplinirea acestei dorințe", a mai spus Yevheni Yenin. Săptămâna trecută, președintele ucrainean, Volodimir 

Zelenski, a anunțat că primii 16.000 de luptători străini au ajuns în Ucraina pentru a lupta împotriva Rusiei. CNN 

nu a putut confirma aceste informații și cifre. Ambasadele Ucrainei sprijină efortul de recrutare de luptători străini, 

uneori chiar și a unor persoane fără niciun fel de pregătire militară. (CNN INTERNATIONAL - 9 martie, ora 6:00) 

/mbaciu/dsirbu 

UNIAN: Investigații în patru țări ale UE privind crimele de război comise de Rusia în Ucraina  

RADOR (9 martie) - Procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, a anunțat că patru țări europene au 

început deja investigarea crimelor de război comise de Rusia în Ucraina. Potrivit Irinei Venediktova, este vorba 

despre Lituania, Polonia, Estonia și Germania. "Coaliția globală pentru justiție se extinde în fiecare zi. Împreună, 

vom câștiga pe frontul juridic" - a subliniat procurorul general ucrainean. UNIAN amintește că, la începutul lunii 

martie, Curtea Penală Internațională a demarat investigarea acuzațiilor de crime de război aduse Rusiei de 39 de 

state. (www.unian.net - 9 martie) /sdan/cvanatoru 

REUTERS: Rusia afirmă că Ucraina plănuia un atac în regiunea Donbas, în luna martie  

RADOR (9 martie) - Ministerul rus al Apărării a afirmat miercuri că a obținut documente secrete ce 

demonstrează că Ucraina plănuia un atac în luna martie asupra separatiștilor din estul Ucrainei susținuți de Rusia. 

Ministerul a publicat șase pagini de documente despre care afirmă că dovedesc faptul că Kievul plănuia un atac 

militar asupra regiunii separatiste din Donbas. Reuters nu a avut posibilitatea de a verifica documentele - scrise în 

limba ucraineană -, ce par să detalieze pregătiri ofensive ale unor unități tactice. (REUTERS - 9 martie, ora 8:36) 

/mbrotacel/cvanatoru 

EVROPEISKA PRAVDA: Ministrul de externe al Ucrainei: "Suntem duri cu partenerii care 

încearcă să ne înșele"  

RADOR (9 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat că Ucraina va continua să 

facă presiuni asupra țărilor și companiilor occidentale pentru a consolida sancțiunile împotriva Federației Ruse. 

"Nimic nu este ușor. Există multe conversații complexe, combinații. Există încercări ale unor parteneri de a se 

limita la jumătate de decizie (cu privire la noi sancțiuni). Unii încearcă să tragă de timp. Dar noi nu încetinim. 

Uneori, partenerii dau vina pe președinte, pe mine, pe noi toți, pentru că suntem duri. Da, suntem duri. Uneori, 

suntem și nemiloși. Mai ales cu cei care încearcă să ne înșele câte puțin" - a scris ministrul pe Facebook. "Suntem 

așa pentru că fiecare armă, fiecare sancțiune, fiecare companie care pleacă din Rusia ne apropie de victorie, 

salvează vieți, salvează o copilărie fără teamă, o casă, un spital sau o școală nedistruse. Ucraina învârte roata 

istoriei, iar partenerii ne ajută" - a adăugat șeful diplomației ucrainene. (www.eurointegration.com.ua - 9 martie) 

/sdan/cvanatoru 

EVROPEISKA PRAVDA: Biroul Președintelui de la Kiev nu exclude discuții despre o posibilă 

neutralitate a Ucrainei  

RADOR (9 martie) - Șeful adjunct al cancelariei prezidențiale ucrainene, Igor Jovkva, a declarat pentru 

postul german ARD că nu exclude discuțiile despre o posibilă neutralitate a Ucrainei în negocierile cu Federația 

Rusă - scrie Evropeiska Pravda. "Astfel de probleme ar putea fi discutate în cadrul negocierilor. Este foarte posibil" 

- a afirmat Jovkva, răspunzând la întrebarea dacă Ucraina este pregătită să accepte un statut de țară neutră la 

negocierile cu Rusia. Totodată, oficialul a pledat pentru o întâlnire la nivel prezidențial, subliniind că negocieri 

serioase pot avea loc numai dacă Vladimir Putin se va întâlni cu Volodimir Zelenski. "Zelenski este pregătit. Din 

păcate, partea rusă nu dorește să facă acest pas. Partenerii internaționali ar trebui să ajute la organizarea unei astfel 

de întâlniri. Cu toate acestea, astfel de negocieri și un posibil acord ar putea avea loc numai după încetarea 

ostilităților și încetarea focului" - a adăugat Igor Jovkva. La o astfel de întâlnire, a menționat oficialul, ar putea 

avea loc discuții despre cum ar arăta o posibilă neutralitate a Ucrainei. "Avem nevoie de garanții puternice pentru 

ca această situație să nu se mai repete" - a remarcat Jovkva. (www.eurointegration.com.ua - 9 martie) /sdan/dsirbu 
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UKRAINSKA PRAVDA: Zelenski, într-un mesaj către soldații ruși: "Încă vă puteți salva! Ieșiți 

din casele noastre!"  

RADOR (9 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut soldaților ruși să pună capăt 

războiului și să se întoarcă acasă, pentru că poporul ucrainean va rezista până la capăt. "Soldați ruși, mai aveți 

șansa să supraviețuiți! Aproape două săptămâni de rezistență v-au arătat că nu ne vom preda, că ne vom lupta până 

ne recuperăm pământul și până vom da un răspuns complet pentru toți oamenii noștri uciși. Pentru copiii morți. 

Încă vă puteți salva! Trebuie doar să plecați. Nu-i credeți pe comandanții voștri atunci când vă spun că mai aveți 

o șansă în Ucraina. Nimic nu vă așteaptă aici. Pe lângă captivitate sau moarte, ne luați viața și o dați pe a voastră. 

Iar noi știm - avem interceptări - comandanții voștri înțeleg deja totul. Războiul trebuie să se încheie. Trebuie să 

revenim la pace. Ieșiți din casele noastre! Plecați acasă!" - se arată într-un mesaj video adresat de Zelenski 

soldaților ruși. (www.pravda.com.ua - 9 martie) /sdan/dsirbu 

RBC: Centrala nucleară de la Cernobîl este complet dezactivată - anunță autoritățile ucrainene  

RADOR (9 martie) - Operatorul care gestionează transporturile de energie electrică în Ucraina, Ukrenergo, 

a anunțat miercuri că din cauza acțiunilor invadatorilor ruși, centrala nucleară de la Cernobîl a fost complet 

dezactivată. Luptele continuă în zona respectivă, ceea ce face imposibilă demararea reparațiilor și restabilirea 

alimentării cu energie electrică a centralei. "Ukrenergo monitorizează situația și va informa despre orice modificare 

survenită" - se arată într-un comunicat. RBC amintește că Centrala Nucleară Cernobîl a fost capturată de 

invadatorii ruși în prima zi a invaziei în Ucraina, pe 24 februarie. Sistemele de monitorizare a materialelor nucleare 

de la Cernobîl au încetat să mai transmită date către Agenția Internațională pentru Energie Atomică. (www.rbc.ua 

- 9 martie) /sdan/dsirbu 

RBC: Zelenski i-a amenințat pe politicienii ucraineni care caută "pârghii către Rusia"  

RADOR (9 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un mesaj de amenințare pentru 

politicienii ucraineni care continuă să desfășoare acțiuni menite să divizeze țara. "Primim semnale că unii oameni 

din Ucraina au decis că nu pot lupta împreună cu toată lumea și, cumva, încearcă să facă ceva separat, pentru ceva 

al lor, în beneficiul lor. Primim diverse semnale că unii politicieni caută, din nou, pârghii către Rusia, iar alții 

lucrează, din nou, la o scindare, sfidând unitatea. Vreau să spun un singur lucru și o singură dată: Văd ce faceți! 

Dacă mai aud un semnal, răspunsul va fi rapid, așa cum ar trebui fie pe timp de război. Slavă Domnului, oamenii 

noștri și-au dat seama deja cum stau lucrurile" - a subliniat Volodimir Zelenski, într-un mesaj video transmis 

miercuri. (www.rbc.ua - 9 martie) /sdan/dsirbu 

RBC: Erdoğan  despre întâlnirea dintre Kuleba și Lavrov: Sperăm că va reprezenta un bun pretext 

pentru a continua reglementarea conflictului  

RADOR (9 martie) - Referindu-se la apropiata întrevedere dintre ministrul ucrainean de externe, Dmitro 

Kuleba și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat că 

speră că această întâlnire să reprezinte un bun motiv pentru reglementarea conflictului. Președintele turc și-a 

exprimat convingerea că întâlnirea dintre miniștrii de externe ai Ucrainei și Rusiei, Dmitro Kuleba și Serghei 

Lavrov, va deveni o bună ocazie pentru o reglementare continuă a războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei. 

Discuțiile dintre șefii celor două diplomații vor avea loc pe 10 martie, relatează RBC-Ucraina, cu referire la 

''Hurriyet''. ''Poziția Turciei ca țară cheie capabilă să discute cu ambele părți (Ucraina și Rusia - n.red.) este extrem 

de apreciată în întreaga lume. Vom continua comunicarea pe cale diplomatică, din data de 11 până în data de 13 

martie, la Forumul Antalya. Ne dorim ca la întâlnirea de mâine, în cadrul căreia se vor întâlni pentru prima dată 

miniștrii de externe ai Ucrainei și Rusiei, să ducă la un acord în plină desfășurare'', a spus președintele turc. 

Reamintim, pe 10 martie, Kuleba și Lavrov se vor întâlni la Antalya. Kuleba a declarat că decizia de a înceta 

ostilitățile și de retragere a forțelor armate ruse din Ucraina este deja pe masă. (www.rbc.ua - 9 martie) 

/vdraguta/dsirbu 
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RBC: Trei cerințe cheie pe care ministrul de externe al Ucrainei le va prezenta părții ruse la 

discuțiile din Turcia  

RADOR (9 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, se va întâlni joi, în Antalya, cu 

omologul său rus, Serghei Lavrov - transmite RBC. Cu o zi înaintea întâlnirii, șeful diplomației ucrainene a anunțat 

trei cerințe cheie pe care le va prezenta lui Lavrov în timpul discuțiilor din Turcia. Într-un mesaj video, Kuleba a 

transmis că partea ucraineană va cere "încetarea focului, eliberarea teritoriilor ocupate și soluționarea problemelor 

umanitare". Kuleba a menționat că nu are așteptări semnificative de la aceste negocieri, însă a subliniat că partea 

ucraineană va depune toate eforturile. "Așteptările mele de la aceste discuții sunt reținute. Nu-mi fac mari speranțe, 

dar interesul nostru este să înceteze focul, să ne fie eliberate teritoriile, iar al treilea punct este o soluție 

necondiționată pentru toate dezastrele umanitare create de armata rusă" - a afirmat ministrul. (www.rbc.ua - 9 

martie) /sdan/dsirbu 

UKRINFORM: Volodimir Zelenski a supraviețuit unui număr de zece tentative de asasinare  

RADOR (9 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a supraviețuit după ce zece tentative de 

asasinat au fost împiedicate de serviciile speciale - a anunțat, miercuri, Mihailo Podoliak, membru al delegației 

Ucrainei la negocierile cu Rusia și consilier al șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev. "Partenerii noștri străini 

vorbesc despre două-trei tentative. Cred că au fost peste zece de astfel de încercări. Pentru că avem în permanență 

informații operative că sunt grupuri de sabotaj care vor să intre în cartierul guvernamental etc. Avem o rețea 

puternică de informații și contrainformații - urmăresc totul și toate aceste grupuri de sabotaj sunt lichidate 'din 

mers'. Adică înțelegem toate planurile și, în funcție de acestea, serviciile noastre de spionaj își desfășoară 

activitatea necesară" - a explicat Podoliak, într-un interviu pentru Ukrainska Pravda. "Din punct de vedere al 

securității, nu pot vorbi despre anumite aspecte. Aceste riscuri nu au dispărut nicăieri. Serviciile de informații 

occidentale au dreptate când spun că ținta principală a domnului Putin a fost domnul Zelenski, în ceea ce privește 

atacarea cartierului guvernamental și încercarea de a asasina conducătorul cheie al țării" - a adăugat Mihailo 

Podoliak. (www.ukrinform.ua - 9 martie) /sdan/lalexandrescu 

REUTERS: Autoritățile din Ucraina au cerut încetarea focului pentru a repara rețeaua electrică 

care deservește centrala nucleară de la Cernobîl  

RADOR (9 martie) - Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a declarat miercuri că Rusia trebuie să 

accepte de urgență o încetare temporară a focului pentru a permite repararea unei linii electrice spre centrala 

nucleară de la Cernobîl, adăugând că ar putea avea scurgeri de radiații dacă întreruperea furnizării energiei electrice 

continuă. "Generatoarele diesel de rezervă au o capacitate de 48 de ore pentru a alimenta Centrala Nuclear-

Electrică din Cernobîl. După aceea, sistemele de răcire ale instalației de depozitare a combustibilului nuclear uzat 

se vor opri, făcând scurgerile de radiații iminente", a afirmat el pe Twitter. (REUTERS - 9 martie) 

/opopescu/gpodea 

KORRESPONDENT: Reprezentant al lui Zelenski, despre începutul invaziei ruse: "Nu știam data 

atacului"  

RADOR (9 martie) - Mihailo Podoliak, membru al delegației Ucrainei la negocierile cu Rusia și consilier 

al șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev, a declarat că autoritățile ucrainene nu aveau informații că Rusia va 

ataca țara pe 24 februarie. "Nu, nu a existat data concretă de 24 februarie. Au fost multe date: 20, 22, 16 februarie. 

De asemenea, americanii nu au putut ști ora exactă și asta nu ține de serviciile lor de informații" - a explicat 

Podoliak, într-un interviu pentru Ukrainska Pravda. Reprezentantul Biroului Președintelui de la Kiev a fost întrebat 

și de ce autoritățile ucrainene nu au reacționat în mod activ la avertismentul Occidentului cu privire la o posibilă 

invazie rusă la scară largă. "Campania de informare despre un posibil atac rusesc a început undeva la sfârșitul lunii 

octombrie a anului trecut. A fost puțin ciudat pentru noi. A escaladat totul, mai ales în decembrie și ianuarie, dar 

nimeni nu a întreprins nicio acțiune preventivă. Adică toate acțiunile pe care acum le întreprind partenerii noștri 

puteau fi întreprinse parțial preventiv, astfel încât Rusia să poată evalua volumul problemelor din punct de vedere 

economic" - a răspuns Mihailo Podoliak. "Când am primit această informație, serviciile noastre, de asemenea, își 

desfășurau activitatea și am văzut acest lucru - pregăteam infrastructura administrativă pentru Legea marțială. Dar 
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am înțeles că, dacă începem să facem presiuni asupra oamenilor prin mass-media, panica va fi de așa natură, încât 

nu vom putea controla situația. Războiul este război, dar, înainte de război, prin astfel de reacții, am fi spart complet 

întreaga economie și astăzi ne-ar fi fost mult mai greu. Și s-a dovedit că suntem pregătiți din punct de vedere 

economic și managerial pentru orice" - a mai declarat reprezentantul cancelariei prezidențiale ucrainene. 

(www.korrespondent.net - 9 martie) /sdan/cpodea 

REUTERS: Liderii UE au păreri diferite cu privire la admiterea Ucrainei în blocul comunitar  

RADOR (9 martie) - Liderii Uniunii Europene au opinii diferite cu privire la plasarea fermă a Ucrainei pe 

calea aderării, a declarat miercuri un oficial al blocului comunitar, cu o zi înainte ca șefii statelor membre să discute 

cererea de aderare rapidă înaintată de conducerea de la Kiev. Oficialul, implicat în pregătirea summitului UE de 

la Versailles și care a vorbit sub rezerva anonimatului, a declarat că toți liderii sunt în favoarea consolidării 

relațiilor cu Ucraina. "Dar întrebarea este dacă ajunge la un consens cu privire la extindere, ceea ce uneori este 

mai complicat", a adăugat el. (REUTERS - 9 martie) /opopescu/schelaru 

RIA NOVOSTI: Biroul președintelui ucrainean a anunțat că Volodimir Zelenski este gata de 

dialog cu Vladimir Putin  

RADOR (9 martie) - Adjunctul șefului Biroului președintelui ucrainean a anunțat că Volodimir Zelenski 

este gata de dialog direct cu Vladimir Putin. "Suntem gata pentru soluționarea diplomatică a conflictului" - a 

declarat acesta, adăugând că partea ucraineană este gata de dialog cu Federația Rusă asupra unui șir întreg de 

probleme. (www.ria.ru - 9 martie) /ssirbu/gpodea 

BBC: Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko a cerut lumii să nu aibă încredere în Vladimir 

Putin  

RADOR (9 martie) - Noi tentative de evacuare a civililor ucraineni din unele zone cele mai afectate de 

invazia rusă s-au confruntat din nou cu probleme. Vorbind pentru BBC, fostul președinte ucrainean Petro 

Poroșenko l-a învinuit pentru asta pe liderul rus, Vladimir Putin: "Din păcate, am avut experiențe foarte neplăcute 

în timpul președinției mele în ceea ce privește comunicarea cu Putin. Cererea mea către întreaga lume este 

următoarea: vă rog, nu aveți încredere în Putin. Pentru că Putin mi-a promis de multe ori coridoare umanitare, 

încetarea focului, retragerea trupelor ruse și multe alte lucruri. Niciunul dintre acestea, în timpul celor cinci ani ai 

mandatului meu, în cei opt ani de război sângeros, nu s-a îndeplinit. Putin nu și-a respectat niciodată cuvântul dat". 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 9 martie, ora 17:01) /opopescu/cpodea 

MTI: Viktor UNIAN: Întâlnirea Zelenski - Putin: Kievul cere Germaniei să ajute la organizarea 

convorbirilor  

RADOR (9 martie) - Ucraina s-a adresat cancelarului german, Olaf Scholz, pentru ajutor în organizarea unei 

întâlniri între președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat 

adjunctul șefului Biroului președintelui Ucrainei, Ihor Jovkva, în emisiunea Tagesschau de la postul de televiziune 

german ARD. Potrivit lui Jovkva, partenerii internaționali trebuie să ajute la organizarea acestei întâlniri, în cadrul 

căreia "ar putea fi discutate multe aspecte". Anterior, s-a anunțat că în cazul unei întâlniri personale cu Putin, 

Volodimir Zelenski l-ar fi îndemnat să pună capăt războiului. https://www.unian.net/politics/vstrecha-zelenskogo-

i-putina-kiev-prosit-germaniyu-pomoch-organizovat-peregovory-novosti-ukraina-11736832.html 

(www.unian.net - 9 martie) /ssirbu/cpodea 

KORRESONDENT: Zelenski susține că războiul poate fi încheiat doar în urma unor negocieri 

directe cu Putin  

RADOR (9 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat pentru Bild că războiul poate fi 

încheiat doar printr-un dialog direct cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe baza unui compromis reciproc - scrie 

UNIAN. "În fiecare negociere, scopul meu este să pun capăt războiului cu Rusia. De asemenea, eu sunt gata să fac 

anumiți pași. Pot fi acceptate compromisuri, dar acestea nu ar trebui să presupună o trădare a țării mele. Cealaltă 
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parte trebuie să fie și ea pregătită pentru compromisuri. De aceea se și numesc compromisuri. Numai așa putem 

ieși din această situație" - a explicat liderul ucrainean. Volodimir Zelenski a remarcat că, deocamdată, nu poate 

vorbi despre detalii, din moment ce nu a existat un contact direct cu Putin. "Numai după negocieri directe între cei 

doi președinți vom putea pune capăt acestui război" - a subliniat președintele ucrainean. (www.korrespondent.net 

- 9 martie) /sdan/sdm2 

RBC: Oficial de securitate ucrainean: "Victoria va fi a noastră - aceasta este prognoza serviciilor 

secrete americane"  

RADOR (9 martie) - Secretarul Consiliului de Securitate și Apărare Națională de la Kiev, Oleksi Danilov, 

este încrezător că Ucraina va câștiga războiul cu Federația Rusă. Potrivit acestuia, serviciile de informații 

americane, de asemenea, sunt încrezătoare în victoria poporului ucrainean. Danilov a subliniat că armata 

ucraineană va învinge, dar nici inamicul nu trebuie subestimat. "Victoria va fi a noastră. Acestea sunt prognozele 

comunității de informații americane. Va fi greu? Da, pentru că nu trebuie să subestimăm inamicul. Noi îl lovim în 

toate din direcțiile, dar el se târăște ca o lăcustă. Însă noi știm că vom rezista. Acesta este pământul nostru, nu 

avem unde să ne retragem și îl vom apăra" - a afirmat oficialul. (www.rbc.ua - 9 martie) /sdan/sdm2 

UNIAN: Zelenski explică de ce a ales să rămână în Ucraina  

RADOR (9 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a povestit, într-un interviu pentru Bild, de 

ce nu a părăsit țara și ce simte familia sa în legătură cu această decizie. Liderul ucrainean a menționat că familia îi 

spune că ar trebui să rămână în Ucraina. "Ei (membrii familiei - n.r.) sunt mândri de mine. Sunt mândri că suntem 

ucraineni. Ei înțeleg că aș fi putut scăpa sau să fiu în siguranță. Dar mă înțeleg și îmi susțin decizia. Fiindcă aceasta 

este o decizie pentru țara noastră. Ei vor ca orașul Kiev să rămână puternic" - a explicat Volodimir Zelenski. Cu 

toate acestea, președintele a remarcat că membrii familiei sale sunt și ei oameni și, în mod evident, sunt îngrijorați. 

"Cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla a trecut deja. Avem un război: Rusia împotriva Ucrainei. Au murit deja 

atât de mulți oameni... Țara este distrusă. Ce se poate întâmpla și mai rău cu oamenii care și-au pierdut copiii? Dar 

noi credem în viitor. Nu ne vom da bătuți, nu ne vom vinde pământul" - a asigurat liderul ucrainean. 

(www.unian.net - 9 martie) /sdan/sdm2 

RADOR: Discuție telefonică între ministrul de externe al Ucrainei și secretarul de stat american  

RADOR (9 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a discutat cu secretarul de stat SUA, 

Antony Blinken, despre viitoare demersuri pentru consolidarea capacității de apărare a Ucrainei - potrivit unui 

mesaj postat, miercuri seară, pe contul de Twitter al lui Kuleba. "Am avut o conversație cu secretarul de stat 

Blinken despre pașii suplimentari pentru consolidarea capacității de apărare a Ucrainei" - a scris ministrul. 

Totodată, Dmitro Kuleba a mulțumit Statelor Unite pentru un nou pachet de sancțiuni dure împotriva Rusiei. 

"Presiunea trebuie să crească până când Rusia își va opri agresiunea brutală și crime barbare de război barbare 

împotriva ucrainenilor" - a subliniat ministrul de externe de la Kiev. /sdan/sdm2 

UKRAINSKA PRAVDA: Ocupanții le promit ucrainenilor din Berdiansk pașapoarte rusești și 

ștergerea datoriilor  

RADOR (9 martie) - La Berdiansk, oraș ucrainean ocupat recent de ruși, invadatorii au anunțat, la postul 

local de radio, că localnicii vor putea obține pașapoarte rusești în două zile - scrie Ukrainska Pravda. "De asemenea, 

ocupanții promit că vor șterge toate datoriile pe care oamenii le au la furnizorii de utilități. La radio, răsună imnul 

Rusiei și sunt transmise informații de la propagandiști" - a declarat un ucrainean din Berdiansk, citat de Ukrainska 

Pravda. Între timp, la Melitopol, oraș aflat la 120 de kilometri de Berdiansk, invadatorii ruși anunță la radio că a 

început campania de semănat și că fermierii vor avea acces pe piața rusă. Oleksandr Staruh, șeful administrației 

militare regionale din Zaporijjia, a declarat că jurnaliștii din Berdiansk sunt nevoiți să transmită propagandă rusă, 

fiind amenințați de către invadatori. (www.pravda.com.ua - 9 martie) /sdan/sdm2 
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RBC: Senatul Poloniei a susținut în unanimitate integrarea accelerată a Ucrainei în UE  

RADOR (9 martie) - Senatul Poloniei a susținut, votând în unanimitate, integrarea accelerată a Ucrainei în 

Uniunea Europeană și solicitând tuturor țărilor membre ale UE să facă același lucru. ''Aderarea cu drepturi depline 

a Ucrainei la Uniunea Europeană este datoria morală a actualei generații de europeni'', se specifică în Declarația 

Senatului Poloniei de astăzi. (www.rbc.ua - 9 martie) /vdraguta/schelaru 

TASS: Convorbire telefonică Aleksandr Lukașenko - Mohammed bin Zayed Al Nahyan  

RADOR (9 martie) - Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, a avut, miercuri, o convorbire 

telefonică cu prințul moștenitor din Abu Dhabi, adjunctul comandantului suprem al Forțelor Armate din Emiratele 

Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, privind situația din centrul Europei și din Ucraina. "În timpul 

convorbirii, au fost discutate relațiile bilaterale dintre Republica Belarus și Emiratele Arabe Unite, precum și 

situația din regiune - în centrul Europei și în Ucraina" - se afirmă într-un comunicat al serviciului de presă al 

președintelui belarus. (www.tass.ru - 9 martie) /ssirbu/schelaru 

RBC: Ucraina este gata să vorbească despre statutul neutralitate - afirmă Biroul președintelui 

ucrainean  

RADOR (9 martie) - Adjunctul șefului Biroului președintelui ucrainean, Ihor Jovkva, nu exclude 

posibilitatea discutării pe marginea posibilei neutralități a Ucrainei în negocierile de pace cu Rusia, informează 

RBC-Ucraina, citând un interviu al oficialului acordat postului ARD. Ihor Jovkva s-a pronunțat pentru o întâlnire 

la nivelul președinților Ucrainei și Rusiei. În opinia sa, negocieri serioase sunt posibile doar în condițiile unei astfel 

de întâlniri. "Negocierile și un potențial acord sunt posibile numai după încetarea acțiunilor armate și a focului. 

Atunci s-ar fi putut discuta despre cum ar putea arăta posibila neutralitate a Ucrainei" - a spus oficialul ucrainean. 

Potrivit afirmațiilor sale, Ucraina are nevoie de garanții solide că situația actuală nu se va mai repeta niciodată. 

Amintim că, Japonia s-a adresat Curții Penale Internaționale din cauza agresiunii Rusiei împotriva 

Ucrainei.https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-gotova-govorit-neytralnom-statuse-1646841561.html 

(www.rbc.ua - 9 martie) /ssirbu/gpodea 

RBC: Discuție telefonică Volodimir Zelenski - Ursula von der Leyen  

RADOR (9 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, miercuri, o conversație la telefon 

cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit unui mesaj postat pe contul de Twitter al liderului de 

la Kiev, Zelenski și von der Leyen au abordat aspecte referitoare la aderarea Ucrainei la UE, sancțiunile împotriva 

Federației Ruse și asigurarea unor culoare umanitare eficiente pentru evacuarea civililor din zonele în care au loc 

ostilități. "Continui dialogul cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. I-am mulțumit pentru următorul 

pachet de sancțiuni împotriva agresorului rus. Am ridicat problema cheie pentru Ucraina - aderarea la UE" - a scris 

Zelenski. (www.rbc.ua - 9 martie) /sdan/gpodea 

Orbán a avut o întrevedere cu Boris Johnson, la Londra  

RADOR (9 martie) - În contextul războiului din Ucraina, premierul Ungariei, Viktor Orbán, a avut marți o 

întrevedere bilaterală cu omologul său britanic la Londra, în cadrul summitului V4-Marea Britanie, convocat de 

Boris Johnson. Potrivit purtătorului de cuvânt din Downing Street, cei doi lideri au trecut în revistă situația din 

Ucraina, aflată în deteriorare, au condamnat "acțiunile respingătoare" ale Rusiei în Ucraina și au ajuns la concluzia 

că președintele rus Vladimir Putin trebuie să oprească această "campanie barbară". Potrivit purtătorului de cuvânt 

al Cancelariei premierului de la Londra, Boris Johnson i-a prezentat premierului ungar planurile britanice de a 

înăspri și mai mult sancțiunile împotriva Rusiei. Premierul britanic a declarat că, în opinia sa, cooperarea dintre 

Regatul Unit și Ungaria este esențială în explorarea modului în care acestea își pot reduce dependența de 

aprovizionarea cu petrol și gaze naturale rusești. Potrivit Downing Street, Boris Johnson și Viktor Orbán au fost 

de acord că trebuie adoptată o poziție împotriva acțiunilor de destabilizare a Rusiei în Europa, printre altele, prin 

aprofundarea relațiilor ungaro-britanice în vederea rezistenței la atacurile cibernetice.  

Premierul britanic i-a primit marți la Londra pe premierii țărilor Grupului de la Visegrád (Ungaria, Cehia, 

Slovacia și Polonia - V4) și după ședința plenară a summitului V4-Marea Britanie a avut o întâlnire bilaterală cu 
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premierul Viktor Orbán. Întâlnirea cu liderii V4 a fost deschisă de o scrută declarație rostită de Boris Johnson, care 

a precizat: Cele patru țări est-europene se află în prima linie a crizei din Ucraina și trebuie să se confrunte cu riscul 

unei crize umanitare uriașe. Premierul britanic a mulțumit premierilor țărilor Grupului de la Visegrad pentru 

performanța de care au dat dovadă și a declarat că Regatul Unit este pregătit să ofere tot ajutorul posibil celor patru 

țări. (MTI - 9 martie) /rganciu/cvanatoru 

MTI: Viktor Orbán: Nu vom lăsa ca prețul războiului să fie plătit de familiile ungare  

RADOR (9 martie) - Ungaria condamnă atacul armat al Rusiei, "condamnăm și războiul, dar nu vom permite 

ca prețul războiului să fie plătit de familiile ungare", a declarat, marți, premierul Viktor Orbán, la Londra. 

Premierul ungar a vorbit despre aceste aspecte într-o declarație video postată pe pagina sa de Facebook, în urma 

summitului care a avut loc la Londra cu premierii țărilor Grupului de la Visegrád (V4) și premierul britanic, Boris 

Johnson, precum și după întâlnirea bilaterală a șefului Guvernului de la Budapesta cu premierul britanic. Viktor 

Orbán a subliniat că tema războiului acoperă toate celelalte teme. Este evident că suntem cu toții interesați să 

punem capăt acestui război cât mai curând posibil, pe calea negocierilor, a precizat oficialul ungar, care a adăugat 

că vor depune toate eforturile pentru a restabili pacea în săptămânile următoare. Pe parcursul negocierilor de la 

Londra s-a făcut referire și la efectele sancțiunilor economice, în urma cărora va suferi întreaga Europă, și nici 

Ungaria nu va face excepție. Viktor Orbán a subliniat că extinderea în continuare a sancțiunilor asupra sectorului 

energetic, asupra industriei petrolului și gazelor ar fi o povară disproporționată pentru Ungaria. Aceste sancțiuni 

nu trebuie extinse asupra petrolului și gazelor naturale. Majoritatea petrolului și gazelor naturale care ajung în 

Ungaria provin din Rusia, iar 90 la sută din familiile ungare se încălzesc cu gaz. Fără gaze și petrol, economia 

ungară pur și simplu nu funcționează, a subliniat Viktor Orbán. (MTI - 9 martie) /rganciu/dsirbu 

DARIK: Premierul Bulgariei s-a întâlnit cu refugiați ucraineni  

RADOR (9 martie) - Premierul Bulgariei, Kiril Petkov, s-a întâlnit cu refugiați ucraineni și le-a răspuns 

întrebărilor despre sprijinul pe care statul bulgar îl oferă celor care fug de războiul din Ucraina. În cadrul 

conversației, s-a discutat despre asistența acordată de instituții refugiaților veniți din Ucraina la intrarea lor în țară 

și pe perioada șederii și stabilirii lor în Bulgaria. Prim-ministrul Kiril Petkov a subliniat că guvernul depune eforturi 

pentru a sprijini refugiații ucraineni și a adăugat că aceasta a fost o prioritate cheie pentru cabinetul său încă de la 

începutul războiului. (www.dariknews.bg - 9 martie) /ddaniela/dsirbu 

MTI: Péter Szijjártó - Ungaria nu transportă arme în Ucraina  

RADOR (9 martie) - Premierul Viktor Orbán a precizat marți, la Londra, că Ungaria nu va trimite trupe și 

nu va transporta armament în Ucraina, ba mai mult, nu va permite ca armele să fie transportate direct prin teritoriul 

său către statul atacat de Rusia, a subliniat ministrul ungar de externe, pe pagina sa de Facebook. Această afirmație 

a fost rostită de ministrul ungar de externe după ce la Londra a avut loc summitul premierilor țărilor Grupului de 

la Visegrad (Ungaria, Republica Cehă, Polonia, Slovacia - V4) și al premierului britanic Boris Johnson și după 

întâlnirea bilaterală a premierului ungar cu omologului său britanic, Boris Johnson. La debarcare din avion, șeful 

diplomației ungare a spus că au apărut știri false despre negocieri. Pe agenda întâlnirii au fost înscrise aproape 

exclusiv teme privind războiul din Ucraina și provocările de securitate generate de acest conflict armat, a subliniat 

Péter Szijjártó, care a adăugat: Fiecare țară din Grupul de la Visegrad este interesată de pace, ajută Ucraina, însă 

în mod diferit. Celelalte țări din Grupul de la Visegrad transportă arme sau permit transportarea de armament pe 

teritoriul lor spre Ucraina, în timp ce Guvernul ungar acordă un ajutor în cadrul celei mai mari operațiuni umanitare 

din istoria țării și oferă doar asistență umanitară. Ministrul de externe a precizat că acceptă că celelalte țări gândesc 

diferit despre această chestiune, dar cel mai important pentru Guvernul ungar este menținerea siguranței Ungariei 

și a poporului ungar. Scopul este ca Ungaria să nu fie atrasă în acest conflict, precum și împiedicarea ca prețul 

războiului să fie plătit de poporul ungar, a subliniat oficialul ungar, menționând: Guvernul de la Budapesta nu 

poate sprijini sancțiunile care ar pune în pericol aprovizionarea cu energie a țării. Dacă gazele naturale rusești nu 

vor ajunge în Ungaria, "nu va fi încălzire, industria va fi într-o situație dificilă", iar dacă nu se mai construiește 

Centrala nucleară de la Paks, costurile cu utilitățile vor crește de patru ori. Péter Szijjártó a mai precizat că miercuri 

vor participa la negocieri în Serbia. (MTI - 9 martie) /rganciu/dsirbu 
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DARIK: Bulgaria s-a alăturat Apelului comun al miniștrilor comunicațiilor digitale din UE  

RADOR (9 martie) - Ministrul digitalizării din Bulgaria, Bojidar Bojanov, a semnat Apelul comun al 

miniștrilor comunicațiilor digitale din UE în care se condamnă ferm agresiunea militară neprovocată și 

nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Documentul subliniază că prin acțiunile sale militare ilegale, 

Rusia încalcă grav dreptul internațional și principiile Cartei ONU și subminează securitatea și stabilitatea 

europeană și globală. Prin acest Apel, Bulgaria își declară angajamentul de a întări rezistența infrastructurii digitale 

a Ucrainei, precum și de a monitoriza îndeaproape situația și de a pune în aplicare sancțiunile împotriva surselor 

de informare ale statului rus. Documentul îi îndeamnă să coopereze și pe reprezentanții companiilor digitale - mari 

platforme online, platforme de streaming video, social media, platforme de comunicare interpersonală, furnizori 

de servicii de intermediar sau de informare, precum și alți reprezentanți ai sectorului digital. Apelul comun a fost 

lansat în urma unei reuniuni informale a Consiliului Uniunii Europene pentru Transporturi, Telecomunicații și 

Energie (în format Telecomunicații). (www.dariknews.bg - 9 martie) /ddaniela/dsirbu 

REUTERS: Bulgaria va cumpăra 1,1 milioane de tone de grâu de la producătorii locali  

RADOR (9 martie) - Bulgaria va cumpăra 1,1 milioane de tone de grâu de la fermierii săi pentru a asigura 

aprovizionarea cu alimente a țării, în timp ce autoritățile evaluează riscurile generate de invazia Rusiei în Ucraina 

și volatilitatea piețelor de cereale, a declarat vice prim-ministrul Assen Vasilev. Dl Vasilev a spus că guvernul a 

alocat 1,1 miliarde de leva (616,32 milioane de dolari), care vor fi folosite și pentru cumpărarea de porumb și 

semințe de floarea soarelui pentru a asigura producția de ulei de gătit de floarea soarelui și suficiente cereale pentru 

crescătorii de animale. "Bulgaria are aproximativ 3 milioane de tone de grâu și aproximativ 300.000 de tone sunt 

în rezervele de stat. Guvernul a decis astăzi să cumpere 1,1 milioane de tone de grâu - atât grâu de măcinat, cât și 

grâu furajer", le-a spus dl Vasilev jurnaliștilor. El a repetat faptul că Bulgaria nu a interzis exporturile de cereale, 

dar a spus că vameșii vor continua să efectueze controale ample asupra exportatorilor. Producătorii de cereale au 

spus că toate aceste controale administrative încetinesc exporturile și le consideră o încercare a guvernului de a le 

îngreuna. (REUTERS - 9 martie) /opopescu/lalexandrescu 

NOVINI: Ministrul bulgar al energiei a comentat prețul energiei electrice și o potențială criză 

energetică din cauza războiului din Ucraina  

RADOR (9 martie) - Ministrul energiei din Bulgaria, Aleksandăr Nikolov, a comentat prețul energiei 

electrice și o potențială criză energetică din cauza războiului din Ucraina. "Prețurile la energie electrică, petrol și 

gaze se modifică în fiecare minut pe burse. Prețul energiei electrice este direct legat de cel al gazului. Planificarea 

compensațiilor pentru mediul de afaceri trebuie să fie adaptată contextului situației geopolitice. Observăm totul și 

monitorizăm situația dinamică a prețurilor. Desigur, dacă este posibil, vom discuta despre posibilitatea prelungirii 

compensațiilor", a declarat ministrul Nikolov, într-un briefing de presă susținut la Consiliul de Miniștri. "Nu cred 

că rafinăria Lukoil va avea o problemă. Acolo, există rezerve alternative de petrol. Nu sunt indicii privind o 

reducere a fluxului de gaz rusesc. Nu avem cum să prevedem toate evoluțiile din timpul războiului, acest lucru 

este absolut imposibil. Am explicat deja de mai multe ori ce vom face dacă se va ajunge la reducerea livrărilor de 

gaze. Vorbesc despre depozitul de la Ciren, aprovizionare alternativă cu gaz lichefiat care să fie amestecat cu 

mixul de la Bulgargaz", a subliniat Aleksandăr Nikolov. (www.novini.bg - 9 martie) /ddaniela/cpodea 

REUTERS: Nu este posibil ca Europa să oprească imediat importurile de petrol și gaze rusești, a 

declarat premierul olandez  

RADOR (9 martie) - Premierul olandez Mark Rutte a declarat miercuri că nu este în favoarea întreruperii 

aprovizionării cu petrol și gaze rusești, deoarece acest lucru ar fi nesustenabil pentru țările membre ale Uniunii 

Europene. "Trebuie să discutăm despre vulnerabilitățile noastre în ceea ce privește dependența noastră de petrolul 

rus și gazul rusești. Nu aș pleda pentru întreruperea aprovizionării cu petrol și gaze din Rusia astăzi, nu este posibil 

pentru că avem nevoie de aprovizionare și acesta este adevărul inconfortabil", a spus dl Rutte în timpul unei 

conferințe de presă comune cu președintele francez Emmanuel Macron, la Paris. "Dar putem face mai mult pentru 

a porni agenda verde, pentru a ne decarboniza economiile", a adăugat el. (REUTERS - 9 martie) /opopescu/cpodea 
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TASS: Premierul Țărilor de Jos a declarat că țara nu este pregătită să renunțe la energia rusă  

RADOR (9 martie) - Țările de Jos nu sunt încă pregătite să renunțe la petrolul și gazele din Rusia, dar vor 

continua tranziția țării către o economie verde, a declarat, miercuri, premierul Regatului Țărilor de Jos, Mark Rutte, 

vorbind la Paris înaintea întâlnirii cu președintele Franței, Emmanuel Macron. "Trebuie să discutăm astăzi și despre 

vulnerabilitatea noastră (față de Rusia) în ceea ce privește dependența de livrările de petrol și gaze rusești. Nu aș 

îndemna să se renunțe astăzi la acestea, avem nevoie de ele, este un adevăr incomod, dar am putea face mai mult 

pentru promovarea agendei ecologice și pentru decarbonizarea economiei noastre" - a declarat Mark Rutte. 

(www.tass.ru - 9 martie) /ssirbu/schelaru 

REUTERS: Țările UE, divizate cu privire la calendarul eliminării treptate a dependenței de 

combustibili fosili din Rusia  

RADOR (9 martie) - Țările Uniunii Europene sunt împărțite cu privire la cât de repede ar trebui Blocul să 

renunțe la importurile de combustibili fosili din Rusia, a declarat miercuri un oficial al UE, înaintea unei întâlniri 

în care liderii statelor membre vor discuta această problemă. "Unii cer să fie 2030, unii vorbesc de 2027, unii spun 

acum...Cred că unele state membre ar putea atinge acest obiectiv mai devreme", a spus oficialul. Un proiect de 

declarație pentru un summit al liderilor UE de săptămâna aceasta arată că aceștia vor conveni să elimine treptat 

dependența UE de importurile de gaz, petrol și cărbune rusești, fără a stabili o dată fixă pentru atingerea acestui 

obiectiv. (REUTERS - 9 martie) /opopescu/lalexandrescu 

REUTERS: Cancelarul german a spus că nu are sens o soluție militară pentru criza din Ucraina  

RADOR (9 martie) - Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat miercuri că o soluție militară a conflictului 

din Ucraina nu are sens și speră, în schimb, că o soluție poate fi găsită în cursul negocierilor dintre Rusia și Ucraina. 

Vorbind la o conferință de presă comună cu premierul canadian Justin Trudeau, dl Scholz a spus că Germania 

trebuie să diversifice materiile prime utilizate de industrie și că țara sa colaborează cu Canada în acest sens. 

(REUTERS - 9 martie) /opopescu/lalexandrescu 

RIA NOVOSTI: UE va analiza cererile de aderare ale Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova în 

mod separat  

RADOR (9 martie) - Cererile Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană 

vor fi analizate nu la comun, ci separat, a declarat jurnaliștilor la Bruxelles o sursă europeană de rang înalt. "Aceste 

cereri vor fi analizate în mod separat" - a declarat aceasta. Potrivit sursei citate, "problema aderării Ucrainei va fi 

o prioritate pentru UE. Într-o oarecare măsură, este o chestiune de sprijin moral". Aceasta a adăugat că însuși faptul 

acceptării rapide în UE a cererilor din Ucraina, Georgia și Republica Moldova spre examinare reprezintă deja o 

accelerare serioasă a procedurii obișnuite. https://ria.ru/20220309/evrosoyuz-1777310404.html (www.ria.ru - 9 

martie) /ssirbu/gpodea 

RIA NOVOSTI: Olaf Scholz a declarat că Germania nu va furniza avioane militare Ucrainei  

RADOR (9 martie) - Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat că Berlinul va continua să ofere sprijin 

financiar Ucrainei, dar nu va livra "nicio aeronavă militară" acesteia. "Am organizat acordarea unui sprijin, după 

cum știți, este vorba despre un ajutor financiar, pe care l-am început cu mulți ani în urmă pentru a întări reziliența 

economiei ucrainene. Am continuat să facem asta și în această criză, există o susținere financiară mare, am lansat 

eforturi umanitare, am acordat tot felul de provizii militare posibile și, după cum știți, diferite arme despre care 

am informat. Dar trebuie să decidem foarte precis ce facem exact și un lucru este evident și nu se referă la avioane 

de luptă" - a declarat cancelarul german în timpul unui briefing la Berlin, răspunzând la întrebarea dacă Berlinul 

sprijină livrarea de avioane de luptă MiG-29 din Polonia către Ucraina și dacă este gata să pună la dispoziție pentru 

asta baza militară Ramstein. https://ria.ru/20220309/sholts-1777316742.html (www.ria.ru - 9 martie) 

/ssirbu/gpodea 
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MTI: Viktor Orbán a discutat cu premierul Indiei  

RADOR (9 martie) - Premierul Indiei, Narendra Modi, l-a sunat miercuri la telefon pe premierul Viktor 

Orbán și i-a mulțumit Ungariei pentru primirea și repatrierea cetățenilor indieni aflați în pericol din cauza  războiul 

din Ucraina, a precizat pentru Agenția de Presă MTI șeful Biroului de Presă al premierului ungar, Bertalan Havasi. 

Narendra Modi a spus că acesta a fost un gest exemplar, care a întărit prietenia dintre poporul ungar și indian. 

Viktor Orbán l-a asigurat pe omologul său indian că, dacă vor veni alți cetățeni indieni în Ungaria ca refugiați din 

Ucraina, "îi vom primi și le vom oferi o asistență umanitară corespunzătoare". Cei doi premieri au reafirmat că cel 

mai important lucru acum este realizarea cât mai curând posibil a încetării focului în Ucraina, a adăugat Bertalan 

Havasi. (MTI - 9 martie) /rganciu/gpodea 

REUTERS: Conform UE, rapoartele rusești despre laboratoarele biologice din Ucraina sunt 

dezinformări  

RADOR (9 martie) - Uniunea Europeană a anunțat miercuri că pune sub semnul îndoielii credibilitatea 

afirmațiilor guvernului rus conform cărora ar fi descoperit un program biologic militar în Ucraina. Oficialii 

europeni au spus că administrația de la Moscova are o lungă istorie de răspândire a dezinformării cu privire la 

armele biologice. "Credibilitatea informațiilor furnizate de Kremlin este în general foarte îndoielnică și scăzută", 

a declarat purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri externe, Peter Stano. "Dezinformarea rusă are o experiență de 

promovare a narațiunilor manipulative despre armele biologice și despre presupusele 'laboratoare secrete'", a spus 

el, adăugând că UE nu cunoaște niciun laborator ucrainean care să nu fie în conformitate cu Dreptul internațional. 

În ultimele zile, Rusia a acuzat Ucraina că a încercat să dezvolte arme biologice sau nucleare. Miercuri, Kremlinul 

a spus că Washingtonul trebuie să explice "laboratoarele de arme biologice din Ucraina". Un purtător de cuvânt al 

președinției ucrainene a spus: "Ucraina neagă cu strictețe orice astfel de acuzație". (REUTERS - 9 martie) 

/opopescu/lalexandrescu 

TASS: Președintele Senatului României a cerut să nu se permită companiilor rusești să participe 

la licitațiile din țară  

RADOR (9 martie) - Președintele Senatului României, liderul Partidului Național Liberal, Florin Cîțu, a 

înaintat spre examinare Parlamentului român un amendament la OUG 25/2021, care prevede interdicția participării 

companiilor rusești la achizițiile publice din țară, a anunțat, miercuri, Agenția Agerpres. "Am cerut oprirea tuturor 

schimburilor comerciale cu Rusia și, în acest scop, am modificat ordonanța de urgență a Guvernului 25/2021" - a 

declarat președintele Senatului României, citat de Agerpres. "Până la urmă trebuie să fie decizia coaliției, dar eu, 

personal, susțin măsuri mai dure, sancțiuni mai dure pentru Rusia. Și vedeți că acesta este trendul global" - a 

declarat Cîțu. "Acesta este un amendament la ordonanța prin care China a fost exclusă de la licitații cu statul 

român, am completat-o cu acest amendament, conform căruia companiile rusești nu vor putea participa la licitații 

în care există fonduri europene sau de la bugetul României" - a adăugat liderul liberal. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14014003 (www.tass.ru - 9 martie) /ssirbu/schelaru 

RRA: Președintele Klaus Iohannis se va întâlni cu vicepreședinta Statelor Unite, Kamala Harris  

RADOR (9 martie) - Președintele Klaus Iohannis o va primi peste două zile, la Palatul Cotroceni, pentru 

consultări politice, pe vicepreședinta Statelor Unite, Kamala Harris, care se va afla în vizită oficială în România. 

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, cele două oficialități vor discuta despre măsurile aliate de 

consolidare a posturii NATO de descurajare și apărare pe Flancul Estic, inclusiv perspectiva creșterii în continuare 

a prezenței militare americane și aliate în România. De asemenea, va fi abordată coordonarea comunității 

transatlantice privind adoptarea de noi sancțiuni împotriva Rusiei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 9 

martie, ora 8:06) /azamfir/dsirbu 
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RRA: Ministrul de externe român i-a solicitat omologului său ungar să ia în considerare proceduri 

de control mai rapide în cazul cetățenilor ucraineni care vor să treacă granița româno-maghiară  

RADOR (9 martie) - Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, i-a solicitat omologului său ungar, Péter 

Szijjártó, să ia în considerare proceduri de control mai rapide în cazul cetățenilor ucraineni care vor să treacă 

granița româno-maghiară și nu au un pașaport biometric. Șeful diplomației române a cerut în același timp noi 

măsuri de reducere a timpilor de așteptare la graniță, precum suplimentarea personalului în punctele de trecere a 

frontierei și utilizarea tuturor benzilor de acces. La rândul său, arată un comunicat al Ministerului român de 

Externe, șeful diplomației ungare a precizat că autoritățile de la Budapesta permit în continuare intrarea pe 

teritoriul Ungariei a persoanelor fără pașaport biometric și a adăugat că vor fi făcute demersuri pentru ca trecerea 

frontierei să aibă loc cât mai rapid. În momentul de față, potrivit aplicației Trafic Online a Poliției de Frontieră, 

cei care vor să iasă cu autoturismul din țară au de așteptat două ore și jumătate la Petea, două ore la Nădlac 2, Borș 

și Borș 2 și o oră la Valea lui Mihai și Urziceni. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 9 martie, ora 16:03). 

/geftene/schelaru 

TASS: Vicepreședintele SUA se va întâlni cu președinții României și Poloniei  

RADOR (9 martie) - Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, în timpul călătoriei sale în Europa de săptămâna 

aceasta, va efectua vizite în Polonia și România, unde se va întâlni cu președinții acestor țări. În plus, ea va avea o 

întâlnire bilaterală cu premierul Canadei, Justin Trudeau, la Varșovia, a anunțat în timpul unui briefing special 

purtătorul de cuvânt al administrației americane. Potrivit afirmațiilor acestuia, joi, Harris are programate trei 

întâlniri la Varșovia - cu președintele Andrzej Duda, cu premierul Mateusz Morawiecki și cu premierul canadian 

Justin Trudeau, care se va afla și el în capitala Poloniei în acel moment. Apoi, vineri este programată o întâlnire 

cu angajații Ambasadei SUA în Ucraina, care au fost evacuați anterior în Polonia, dar și cu refugiați din Ucraina. 

De la Varșovia, Kamala Harris va pleca la București, unde va avea o întâlnire bilaterală cu președintele României, 

Klaus Iohannis, precum și întrevederi cu oficiali ai Ambasadei SUA în această țară. În timpul vizitei sale, 

vicepreședintele american plănuiește, printre altele, să discute despre situația din jurul Ucrainei și sprijinul SUA 

pentru țările care primesc refugiați ucraineni. Menționăm că, la 24 februarie, președintele Rusiei, Vladimir Putin, 

a anunțat o operațiune militară specială în Ucraina, ca răspuns la un apel de ajutor al liderilor republicilor Donbas. 

Președintele rus a subliniat că planurile Moscovei nu includ ocuparea teritoriilor ucrainene. La scurt timp după 

aceea, SUA, UE, Marea Britanie, precum și o serie de alte state au anunțat impunerea de sancțiuni împotriva 

persoanelor fizice și juridice ruse. (www.tass.ru - 9 martie) /ssirbu/sdm2 

BBC: Premierul Republicii Moldova afirmă că se teme de extinderea violențelor din Ucraina către 

țara sa  

RADOR (9 martie) - Prim-ministrul Republicii Moldova și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu extinderea 

violențelor din Ucraina către țara sa. Într-un interviu pentru emisiunea News Night, ce va fi difuzat în această 

seară, Natalia Gavrilița a declarat că guvernul său urmărește îndeaproape cum bombardamentele Rusiei continuă 

dincolo de graniță. Peste 1.000 de militari ruși sunt staționați la est de capitala Republicii Moldova, regiune 

controlată de separatiștii pro-Moscova. Premierul a spus că prezența acestora a ridicat îngrijorări de mai multe 

decenii, însă, în contextul războiului din Ucraina, sunt temeri și mai mari că acele trupe ar putea fi mobilizate, 

dacă Rusia ar vrea să își extindă influența. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 9 martie, ora 8:00) 

/mbrotacel/cvanatoru 

REUTERS: Ministrul german de externe se va întâlni săptămâna aceasta cu președintele 

moldovean  

RADOR (9 martie) - Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, va vizita Moldova săptămâna 

aceasta, urmând a se întâlni cu președintele Maia Sandu, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului german 

de Externe. Printre subiectele care vor fi abordate sâmbătă se numără situația din Ucraina, a spus purtătorul de 

cuvânt. Dna Baerbock va vizita, de asemenea, Bosnia-Herțegovina, Kosovo și Serbia săptămâna aceasta, le-a spus 

purtătorul de cuvânt jurnaliștilor prezenți la o conferință de presă, miercuri. (REUTERS - 9 martie) 

/opopescu/lalexandrescu 
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RRA: Igor Grosu a făcut apel către comunitatea internațională să ofere ajutor Chișinăului pentru 

a face față afluxului de refugiați  

RADOR (9 martie) - Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a făcut apel către 

comunitatea internațională să ofere ajutor cât mai urgent Chișinăului, pentru a face față afluxului de refugiați din 

Ucraina. Într-un interviu pentru Radio România Actualități, Igor Grosu a spus că este nevoie ca partenerii 

internaționali să se mobilizeze și să fie cât mai puțină birocrație, astfel încât ajutoarele să poată ajunge rapid în 

Republica Moldova, țara cu cel mai mare număr de refugiați ucraineni pe cap de locuitor. Până acum, peste 230.000 

de ucraineni s-au refugiat în Republica Moldova, iar aproximativ 99.000 dintre ei au rămas pe teritoriul republicii. 

Interviul cu președintele Parlamentului Republicii Moldova va fi difuzat în emisiunea "Serviciul de noapte", 

imediat după știrile de la miezul nopții. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 9 martie, ora 16:03) /schelaru 

NEZAVISIMAIA GAZETA: Republica Moldova rămâne un stat neutru  

NEZAVISIMAIA GAZETA (9 martie) - Republica Moldova tinde spre integrarea în Uniunea Europeană, 

dar va respecta principiul neutralității constituționale, a declarat primul ministru moldovean, Natalia Gavrilița. 

"Potrivit Constituției, Republica Moldova este stat neutru.  Guvernul nu analizează problema aderării la NATO, 

deoarece în acțiunile noastre noi pornim de la Constituție și de la exprimarea voinței poporului. De asemenea, 

nimeni nu analizează varianta unirii cu România pentru accelearea procesului de integrare europeană", a remarcat 

premierul Gavrilița, într-un interviu acordat astăzi pentru Euronews. 

După cum a afirmat șeful guvernului de la Chișinău, ținând cont de evenimentele care au loc acum în 

regiune, procesul obținerii statutului de candidat la intrarea în UE ar putea fi accelerat. (www.ng.ru - 9 martie) 

/snicolau/lalexandrescu 

RRA: Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a făcut apel către comunitatea 

internațională să ofere ajutor cât mai urgent Chișinăului  

RADOR (9 martie) - Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a făcut apel către 

comunitatea internațională să ofere ajutor cât mai urgent Chișinăului pentru a face față afluxului de refugiați din 

Ucraina. Într-un interviu pentru Radio România Actualități, Igor Grosu a spus că este nevoie ca partenerii 

internaționali să se mobilizeze și să fie cât mai puțină birocrație, astfel încât ajutoarele să poată ajunge rapid în 

Republica Moldova, țara cu cel mai mare număr de refugiați ucraineni pe cap de locuitor. Până acum, peste 230.000 

de ucraineni s-au refugiat în Republica Moldova, iar aproximativ 99.000 dintre ei au rămas pe teritoriul Republicii. 

Igor Grosu a mai spus că Chișinăul a testat la sfârșitul lunii trecute o sincronizarea a sistemului energetic pe 

componenta de electricitate cu Ucraina, pentru a se decupla de la sistemul Rusia-Belarus. Testul a fost reușit. 

Republica Moldova a menținut interconexiunea, dar acum președintele parlamentului moldovean spune că depinde 

de partenerii europeni să propună o soluție de interconectare cu piața europeană de electricitate prin Ucraina. El a 

precizat că prin România nu este posibil, pentru că infrastructura necesară este încă în lucru. Pentru livrările de 

gaze, Igor Grosu a subliniat că Chișinăul caută soluții alternative împreună cu România, Polonia, Ucraina și 

Comisia Europeană la actualul contract cu Gazprom. Interviul cu președintele Parlamentului Republicii Moldova 

va fi difuzat în emisiunea 'Serviciul de noapte', imediat după știrile de la miezul nopții. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 9 martie, ora 17:00) /cpodea/gpodea 

REUTERS: Boris Johnson a condamnat presupusul atac împotriva unui spital din Mariupol  

RADOR (9 martie) - Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri că există puține lucruri mai 

depravate decât vizarea persoanelor vulnerabile și lipsite de apărare, după ce autoritățile din Ucraina au acuzat 

forțele ruse că au bombardat un spital de copii din orașul-port Mariupol. "Există puține lucruri mai depravate decât 

vizarea celor vulnerabili și lipsiți de apărare", a scris dl Johnson pe Twitter. "Marea Britanie caută modalități de a 

sprijini mai mult Ucraina pentru a se apăra împotriva atacurilor aeriene și îl vom trage la răspundere pe Putin 

pentru crimele sale teribile". (REUTERS - 9 martie) /opopescu/gpodea 
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REUTERS: Marea Britanie nu încearcă să impună o zonă de excludere a traficului aerian 

deasupra coridoarelor umanitare din Ucraina  

RADOR (9 martie) - Marea Britanie nu încearcă să impună o zonă de interzicere a traficului aerian deasupra 

coridoarelor umanitare din Ucraina, ci să ajute acea țară să se apere de invazia rusă, a declarat miercuri ministrul 

de externe, Liz Truss. "Realitatea este că instituirea unei zone de interzicere a zborurilor ar conduce la o confruntare 

directă între NATO și Rusia. Și nu asta urmărim"", a spus dna Truss în cursul unei conferințe de presă, la 

Washington, când a fost întrebată dacă ar putea fi instituită o astfel de interdicție deasupra coridoarelor umanitare. 

"Ceea ce urmărim este să ne asigurăm că ucrainenii sunt capabili să-și apere propria țară cu cea mai bună selecție 

posibilă de arme antitanc și sisteme de apărare antiaeriană". (REUTERS - 9 martie) /opopescu/schelaru 

REUTERS: Ministerul rus al Apărării a confirmat utilizarea în Ucraina a rachetelor termobarice, 

transmite Marea Britanie  

RADOR (9 martie) - Marea Britanie a transmis miercuri că Ministerul rus al Apărării a confirmat utilizarea 

în Ucraina a sistemului de arme de tip TOS-1A care utilizează rachete termobarice. "Ministerul rus al Apărării a 

confirmat utilizarea sistemului de arme TOS-1A în Ucraina", a transmis pe platforma Twitter autoritățile britanice. 

"TOS-1A folosește rachete termobarice, creând efecte incendiare și de explozie." (REUTERS - 9 martie) 

/cstoica/sdm2 

RTS: Specialiștii avertizează că cetățenii nu trebuie să facă rezerve de medicamente  

RADOR (9 martie) - "Cetățenii nu trebuie să facă stocuri de medicamente, deoarece medicamentele au 

termen de valabilitate și trebuie păstrate în anumite condiții" - a declarat profesor la Facultatea de medicină din 

Belgrad, Radan Stojanović, adăugând că cetățenii care suferă de boli cronice trebuie să aibă medicamente necesare 

tratamentului pentru luna următoare, tot ce este peste fiind inutil. Stojanović s-a referit și la iodura de potasiu, 

adăugând că în cazul unui atac nuclear se poate ajunge la contaminarea mediului și atunci acest medicament ar 

putea fi util, dar nu este un panaceu universal și nu poate proteja de toate substanțele radioactive care sunt eliberate 

în timpul unui atac nuclear. "Iodura de potasiu ne poate proteja doar de iodul radioactiv și doar în cazul glandei 

tiroide. În acest moment în Serbia nu există acest medicament, dar sunt convins că va fi achiziționat, dacă se ajunge 

la un atac nuclear, deși sperăm că nu se va întâmpla" - a declarat Stojanović. (www.rts.rs - 9 martie) /rmihaj/dsirbu 

RTS: Premierul Serbiei a discutat cu secretarul general a Consiliului Europei  

RADOR (9 martie) - În discuția de la Belgrad cu secretarul general al Consiliului Europei, Marija Pejčinović 

Burić, premierul Serbiei, Ana Brnabić, a declarat că pentru Serbia colaborarea cu Consiliul Europei este deosebit 

de importantă, mai ales în procesele de reformă din domeniul statului de drept, democratizării societății și 

avansarea drepturilor omului. Brnabić a subliniat că Serbia continuă implementarea reformelor necesare avansării 

în procesul de integrare europeană și continuă adoptarea legislației în vederea modificării Constituției. Brnabić a 

adăugat că domenii cum sunt statul de drept, tranziția la energia verde și colaborarea cu Comisia de la Veneția 

pentru setul de legi privind reforma justiției vor continua cu aceeași intensitate și de viitorul guvern al Serbiei 

rezultat după alegerile din aprilie. Potrivit comunicatului dat publicității după întâlnire, Pejčinović Burić a felicitat 

Serbia pentru reformele implementate în domeniul justiției, cel mai important pas în instaurarea statului de drept 

și avansarea tuturor segmentelor din societate. De asemenea, a salutat colaborarea Serbiei cu Grupul Statelor 

împotriva Corupției (GRECO), organism al Consiliului Europei care monitorizează lupta contra corupției. Brnabić 

a apreciat că Serbia are o colaborare bună cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei în numeroase proiecte 

privind învățământul dual, cazarea studenților, lupta contra consecințelor pandemiei, îmbunătățirea infrastructurii 

sistemului de sănătate și Programului Regional de locuințe. Brnabić a transmis că Serbia acordă o mare importanță 

implementării programelor Consiliului Europei în Serbia și programelor comune ale Uniunii Europene și 

Consiliului Europei. (www.rts.rs - 9 martie) /rmihaj/dsirbu 
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RTS: Bruxelles-ul are nevoie de un semnal clar din partea Belgradului, declară șeful Delegației 

Uniunii Europene la Belgrad  

RADOR (9 martie) – "Relația dintre Serbia și Uniunea Europeană este drum cu dublu sens și Bruxelles-ul 

trebuie să primească de la Belgrad un semnal clar pentru ca împreună să mergem pe acest drum" – a declarat șeful 

Delegației UE la Belgrad, Emmanuele Giaufret, la cea de a 29-a ediție a Forumului de afaceri de la Kopaonik, în 

cadrul secțiunii "Viitorul Europei", la care s-a discutat și despre situația creată de războiul din Ucraina. Giaufret a 

subliniat că este important ca în Serbia să se vorbească despre sprijinul acordat de UE Serbiei, iar comunitatea de 

afaceri și ceilalți factori sociali să promoveze procesul de integrare europeană. "Fără îndoială, locul statelor din 

Balcanii de Vest este în UE, nu există alternativă" – a declarat Giaufret, adăugând că înțelege frustrarea acumulată 

în ultimii ani. "Am început proiecte de infrastructură, parte a planului european de investiții în valoare de 30 de 

miliare de euro din fonduri nerambursabile" – a amintit Giaufret, enumerând proiectul de construcție a căii ferate 

de mare viteză Niš-Belgrad. Giaufret a subliniat că UE este cel mai important partener comercial al Serbiei, iar 

70% dintre investițiile directe din Serbia vin din statele UE. "Toate temele sunt relevante, dar de la 24 februarie, 

când a fost atacată Ucraina, totul s-a schimbat" – a declarat Giaufret, adăugând că agresiunea din Ucraina este fără 

precedent și cu siguranță va afecta modul în care europenii vor privi problemele de mediu și schimbările climatice, 

dar și vecinătatea apropiată. "Contextul politic este important" – a subliniat Giaufret, amintind că președintele 

Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că este pentru prima dată când Comisia Europeană este 

preocupată de problemele geopolitice. "Busola geostrategică ne ajută să identificăm amenințările și să stabilim 

direcțiile" – a declarat Giaufret, amintind că Moldova, Georgia și Ucraina au semnat cererile de aderare la UE. 

(www.rts.rs – 9 martie) /rmihaj/cvanatoru 

RTS: Bosnia și Herțegovina a solicitat oficial statutul de stat candidat la Uniunea Europeană  

RADOR (9 martie) – Președintele Președinției Bosniei și Herțegovina, Želiko Komšić, a solicitat oficial ca 

Uniunea Europeană să analizeze cererea Bosniei și Herțegovina (BiH) de a primi statutul de stat candidat la UE. 

În scrisoarea adresată oficialilor europeni, Komšić subliniază că prin acordarea statutului de stat candidat s-ar 

consolida securitatea și suveranitatea BiH. "În aceste vremuri când o mare putere, folosind potențialul său armat, 

încearcă să cucerească o țară vecină, este nevoie mai mult decât oricând de unitate europeană și de un semnal clar 

că Balcanii de Vest sunt parte a Europei, iar statele din regiune vor fi viitoare membre ale UE" – a subliniat 

Komšić, adăugând că este bine-cunoscut faptul că acordarea statutului de candidat nu presupune începerea 

imediată a negocierilor de aderare. "Avem timp suficient să analizăm condițiile în care BiH ar putea începe 

negocierile de aderare, fără blocaje interne și îndeplinind criteriile de la Copenhaga" – a subliniat Komšić, 

adăugând că în această perioadă BiH va implementa reforme pentru a fi pregătită pentru începerea negocierilor de 

aderare. (www.rts.rs – 9 martie) /rmihaj/cvanatoru 

REUTERS: Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a ajuns în Antalya, pentru convorbiri cu 

omologul său ucrainean  

RADOR (9 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a ajuns miercuri în Antalya, a transmis pentru 

Reuters un martor. Dl Lavrov ajunge în Turcia înaintea convorbirilor planificate pentru joi cu omologul său 

ucrainean, Dmitro Kuleba. Întrevederea va fi prima de acest fel dintre cei doi înalți diplomați după invazia Rusiei 

în Ucraina, în urmă cu două săptămâni. (REUTERS - 9 martie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Antony Blinken a spus că propunerile Kremlinului de a crea coridoare umanitare spre 

Rusia sunt absurde  

RADOR (9 martie) - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat miercuri că propunerile Rusiei 

de a crea coridoare umanitare din Ucraina către Rusia sunt "absurde" și a solicitat administrației ruse să permită 

civililor din Ucraina să plece în siguranță. "Este ofensator să sugerăm că ucrainenii ar trebui să obțină refugiu chiar 

din partea guvernului care a demonstrat atâta dispreț față de viața lor", le-a spus dl Blinken jurnaliștilor după 

întâlnirea sa cu ministrul de externe britanic, Liz Truss, la Washington. (REUTERS - 9 martie) /opopescu/gpodea 
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REUTERS: Casa Albă admite că există provocări logistice cu privire la posibilitatea ca aeronave 

poloneze de luptă să ajute Ucraina  

RADOR (9 martie) - Oficialii americani păstrează legătură cu Ucraina și NATO, în privința avioanelor de 

luptă pentru Ucraina, după ce un acord care implică aeronavele Poloniei a fost considerat nesustenabil de către 

Pentagon, a declarat miercuri Jen Psaki, secretarul de presă al Casei Albe. Dna. Psaki a transmis reporterilor că 

există provocări de ordin logistic cu privire la posibilitatea utilizării aeronavelor poloneze MiG pentru ajutarea 

Ucrainei. (REUTERS - 9 martie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Administrația Biden salută companiile americane care și-au încetat activitățile 

comerciale în Rusia (Casa Albă)  

RADOR (9 martie) - Administrația Biden salută companiile americane care au încetat relațiile comerciale 

în Rusia, ca răspuns la invazia din Ucraina, și probabil că va lua măsuri dacă activele acestor companii ar fi 

confiscate, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki. (REUTERS - 9 martie) /cstoica/sdm2 

RBC: Statele Unite, dispuse să participe la negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina  

RADOR (9 martie) - Însărcinatul cu afaceri al SUA la Kiev, Kristina Kvien, a declarat, miercuri, că Statele 

Unite sunt pregătite să participe la negocierile de pace dintre Ucraina și Federația Rusă. Potrivit diplomatului, dacă 

Ucraina își dorește acest lucru, SUA vor face tot posibilul pentru a ajuta la încheierea războiului. "Atunci întrebarea 

este următoarea: putem noi sau alți membri ai comunității internaționale să ajutăm în aceste negocieri? Și dacă 

putem fi de folos Ucrainei, iar Ucraina dorește să participăm, atunci, desigur, vom face tot ce ne stă în putere 

pentru ajuta Ucraina și duce acest conflict până la punctul în care Putin detensionează și își retrage trupele și 

încetează să ucidă ucraineni" - a subliniat Kvien, într-un interviu pentru RBC. Potrivit diplomatului american, 

Statele Unite sunt gata să fie de ajutor în soluționarea războiului și sunt pregătite să acționeze, dacă va exista o 

solicitare în acest sens din partea Ucrainei. "Bineînțeles, este prerogativa Ucrainei să conducă discuția în orice 

format pe care îl consideră cel mai util sau mai productiv. Prin urmare, sprijinim Ucraina în orice direcție pe care 

decide să o ia în aceste discuții" - a adăugat Însărcinatul cu afaceri al SUA la Kiev, Kristina Kvien. (www.rbc.ua 

- 9 martie) /sdan/sdm2 

KORRESPONDENT: Declarația unor cercetători din Israel privind crimele de război comise de 

Rusia și denaturarea Holocaustului de către Putin  

RADOR (9 martie) - Cercetătorii Centrului Kantor al Universității din Tel Aviv au emis o declarație 

referitoare la crimele de război comise de Rusia și denaturarea memoriei victimelor Holocaustului - transmite, 

miercuri, ziarul Korrespondent. În declarația respectivă, oamenii de știință israelieni au condamnat acțiunile 

președintelui rus, Vladimir Putin, subliniind că acesta are pe mâini sângele a mii de victime. "Condamnăm 

invadarea neprovocată a Ucrainei de către Rusia și crimele de război comise sub directivele lui Vladimir Putin. 

Agresiunea în stil fascist se opune unora dintre cele mai importante lecții morale pe care omenirea ar fi trebuit să 

le învețe din perioada nazistă, inclusiv sfințenia vieții umane și suveranitatea națiunilor democratice și pașnice. 

Putin are pe mâini sângele a mii de victime, inclusiv copii. Politicile sale reprezintă o amenințare existențială la 

adresa democrației, păcii și securității mondiale. În plus, susținând că Ucraina, cu președintele său evreu, este 

nazistă, Putin a banalizat memoria Holocaustului. Și-a discreditat complet angajamentele din trecut de a lupta 

împotriva antisemitismului și s-a plasat într-un grup notoriu al celor care denaturează Holocaustul. Ca minoritate 

în toate țările, cu excepția Israelului, evreii au aflat că regimurile fasciste reprezintă adesea cele mai grave 

amenințări la adresa existenței lor, iar democrația este cea mai bună garanție pentru bunăstarea lor. În calitate de 

studenți ai istoriei, știm că este timp pentru nuanță și timp pentru claritate. Așadar, să fim clari și să ne ridicăm 

fără echivoc împotriva crimelor de război, opresiunii și amenințărilor lui Putin" - se arată în declarația postată pe 

site-ul Centrului Kantor al Universității din Tel Aviv. Documentul a fost semnat de profesorii Uriya Shavit, șef al 

Centrului Kantor, Dina Porat, șef fondator, Giovanni Quer, manager de proiecte, Carl Yonker, cercetător și director 

media al centrului. (www.korrespondent.net - 9 martie) /sdan/sdm2 
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REUTERS: China acuză NATO că a împins tensiunile dintre Rusia și Ucraina până la "un punct 

critic"  

RADOR (9 martie) - Demersurile alianței NATO conduse de Statele Unite au împins tensiunile dintre Rusia 

și Ucraina până la "un punct critic", a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, 

Zhao Lijian. În cadrul unui briefing zilnic, el a îndemnat Statele Unite să ia în serios îngrijorările Chinei și să evite 

subminarea drepturilor sau a intereselor Beijingului, în gestionarea problemei ucrainene și a relațiilor cu Rusia. 

(REUTERS - 9 martie, ora 9:48) /mbrotacel/dsirbu 

BBC: Amnesty International cere anchetarea ca o crimă de război a unui atac aerian rusesc asupra 

orașului ucrainean Cernihiv  

RADOR (9 martie) - Organizația Amnesty International a transmis că un atac aerian rusesc de săptămâna 

trecută asupra orașului ucrainean Cernihiv, în urma căruia zeci de oameni care stăteau la cozi pentru alimente au 

fost uciși, ar trebui anchetat ca o crimă de război. Organizația pentru drepturile omului a descris bombardamentul 

aerian ca pe "un atac nemilos". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 9 martie, ora 16:04) /opopescu/lalexandrescu 

XVII.2 Perspectiva militară 

REUTERS: Pentagonul pare că respinge oferta Poloniei de a trimite toate avioanele MIG-29 la 

baza Ramstein, în Germania  

RADOR (9 martie) - Pentagonul a părut marți că respinge oferta Poloniei de a pune la dispoziția Statelor 

Unite toate avioanele sale de luptă MIG-29 de producție rusească, pe care ar urma să le trimită la baza aeriană 

americană Ramstein din Germania, ca răspuns la solicitarea Ucrainei pentru avioane de vânătoare. Pentagonul a 

subliniat că ideea nu este "solidă". Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a declarat că perspectiva 

decolării avioanelor de luptă de la o bază aeriană a SUA și NATO din Germania "pentru a zbura într-un spațiu 

aerian disputat cu Rusia deasupra Ucrainei ridică probleme serioase pentru întreaga Alianță Nord-Atlantică". 

"Vom continua să ne consultăm cu Polonia și ceilalți aliați NATO cu privire la această chestiune și provocările 

logistice dificile pe care le prezintă, dar nu considerăm că propunerea Poloniei este una solidă", a mai spus John 

Kirby. (REUTERS - 9 martie, ora 1:24) /mbaciu/ilapadat 

CNN: SUA trimit două baterii de rachete Patriot în Polonia  

RADOR (9 martie) - Statele Unite vor trimite două baterii de rachete Patriot în Polonia, ca parte a 

"desfășurării de apărare", pentru contracararea oricărei amenințări la adresa aliaților, pe fondul invaziei Rusiei în 

Ucraina. Sistemele de rachete sol-aer Patriot sunt proiectate să distrugă rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, 

precum și avioane și rachete de croazieră. (CNN INTERNATIONAL, 9 martie, ora 4:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Guvernul ceh a aprobat trimiterea a până la 650 de soldați în Slovacia  

RADOR (9 martie) - Guvernul ceh a aprobat miercuri trimiterea a până la 650 de soldați în Slovacia pentru 

a consolida flancul estic al NATO, a anunțat Ministerul Apărării. Desfășurarea de trupe, planificată până la data 

de 30 iunie 2023, trebuie să fie aprobată de ambele camere ale parlamentului ceh. (REUTERS - 9 martie) 

/opopescu/gpodea 

REUTERS: Marea Britanie analizează posibilitatea de a dona rachete antiaeriene Ucrainei  

RADOR (9 martie) - Marea Britanie analizează posibilitatea de a dona Ucrainei rachete antiaeriene produse 

de compania Thales pentru a o ajuta să-și apere spațiul aerian de invazia rusă, a declarat ministrul apărării Ben 

Wallace, adăugând că tehnologia se încadrează în definiția armelor defensive. "Este vital ca Ucraina să-și mențină 

capacitatea de a-și lansa avioanele și de a suprima atacul aerian rusesc", le-a spus dl Wallace parlamentarilor. "Ca 

răspuns la solicitările ucrainene, guvernul a luat decizia de a explora posibilitatea de a dona rachete antiaeriene 
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portabile de mare viteză STARStreak. Credem că acest sistem se încadrează în definiția armelor defensive, dar va 

permite forțelor ucrainene să-și apere mai bine spațiul aerian". (REUTERS - 9 martie) /opopescu/lalexandrescu 

RIA NOVOSTI: Ministerul rus al Apărării afirmă că o parte dintre avioanele ucrainene au zburat 

în România  

RADOR (9 martie) - 90% din aerodromurile militare ale Ucrainei, pe care se baza principala componență a 

avioanelor de luptă, au fost scoase din funcțiune, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, 

general-maior Igor Konașenkov. "90% din aerodromurile militare ale Ucrainei, pe care se baza principala 

componență de aeronave de luptă, au fost scoase din funcțiune" - a declarat acesta. "Înainte de începerea operațiunii 

speciale, în cadrul forțelor armate ucrainene existau până la 250 de avioane de luptă și elicoptere funcționale. 

Forțele aeriene și spațiale ruse au distrus 89 de avioane de luptă și 57 de elicoptere la sol și în aer" - a adăugat 

Konașenkov. "O parte dintre avioanele ucrainene a zburat în România și nu participă la lupte" - a subliniat 

generalul. https://ria.ru/20220309/aviatsiya-1777323835.html (www.ria.ru - 9 martie) /ssirbu/lalexandrescu 

UNIAN: Jens Stoltenberg a avertizat Rusia în privința atacurilor asupra liniei de aprovizionare a 

Ucrainei cu arme  

RADOR (9 martie) - Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat Rusia că un atac asupra liniei 

de aprovizionare a țărilor aliate care sprijină Ucraina cu arme și muniții va fi o escaladare periculoasă a războiului. 

Jens Stoltenberg a făcut această declarație într-un interviu acordat CBC News. Acesta a menționat că aliații ajută 

Ucraina să-și apere dreptul la autoapărare, care este consacrat în Carta ONU. "Rusia este agresorul și Ucraina se 

apără. Dacă există un atac asupra vreunei țări NATO, asupra teritoriului NATO, acest lucru va duce la aplicarea 

Articolului 5" - a avertizat Stoltenberg. "Sunt absolut convins că președintele Putin știe acest lucru și eliminăm 

toate motivele de calcul greșit, neînțelegerea angajamentului nostru de a proteja fiecare centimetru din teritoriul 

NATO" - a explicat secretarul general al Alianței. Publicația notează că unii reprezentanți ai comunității de 

informații din SUA se tem că Moscova ar putea încerca să blocheze fluxul de arme către Ucraina, fie prin lovituri 

aeriene, fie cu ajutorul artileriei cu rază lungă. Armele care vin din Occident sunt descărcate în țări vecine, precum 

Polonia, după care sunt expediate pe uscat. Jens Stoltenberg a declarat că există o distincție clară între liniile de 

aprovizionare din interiorul Ucrainei și cele care operează în afara Ucrainei. "Ucraina este în război și, desigur, 

liniile de aprovizionare din interiorul Ucrainei ar putea fi atacate" - a declarat Stoltenberg, adăugând că, dacă aceste 

livrări vor fi atacate în afara granițelor Ucrainei, acesta "va fi un atac asupra NATO". Stoltenberg a mai spus că 

mesajul NATO către Rusia constă în aceea că "trebuie să pună capăt războiului, că noi vom continua să sprijinim 

Ucraina și că vom continua să impunem sancțiuni fără precedent". https://www.unian.net/world/stoltenberg-

predostereg-rossiyu-ot-atak-na-linii-postavok-oruzhiya-ukraine-novosti-mira-11736712.html (www.unian.net - 9 

martie) /ssirbu/schelaru 

TASS: Ministerul rus al Apărării a catalogat drept minciună afirmațiile Kievului despre absența 

doritorilor de a pleca în Rusia  

RADOR (9 martie) - Declarațiile autorităților ucrainene, despre absența celor care doresc să plece pe 

coridoarele umanitare spre teritoriul Federației Ruse, sunt o minciună și o provocare, a declarat, miercuri, șeful 

Comandamentului de coordonare interdepartamentală pentru reacție umanitară, șeful Centrului național de 

management al apărării din Rusia, general-colonel Mihail Mizințev. "Ca răspuns la afirmația autorităților 

ucrainene potrivit căreia nu există oameni care doresc să plece prin coridoarele umanitare spre teritoriul Federației 

Ruse, declarăm deschis că aceasta este o minciună și de-a dreptul o provocare" - a declarat Mizințev. Potrivit 

acestuia, doar în ultimele 24 de ore, în baza de date a Ministerului rus al Apărării au fost adăugate alte 48.543 de 

apeluri din partea civililor ucraineni și a străinilor cu cereri de evacuare în Rusia. "Astfel, în baza de date actuală 

există deja 2.589.910 de persoane care doresc să fie evacuate din 1.917 de localități din Ucraina" - a spus generalul 

rus. "Ca răspuns la numeroasele apeluri ale ambasadelor statelor străine către autoritățile ucrainene, cu solicitări 

de a asigura retragerea cetățenilor lor pe teritoriul Federației Ruse, Kievul informează că partea rusă nu oferă astfel 

de coridoare - acesta este, de asemenea, o minciună flagrantă" - a declarat Mizințev. (www.tass.ru - 9 martie) 

/ssirbu/sdm2 
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RBC: Trei comisariate militare din Rusia unde tinerii sunt chemați la recrutare au fost ținta unor 

atacuri  

RADOR (9 martie) - În Rusia s-au înregistrat deja trei cazuri de atacuri asupra a trei comisariate militare 

unde rezerviștii sunt chemați la concentrare, iar tinerii chemați la recrutare. Aceste comisariate sunt în subordinea 

Ministerului rus al Afacerilor Interne. Porțile unuia dintre comisariatele militare au fost pictate în culorile 

drapelului ucrainean, unde a fost scris următorul mesaj: ''Nu voi merge să-mi ucid frații''. Mai multe comisariate 

de recrutare a tinerilor în armată din Rusia sunt incendiate sau pe porțile lor sunt scrise mesaje împotriva războiului 

dus de Rusia împotriva Ucrainei. Indivizi necunoscuți au incendiat o clădire a unui comisariat districtual de 

recrutare din apropierea orașului Luhovițî, de lângă Moscova. Mai multe comisariate au fost vopsite în culorile 

drapelului ucrainean, pe altele au apărut scrise mesaje împotriva războiului, iar în unele clădiri au fost aruncate 

cocktail-uri Molotov, ceea ce a provocat declanșarea unor incendii. Probabil că s-a încercat distrugerea arhivei cu 

date personale ale rezerviștilor care pot fi trimiși în războiul din Ucraina. Polițiștii de la Moscova au fost avertizați 

cu privire la pericolul de incendiere a comisariatelor prin utilizarea cocktail-urilor Molotov. Până în prezent, au 

fost raportate trei cazuri confirmate de atacuri asupra departamentelor de poliție și a comisariatelor din trei regiuni 

rusești.  

Câțiva prizonieri de război din Federația Rusă capturați în Ucraina și-au cerut iertare față de poporul 

ucrainean. Ei au recunoscut că au venit să omoare populația civilă a Ucrainei și că sunt criminali de război. 

Autoritățile din Rusia le-ar fi spus că trebuie să meargă în Ucraina ''pentru a salva populația civilă''. De asemenea, 

prizonierii le-au cerut altor militari ruși să depună armele și să părăsească Ucraina. ''Când ne vom întoarce, ne vom 

ridica împotriva lui Putin!'', a spus unul dintre ei. (www.rbc.ua - 9 martie) /vdraguta/sdm2 

BBC: Guvernul rus a admis că a folosit recruți în invazia din Ucraina  

RADOR (9 martie) - Guvernul rus a admis că au fost folosiți recruți în invazia din Ucraina, în pofida unei 

afirmații făcute de președintele Putin, care a promis că doar soldați profesioniști vor fi folosiți. Anunțul a fost făcut 

de purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konașenkov. "Din păcate, am descoperit prezența unor 

recruți în unitățile care participă la operațiunea militară specială din Ucraina. Practic, toți astfel de soldați au fost 

readuși în Rusia. În același timp, o unitate ce executa sarcini logistice a fost atacată de un grup de sabotori. Mai 

muți soldați, inclusiv recruți, au fost capturați", a declarat Konașenkov. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 9 martie, 

ora 21:00) /cstoica/sdm2 

INTERFAX: Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat că recruți ruși au fost capturați în 

Ucraina  

RADOR (9 martie) - Unii recruți ruși au fost capturați în timpul operațiunii din Ucraina, a declarat purtătorul 

de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konașenkov. Putin, în mesajul de felicitare transmis de 8 martie, a 

dat asigurări că recruții nu vor fi trimiși în Ucraina. "Din păcate, au fost semnalate mai multe cazuri de prezență a 

recruților în rândul unităților Forțelor Armate Ruse care participă la operațiunea militară specială pe teritoriul 

Ucrainei. Practic, aproape toți acești militari au fost deja retrași pe teritoriul Rusiei", a anunțat Konașenkov, în 

cadrul unui briefing susținut miercuri. "În același timp, una dintre subdiviziunile care îndeplineau sarcini de sprijin 

logistic a fost atacată de un grup de sabotaj al batalionului național ucrainean. Câțiva militari, inclusiv recruți au 

fost capturați", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării. ''În momentul de față, se iau măsuri 

amănunțite pentru a preveni trimiterea recruților în zonele de luptă și eliberarea militarilor capturați'', a spus 

Konașenkov. Potrivit acestuia, de la începutul operațiunii, armata rusă a distrus 2.786 de instalații de infrastructură 

militară ucraineană, inclusiv 953 de tancuri ucrainene și alte vehicule blindate, 101 lansatoare de rachete multiple, 

351 de piese de artilerie de câmp și mortiere, 718 unități de vehicule militare speciale, precum și 93 de vehicule 

aeriene fără pilot. ''În cursul zilei de 9 martie, avioanele de atac și bombardiere ale Forțelor Aerospațiale Ruse au 

distrus 49 de obiective militare, inclusiv: două posturi de comandă, șase sisteme de rachete antiaeriene, patru 

depozite de muniție și combustibil și 37 de zone în care se află arme și echipamente militare'', a specificat 

Konașenkov. (www.interfax.ru  - 9 martie) /vdraguta/sdm2 
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BBC: Oficiali occidentali, îngrijorați că Rusia ar putea folosi în Ucraina arme neconvenționale 

RADOR (10 martie) - Oficiali occidentali și-au exprimat îngrijorarea legată de faptul că Rusia ar putea 

folosi în Ucraina arme neconvenționale. Termenul este folosit ca referire la o varietate de arme biologice și alte 

dispozitive. Corespondentul BBC transmite că există motive întemeiate pentru a se lua în calcul folosirea armelor 

neconvenționale, potrivit unui oficial occidental, referindu-se la arme chimice cel mai probabil. Oficialii 

occidentali au invocat faptul că aceste arme au fost folosite în conflicte în care Rusia a mai fost implicată, spre 

exemplu în Siria, de către aliații lui Assad. Oficialii occidentali au mai semnalat dezinformările venite dinspre 

Rusia, care ar putea să pregătească terenul pentru alarme false, potrivit cărora ucrainenii ar folosi sau dezvolta 

arme neconvenționale. Printre aceste afirmații s-ar număra și cea cum că ucrainenii ar fi dezvolta așa-numitele 

"bombe radioactive" sau că ar deține laboratoare secrete biologice. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, 

ora 0:00) /cstoica/sdm2 

RADOR: Trupele ruse au redus ritmul ofensivei, utilizând doar rachete și bombe pentru a distruge 

infrastructura civilă (armata ucraineană)  

RADOR (9 martie) - Ținte civile și militare ucrainene vor fi lovite de rachete de croazieră lansate de pe 

navele Flotei Rusiei de la Marea Neagră și de pe navele Flotilei Caspice din zonele operaționale din Marea Neagră 

și Marea Azov, informează pe Facebook Statul Major General al forțelor armate ale Ucrainei. Începând cu ora 24 

a zilei de 8 martie, inamicul a redus ritmul operațiunilor ofensive, utilizând în principal rachete și bombe pentru a 

lovi infrastructura civilă, se mai arată în comunicatul armatei ucrainene. Inamicul continuă să își concentreze 

eforturile pe încercuirea și capturarea orașelor Kiev, Sumî, Harkov, Mariupol, Mikolaiv și Cernihiv, pentru a crea 

un coridor terestru între teritoriul ocupat temporar al Crimeii și Rusia continentală, cu acces la frontierele 

administrative ale regiunilor Lugansk și Donețk, scrie agenția ucraineană de știri Ukrinform. Potrivit informațiilor 

disponibile, invadatorii ruși iau în considerare aprovizionarea cu combustibil a trupelor proprii prin utilizarea 

rețelei staționare existente de stații de alimentare și stocare de combustibili. De asemenea, inamicul intenționează 

să creeze o rețea de conducte în teritoriul ocupat temporar al Ucrainei, cu posibilitatea conectării ei la conducta 

centrală, pentru a pompa combustibil din Belarus. (https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3424246-cruise-missile-

strikes-expected-from-black-sea-azov-operational-zones-general-staff.html - 9 martie) /mbaciu/ilapadat 

UKRAINSKA PRAVDA: Rusia ar putea trimite în Ucraina sute de militari din regiunea 

transnistreană  

RADOR (9 martie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei avertizează că invadatorii ruși ar putea 

implica în război până la 800 de militari din regiunea separatistă transnistreană. "Conform informațiilor pe care le 

avem, din cauza numeroaselor pierderi de personal, inamicul continuă să efectueze mobilizări ascunse, sub 

pretextul desfășurării unor tabere de antrenament, pe teritoriul temporar ocupat al Republicii Autonome Crimeea, 

în regiunea Krasnodar și în anumite zone din regiunile Donețk și Lugansk. Își intensifică recrutarea de voluntari 

pentru războiul de pe teritoriul Ucrainei. În plus, au fost înregistrate cazuri de exmatriculare a tinerilor de vârstă 

militară din universitățile Federației Ruse, pentru a reumple rezerva armatei invadatoare. Ocupanții nu exclud 

posibilitatea de a implica în războiul din Ucraina până la 800 de militari din nerecunoscuta republică Transnistria 

a Republicii Moldova, însă starea morală și psihologică a acestui personal rămâne la un nivel scăzut" - explică 

armata Kievului. (www.pravda.com.ua - 9 martie) /sdan/dsirbu 

CNN: Apărarea aeriană a Ucrainei înregistrează un succes considerabil împotriva avioanelor de 

luptă ale Rusiei (Ministerul britanic al Apărării)  

RADOR (9 martie) - Apărarea aeriană ucraineană "se bucură de un succes considerabil împotriva avioanelor 

de luptă moderne ale Rusiei", a scris Ministerul britanic al Apărării pe pagina sa de Twitter. În cea mai recentă 

actualizare a informațiilor legate de invazia Rusiei, ministerul afirmă că Ucraina a împiedicat, "probabil", Rusia, 

de la "atingerea oricărui grad de control al aerului". "Luptele continuă la nord-vest de Kiev, iar forțele ruse nu 

reușesc să înregistreze vreun progres semnificativ", se precizează în comunicat. Într-o informare separată, 

publicată miercuri, ministerul britanic avertizează că orașele ucrainene Harkiv, Cernihiv, Sumi și Mariupol sunt, 
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în continuare "încercuite de forțele ruse și continuă să îndure bombardamente intense ale forțelor ruse". 

(edition.cnn.com - 9 martie) /mbrotacel/dsirbu 

RBC: Pierderile suferite de Rusia în războiul cu Ucraina  

RADOR (9 martie) - Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a actualizat, miercuri, bilanțul 

pierderilor înregistrate de Rusia în războiul declanșat pe teritoriul ucrainean. Începând cu data de 24 februarie, 

când a invadat Ucraina, Rusia a pierdut pe front peste 12.000 de militari. Totodată, armata ucraineană a doborât 

49 de avioane rusești, 81 de elicoptere, a distrus 317 tancuri rusești, 1.070 de blindate, 120 de sisteme de artilerie, 

56 de lansatoare de rachete, 28 de sisteme de apărare aeriană, 482 de vehicule, 3 bărci, 60 de cisterne 

transportatoare de combustibil și 7 drone. (www.rbc.ua - 9 martie) /sdan/dsirbu 

KORRESPONDENT: Armata Ucrainei a distrus 500 de echipamente rusești în regiunea Harkiv, 

datorită unui chatbot lansat pe Telegram  

RADOR (9 martie) - Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a transmis miercuri că datorită vigilenței 

cetățenilor și chatbot-ului oficial lansat de SBU pe Telegram, în cursul zilei de marți, în regiunea Harkiv, au fost 

distruse aproximativ 500 de echipamente militare rusești. "Chatbot-ul oficial t.me/stop_russian_war_bot a ajutat, 

încă o dată, armata noastră să lichideze inamicul. De data aceasta, în regiunea Harkiv. Iată ce ne scriu apărătorii: 

Noaptea trecută, ocupanții au fost 'adormiți' la uzina de reparații din Balaklia. Aproximativ 500 de vehicule au fost 

distruse. Mulțumim pentru informații! Continuați să trimiteți! Nu ne oprim la ceea ce am obținut până acum. 

Continuăm să monitorizăm fiecare mișcare a ocupanților, a vehiculelor inamice și a grupurilor de sabotaj și le 

raportăm chatbot-ului. Informațiile ar fi bine să fie trimise într-un mod clar și structurat, cu geolocalizări, dacă este 

posibil" - a subliniat SBU într-un comunicat. (www.korrespondent.net - 9 martie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Ucraina repatriază trupele și echipamentele implicate în misiunile ONU de menținere 

a păcii din Africa și Europa  

RADOR (9 martie) - Ucraina va repatria trupele și echipamentele - inclusiv elicoptere - implicate în 

misiunile ONU de menținere a păcii din Africa și Europa, pentru a-și întări apărarea la nivel național, în fața 

invaziei Rusiei, a declarat un oficial al ONU. Trupele ruse au invadat Ucraina în urmă cu aproape două săptămâni, 

bombardând și asediind orașe și forțând peste 2 milioane de oameni, în mare parte femei și copii, să se refugieze. 

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat, marți, un decret prin care sunt rechemați toți membrii 

forțelor de menținere a păcii, pentru a sprijini apărarea la nivel intern, a informat presa ucraineană. Ucraina 

contribuie cu aproximativ 300 de militari, ofițeri de poliție și personal auxiliar la șase misiuni ale ONU. Cea mai 

mare contribuție ucraineană este la misiunea din Republica Democrată Congo - intitulată MONUSCO - ce include 

opt elicoptere ucrainene și o unitate de aviație de 250 de membri, a declarat un purtător de cuvânt al MONUSCO. 

"Am primit notificare din partea Ucrainei cu privire la repatrierea echipamentelor și a forțelor lor de menținere a 

păcii", a declarat aceeași sursă pentru agenția Reuters, adăugând: "În acest moment evaluăm ce impact ar putea 

avea această retragere asupra misiunii noastre și cum îl putem minimaliza". Ucraina contribuie, de asemenea, cu 

aproximativ zece ofițeri de poliție și personal auxiliar la misiunile ONU din Mali, Sudanul de Sud, Sudan, Cipru 

și Kosovo. Mii de civili ucraineni și voluntari străini s-au înscris pentru a lua parte la lupte, iar țările occidentale 

au contribuit cu echipamente, însă capacitățile militare ale Ucrainei se mențin mai scăzute decât cele ale uriașei 

țări vecine. (REUTERS - 9 martie, ora 13:00) /mbrotacel/dsirbu 

BBC: Rusia a acceptat încetarea focului pentru 12 ore, în șase dintre zonele cele mai afectate de 

lupte, anunță vicepremierul Ucrainei  

RADOR (9 martie) - Vicepremierul Ucrainei, Irina Vereșciuk, a anunțat că Rusia a acceptat încetarea focului 

pentru 12 ore, în șase dintre zonele cele mai afectate de lupte, pentru a permite evacuarea civililor. Ea a cerut 

imperios Moscovei să își respecte promisiunea. Coridoarele umanitare ar trebui să rămână deschise până la 

jumătatea nopții, în mai multe orașe, inclusiv în zonele mărginașe ale capitalei Kiev. Mii de persoane s-au refugiat 

din cauza bombardamentelor Rusiei, fiind evacuate, în ultimele zile, prin intermediul unor coridoare similare. La 

granița dintre Ucraina și Polonia au traversat frontiera peste 30.000 de persoane, numai în cursul zilei de miercuri, 
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după cum transmite corespondentul BBC în regiune. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 9 martie, ora 13:00) 

/mbrotacel/cpodea 

UNIAN: Rusia a trimis Garda Națională în regiunea Herson, pentru a teroriza populația 

ucraineană  

RADOR (9 martie) - Invadatorii ruși continuă să terorizeze populația din localitățile aflate temporar sub 

ocupație - transmite, miercuri, Ministerul Apărării de la Kiev. Din cauza protestelor organizate în mod regulat de 

locuitorii din Herson, care se opun ocupației ruse, invadatorii au dislocat în regiune unități ale Gărzii Naționale a 

Rusiei. Astfel, rușii încearcă să instaureze în zonă un regim polițienesc. Până acum, forțele ruse au reținut în 

regiune, în mod ilegal, peste 400 de cetățeni ai Ucrainei. (www.unian.net - 9 martie) /sdan/gpodea 

RBC: Trupele ruse se laudă că distrug echipament militare rusești prezentând, de fapt, propriile 

blindate distruse  

RADOR (9 martie) - Oleksi Arestovici, consilier în cadrul cancelariei prezidențiale de la Kiev, susține că 

invadatorii ruși își intensifică eforturile în spațiul informațional. Potrivit acestuia, Moscova diseminează informații 

despre "echipamente ucrainene" distruse, dar, în realitate, blindatele prezentate de ruși sunt ale armatei Federației 

Ruse, distruse în războiul din Ucraina. "Provocăm pierderi inamicului. Acesta își pierde calitățile morale, nu mai 

are voință, se află într-o stare de neputință. Își canalizează eforturile asupra spațiului informațional și psihologic. 

Experții noștri au dezvăluit că informațiile pe care le prezintă rușii despre 'echipamentul ucrainean distrus' sunt 

false, pentru ca ceea ce arată ei sunt, de fapt, echipamente distruse ale trupelor ruse, sugerând că forțele Ucrainei 

sunt cele care suferă pierderi" - a explicat Arestovic. (www.rbc.ua - 9 martie) /sdan/cpodea 

RIA NOVOSTI: Ucraina a pierdut controlul de luptă asupra aviației și apărării antiaeriene  

RADOR (9 martie) - Ucraina a pierdut controlul de luptă asupra aviației și apărării antiaeriene, a declarat 

jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konașenkov. "În timpul operațiunii speciale, 

Forțele Armate Ruse au distrus 137 sisteme de rachete antiaeriene S-300, Buk M-1 și S-125. Aceasta reprezintă 

mai mult de 90% din sistemele de rachete antiaeriene cu rază lungă și medie de acțiune disponibile. 81 de posturi 

radar ale apărării aeriene ucrainene au fost distruse. Acest lucru a dus la pierderea controlului de luptă al aviației 

și apărării antiaeriene a Ucrainei. În prezent, sistemul de apărare antiaeriană are doar caracter focal și nu este 

capabil să opună o rezistență semnificativă aviației ruse" - a declarat Konașenkov. https://ria.ru/20220309/ukraina-

1777327410.html (www.ria.ru - 9 martie) /ssirbu/lalexandrescu 

REUTERS: Polonia e pregătită să pună toate avioanele sale MIG-29 la dispoziția SUA, la baza 

aeriană Ramstein din Germania  

RADOR (9 martie) - Polonia este pregătită să trimită toate avioanele sale de luptă MIG-29, de producție 

rusească, la baza militară aeriană americană Ramstein din Germania și să le pună la dispoziția Statelor Unite, a 

declarat marți ministerul polon de externe și a îndemnat toate țările membre NATO, care au avioane de acest tip, 

să facă același lucru. Membrii Congresului SUA au presat administrația Biden luni să faciliteze transferul de 

avioane de luptă dinspre Polonia și alte state NATO din estul Europei spre Ucraina, după o solicitare înaintată 

săptămâna trecută de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. "Autoritățile din Polonia sunt gata să trimită 

imediat și fără costuri toate avioanele sale MIG-29 la baza aeriană Ramstein, punându-le la dispoziția guvernului 

SUA. În același timp, Polonia solicită SUA să asigure avioane utilizate și având capabilități operaționale 

corespunzătoare. Polonia este pregătită să stabilească urgent condițiile de achiziționare a avioanelor", se arată în 

comunicatul emis de ministerul polon de externe. Armata ucraineană este dotată cu avioane de producție rusească, 

ceea ce face MIG-urile cea mai bună opțiune pentru piloții ucraineni, care deja știu să piloteze astfel de avioane. 

Instruirea de pilotaj pe avioane de fabricație americană ar putea dura ani de zile și ar necesita o altă linie de 

mentenanță. Ministrul apărării din Slovacia, Jaroslav Nad, a reiterat faptul că ținta țării sale este de a înlocui 

echipamentele militare rusești, inclusiv avioanele de luptă MIG-29, dar țara nu este încă pregătită pentru un astfel 

de pas. (REUTERS - 9 martie, ora 0:00) /mbaciu/ilapadat 



834 

 

RRA: MApN susține că afirmațiile purtătorului de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, potrivit 

cărora pe teritoriul României ar fi fost relocate aeronave de luptă ucrainene, sunt în totalitate false  

RADOR (9 martie) - Ministerul Apărării Naționale susține că afirmațiile purtătorului de cuvânt al 

Ministerului rus al Apărării, potrivit cărora pe teritoriul României ar fi fost relocate aeronave de luptă ucrainene, 

sunt în totalitate false. MApN consideră că Rusia încearcă să speculeze exemplul unui avion ucrainean, Suhoi-27, 

care în prima zi a invaziei ruse a solicitat aterizarea de urgență în România, sau situația celor 14 elicoptere 

ucrainene civile, care au ajuns la Ghimbav pentru operațiuni de mentenanță, potrivit contractelor în vigoare. 

Reamintim că reprezentanții Ministerului Apărării de la Moscova au avertizat țările vecine Ucrainei că vor fi 

considerate ca fiind implicate în conflict dacă vor permite folosirea aeroporturilor pentru avioanele militare 

ucrainene. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 9 martie, ora 22:07) /denisse 

CNN: Pentagonul a respins oferta Poloniei de a pune la dispoziția SUA toate avioanele sale MIG-

29  

RADOR (9 martie) - Pentagonul a respins marți oferta Poloniei de a pune la dispoziția Statelor Unite și a 

NATO a tuturor avioanelor sale MIG-29 de producție rusească și de a le trimite la baza aeriană americană Ramstein 

din Germania, de unde să fie livrate Ucrainei. Pentagonul a declarat că propunerea Poloniei nu este "fiabilă". 

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a declarat că perspectiva decolării avioanelor de luptă de la o 

bază aeriană a SUA și NATO din Germania "pentru a zbura într-un spațiu aerian disputat cu Rusia deasupra 

Ucrainei ridică probleme serioase pentru întreaga Alianță Nord-Atlantică". "Vom continua să ne consultăm cu 

Polonia și ceilalți aliați NATO cu privire la această chestiune și provocările logistice dificile pe care le prezintă, 

dar nu considerăm că propunerea Poloniei este una fiabilă", a mai spus John Kirby. "Avem nevoie de acele avioane 

pentru a prelua din nou controlul asupra spațiului nostru aerian", a declarat pentru CNN Sviatoslav Iuraș, membru 

al Parlamentului de la Kiev. (CNN INTERNATIONAL - 9 martie, ora 6:00) /mbaciu/dsirbu 

INTERFAX: SUA trimit două baterii de rachete Patriot în Polonia  

RADOR (9 martie) - SUA trimit două baterii de rachete Patriot în Polonia ca 'desfășurare defensivă' pentru 

a contracara orice potențială amenințare la adresa aliaților SUA din NATO. Statele Unite ale Americii trimit două 

baterii de sisteme de apărare aeriană Patriot (sisteme de rachete antiaeriene) în Polonia pentru a contracara orice 

potențială amenințare la adresa aliaților SUA și NATO, a declarat Adam Miller, purtătorul de cuvânt al 

Comandamentului European al SUA (EUCOM). Purtătorul de cuvânt al Comandamentului European al SUA, a 

adăugat: "La îndrumarea Secretarului Apărării și la invitația aliaților noștri poloni, generalul Walters, comandantul 

Comandamentului European al SUA, a îndrumat Armata SUA din Europa și Africa să mute două baterii de rachete 

Patriot în Polonia'', anunță CNN, care îl citează pe Miller. ''Aceasta este o măsură prudentă de protecție a forței 

care susține angajamentul nostru față de Articolul 5 și nu va sprijini în niciun fel o operațiune ofensivă'', a mai 

declarat el. Se mai precizează că fiecare pas care va fi întreprins ''are drept scop descurajarea agresiunii și liniștirea 

aliaților noștri''. (www.interfax.ru  - 9 martie) /vdraguta/dsirbu 

REUTERS: Canada va trimite Ucrainei încă un transport de echipament militar specializat  

RADOR (9 martie) - Premierul canadian Justin Trudeau, a declarat, miercuri, că i-a transmis președintelui 

ucrainean, Volodimir Zelenski, într-un apel telefonic, că țara sa va trimite Ucrainei încă un transport de echipament 

militar specializat. Totodată, într-un mesaj publicat pe Twitter, Trudeau a afirmat că l-a invitat pe Zelenski să se 

adreseze Parlamentului Canadei. (REUTERS - 9 martie, ora 12:24) /mbrotacel/dsirbu 

RADOR: Japonia livrează Ucrainei echipamente militare neletale și echipamente medicale  

RADOR (9 martie) - Un avion al Forțelor Japoneze de Autoapărare a plecat spre Ucraina cu cala plină de 

veste antiglonț, căști și alte echipamente de protecție, a anunțat ministerul nipon al apărării pe Twitter, citat de 

agenția ucraineană de știri Ukrinform. "Avionul KC-767 a decolat de la baza aeriană Komaki pentru a livra 

Ucrainei veste antiglonț și căști", se arată în anunțul postat pe Twitter. Ambasadorul ucrainean la Tokio, Serghei 

Korsunski, a declarat marți că Ucraina va primi de la Japonia veste antiglonț, căști, corturi, haine de iarnă, 

medicamente, generatoare, camere și echipamente pentru situații de urgență. Potrivit ambasadorului Korsunski, 
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este prima dată când Japonia livrează asemenea echipament gratuit forțelor altor state ale lumii, subliniază 

Ukrinform. (https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3424220-japan-sends-military-protective-equipment-to-

ukraine.html - 8 martie) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Polonia este gata să acționeze în privința trimiterii avioanelor MiG-29 în Ucraina, însă 

numai în cadrul NATO  

RADOR (9 martie) - Polonia este gata să acționeze pentru a furniza avioane de luptă MiG-29 Ucrainei, însă 

numai în baza cadrului NATO - a declarat miercuri un consilier al președintelui polonez, după ce Statele Unite au 

respins propunerea Poloniei de a pune aceste avioane la dispoziția Washingtonului. "SUA nu vor ca aceste avioane 

să plece în Ucraina de la baze americane" - a declarat Jakub Kumoch, pentru postul public de televiziune TVP 

Info. "Polonia este gata să acționeze, însă numai în interiorul cadrului alianței, în baza cadrului NATO." 

(REUTERS - 9 martie) /mbrotacel/cvanatoru 

XVII.3  Perspectiva economică 

BBC: Rusia a interzis exportul de bunuri de consum și materii prime  

RADOR (9 martie) - Rusia a interzis exportul de bunuri de consum și materii prime, ca răspuns la sancțiunile 

impuse de statele occidentale împotriva Moscovei. Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat decretul, afirmând 

că interzicerea exporturilor va asigura securitatea Federației Ruse și funcționarea neîntreruptă a sectorului 

industrial al țării, informează BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 9 martie, ora 5:00) /mbaciu/ilapadat 

RIA NOVOSTI: MAE rus a anunțat măsurile pe care Rusia le va întreprinde pentru a-și proteja 

economia de sancțiuni  

RADOR (9 martie) - Ministerul rus al Afacerilor Externe a anunțat măsurile pe care Rusia le va întreprinde 

pentru a-și proteja economia de sancțiuni. Directorul Departamentului pentru Cooperare Economică din cadrul 

Ministerului rus de Externe, Dmitri Biricevski, a declarat că: ''Rusia reduce utilizarea dolarului, pe fondul 

sancțiunilor". În fața presiunii exercitate de sancțiuni, Rusia depune eforturi semnificative pentru a susține 

economia, a declarat Dmitri Biricevski, directorul Departamentului pentru Cooperare Economică din Ministerul 

rus de Externe, într-un interviu acordat Agenției de presă RIA NOVOSTI. ''În mod special, este vorba despre 

reducerea folosirii dolarului atât în rezervele internaționale interne, cât și în decontările și tranzacțiile externe; 

despre schimbarea atenției către piețe de capital alternative, o dată cu închiderea celor occidentale; asigurarea unor 

canale fiabile și sigure pentru transmiterea informațiilor financiare; o creștere a ponderii plăților reciproce în 

monede naționale; stabilirea relațiilor de corespondent interbancar direct cu principalii parteneri comerciali'', a 

precizat expertul din minister. ''Economia rusă a existat, practic, aproape în permanență în condițiile unor riscuri 

de sancțiuni sporite. Pornim de la faptul că piața internă și relațiile economice externe ale țării se adaptează treptat 

la circumstanțele aflate în schimbare. Avem o marjă de siguranță necesară pentru a realiza transformarea respectivă 

a modelului de dezvoltare economică și de ajustare a politicii financiare'', a spus diplomatul. Potrivit acestuia, 

partea rusă ''evaluează de multă vreme la calm riscurile escaladării sancțiunilor aplicate de Occident și se bazează 

doar pe propriile forțe și capacități''. Expertul s-a referit și la achiziționarea de valută de către Rusia, în perioada 

restricțiilor. După ce Rusia a lansat o operațiune specială în Ucraina, Occidentul a început să impună noi sancțiuni 

împotriva ei. În special, Banca Centrală a Rusiei a fost vizată de restricții, mai multe instituții de credit au fost 

deconectate de la sistemul de plăți SWIFT. Germania a oprit certificarea gazoductului Nord Stream 2. Uniunea 

Europeană și Statele Unite au închis spațiul lor aerian pentru aeronavele rusești. Zeci de companii mari au părăsit 

piața rusă. În acest context, Banca Centrală a ridicat imediat rata cheie la 20 la sută pe an, iar Ministerul de Finanțe 

a obligat exportatorii să vândă 80 la sută din câștigurile valutare, în cadrul tuturor acordurilor de comerț exterior, 

care au drept scop de a stabiliza cursul de schimb al rublei. De asemenea, sunt introduse și alte măsuri de sprijinire 

a economiei. Potrivit autorităților ruse, țara are o marjă mare de putere financiară, Cabinetul Rusiei a gândit din 

timp modalități de rezolvare a potențialelor probleme economice. (www.ria.ru - 9 martie) /vdraguta/dsirbu 
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RIA NOVOSTI: MAE rus a anunțat măsurile pe care Rusia le va întreprinde pentru a-și proteja 

economia de sancțiuni  

RADOR (9 martie) - Ministerul rus al Afacerilor Externe a anunțat măsurile pe care Rusia le va întreprinde 

pentru a-și proteja economia. În fața presiunii exercitate de sancțiuni, Rusia depune eforturi semnificative pentru 

a susține economia, a declarat Dmitri Biricevski, directorul Departamentului pentru Cooperare Economică din 

Ministerul rus de Externe, într-un interviu acordat Agenției de presă RIA NOVOSTI. ''În mod special, este vorba 

despre reducerea folosirii dolarului atât în rezervele internaționale interne, cât și în decontările și tranzacțiile 

externe; despre schimbarea atenției către piețe de capital alternative, odată cu închiderea celor occidentale; 

asigurarea unor canale fiabile și sigure pentru transmiterea informațiilor financiare; o creștere a ponderii plăților 

reciproce în monede naționale; stabilirea relațiilor de corespondent interbancar direct cu principalii parteneri 

comerciali'' - a precizat expertul din minister. ''Economia rusă a funcționat practic aproape în permanență în 

condițiile unor riscuri de sancțiuni sporite. Pornim de la faptul că piața internă și relațiile economice externe ale 

țării se adaptează treptat la circumstanțele aflate în schimbare. Avem o marjă de siguranță necesară pentru a realiza 

transformarea respectivă a modelului de dezvoltare economică și de ajustare a politicii financiare'' - a spus 

diplomatul. Potrivit acestuia, partea rusă ''evaluează de multă vreme la calm riscurile escaladării sancțiunilor 

aplicate de Occident și se bazează doar pe propriile forțe și capacități''.  

Expertul s-a referit și la achiziționarea de valută de către Rusia în perioada restricțiilor. După ce Rusia a 

lansat o operațiune specială în Ucraina, Occidentul a început să impună noi sancțiuni împotriva ei. În special, 

Banca Centrală a Rusiei a fost vizată de restricții, mai multe instituții de credit au fost deconectate de la sistemul 

de plăți SWIFT. Germania a oprit certificarea gazoductului Nord Stream 2. Uniunea Europeană și Statele Unite 

au închis spațiul lor aerian pentru aeronavele rusești. Zeci de companii mari au părăsit piața rusă. În acest context, 

Banca Centrală a ridicat imediat rata-cheie la 20% pe an, iar Ministerul de Finanțe a obligat exportatorii să vândă 

80% din câștigurile valutare, în cadrul tuturor acordurilor de comerț exterior, cu scopul stabilizării cursului de 

schimb al rublei. De asemenea, sunt introduse și alte măsuri de sprijinire a economiei. Potrivit autorităților ruse, 

țara are o marjă mare de putere financiară, iar Cabinetul Rusiei a gândit din timp modalități de rezolvare a 

potențialelor probleme economice. (www.ria.ru - 9 martie) /vdraguta/cvanatoru 

REUTERS: Nestle își suspendă toate investițiile de capital din Rusia  

RADOR (9 martie) - Nestle, cel mai mare grup alimentar din lume, a anunțat miercuri că a suspendat toate 

investițiile de capital în Rusia, după invazia din Ucraina. Grupul cu sediul în Elveția, care a oprit deja orice fel de 

publicitate în Rusia, a adăugat că va continua să furnizeze produse alimentare esențiale în țară. (REUTERS - 9 

martie) /opopescu/lalexandrescu 

INTERFAX: Președintele Băncii Centrale a Rusiei a anunțat că sancțiunile au limitat utilizarea 

rezervelor de aur și rezervelor valutare  

RADOR (9 martie) - Președintele Băncii Centrale a Rusiei a anunțat o creștere bruscă a așteptărilor 

inflaționiste. Noile sancțiuni externe aplicate împotriva Federației Ruse au schimbat radical condițiile de 

funcționare a economiei ruse, au limitat posibilitatea utilizării rezervelor de aur și a rezervelor valutare și au impus 

utilizarea unei game largi de instrumente pentru menținerea stabilității financiare, a declarat președintele Băncii 

Centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina, în urma unei reuniuni a Consiliului de Administrație al Băncii Centrale. 

''Banca Centrală a Rusiei a decis să ridice rata dobânzii cheie anuală la 20% (de la 9,5%F). Condițiile pentru 

economia rusă s-au schimbat dramatic, noi sancțiuni externe au dus la o modificare semnificativă a cursului rublei, 

a limitat capacitatea noastră de a folosi rezervele de aur și rezervele valutare'', a susținut Nabiullinna. ''Acest fapt 

ne forțează să folosim o gamă largă de instrumente pentru a menține stabilitatea financiară'', a subliniat președintele 

Băncii Centrale. (www.interfax.ru  - 9 martie) /vdraguta/lalexandrescu 

RIA NOVOSTI: Occidentul singur și-a făcut rău, atunci când a aplicat sancțiunile antirusești 

(Ministerul rus de Externe)  

RADOR (9 martie) - Țările occidentale și-au făcut singure rău, atunci când au aplicat sancțiuni antirusești, 

a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova. Sancțiunile occidentale 
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împotriva Rusiei au dat o lovitură zdrobitoare acestor țări, situația de acolo se va degrada în mod dramatic, a mai 

afirmat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Potrivit Zaharova, deteriorarea stării 

de fapt în economia globală a fost provocată de criza asociată cu pandemia COVID-19. (www.ria.ru - 9 martie) 

/vdraguta/cpodea 

REUTERS: Rusia trebuie să acorde prioritate livrărilor interne de cereale, pentru pâine, a spus 

premierul  

RADOR (9 martie) - Rusia trebuie să acorde prioritate aprovizionării cu cereale a brutăriilor autohtone în 

detrimentul piețelor de export, a declarat prim-ministrul Mihail Mișustin, în timp ce a dezvăluit noi măsuri de 

sprijinire a economiei interne, pe fondul sancțiunilor internaționale impuse după invadarea Ucrainei. "Este 

importantă menținerea echilibrului pe piața alimentară și monitorizăm îndeaproape prețurile pentru cele mai 

esențiale bunuri sociale, cum ar fi alimentele, și inclusiv pâinea", a spus el la o reuniune guvernamentală. "Createle 

rusești sunt foarte solicitate în străinătate și prețul lor este în creștere. Acestea fiind spuse, este necesar să se 

furnizeze materiile prime necesare în primul rând industriei interne de panificație". (REUTERS - 9 martie) 

/opopescu/cpodea 

REUTERS: Băncile rusești vor putea acorda împrumuturi companiilor controlate de persoane 

nerezidente (Ministerul Finanțelor din Rusia)  

RADOR (9 martie) - Băncile rusești vor avea permisiunea de a acorda împrumuturi companiilor controlate 

de persoane nerezidente, a anunțat miercuri Ministerul de Finanțe din Rusia. Anunțul a fost făcut în contextul în 

care sancțiunile au determinat multe companii occidentale să se retragă sau să-și suspende activitățile din țară. 

"Decizia aceasta a fost luată astfel încât companiile care doresc să-și continue activitățile comerciale în Rusia să 

poată lucra normal și să poată primi împrumuturi de la bănci autohtone", a transmis ministerul, fără însă a furniza 

detalii. (REUTERS - 9 martie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Finlanda este în favoarea extinderii blocadei SWIFT  

RADOR (9 martie) - Finlanda susține extinderea blocadei aplicate de EU asupra sistemului de plăți SWIFT 

pentru a acoperi băncile rusești, din cauza atacului Rusiei asupra Ucrainei - a declarat miercuri premierul finlandez 

Sanna Marin. "Finlanda este în favoarea sancțiunilor puternice", a declarat Marin pentru presă. (REUTERS - 9 

martie) /aionita/cvanatoru 

REUTERS: UE a convenit sancțiuni împotriva a 14 oligarhi ruși și blochează tranzacțiile cu Banca 

Centrală din Belarus  

RADOR (9 martie) - Uniunea Europeană a convenit să impună sancțiuni altor 14 oligarhi ruși și să înghețe 

relațiile cu Banca Centrală a Belarusului, a anunțat miercuri Comisia UE. Noile sancțiuni, impuse în urma invaziei 

ruse din Ucraina, despre care UE susține că este sprijinită de administrația de la Minsk, includ excluderea din 

sistemul bancar SWIFT a băncilor belaruse Belagroprombank, Bank Dabrabyt și Banca de Dezvoltare a Republicii 

Belarus, a anunțat Comisia într-un comunicat. De asemenea, sancțiunile "interzic tranzacțiile legate de gestionarea 

rezervelor sau activelor cu Banca Centrală a Belarusului și furnizarea de finanțare publică pentru comerțul și 

investițiile în Belarus". De asemenea, au fost impuse sancțiuni altor 160 de persoane, inclusiv unui număr de 14 

oligarhi și oameni de afaceri importanți implicați în sectoare economice cheie care oferă o sursă substanțială de 

venituri Federației Ruse, între care industria metalurgică, farmaceutică, a telecomunicațiilor și digitală. 

(REUTERS - 9 martie) /opopescu/lalexandrescu 

RIA NOVOSTI: Josep Borrell a anunțat cine va fi vizat de noile sancțiuni ale Uniunii Europene  

RADOR (9 martie) - Șeful diplomației UE, Borrell, a precizat că 160 de persoane fizice și oficiali din Rusia 

și din Belarus vor fi incluse pe noile liste vizate de sancțiunile impuse de Uniunea Europeană. Înaltul Reprezentant 

al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, a precizat că 160 de persoane, inclusiv 

reprezentanți ai mediului de afaceri din Rusia și membri ai Consiliului Federației Ruse, vor fi incluse în noile liste 

europene vizate de sancțiuni. ''Continuăm să înăsprim pachetul de sancțiuni, ca răspuns la agresiunea militară a 
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Rusiei împotriva Ucrainei: 160 de persoane din rândul oligarhilor și membri ai Consiliului Federației Ruse, din 

sectorul bancar din Belarus, din domeniul exporturilor de tehnologii de navigație maritimă din Rusia, active cripto 

au fost adăugate pe lista de sancțiuni'', a scris Borrell pe Twitter. Reprezentanții permanenți ai țărilor UE la 

Bruxelles au convenit miercuri să extindă sancțiunile aplicate împotriva Rusiei și Belarus, din cauza Ucrainei. A 

fost lansată procedura tehnică de înregistrare a noului pachet, care ar putea intra în vigoare în cea de-a doua 

jumătate a zilei de miercuri. (www.ria.ru - 9 martie) /vdraguta/gpodea 

RIA NOVOSTI: Uniunea Europeană a impus noi sancțiuni împotriva a peste 150 de cetățeni ruși  

RADOR (9 martie) - Uniunea Europeană a impus noi sancțiuni împotriva a 14 oameni de afaceri ruși și 

familiilor acestora și împotriva a 146 de membri ai Consiliului Federației (Camera Superioară a Parlamentului 

rus). UE a decis miercuri, 9 martie, să impună noi sancțiuni împotriva a 14 importanți oameni de afaceri ruși și 

familiilor acestora, și împotriva a 146 de membri ai Consiliului Federației din Rusia, a anunțat Comisia Europeană, 

într-un comunicat publicat miercuri. Lista celor vizați de sancțiuni nu a fost, deocamdată, făcută publică. ''14 

oligarhi și oameni de afaceri importanți implicați în sectoare cheie ale economiei, care asigură venituri 

semnificative pentru Federația Rusă... precum și pentru familiile lor'', se mai specifică în comunicatul remis. 

''Vorbim de sectoare: metalurgie, agricultură, farmaceutică, telecomunicații, sector digital. În plus, 146 de membri 

ai Consiliului Federației, care au aprobat acorduri de sprijin reciproc cu cele două republici autoproclamate 

Luhansk și Donețk, sunt vizați de sancțiuni'', se specifică în comunicat. Se mai menționează că, în total, sancțiunile 

personale afectează acum 862 de persoane și 53 de organizații din Rusia și din Belarus. Persoanelor vizate le este 

interzis să călătorească în țările UE, iar toate bunurile deținute în UE sunt înghețate. (www.ria.ru - 9 martie) 

/vdraguta/cpodea 

REUTERS: Marea Britanie a nunță noi sancțiuni aviatice împotriva Rusiei  

RADOR (9 martie) - Marea Britanie a prezentat miercuri noi sancțiuni aviatice care îi conferă puterea de a 

reține orice aeronavă rusească și de a interzice exporturile de bunuri legate de aviație și spațiu către Rusia. Marea 

Britanie își va întări interdicțiile împotriva aeronavelor rusești, făcând o infracțiune penală din zborul oricărui 

avion rusesc deasupra teritoriului Marii Britanii. Interdicția se referă la orice aeronavă deținută, operată sau 

închiriată de oricine are legături cu Rusia, indivizi sau entități sancționate și va include capacitatea de a reține orice 

aeronavă deținută de persaone care au legătură cu Rusia, a transmis Biroul Afacerilor Externe într-o declarație. 

"Interzicerea avioanelor rusești în Marea Britanie și transformarea într-o infracțiune penală (a zborului lor în 

spațiul aerian britanic) va aduce mai multă suferință economică Rusiei și celor apropiați Kremlinului", a declarat 

ministrul britanic de externe, Liz Truss. Biroul pentru afaceri externe a comunicat că va propune noi legi miercuri, 

pentru a implementa măsurile, printre care se numără și puterea de a elimina din registrul britanic al aeronavelor 

orice aeronavă care aparține unor indivizi sau entități sancționate din Rusia. Noile măsuri vor împiedica și toate 

exporturile legate de aviație sau spațiu, inclusiv asigurări și reasigurări. (REUTERS - 9 martie, ora 8:12) 

/aionita/dsirbu 

RRA: România a cheltuit 54,7 milioane de lei pentru a veni în sprijinul refugiaților din Ucraina  

RADOR (9 martie) - România cheltuit până acum 54,7 milioane de lei pentru a veni în sprijinul refugiaților 

din Ucraina, a precizat, astăzi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, la finalul ședinței de executiv. 

El a precizat că la nivelul Cancelariei prim-ministrului se centralizează toate aceste sume care vor fi înaintate 

Comisiei Europene pentru decontare. Dan Cărbunaru a reamintit că mai mulți membri ai Comisiei Europene au 

fost în aceste zile în România pentru a susține țara noastră în gestionarea situației generate de sosirea unui număr 

mare de refugiați. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 9 martie, ora 17:00). /geftene/schelaru 

RADOR: Coca-Cola își suspendă afacerile în Rusia  

RADOR (9 martie) - Coca-Cola a anunțat marți că își suspendă afacerile în Rusia, adăugându-se valului de 

companii străine are și-au închis activitățile în Rusia, pe fondul invaziei în Ucraina. "Inimile noastre sunt alături 

de cei care îndură efectele enorme ale acestor evenimente tragice din Ucraina", a declarat Coca-Cola într-un 

comunicat de presă și a adăugat că monitorizează și evaluează în continuare evoluția situației. Tot marți, compania 
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Pepsi a anunțat că își evaluează opțiunile pentru afacerile sale din Rusia, scrie "Kyiv Independent". 

(https://kyivindependent.com/ - 9 martie) /mbaciu/ilapadat 

BBC: McDonald"s, Coca-Cola și Starbucks au anunțat că au suspendat temporar activitățile din 

Rusia  

RADOR (9 martie) - Companiile americane McDonald's, Coca-Cola și Starbucks au anunțat că au suspendat 

temporar activitățile din Rusia. McDonald's a declarat că nu poate ignora suferința umană inutilă din Ucraina, 

invadată de trupele ruse. Lanțul de restaurante de fast-food are peste 60.000 de angajați în Rusia, dar compania a 

fost supusă la presiuni crescute să se retragă din activitățile din Rusia după invadarea Ucrainei. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 9 martie, ora 5:00) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Banca Centrală a Rusiei suspendă vânzarea de monedă străină  

RADOR (9 martie) - Banca Centrală a Rusiei a suspendat vânzarea de monedă străină pentru șase luni, în 

contextul în care economia sa continuă să sufere în urma sancțiunilor fără precedent ce au urmat invaziei Ucrainei. 

Guvernul a interzis, de asemenea, exportul de mai multe bunuri și materiale, până la finalul anului 2022. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 9 martie, ora 7:00) /aionita/dsirbu 

INTERFAX: Fitch suspendă toate activitățile sale comerciale din Rusia  

RADOR (9 martie) - Fitch a retrogradat ratingul filialei elvețiene a Gazprombank. Fitch Group a luat decizia 

de a suspenda de urgență activitățile sale comerciale din Rusia, potrivit unui comunicat de presă al grupului. Fitch 

Ratings este una dintre cele mai importante agenții de rating din lume, are două sedii, unul la New York și celălalt 

la Londra și a fost înființată în anul 1913 în New York City. Operațiunile grupului acoperă ratinguri de credit și 

alte servicii furnizate în Federația Rusă prin Fitch Ratings și Fitch Solutions. Grupul va continua să furnizeze pieței 

rapoarte analitice prin pregătirea acestora în afara țării. Fitch a mai precizat că îi va sprijini pe angajații săi din 

Rusia. (www.russian.rt.com - 9 martie) /vdraguta/dsirbu 

REUTERS: Ucraina interzice exporturile de cereale, zahăr, sare și carne  

RADOR (9 martie) - Guvernul Ucrainei a interzis exporturile de secară, orz, hrișcă, mei, zahăr, sare și carne, 

până la sfârșitul anului 2022, potrivit unei rezoluții guvernamentale publicate miercuri. (REUTERS - 9 martie, ora 

8:48) /mbrotacel/dsirbu 

B 92: Cetățenii și agenții economici să nu intre în panică, declară guvernatorul Băncii Naționale a 

Serbiei  

RADOR (9 martie) - "Activele totale lichide au crescut cu 21 miliarde dinari (aproximativ 18 milioane euro) 

și au ajuns la 1.522 miliarde dinari (13 miliarde euro). Sistemul bancar din Serbia este capitalizat, dispune de 

lichidități, poate răspunde la toate solicitările clienților și poate menține un curs valutar stabil" - a declarat 

guvernatorul Băncii Naționale a Serbiei (NBS), Jorgovanka Tabaković, care a convocat o conferință de presă 

pentru a transmite că nu sunt motive de îngrijorare și pentru a cere presei să nu publice informații neverificate 

privind "rândurile din fața băncilor și caselor de schimb sau despre creșterea cursului de schimb". Tabaković a 

subliniat că de la 25 februarie din băncile din Serbia s-au retras de 24 de milioane de euro, "ceea ce reprezintă 

0,19% din totalul depozitelor, dar banii nu au ieșit din sistem ci au fost transferați la alte bănci". Tabaković a 

reiterat că cetățenii și agenții economici nu trebuie să se teamă pentru economiile din bănci. Guvernatorul NBS a 

subliniat că la începerea războiului din Ucraina, Serbia avea o rezervă valutară de 16 miliarde euro, că de la 

începutul anului economiile în valută au crescut cu 185 milioane euro și au ajuns la 12 miliarde de euro. "Cred că 

aceste rezerve vor dura de cel puțin trei ori mai mult decât ar putea dura războiul din Ucraina" - a declarat 

Tabaković. (www.b92.net - 9 martie) /rmihaj/dsirbu 
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INTERFAX: Banca Centrală a Rusiei a stabilit până pe 9 septembrie 2022 o limită de retragere de 

fonduri din depozitele în valută  

RADOR (9 martie) - Banca Centrală a Federației Ruse a stabilit până la data de 9 septembrie 2022 o limită 

pentru emiterea de fonduri din conturile de economii și depozite în valută. Limita prevăzută pentru retragere este 

de până la 10.000 de dolari americani, în numerar, restul sumelor care sunt solicitate de a fi retrase de către cetățenii 

ruși care dețin conturi de economii și depozite în valută sunt emise în ruble, la cursul de schimb la zi. Sumele 

solicitate de a fi retrase în valută de către cetățeni vor fi eliberate doar în dolari SUA, indiferent de moneda în care 

deține contul. (www.interfax.ru  - 9 martie) /vdraguta/dsirbu 

CNN: Heineken sistează vânzările și producția de bere în Rusia  

RADOR (9 martie) - Compania olandeză producătoare de bere Heineken își sistează vânzările și producția 

de bere în Rusia, alăturându-se altor producători majori care și-au întrerupt operațiunile în Rusia. Producătorul 

olandez a precizat că va adopta măsuri imediat pentru a-și izola operațiunile din Rusia de restul afacerii și nu va 

mai "accepta niciun beneficiu financiar net derivat de la operațiunile noastre din Rusia". Heineken a anunțat deja 

planurile de a opri orice noi investiții și exporturi către Rusia. Într-un comunicat publicat miercuri, Heineken 

afirmă că "evaluează opțiunile strategice pentru viitorul operațiunilor noastre din Rusia. Vom face o distincție 

clară între acțiunile guvernului și angajații noștri din Rusia. De mai bine de 20 de ani, angajații noștri locali au fost 

membri valoroși ai afacerii Heineken. Sprijinirea angajaților și a familiilor acestora este un principiu clar, în 

definirea drumului următor". Totodată, Heineken a anunțat că va intensifica sprijinul și donațiile pentru ONG-

urile care își desfășoară activitatea în Polonia, Ungaria, România și Slovacia. Decizia producătorului olandez de 

bere survine în contextul în care McDonalds și Starbucks au anunțat că își închid restaurantele și cafenelele din 

Rusia, iar Coca-Cola își suspendă operațiunile din această țară, ca urmare a invadării Ucrainei de către forțele ruse. 

Și PepsiCo a anunțat că retrage anumite produse din Rusia. (edition.cnn.com - 9 martie) /mbrotacel/dsirbu 

INTERFAX: Euro urcă la un nou maxim istoric față de rublă  

RADOR (9 martie) - 1 euro s-a vândut la Moscova cu aproape 127,425 de ruble, atingând un nou maxim 

istoric, în raport cu moneda națională a Rusiei, rubla. Banca Centrală a Rusiei a anunțat un curs de referință de 

127,425 de ruble/1 euro. Cursul de schimb a monedei naționale a Rusiei și-a actualizat miercuri maximul istoric, 

fiind de 127,425 de ruble/ 1 euro. La Bursa din Moscova, cursul Euro în dimineața zilei de 9 martie și-a actualizat 

maximul istoric și s-a bazat pe noua limită superioară stabilită de bursă - 127,425 de ruble, dolarul fiind 

tranzacționat la 117,355 de ruble/1 USD. Cursul de schimb al dolarului american față de rublă a fost de 117,355 

de ruble, la ora 12:05, cu 12,36 de ruble mai mare față de nivelul de închidere la tranzacțiile anterioare (maximul 

istoric a fost de 118,35 de ruble pentru 1 dolar). 1 euro a costat 127,425 de ruble, după ce cotația de astăzi a crescut 

cu 8,43 de ruble. Costul coșului cu două monede (0,55 USD și 0,45 euro) a crescut cu 10,59 de ruble, ajungând 

până la 121,89 de ruble. Cotația dolarului a crescut cu 11,54 de ruble, peste cotația oficială actuală, iar euro - cu 

11,8 de ruble, peste cotația oficială. (www.interfax.ru  - 9 martie) /vdraguta/dsirbu 

INTERFAX: Transportul maritim în zona porturilor rusești a scăzut cu o treime ("The Wall Street 

Journal")  

RADOR (9 martie) - Transportul maritim în zona porturilor rusești a scăzut cu o treime, de la începutul 

conflictului din Ucraina, ceea ce demonstrează aptul că sancțiunile și retragerea companiilor globale din Rusia 

lovesc economia țării, titrează ''The Wall Street Journal''. Serviciul Vamal Rusesc nu a semnalat probleme în 

activitatea de vămuire a vaselor maritime rusești din Orientul Îndepărtat. Publicația ''The Wall Street Journal'' se 

referă la platforma Project44, care analizează informațiile despre lanțurile de aprovizionare, conform căreia, 

numărul navelor din apropierea porturilor rusești a scăzut cu 30%, de la introducerea sancțiunilor occidentale, luna 

trecută. În plus, potrivit providerului Windward (specializat în transport maritim), luni, 7 martie, numărul navelor 

rusești care așteptau să primească de lucru a fost cu o treime mai mare, față de cele din 28 februarie. Creșterea 

indică faptul că mediul de afaceri străin din ce în ce mai des nu este dispus să aibă de-a face cu companiile rusești, 

anunță Windward. Scăderea activității în apropierea porturilor și în rândul navelor rusești vine după ce SUA și 

aliații săi au impus sancțiuni mediului de afaceri din Rusia, oficialilor și oligarhilor ruși, iar multe companii 
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occidentale părăsesc această țară. Ziarul ''The Wall Street Journal'' amintește că mai mulți transportatori maritimi 

importanți, inclusiv Maersk (Danemarca) și MSC (Elveția), au suspendat serviciile către porturile rusești. Marea 

Britanie și mai multe porturi din alte țări au impus pentru navele rusești interdicții de acces în porturile lor. 

''Companiile care doresc să se protejeze de riscurile financiare și juridice ar trebui să acorde atenție nu numai 

pavilionului sub care este înregistrată nava, ci și structurii sale de proprietate și modificărilor recente în proprietatea 

navei'', a specificat Windward. (www.interfax.ru  - 9 martie) /vdraguta/dsirbu 

INTERFAX: Concernul german Continental a suspendat producția sa în Rusia  

RADOR (9 martie) - Concernul german Continental suspendă temporar producția sa în Rusia, a anunțat 

Agenția de presă Interfax Serviciul de presă al Continental Kaluga LLC (divizia rusă a concernului). Muncitorii, 

conform Codului Muncii al Federației Ruse, au fost trimiși în șomaj, cu plata a două treimi din salariul mediu. 

Perioada pentru care producția este suspendată nu a fost deocamdată stabilită. ''În această perioadă, compania va 

continua să-și îndeplinească obligațiile față de clienții săi și să livreze produse stocate în depozite'', a precizat sursa 

citată. 

Continental are două întreprinderi în Kaluga: o fabrică de producție de anvelope și o fabrică de piese auto 

ContiTech. Continental operează și o fabrică de producție de tehnologii auto (Automotive Technologies 

sector/Sectorul Tehnologii Auto) în Cistopol (Tatarstan). Uzina Continental Kaluga a fost dată în funcțiune în anul 

2013 în parcul industrial Rosva de lângă Kaluga. Volumul investițiilor în acest proiect s-a ridicat la 240 de milioane 

de euro. Fabrica produce anvelope ale mărcilor Continental, Gislaved și Matador, cu dimensiuni cuprinse între 13 

și 21 de inci. Fabrica cooperează cu Renault, Ford, AvtoVAZ, Nissan și Volkswagen. Fabrica ContiTech a fost 

deschisă în regiunea Kaluga în 2014. Volumul investițiilor în întreprindere s-a ridicat la 17 milioane de euro. 

Compania produce linii de furtun pentru sisteme de aer condiționat și servodirecție. (www.interfax.ru  - 9 martie) 

/vdraguta/dsirbu 

REUTERS: Serbia interzice exporturile de grâu, porumb, făină și ulei alimentar  

RADOR (9 martie) - Serbia va interzice exporturile de grâu, porumb, făină și ulei alimentar, începând de 

joi, pentru a contracara creșterile de prețuri cauzate de invazia Rusiei în Ucraina, a declarat președintele Aleksandar 

Vucic, la postul de televiziune B92 TV. Vucic a afirmat, marți, că exporturile de cereale, făină și ulei alimentar au 

crescut, în ultimele zile, din cauza prețurilor mari de pe piețele internaționale. "Unii văd acest lucru ca pe o 

oportunitate de a face bani. Nu putem permite acest lucru", a spus Vucic. "Vom avea grâu suficient pentru propriile 

noastre necesități". Decizia oficială de interzicere a exporturilor pentru produsele alimentare nu a fost, încă, 

aprobată de guvern. "Trecem prin cea mai mare criză, de la 1945", a spus Vucic, care se confruntă cu alegeri 

parlamentare și prezidențiale, în luna aprilie. Punând în balanță ambițiile sale de a adera la Uniunea Europeană și 

relațiile istorice cu Rusia, Serbia  nu a introdus sancțiuni împotriva Moscovei, în pofida presiunilor de a-și 

armoniza politica externă cu UE, în calitate de stat candidat la aderare. (REUTERS - 9 martie, ora 11:18) 

/mbrotacel/dsirbu 

MTI: Mii de companii ungare sunt direct afectate de războiul ruso-ucrainean  

RADOR (9 martie) - Economia și companiile ungare trebuie să se pregătească deja la situația de după război, 

a declarat pentru ziarul ungar economic "Világgazdaság", citat de Agenția de Presă MTI, președintele Secției 

Ungaro-Ruse a Camerei de Comerț și Industrie a Ungariei (MKIK). Potrivit articolului publicat în ediția de 

miercuri a ziarului amintit, István Szekeres a afirmat că luptele armate care au loc în Ucraina au creat o situație 

similară cu cea provocată de pandemia de coronavirus. În ambele situații are o importanță majoră ca firmele din 

Ungaria să fie gata de start după această criză. "Este sigur că firmele trebuie să fie ajutate, într-un fel, cu acțiuni 

de salvare, ca să poată funcționa, dar nu trebuie ignorată nici reîntoarcerea la piață, când va începe din nou o 

competiție acerbă în toate sectoarele", a spus István Szekeres, care a adăugat că autoritățile abilitate au început, 

deja, să elaboreze pentru Guvern propunerea făcută de MKIK. Din punctul de vedere al firmelor, important ar fi 

dacă IMM-urile ar primi granturi nerambursabile. "Dar la fel de importantă este și împărțirea resurselor și păstrarea 

unei părți din acestea pentru sprijinirea reîntoarcerii pe piață. În acest sens va fi nevoie în special de credite pe 

termen lung, acordate în condiții favorabile și prin asumarea de garanții de către stat", a mai precizat István 

Szekeres, potrivit căruia momentul redeschiderii va fi similar cu prima rundă de cucerire a fostei regiuni sovietice, 
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la începutul anilor 1990, sau cu perioada de după anexarea Crimeii de către Federația Rusă, când, de exemplu, a 

reușit să se consolideze puternic exportul german. Criza provocată de război afectează toate sectoarele economice, 

însă cel mai mult au de suferit agricultura, industria de mașini,  industria farmaceutică și a sănătății, precum și 

industria construcțiilor. Peste 800 de companii ungare exportă în Rusia, în valoare de 2,1 miliarde de dolari pe an, 

însă exportul către Ucraina este și mai mare: aproximativ 2.000 de firme ungare exportă anual în valoare de 3,2 

miliarde de dolari, a amintit István Szekeres. Secția Ungaro-Rusă a Camerei de Comerț și Industrie a Ungariei este 

în legătură zilnic cu majoritatea firmelor ungare, ba mai mult István Szekeres, în calitate de director de companie, 

conduce și filiale ruse și ucrainene, menționează ziarul "Világgazdaság". (MTI - 9 martie) /rganciu/dsirbu 

INTERFAX: Unii clienți ai Norilsk Nickel încearcă să limiteze achiziționarea produselor acestei 

companii ("Wall Street Journal")  

RADOR (9 martie) - Unele companii occidentale - clienți ai Norilsk Nickel - încearcă să-și diversifice 

achizițiile, renunțând la produsele complexului minier și metalurgic rusesc - scrie "Wall Street Journal" într-un 

articol intitulat "This Russian Metals Giant Might Be Too Big to Sanction" (Gigantul metalurgic rusesc ar putea 

fi prea mare pentru a-i impune sancțiuni). În mod special compania finlandeză Outokumpu Oyj, unul dintre cei 

mai mari producători de oțel inoxidabil din lume, caută surse alternative de nichel. Outokumpu Oyj a anunțat că 

6-7% din nichelul folosit provine de la Norilsk Nickel, restul provenind din oțel reciclat. ''Având în vedere situația 

din Ucraina, căutăm alternative pentru livrările rusești de nichel'' - a declarat un purtător de cuvânt al Outokumpu 

Oyj. Principalul consumator de paladiu al Norilsk Nickel, concernul german BASF, a declarat că va îndeplini 

contractele existente, dar nu va mai lansa noi proiecte cu compania rusească. BASF consideră Norilsk Nickel un 

furnizor important de nichel și cobalt pentru producția de materiale catodice, precum și o sursă de paladiu și platină. 

Din 2018, Nornickel și BASF cooperează pe baza companiei finlandeze Norilsk Nickel Harjavalta, care furnizează 

materii prime pentru producția de baterii a fabricii BASF, realizate în apropiere. BASF a investit aproximativ 400 

de milioane de euro în această platformă, care se concentrează pe aprovizionarea a 300.000 de vehicule electrice 

pe an. În 2021, Norilsk Nickel a anunțat planuri de extindere a producției de la Harjavalta - într-o primă etapă, de 

la nivelul actual de 65.000 de tone pe an la 75.000 de tone în 2023, iar în cea de-a doua etapă, la peste 100.000 de 

tone, până la începutul lui 2026. Extinderea capacității de producție este în concordanță cu cererea pieței europene 

de materii prime pentru baterii care sunt produse într-o manieră durabilă și cu o amprentă redusă de carbon, a 

explicat NNC.  

În imposibilitatea de a cumpăra nichel din cauza consecințelor conflictului din Ucraina, producătorii 

polonezi de oțel se confruntă cu unele probleme. Situația, în opinia lor, este amenințată de un colaps în industria 

siderurgică. Livrările de paladiu ale Norilsk Nickel se confruntă de asemenea, cu întreruperi, din cauza 

interdicțiilor de călătorie cu avionul. Paladiul, care este utilizat în principal în convertoarele catalitice auto, este de 

obicei transportat cu avioanele de pasageri. Deoarece o mare parte din spațiul aerian al Europei este închis pentru 

zborurile din Rusia, acest lucru obligă Norilsk Nickel să exploreze rute alternative pentru livrările către clienți. 

Norilsk Nickel reprezintă 40% din producția mondială de paladiu și aproximativ 14% din producția de nichel, 

care, pe lângă oțel inoxidabil, este folosit în fabricarea de baterii. Prețul acestor metale a crescut, pe fondul 

temerilor că sancțiunile occidentale sau dificultățile logistice cauzate de conflictul din Ucraina ar putea crea 

întreruperi de aprovizionare. Prețul nichelului a crescut pe London Metal Exchange cu aproape 100% de la 

începutul anului, iar prețul paladiului cu aproximativ 73%. (www.interfax.ru  - 9 martie) /vdraguta/cvanatoru 

REUTERS: Prim pas al Rusiei către naționalizarea activelor firmelor care pleacă din țară  

RADOR (9 martie) - Partidul de guvernământ al Rusiei, Rusia Unită, a anunțat miercuri că o comisie 

guvernamentală a aprobat primul pas către naționalizarea proprietăților firmelor străine care părăsesc țara. 

Conform unui comunicat de partid postat pe aplicația de mesagerie Telegram, comisia pentru activitatea de 

legiferare a susținut un proiect de lege care permite ca firme deținute în proporție de 25% de străini din "state 

neprietenoase" să fie plasate în administrație externă pentru a preveni falimentul și pentru a salva locurile de 

muncă. (REUTERS - 9 martie) /opopescu/schelaru 
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REUTERS: Honeywell își suspendă afacerile în Rusia și Belarus  

RADOR (9 martie) - Conglomeratul industrial american Honeywell International Inc a anunțat că și-a 

suspendat afacerile în Rusia și Belarus, după invadarea Ucrainei de către Moscova. Compania a comunicat marți 

seară că și-a suspendat substanțial toate activitățile de vânzări, distribuție și servicii în ambele țări, alăturându-se 

grupului de firme occidentale care și-au oprit operațiunile în Rusia. General Electric Co a anunțat marți 

suspendarea activităților sale în Rusia, cu unele excepții. (REUTERS - 9 martie) /opopescu/schelaru 

REUTERS: Ucraina cere Turciei, Kazahstanului și altor state să suspende sistemul rusesc de plăți 

Mir  

RADOR (9 martie) - Banca Centrală a Ucrainei a solicitat miercuri băncilor centrale din Armenia, 

Kazahstan, Tadjikistan, Vietnam, Turcia și Kîrgîzstan să suspende toate tranzacțiile cu cardurile sistemului rusesc 

de plăți Mir. Într-o declarație, banca a transmis că a cerut organismelor similare să nu mai accepte carduri Mir în 

bancomatele lor și să facă imposibilă utilizarea acelor carduri în comerțul electronic și în transferurile de la 

persoană la persoană. "Acest apel survine pe fondul nevoii urgente de a intensifica presiunea financiară globală 

asupra țării agresoare, în timp ce aceasta își continuă atacul împotriva Ucrainei", se menționează în comunicat. 

(REUTERS - 9 martie) /opopescu/schelaru 

BBC: Heineken anunță că își suspendă operațiunile pe teritoriul Rusiei  

RADOR (9 martie) - Tot mai multe companii internaționale își suspendă operațiunile pe teritoriul Rusiei, 

inclusiv Heineken, unul dintre cei mai mari producători de bere din lume. Compania a transmis că asistă cu tristețe 

la tragedia din Ucraina și a descris invazia Rusiei drept neprovocată și nejustificată. Corespondentul BBC transmite 

că rușii nu pot să nu observe că lucrurile încep să se schimbe acasă. Branduri occidentale precum Coca-Cola, 

McDonald's sau Starbucks se retrag din țară. Prețurile încep să se majoreze, iar unele supermarketuri încep să 

restricționeze cantitatea de produse pe care clienții o pot cumpăra. Un purtător de cuvânt al Kremlinului a insistat 

asupra faptului că Moscova s-a pregătit pentru sancțiuni. Întrebat de posibilitatea unei rate mari de șomaj, Dmitri 

Peskov a declarat că guvernul analizează cu prioritatea anumite măsuri. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 9 martie, 

ora 21:00) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Caterpillar își suspendă operațiunile în Rusia 

RADOR (10 martie) - Compania Caterpillar a anunțat miercuri că își suspendă operațiunile în fabricile sale 

de producție din Rusia, alăturându-se unui număr tot mai mare de companii care și-au oprit activitățile în țară după 

invadarea Ucrainei. "Operațiunile din Rusia au devenit din ce în ce mai dificile, inclusiv [din cauza] întreruperilor 

lanțului de aprovizionare și a sancțiunilor, iar noi suspendăm operațiunile în fabricile noastre de producție din 

Rusia”, a anunțat un purtător de cuvânt al companiei. (REUTERS - 10 martie) /cstoica/sdm2 

REUTERS; Ministrul britanic de externe are în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, prin 

sistemul SWIFT sau care să vizeze sectorul energetic  

RADOR (9 martie) - Marea Britanie încearcă să excludă pe deplin Rusia din sistemul de mesagerie de plăți 

SWIFT și, de asemenea, să pună capăt utilizării petrolului și gazului rusesc în cadrul G7, pe măsură ce sancțiunile 

sunt înăsprite pentru invadarea Ucrainei, a declarat ministrul de externe Liz Truss. "Trebuie să ne dublăm 

sancțiunile. Acestea ar include o excludere completă din SWIFT și ca statele membre G7 să nu mai utilizeze petrol 

și gaze din Rusia", a declarat dna Truss, miercuri, la o conferință de presă de la Washington. (REUTERS - 9 

martie) /opopescu/gpodea 

REUTERS: Autoritățile egiptene spun că producția din Rusia și Ucraina reprezintă 32% din grâul 

exportabil la nivel global  

RADOR (9 martie) - Ministrul egiptean pentru aprovizionare, Ali Moselhy, a declarat miercuri că producția 

din Rusia și Ucraina reprezintă 32% din cantitățile de grâu exportabile la nivel global. Egiptul, adesea cel mai 

mare cumpărător de grâu din lume, s-a bazat pe cerealele rusești și ucrainene pentru majoritatea importurilor sale 
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de grâu și a anulat două licitații internaționale de achiziționare după invazia rusă din Ucraina. (REUTERS - 9 

martie) /opopescu/gpodea 

BBC: Noua Zeelandă ar putea impune pentru prima dată sancțiuni independent de ONU, 

împotriva unor oligarhi ruși  

RADOR (9 martie) - Parlamentarii din Noua Zeelandă dezbat o nouă legislație care le va permite 

autorităților să înghețe bunurile deținute oligarhi și oameni de afaceri ruși. Măsurile îi vor împiedica pe aceștia să 

își mute banii și bunurile în Noua Zeelandă, pentru a evita sancțiunile impuse de alte state. Dacă legea va fi 

aprobată, Noua Zeelandă va impune, pentru prima dată, sancțiuni independent de Organizația Națiunilor Unite. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 9 martie, ora 8:00) /mbrotacel/dsirbu 

REUTERS: FMI va aproba miercuri fonduri de urgență pentru Ucraina, în valoare de 1,4 miliarde 

de dolari  

RADOR (9 martie) - Consiliul director al Fondului Monetar Internațional (FMI) urmează să aprobe miercuri 

fonduri de urgență în valoare de 1,4 miliarde de dolari pentru Ucraina, ca sprjin pentru răspunsul Ucrainei la 

invazia Rusiei, a anunțat marți directorul general al FMI, Kristalina Gheorghieva. În cadrul unui forum găzduit 

deziarul britanic "Financial Times", Kristalina Gheorghieva a declarat că fondul de urgență este suplimentar față 

de tranșa de 700 de milioane de dolari livrați în decembrie Ucrainei și în plus de tranșa de 2,7 miliarde de dolari, 

rezerve pe care Ucraina le-a primit ca parte a FMI în august 2021. Personalul FMI discută zilnic cu autoritățile 

ucrainene, pe care le ajută să gestioneze criza economică declanșată de invazia Rusiei și să mobilizeze sprijin și 

resurse financiare. Războiul din Ucraina a provocat un șoc economic în întreaga lume, determinând creșterea 

prețurilor la alimente și energie, strămutarea a milioane de oameni și erodarea încrederii mediului de afaceri. 

"Toate acestea s-au petrecut după atacul Rusiei împotriva Ucrainei", a declarat Kristalina Gheorghieva. 

(REUTERS - 9 martie, ora 5:24) /mbaciu/dsirbu 

REUTERS: Agenția Internațională pentru Energie va crea un plan de a reduce consumul de petrol, 

pe fondul creșterii prețurilor  

RADOR (9 martie) - Agenția Internațională pentru Energie (IEA) ar putea elibera mai mult petrol din 

rezerve, pentru a ameliora creșterea prețului combustibililor și va crea un plan de acțiune pentru a reduce rapid 

consumul de petrol, a declarat miercuri directorul agenției. Prețurile petrolului au crescut după ce Rusia, a doua 

cea mai mare exportatoare de petrol din lume, a invadat Ucraina și Occidentul și-a înăsprit sancțiunile împotriva 

Moscovei, generând temeri legate de lipsa de rezerve pe o piață deja tensionată. "Săptămâna viitoare, așa cum am 

făcut pentru gaz, vom veni cu un plan de acțiune în zece puncte pentru a reduce consumul de petrol, rapid", a 

declarat Faith Birol la o conferință pentru energie de la Paris. "În piețele de petrol, cele mai dificile luni sunt cele 

de vară, așa-numitul "sezon de condus", când cererea crește, în jurul lunilor iunie-iulie", a afirmat Birol, directorul 

executiv al agenției cu sediul la Paris, care reprezintă cele mai industrializate 31 de țări, dar nu Rusia. Statele Unite 

au impus o interdicție imediată asupra petrolului rusesc și a altor importuri energetice, marți. Membrii IEA au fost 

de acord săptămâna viitoare să elibereze 60 de milioane de barili de petrol din rezerve, pentru a compensa 

întreruperea apărută în furnizare din cauza invaziei din partea Rusiei. Birol a descris cei 60 de barili ca un "răspuns 

inițial", adăugând: "Reprezintă doar 4% din stocurile noastre. Dacă este nevoie, dacă guvernul nostru decide, mai 

putem aduce petrol în piețe, ca parte din răspuns". (REUTERS - 9 martie) /aionita/dsirbu 

REUTERS: FMI a aprobat un ajutor de urgență de 1,4 miliarde de dolari pentru Ucraina  

RADOR (9 martie) - Fondul Monetar Internațional (FMI) a aprobat un ajutor de urgență de 1,4 miliarde de 

dolari pentru Ucraina, pentru finanțarea cheltuielilor și susținerea balanței de plăți, a declarat, miercuri, 

guvernatorul Băncii Centrale, Kirilo Șevcenko. Ucraina a solicitat finanțare de la aliați și instituții internaționale, 

pentru a-și susține economia după invazia rusă, care a început pe 24 februarie. "Suntem extrem de recunoscători 

FMI pentru răspunsul prompt la cererea noastră. Așteptăm cu interes să finalizăm toate procedurile necesare, cât 

mai curând posibil", a spus Sevcenko. "Este vital pentru Ucraina, în acest moment, când trece printr-o perioadă 

atât de îngrozitoare". (REUTERS - 9 martie, ora 12:18) /mbrotacel/dsirbu 
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TASS: La 10 martie va avea loc o reuniune de urgență a miniștrilor energiei din țările G7  

RADOR (9 martie) - Șefii ministerelor energetice din țările Grupului celor Șapte (G7) vor desfășura, la 10 

martie, o întâlnire de urgență pentru a discuta situația de pe piețele de gaze și petrol ca urmare a creșterii prețurilor 

la energie din cauza sancțiunilor antiruse, a anunțat, miercuri, secretarul britanic pentru afaceri, energie și strategie 

industrială, Kwasi Kwarteng. "Mâine va avea loc o reuniune extraordinară a miniștrilor energiei din G7 pentru a 

discuta pașii suplimentari pentru asigurarea aprovizionării cu materii prime" - a declarat Kwarteng, luând cuvântul 

în Camera Comunelor a Parlamentului britanic. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14013405 

(www.tass.ru - 9 martie) /ssirbu/cpodea 

XVII.4 Perspectiva socială  

CNN: Cel puțin 14.000 de protestatari antirăzboi au fost arestați până acum în Rusia (CIA)  

RADOR (9 martie) - Directorul Agenției Centrale de Informații (CIA) din Statele Unite, William Burns, a 

declarat marți în fața unei comisii de audiere din Congresul SUA că autoritățile din Rusia au arestat până acum 

aproximativ 14.000 de protestatari antirăzboi. Potrivit noilor legi adoptate de Rusia, cei arestați se pot confrunta 

cu pedepse de până la 15 ani de închisoare. (CNN INTERNATIONAL, 9 martie, ora 3:00) /mbaciu/ilapadat 

CNN: New York Times își retrage toți corespondenții din Rusia, pentru prima dată în mai bine de 

un secol  

RADOR (9 martie) - Publicația New York Times (NYT) își retrage toți corespondenții din Rusia, fiind 

pentru prima dată în mai bine de un secol când ziarul nu va avea reporteri de teren în această țară. "O zi foarte 

tristă pentru istoria @nytimes la Moscova. Retragerea tuturor corespondenților din țară. Am avut în mod continuu 

reporteri acolo, începând din 1921, cu una sau două întreruperi scurte, din cauza unor probleme de viză. Nici 

Stalin, nici Războiul Rece, nimic nu ne-a alungat", a scris pe Twitter Neil MacFarquhar, fost șef al biroului NYT 

de la Moscova. Ziarul și-a anunțat marți retragerea oficială din Rusia, ca urmare a unei noi legislații adoptate de 

autoritățile ruse, ce îi incriminează pe jurnaliștii care relatează despre invazia Moscovei în Ucraina, interzicând 

orice referire la "război". "Noua legislație din Rusia urmărește incriminarea relatărilor de presă independente și 

exacte despre războiul împotriva Ucrainei. Pentru siguranța și securitatea personalului nostru editorial care 

lucrează în regiune, aceștia vor fi, deocamdată, mutați în afara țării", a declarat purtătorul de cuvânt al New York 

Times, Danielle Rhoades Ha. (edition.cnn.com - 9 martie) /mbrotacel/dsirbu 

TASS: Discovery suspendă difuzarea canalelor sale în Rusia  

RADOR (9 martie) - Compania americană Discovery va suspenda difuzarea canalelor sale în Rusia, a 

anunțat, miercuri, Agenția Reuters, citând o declarație a companiei. "Discovery a decis să suspende difuzarea 

canalelor și a serviciilor sale de televiziune în Rusia" - a declarat aceasta. Potrivit jurnalului Variety, aproximativ 

15 canale își vor opri difuzarea. În Rusia, au fost difuzate în special HGTV, Animal Planet, TLC și Eurosport. 

Anterior, deciziile lor de a opri difuzarea în Rusia au fost anunțate de compania americană de televiziune CNN, 

de principalele canale de televiziune germane ARD și ZDF și televiziunea de stat italiană RAI. La 4 martie, 

corporația britanică BBC (British Broadcasting Corporation) a anunțat că își suspendă activitatea în Rusia din 

cauza legislației ruse mai stricte. Dar la 8 martie, BBC a anunțat își reia difuzarea din Rusia în limba engleză. 

(www.tass.ru - 9 martie) /ssirbu/schelaru 

REUTERS: Autoritățile din Rusia spun că aproape 180.000 de oameni au fugit din Ucraina în 

Rusia  

RADOR (9 martie) - Ministerul rus al Apărării a comunicat miercuri că aproape 180.000 de persoane au 

fost evacuate din Ucraina în Rusia de la începutul conflictului, pe 24 februarie, a informat agenția de presă rusă 

Interfax. Ministerul a adăugat că operațiunea de deschidere a coridoarelor umanitare pentru evacuarea civililor 

ucraineni și a străinilor din zonele de luptă "nu a adus rezultatele scontate, din vina Kievului", iar situația cu care 

se confruntă civilii din orașul Mariupol a atins "un nivel catastrofal".  Ambele părți s-au acuzat reciproc de 
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încălcarea acordului de încetare a focului, care ar permite evacuarea civililor din zonele de luptă. (REUTERS - 9 

martie) /opopescu/gpodea 

CNN: Kievul se transformă într-o fortăreață pe care rezidenții ei sunt pregătiți să o apere  

RADOR (9 martie) - Rezidenții capitalei ucrainene, Kiev, care luptă efectiv pentru viețile lor, pe fondul 

invaziei trupelor ruse, s-au transformat în soldați voluntari și sprijină eforturile de construire a apărării cu precizie 

militară. Tranșeele săpate duc până în adâncul pădurii care înconjoară autostrada dinspre sudul Kievului. Au fost 

construite, de asemenea, poziții fortificate necesare în situații neprevăzute, iar baricade din beton, nisip și alte 

materiale au fost ridicate la fiecare ieșire din oraș. Locuitorii din Kiev sunt hotărâți să își apere orașul, deși nu toți 

voluntarii poartă arme și cuțite de vânătoare. Aproximativ 40.000 de voluntari s-au alăturat Forțelor Teritoriale de 

Apărare în primele două zile ale invaziei, iar în Kiev un total de 18.000 de bărbați au pus mâna pe arme ca voluntari 

sau rezerviști, când autoritățile i-au chemat sub arme. Atât de mulți oameni s-au înscris voluntari, încât forțele 

armate ucrainene au început să respingă cereri. Cei care nu s-au putut alătura forțelor armate, ajută în alte moduri: 

confecționează cocteiluri Molotov, fabrică plase de camuflaj pentru baricade, distribuie alimente, băuturi calde și 

țigări celor care stau de pază, colectează bani pentru armată, construiesc baricade și chiar pictează semne de 

circulație pentru derutarea forțelor inamice. (CNN INTERNATIONAL, 9 martie, ora 1:00) /mbaciu/ilapadat 

RBC: Războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei, în cea de-a 14-a zi  

RADOR (9 martie) - Pentru a 14-a zi, Rusia bombardează orașele ucrainene, ucide civili și distruge 

infrastructura țării. Forțele Armate ale Ucrainei, apărarea antiteroristă, voluntarii și locuitorii, civilii Ucrainei opun 

o rezistență acerbă în fața inamicului. Forțele inamice nu au reușit să avanseze mult în centrul țării. De asemenea, 

nu au reușit să intre în orașele Kiev, Harkiv, Sumi, Cernihiv, Mariupol, Mikolaiv și o serie de alte orașe. Suburbiile 

capitalei suferă din cauza barbariei invadatorilor, dar nu cedează în fața trupelor ruse. (www.rbc.ua - 9 martie) 

/vdraguta/dsirbu 

RBC: Situația din capitală Ucrainei, Kiev și regiunea Kiev, miercuri, 9 martie  

RADOR (9 martie) - În cea de-a 14-a zi de război declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, Kievul rezistă în 

fața inamicului și opune în continuare rezistență. Trupele invadatoare din Federația Rus, tehnica și echipamentele 

militare nu au reușit să pătrundă în oraș, dar inamicul continuă să lanseze atacuri de rachete asupra capitalei 

Ucrainei. Ocupanții ruși atacă intens orașele situate la periferia Kievului, militarii ucraineni resping însă atacurile 

inamice, relatează Agenția de presă RBC-Ucraina. Miercuri, inamicul s-a regrupat pentru a organiza asaltul asupra 

Kievului. Ocupanții organizează asaltul asupra Kievului, implicând cele mai eficiente și numeroase unități și 

subunități de trupe militare ruse, care sunt pregătite pentru luptă: regimentul special al Gărzii Ruse (Rosgvardia), 

care poartă numele liderului cecen Ramzan Kadîrov din Groznîi, detașamentul 27 al SPP Kuzbass (din Kemerovo), 

Unitatea 604 SPP Vitiaz din Moscova, fostul PKK Wagner, potrivit unui comunicat operativ al Statului Major 

General al Forțelor Armate ale Ucrainei. Situația din capitală la 9 martie: la Kiev funcționează un comandament 

umanitar, unde populația poate solicita medicamente, alimente și produse esențiale. Toate centrele 

comandamentului umanitar sunt indicate pe o hartă online. Potrivit consilierului în Ministerul Afacerilor Interne 

din Ucraina, Anton Herașcenko, criminalitatea la Kiev a scăzut de 6-7 ori în timpul războiului. Statul Major 

General al Forțelor Armate Ucrainene a raportat într-un comunicat operațional că inamicul continuă să se 

concentreze pe încercuirea și capturarea Kievului, a orașelor Sumi, Harkov, Mariupol, Mikolaiv, Cernihiv. De 

asemenea, inamicul continuă să dețină liniile ocupate anterior și localitățile capturate din apropierea capitalei. 

Cetățenii din Kiev nu au voie să iasă din imobile și să se deplaseze cu mijloacele proprii de transport. Singura 

excepție este plecarea către un adăpost în timpul alertelor de raid aerian. În intervalul 8:00 - 19:00, în capitala Kiev 

transportul public de suprafață și metroul funcționează parțial. În plus, stațiile de metrou funcționează ca 

adăposturi. În capitală funcționează magazinele alimentare, farmaciile și cabinetele veterinare. Ele se regăsesc pe 

o hartă online. La Kiev continuă să acumuleze stocuri de alimente, medicamente și produse esențiale. Se lucrează 

în mod constant pentru întărirea apărării orașului. În capitală se aud periodic explozii, sistemele de apărare aeriană 

au doborât de mai multe ori avioanele inamice. De asemenea, invadatorii au lansat atacuri cu rachete asupra 

Kievului. Una dintre rachete a fost doborâtă în zona Spitalului pentru copii Ohmatdit. Trupele și tehnica militară 

inamică nu au putut pătrunde în capitală, ele continuă să distrugă orașe din apropierea Kievului, să lovească 
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infrastructura civilă, să omoare civili, să împiedice evacuarea cetățenilor sau livrarea ajutorului umanitar. La Kiev 

se aud explozii, apărarea antiaeriană ucraineană funcționează. Media Initiative for Human Rights semnalează 

faptul că în localitatea ocupată Demidov, situată la 40 de kilometri de Kiev, militarii rușii merg din casă în casă și 

verifică documentele, telefoanele și mașinile locuitorilor. Acolo, invadatorii au ucis un bărbat, care a ajutat la 

evacuarea oamenilor din localitate... În localitatea vecină Kozarovici, aflat și ea sub controlul armatei ruse, 

invadatorii recurg la tortură. Invadatorii au închis pentru o zi într-o pivniță una dintre familii, iar ei s-au instalat în 

casa acestei familii, pentru că bănuiau că aceste persoane transmit informații către militarii ucraineni. Alți rezidenți 

au fost agresați pentru o fotografie cu echipament inamic găsit în telefon.... (www.rbc.ua - 9 martie) 

/vdraguta/dsirbu 

RBC: Situația din orașul Harkiv, 9 martie  

RADOR (9 martie) - Orașul Harkiv continuă să reziste în apărare în fața invadatorilor, în cea de-a 14-a zi 

de război dintre Rusia și Ucraina. De câteva zile, trupele ruse bombardează fără milă zone rezidențiale pașnice, 

lansând atacuri de rachete asupra clădirilor rezidențiale. De asemenea, au fost lansate atacuri de rachete asupra 

clădirii Administrației Regionale de Stat, a Catedralei Adormirea Maicii Domnului, a Universității Karazin și a 

multor altor facilități de infrastructură, relatează Agenția de presă RBC-Ucraina. Marți, 12 vagoane și șapte 

camioane de ajutoare umanitare au sosit la Harkiv din diferite regiuni ale Ucrainei, precum și din Polonia, 

Germania și Republica Cehă. Șeful Administrației Regionale de Stat Harkiv, Oleh Sinehubov, a declarat că la 8 

martie, peste 600 de mii de persoane au fost evacuate din Harkiv cu trenul. Poliția din regiunea Harkiv a precizat 

că de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, 263 de persoane au murit în regiune, inclusiv 170 de civili, 

inclusiv cinci copii. În urma bombardamentelor, 516 persoane au fost rănite, dintre care 368 sunt civili. 

(www.rbc.ua - 9 martie) /vdraguta/dsirbu 

BBC: Peste noapte au fost auzite sirene în mai multe orașe ucrainene  

RADOR (9 martie) - Peste noapte au fost auzite sirene în orașe din Ucraina, printre care și capitala Kiev și 

zonele înconjurătoare. Potrivit unor informații neconfirmate, a avut loc o serie de explozii în capitală. Orașul Irpin, 

din vest, a fost atacat constant, forțând locuitorii să plece pe jos. O locuitoare a orașului Harkiv, care a rămas în 

orașul ei, în ciuda bombardamentului rusesc, a afirmat că determinarea luptătorilor ucraineni rămâne ridicată, spre 

deosebire de moralul rușilor. "Apărătorii Harkivului pe care i-am întâlnit - unități de apărare teritorială, unități 

militare - își apără copiii, familiile, casele, iar moralul rușilor este foarte scăzut. Se predau, renunță la arme, când 

îi vedem filmați ei spun că nu știu de ce au fost aduși aici, în Ucraina" - a afirmat ea. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 9 martie, ora 7:00) /aionita/cvanatoru 

RBC: Situația din orașul Odesa la 9 martie - detalii despre evacuarea cetățenilor ucraineni în 

România  

RADOR (9 martie) - Orașul Odesa rezistă în apărare, ca toate celelalte orașe din Ucraina. Din când în când, 

ocupanții întreprind tentative de a pătrunde în Odesa dinspre mare, dar nu reușesc, datorită Forțelor Armate ale 

Ucrainei și apărării teritoriale, relatează Agenția de presă RBC-Ucraina. Majoritatea adăposturilor din Odesa sunt 

conectate la internet, astfel încât locuitorii să urmărească știrile din Ucraina și din lume chiar și în condiții de alertă 

de raid aerian. Pe site-ul Consiliului Municipal Odesa a fost publicat programul de lucru al consiliului pentru 9 

martie, de unde se vor putea ridica documente gata emise (cărți de identitate, pașapoarte și certificate de naștere), 

în intervalul 12:00 - 14:00.  

'Suspіlne Odesa', care face referire la Administrația orașului Odesa, relatează că pentru toți cei care doresc 

să fie evacuați în România, din gara feroviară Odesa va circula un tren cu patru vagoane, care va trece prin Ismail. 

''Primul astfel de tren va pleca din gara Odesa-Hlavna, pe 9 martie la ora 23:23, cu sosire la Izmail, la ora 

5:00. În continuare, de la gara maritimă din Izmail, se preconizează trimiterea unei ambarcațiuni de 240 de locuri 

spre Tulcea, în Romania, cu sosire în Tulcea la ora 10:30. Urmatoarea cursă Izmail - Tulcea este programată pentru 

14:00-15:30. Tot transportul este gratuit", se specifică în mesaj. 

''Din zonele operaționale de la Marea Neagră și Azov se așteaptă ca rușii să lovească ținte civile și militare 

cu rachete de croazieră de pe navele Flotei Mării Negre și Flotilei Caspice, relatează Statul Major al Ucrainei, într-

un comunicat operațional de la ora 24:00. Astăzi, un tren de evacuare a cetățenilor (nr. 238/237) va pleca din Odesa 
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către Ujhorod la ora 22:32. Locotenent-colonelul Mikola Kondrațki, care participă la apărarea orașului de 

invadatori, a înregistrat un mesaj video către vărul său Anatoli Viborni, deputat al Dumei de Stat a Federației Ruse, 

care a susținut anexarea ilegală a Crimeii și recunoașterea pseudo-republicilor Donbas: ''Când, în ce stadiu ți-ai 

vândut sufletul diavolului? Când ai uitat că patria ta este în pericol?... Înțelegi ce ai făcut? Din cauza ta, numele 

Viborni este blestemat!" 

O nouă brigadă de apărare teritorială este înființată la Odesa, a declarat șeful Administrației Militare din 

Odesa, Maxim Marcenko. De mâine, toți cei care doresc să se înscrie în forțele de apărare a orașului Odesa sunt 

așteptați să vină să se înscrie. Locuitorii din Odesa semnează în număr mare un apel adresat către țările membre 

NATO, prin care cer să se închidă cerul deasupra Ucrainei pentru a salva viețile a sute și, posibil, a mii de oameni.  

''Odesa este un oraș simbol. Un avanpost al Ucrainei la Marea Neagră și nu vom permite să fie capturat. 

Datorită sprijinului Europei, sprijinului mondial, trebuie să găsim o modalitate de a opri acest război", a declarat 

primarul orașului Hennadi Truhanov, într-un interviu acordat France 24. Șeful Administrației Regionale de Stat 

Odesa, Maxim Marcenko, a anunțat că traficul peste podul Nistru a fost deblocat. Potrivit acestuia, traficul se va 

restabili normal prin Zatoka din regiunea Belhorod-Nistru. Primarul Odesei, Hennadi Truhanov, a anunțat că 

autoritățile continuă să consolideze orașul și să ajute astfel apărarea teritorială. Adăposturile sunt, de asemenea, 

inspectate și pregătite. Ajutorul umanitar continuă să sosească la Odesa. Continuă formarea unei rezerve necesare 

în cazul în care orașul se va afla sub asediu. Statul Major al Ucrainei a prezentat date despre situația operațională 

la ora 12:00 în regiune: ''În apele Mării Negre și Mării Azov, trupele ruse nu desfășoară operațiuni active. Există 

însă posibilitatea de a lansa lovituri cu rachete asupra țintelor din infrastructura de stat și militară de pe navele ruse 

a Flotei Mării Negre și Flotilei Caspice'', a specificat Statul Major. O orchestră cântă în fiecare zi lângă Opera din 

Odesa. Detașamentul de frontieră Izmail informează despre situația de la punctele de control: ''Aseară, în Odesa și 

în direcția litoralului situația a fost calmă''. (www.rbc.ua - 9 martie) /vdraguta/dsirbu 

RBC: Situația din orașul Mariupol, la 9 martie  

RADOR (9 martie) - Orașul Mariupol continuă să se apere de invadatorii ruși pentru a 14-a zi de război 

dintre Rusia și Ucraina. De câteva zile, trupele ruse bombardează fără milă zone rezidențiale pașnice, lansând 

atacuri de rachete asupra clădirilor rezidențiale. De asemenea, au fost lansate atacuri de rachete asupra clădirii 

Administrației Regionale de Stat. Situația din Mariupol este critică. Orașul nu are energie electrică, apă, încălzire, 

comunicații și produse. Angajații serviciilor de utilități nu pot repara liniile de furnizare a apei și electricității, din 

cauza bombardamentelor constante ale ocupanților ruși. Dar Forțele Armate ale Ucrainei continuă să-și mențină 

pozițiile și să apere orașul. 

Rușii au lansat bombardamente asupra Biroului Crucii Roșii din Mariupol, a declarat Petro Andriușcenko, 

consilier al primarului, și a adăugat că nivelul de inumanitate al ocupanților ruși este pur și simplu șocant. "Este 

dificil. Multă durere. Furie. Stăm în picioare. ... nu cedăm Mariupol!", astfel a comentat Andriușcenko situația. 

Șeful Administrației Regionale de Stat Donețk, Pavlo Kirilenko, semnalează din nou că este în continuare 

imposibil de stabilit numărul exact al morților și răniților în Mariupol. Conform raportului operațional al Statului 

Major General, de la ora 24:00, inamicul continuă să încerce să ajungă la granițele administrative ale regiunilor 

Donețk și Luhansk. De asemenea, ocupanții își concentrează principalele eforturi pe încercuirea și capturarea 

Mariupolului. ''După ce a efectuat o ofensivă fără succes în districtul Troițki, ei încearcă să restabilească ofensiva 

în direcția Zaporijjie și să captureze orașul Mariupol'', a precizat Ministerul ucrainean de Interne. Publicația 'Azov-

Mariupol' relatează că un convoi umanitar destinat pentru Mariupol a fost supus atacului rușilor care au lansat 

rachete Grad. "În prezent, ajutoarele au ajuns într-o parcare sigură, șoferii nu au fost răniți și marfa e intactă. Din 

cauza lipsei de garanții a regimului de tăcere din partea ocupanților, ajutoarele nu pot continua să se deplaseze 

către Mariupol", se specifică într-un comunicat. În luptele de miercuri, regimentul Azov a reușit să distrugă două 

tancuri, două vehicule de luptă de infanterie și mai multă tehnică și echipament militar ale agresorului, transmite 

Serviciul de presă al regimentului. 

De asemenea, se specifică că militarii Brigăzii 36 Infanterie Marină au distrus un tanc, cinci blindate și 20 

de invadatori. Peste 50 de autobuze și nouă camioane cu ajutor umanitar sunt gata să plece spre Mariupol din 

Zaporijjie, deîndată ce armata rusă încetează să bombardeze orașul și aderă la deschiderea unui ''culoar verde'', a 

declarat șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjie, Oleksandr Staruh. Regimentul Azov Mariupol a 

publicat un videoclip care confirmă bombardarea coridorului ''verde'' pentru evacuarea din oraș de către invadatorii 

ruși. Primarul orașului Mariupol, Vadim Boicenko, a declarat că un copil a murit, din cauza deshidratării, din 
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cauza blocadei orașului. Fata a fost scoasă de sub dărâmături, nu se știe cât timp a petrecut acolo. Mama ei a murit. 

"Ocupanții din Rusia au lipsit cu ferocitate mai bine de o jumătate de milion de locuitori ai orașului Mariupol de 

apă, lumină, căldură și comunicații. Au blocat toate ieșirile și intrările în oraș. Au lăsat oamenii rupți complet de 

lumea exterioară. Din cauza acestor ticăloși, Mariupolul nostru natal a căzut în capcana unei catastrofe umanitare'', 

a declarat primarul orașului Mariupol, Vadim Boicenko. Regimentul Azov Mariupol relatează că luptătorii lor au 

reușit să demareze pregătirile pentru înmormântarea colegilor lor uciși de către invadatori. Vicepremierul 

ucrainean, Irina Vereșciuk, a anunțat că a fost lansat coridorul ''verde'' ''Zaporijjie-Mariupol''. Ajutoare umanitare 

vor fi livrate în oraș cu transportul rutier, care va evacua oamenii din oraș la întoarcere. În același timp, conform 

informațiilor vicepremierului ucrainean, Irina Vereșciuk, ocupanții ruși bombardează traseul convoiului umanitar. 

Dacă bombardamentele vor continua și vor ucide și vor pune în pericol viețile și sănătatea civililor de pe coridorul 

umanitar, ne vom adresa imediat Tribunalului Internațional'', a adăugat ea. (www.rbc.ua - 9 martie) 

/vdraguta/dsirbu 

UKRAINSKA PRAVDA: Regiunea Harkiv: Echipamente militare rusești, distruse de forțele 

ucrainene  

RADOR (9 martie) - Trupele ucrainene au distrus, marți, un convoi de echipamente militare rusești în 

regiunea Harkiv, mai multe imagini video în acest sens fiind postate pe Internet. Potrivit presei locale, coloana era 

formată din șapte blindate. Militarii ucraineni au raportat că invadatorii ruși au supraviețuit. "Au fugit, dar au fost 

prinși de localnici" - se arată într-un mesaj. (www.pravda.com.ua - 9 martie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Evacuarea din orașul ucrainean Sumi va continua și miercuri  

RADOR (9 martie) - Un coridor umanitar de ieșire din orașul asediat Sumi va continua să funcționeze 

miercuri, a declarat guvernatorul regional Dmitro Jivițki. Aproximativ 5.000 de persoane au plecat marți din oraș, 

după ce Moscova și Kiev au fost de acord asupra coridorului, a afirmat el, iar aproximativ 1.000 de mașini au 

reușit să părăsească orașul, îndreptându-se spre Poltava. Coridorul Sumi-Poltava a fost singurul care a funcționat 

marți. Deși Rusia susținuse că va permite civililor să plece din capitala Kiev și orașele Harkiv, Mariupol și 

Cernihiv, părțile s-au acuzat reciproc de neimplementarea acordurilor. Jivițki a afirmat că zona rezidențială a 

orașului a fost bombardată peste noapte și o bombă a ucis 22 de civili. (REUTERS - 9 martie, ora 7:48) 

/aionita/dsirbu 

RBC: MAI de la Kiev transmite că noaptea trecută a fost relativ liniștită, însă invadatorii continuă 

atacurile la Harkiv  

RADOR (9 martie) - Vadim Denisenko, unul dintre consilierii din Ministerul de Interne de la Kiev, a 

declarat, miercuri dimineață, că noaptea trecută a fost destul de liniștită, față de cele anterioare. Cu toate acestea, 

Denisenko a subliniat că rușii continuă să lanseze atacuri asupra orașului Harkiv. "Noaptea aceasta a fost destul 

de calmă în comparație cu altele" - a declarat consilierul, potrivit Agenției RBC. Acesta a remarcat că situația este 

foarte dificilă în Mariupol, regiunea Donețk, orașul fiind sub asediu de mai bine de o săptămână. "Oamenii nu au 

apă, alimente și medicamente" - a menționat Denisenko, adăugând că evacuarea populației din oraș este imposibilă, 

deoarece trupele ruse continuă bombardamentele. (www.rbc.ua - 9 martie) /sdan/dsirbu 

RBC: Un copil de șapte ani a murit în urma unui raid aerian al Rusiei în regiunea Harkiv  

RADOR (9 martie) - Trupele inamice rusești au efectuat noaptea trecută un raid aerian asupra satului Doneț 

din regiunea ucraineană Harkiv, lansând cel puțin trei bombe. Potrivit autorităților ucrainene, două persoane au 

murit, inclusiv un copil de șapte ani. "Inamicul continuă să lovească fără milă cartierele rezidențiale și 

infrastructura critică. Ținând cont de aspectul geografic al loviturilor aeriene, toți cetățenii sunt expuși riscului, 

indiferent dacă locuiesc într-o metropolă sau într-o casă privată, undeva într-un sat îndepărtat. Logica 

bombardamentelor inamice este imposibil de înțeles" - a transmis, miercuri, Serviciul pentru Situații de Urgență 

al Ucrainei. (www.rbc.ua - 9 martie) /sdan/dsirbu 
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BBC: Numărul de refugiați plecați din Ucraina a depășit deja jumătatea numărului estimat inițial 

de ONU  

RADOR (9 martie) - Numărul refugiaților ucraineni care au părăsit țara a trecut de două milioane. Acest 

număr constituie deja jumătate din cele patru milioane estimate inițial de agenția ONU pentru refugiați. Viteza cu 

care situația se desfășoară pune la încercare resursele și capacitatea de organizare ale celor cinci țări aflate la 

granița vestică a Ucrainei. Momentan, mulțumită autorităților locale, organizațiilor umanitare și generozității 

populației, eforturile de ajutor din Europa Centrală sunt impresionante. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 9 martie, 

ora 9:00) /aionita/cvanatoru 

RBC: Ucraina: Noi culoare umanitare pentru evacuarea civililor  

RADOR (9 martie) - În a 14-a zi a războiului dintre Rusia și Ucraina, părțile au convenit să deschidă 

simultan mai multe coridoare de evacuare a civililor. Partea ucraineană va evacua localnicii din toate zonele 

fierbinți - a anunțat, miercuri, ministrul pentru reintegrarea teritoriilor temporar ocupate, Irina Vereșciuk. 

Deocamdată, există informații că vor fi organizate culoare umanitare în Enerhodar (oamenii vor fi transportați în 

Zaporijjia), Sumi (în Poltava), Mariupol (în Zaporijjia), Volnovaha (în Pokrovsk), Izium (în Lozova), Vorzel, 

Bucea, Borodianka, Hostomel și Irpin (în capitala Kiev). (www.rbc.ua - 9 martie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: China va furniza Ucrainei asistență umanitară în valoare de 5 milioane de yuani  

RADOR (9 martie) - Crucea Roșie Chineză va furniza Ucrainei o tranșă de asistență umanitară în valoare 

de 5 milioane de yuani (echivalentul a 791.540 dolari americani), constând în bunuri de strictă necesitate, a anunțat, 

miercuri, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian. Invazia Rusiei în Ucraina, începută 

la sfârșitul lunii februarie, a forțat peste 1,5 milioane de ucraineni să se refugieze peste hotare, în timp ce cei care 

au rămas în orașul ucrainean Mariupol, asediat de forțele ruse, se confruntă cu o penurie de electricitate, căldură, 

alimente și apă potabilă, după mai bine de o săptămână de bombardamente. China a refuzat să descrie activitățile 

Rusiei în Ucraina drept "invazie". Rusia susține că desfășoară o "operațiune specială". (REUTERS - 9 martie, ora 

9:42) /mbrotacel/dsirbu 

UKRAINSKA PRAVDA: Orașul Harkiv rămâne sub controlul armatei ucrainene  

RADOR (9 martie) - Trupele ucrainene continuă să dețină controlul asupra orașului Harkiv, însă în apropiere 

au loc ostilități. Luptele se desfășoară în Izium, lângă satul Andriivka - potrivit guvernatorului regiunii Harkiv, 

Oleg Sinegubov. Acesta a precizat, miercuri dimineață, că forțele ucrainene au respins atacul unui grup de sabotaj. 

"Harkivul este complet sub apărarea Forțelor Armate ale Ucrainei. Inamicul nu desfășoară acțiuni ofensive active, 

continuă să lanseze lovituri cu rachete și bombe asupra infrastructurii utilitare de la periferia orașului. În ultimele 

24 de ore, trupele de ocupație ruse au lansat peste 50 de atacuri cu rachete. Marți seară, în jurul orei 21:25, a avut 

loc un raid aerian al inamicului din orașul rusesc Belgorod asupra orașului Izium. Cu toate acestea, ca urmare a 

acțiunilor coordonate ale unităților de apărare aeriană din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei, avioanele rușilor s-

au retras. Nu există pierderi în rândul personalului Forțelor Armate ale Ucrainei. Luptele continuă în regiunea 

Izium" - a precizat Sinegubov. (www.pravda.com.ua - 9 martie) /sdan/dsirbu 

UNIAN: Aproape 12.000 de ucraineni s-au întors în Ucraina țară în ultimele 24 de ore, urmând să 

se alăture luptei împotriva rușilor  

RADOR (9 martie) - Serviciul de Frontieră al Ucrainei a anunțat miercuri că aproape 12.000 de cetățeni 

ucraineni s-au întors în țară în ultimele 24 de ore, pentru a se alătura forțelor de apărare ucrainene în lupta împotriva 

invadatorilor ruși. "În ziua precedentă, 14.500 de oameni au sosit în Ucraina. Aproape 12.000 dintre ei sunt 

ucraineni care se vor alătura în curând forțelor de apărare. Suntem mândri de compatrioții noștri care urmează să 

își apere Patria!" - a menționat instituția. (www.unian.net - 9 martie) /sdan/cvanatoru 
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UKRINFORM: Armata rusă a lansat atacuri în Severodonețk, autoritățile ucrainene raportând 

persoane decedate și multe case distruse  

RADOR (9 martie) - Orașul ucrainean Severodonețk, din regiunea estică Luhansk, a fost supus unor atacuri 

masive în ultimele 24 de ore, soldate cu morți și răniți - a anunțat miercuri șeful administrației militare regionale, 

Serhi Gaidai. Potrivit acestuia, armata rusă continuă să atace zonele rezidențiale ale orașelor ucrainene. 

"Severodonețk a fost atacat masiv de trei ori în ultimele 24 de ore" - a precizat Gaidai. Acesta a menționat că în 

cursul zilei de marți 63 de case din regiunea Luhansk au fost avariate sau complet distruse. "La Severodonețk, 

armata rusă a deschis focul și a atacat clădiri rezidențiale, o grădiniță, un magazin și o benzinărie. Au fost 

descoperite șapte cadavre, printre care și o femeie. De Ziua Internațională a Femeii, 8 martie, femeia a fost ucisă 

de ruși în plină stradă. Zece persoane au fost rănite. Pe lângă Severodonețk, în ultima zi, trupele ruse au mai 

bombardat Lisiceansk, Rubijne, Popasne, Kreminnia și Metelkine. Cadavrele a două persoane au fost găsite în 

urma bombardamentelor din Rubijne. Școala Nr. 4 din Lisiceansk, case din Rubijne și din Kreminnia au fost de 

asemenea atacate. Miercuri dimineață, la Severodonețk, agresorul a bombardat o zonă rezidențială. De asemenea, 

o clădire rezidențială din Metelkine a fost avariată" - se arată într-un raport al autorităților regionale din Luhansk. 

(www.ukrinform.ua - 9 martie) /sdan/cvanatoru 

RBC: Trupele ruse împiedică evacuarea civililor din Izium, oraș ucrainean de lângă Harkiv  

RADOR (9 martie) - Trupele ruse continuă atacurile în orașul Izium, regiunea Harkiv, în pofida înțelegerilor 

convenite privind evacuarea civililor - a anunțat, miercuri, șeful Departamentului de Tineret și Sport al Consiliului 

Local, Maksim Strelnik. Acesta a precizat că negocierile sunt în curs de desfășurare. "Convoiul pentru evacuarea 

civililor se află deja în vecinătatea Izium. Dar se aud explozii în oraș. Invadatorii ruși nu își îndeplinesc obligațiile 

de a asigura un culoar umanitar și continuă bombardarea orașului. Negocierile sunt în curs cu medierea Crucii 

Roșii. Așteptăm rezultatele" - a scris Strelnik pe Facebook. (www.rbc.ua - 9 martie) /sdan/dsirbu 

BBC: Concert în aer liber în Piața Independenței din Kiev  

RADOR (9 martie) - Membrii orchestrei din Kiev au organizat un concert în aer liber în Piața Independenței 

din oraș. Purtând pălării și paltoane din cauza temperaturilor foarte scăzute, artiștii au interpretat mai multe piese, 

între care și Odă bucuriei, imnul Europei. Dirijorul a declarat că scopul concertului a fost promovarea solicitării 

guvernului de instituire a unei zone de excludere a traficului aerian deasupra țării și sfârșitul războiului. Puținii 

spectatori prezenți au arborat drapele ucrainene. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 9 martie, ora 14:06) 

/opopescu/lalexandrescu 

REUTERS: Ministrul de externe al Ucrainei a spus că bombardamentele rusești țin 400.000 de 

persoane ostatice la Mariupol  

RADOR (9 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a acuzat miercuri Rusia că ține ostatici 

400.000 de locuitori în Mariupol, bombardând orașul-port din sudul Ucrainei în ciuda eforturilor de a institui un 

coridor sigur de evacuare pentru civili. "Aproape 3.000 de nou-născuți nu au medicamente și alimente", a scris el 

pe Twitter. "Rusia continuă să țină ostatici peste 400.000 de oameni în Mariupol, blochează ajutorul umanitar și 

evacuările. Bombardamentele fără discriminare continuă". 

Rusia a negat că a atacat civili în cursul a ceea ce descrie drept "operațiunea specială" din Ucraina. 

(REUTERS - 9 martie) /opopescu/schelaru 

REUTERS: Autoritățile din Ucraina spun că bombardamentele rusești perturbă evacuarea 

orașului Izium, din est  

RADOR (9 martie) - O evacuare planificată a civililor din orașul ucrainean Izium, din regiunea de est 

Harkov, a fost oprită miercuri de bombardamentele rusești, a afirmat guvernatorul regional Oleh Sinehubov într-

o postare online. "Autobuzele încă așteaptă la intrarea în Izium”, a scris el, adăugând că negocierile cu rușii sunt 

în curs, cu sprijinul Crucii Roșii. (REUTERS - 9 martie) /opopescu/lalexandrescu 
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BBC: Probleme în evacuarea civililor din mai multe orașe ucrainene  

RADOR (9 martie) - Noi tentative de evacuare a civililor ucraineni din unele zone cele mai afectate de 

invazia rusă s-au confruntat din nou cu probleme. Ministrul ucrainean de externe a declarat că bombardamentele 

asupra orașului asediat Mariupol au continuat. Totodată, el i-a descris pe militarii ruși ca pe niște "barbari". Mai 

multe coridoare umanitare de pe teritoriul Ucrainei ar fi urmat să rămână deschise până miercuri noapte. Astăzi, 

un acord de încetare a focului de 12 ore urmează să rămână în vigoare de-a lungul a șase coridoare, inclusiv pe o 

rută de salvare a civililor din Mariupol, orașul-port din sud unde se spune că străzile sunt pline de cadavre. Conform 

unor rapoarte din Sumî, în estul țării, vehicule particulare pline de oameni au părăsit în convoaie orașul. Un coridor 

a fost înființat pentru civilii blocați în localități din apropierea Kievului, însă acolo s-au auzit din nou astăzi sirenele 

de alarmă aeriană, alături de mai multe explozii în suburbiile capitalei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 9 martie, 

ora 16:01) /opopescu/lalexandrescu 

REUTERS: Autoritățile din Mariupol spun că un spital pediatric a fost distrus de 

bombardamentele rusești  

RADOR (9 martie) - Un spital pediatric din orașul ucrainean Mariupol a fost distrus de atacurile aeriene 

rusești, a anunțat miercuri consiliul orășenesc într-o postare online. "Forțele de ocupație ruse au aruncat mai multe 

bombe asupra spitalului de copii. Distrugerea este colosală", se afirmă în comunicatul în care se menționează că 

se nu cunoaște încă un bilanț al victimelor. Raportul nu a putut fi verificat imediat de Reuters. Rusia a negat în 

mod repetat că a atacat civili în cursul operațiunii din Ucraina. (REUTERS - 9 martie) /opopescu/schelaru 

UNIAN: "Fie ne închid, fie ne împușcă": ocupanților le este frică să se întoarcă acasă și vor să 

rămână în Ucraina  

RADOR (9 martie) - Miercuri, 9 martie, mai mulți ocupanți ruși capturați au recunoscut că le este frică să 

se întoarcă în Rusia, deoarece acolo îi așteaptă o soartă grea. Aceștia au făcut aceste declarații în timpul unei 

conferințe de presă la Kiev. Andrei Cebotarevski, din cadrul Diviziei a 2-a de puști motorizate, a declarat că ei 

sunt deja considerați morți în Rusia. Militarii ucraineni i-au dat posibilitatea să-și sune familia și membrii familiei 

i-au spus că "el a fost înmormântat". De asemenea, el a mai adăugat că, dacă se vor întoarce în Rusia, vor fi 

împușcați. În plus, el a confirmat informația conform căreia în Ucraina luptă recruți din Federația Rusă. Un alt 

militar, Evgheni Smirnov, a declarat că "am fost șocat când mi s-a arătat ce face armata rusă pe teritoriul Ucrainei. 

Civilii trăiesc în buncăre, armata împușcă bătrânii". 

În același timp, și lui îi este și teamă că la întoarcerea sa în Rusia va fi fie închis, fie împușcat. El a mai spus 

că în timpul războiului din Ucraina, armata Rusiei a pierdut 12.000 de soldați. Dar un alt soldat rus, Aleksei 

Babihin, în vârstă de 19 ani, a declarat că vrea să rămână în Ucraina cât timp Rusia este condusă de Vladimir Putin. 

https://www.unian.net/war/ili-posadyat-ili-rasstrelyayut-okkupanty-boyatsya-vozvrashchatsya-domoy-i-hotyat-

ostatsya-v-ukraine-novosti-donbassa-11736814.html (www.unian.net - 9 martie) /ssirbu/cpodea 

RBC: 1.300 de ucraineni au murit deja la Mariupol, oraș supus unei blocade din partea 

invadatorilor ruși  

RADOR (9 martie) - Orașul ucrainean Mariupol continuă să fie blocat de invadatorii ruși, care țin ostatici 

sute de mii de oameni - scrie RBC. Potrivit lui Petro Andriușcenko, asistent al primarului din Mariupol, 1.300 de 

persoane au murit deja în acest oraș. "Potrivit datelor provizorii, 1.300 de locuitori ai Mariupolului au murit în 

blocada la care este supus orașul, în genocidul organizat de Federația Rusă" - a subliniat consilierul. Potrivit 

acestuia, ocupanții au început să lanseze în mod activ atacuri aeriene. "Scopul distrugerii complete a orașului nu 

mai este ascuns de către ocupanți" - a adăugat Andriușcenko. (www.rbc.ua - 9 martie) /sdan/gpodea 

UKRAINSKA PRAVDA: Regiunea Harkiv: 5.000 de persoane neevacuate, din cauza atacurilor 

rusești  

RADOR (9 martie) - Din cauza atacurilor masive lansate de trupele ruse, autoritățile ucrainene din Izium, 

regiunea Harkiv, nu au reușit să evacueze aproximativ 5.000 de localnici, așa cum era planificat anterior. Doar 
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250 de persoane au putut fi evacuate. "Am evacuat aproximativ 250 de locuitori ai orașului Izium. Oamenii au fost 

scoși din oraș de către forțele de apărare teritorială sub tiruri de artilerie sub foc, iar autobuzele i-au așteptat în 

afara orașului. Luptătorii apărării teritoriale sunt adevărați eroi" - a declarat Volodimir Mațokin, adjunctul 

primarului din Izium. Potrivit administrației militare din regiunea Harkiv, peste 5.000 de oameni din Izium se află 

în adăposturi fără electricitate, apă și căldură. Comunicațiile mobile, internetul, televiziunea și radioul, de 

asemenea, nu funcționează în oraș. (www.pravda.com.ua - 9 martie) /sdan/schelaru 

UNIAN: 17 răniți în urma atacului aerian lansat de ruși asupra unei maternități din Mariupol  

RADOR (9 martie) - 17 persoane au fost rănite în urma unui atac aerian rusesc asupra unei maternități din 

Mariupol - potrivit șefului administrației militare din regiunea Donețk, Pavlo Kirilenko. "În momentul de față, 

numărul răniților în urma atacului aerian asupra maternității Nr. 2 din Mariupol a ajuns la 17, printre aceste 

persoane fiind cadre medicale și femei aflate în travaliu. Nu au fost înregistrate decese" - a precizat funcționarul. 

Potrivit acestuia, miercuri dimineață, numărul total al victimelor civile la Mariupol era de 1.207 persoane. 

(www.unian.net - 9 martie) /sdan/schelaru 

RBC: Andri Șevcenko a izbucnit în plâns, în timpul unei emisiuni difuzate de RAI 3, atunci când 

a vorbit despre războiul din Ucraina  

RADOR (9 martie) - Andri Șevcenko a izbucnit în plâns în cadrul unei emisiuni difuzate de un post de 

televiziune italian atunci când a vorbit despre războiul din Ucraina. Fotbalistul de renume mondial și fost antrenor 

principal al echipei naționale de fotbal a Ucrainei, Andri Șevcenko, a izbucnit în plâns în direct la emisiunea 

postului de televiziune italian RAI 3, atunci când a vorbit despre războiul dintre Rusia și Ucraina. Un videoclip 

emoționant a fost publicat de canalul Telegram TRUHA-Herson cu vedeta fotbalului ucrainean. "Rudele mele îmi 

povestesc despre ce se întâmplă. Este un vis urât, cumplit din care îmi doresc să mă trezesc. Orașele sunt 

bombardate, sunt uciși copiii și bătrânii, care nu pot pleca din Ucraina. Este ca un vis urât. Îmi doresc ca mâine să 

mă trezesc și să revin la o viață normală, dar înțeleg că acest lucru nu se va întâmpla'', a declarat Șevcenko, pentru 

RAI 3. El a mai subliniat că Ucraina dorește să fie parte din Europa. Amintim că Andri Șevcenko a postat o 

înregistrare impresionantă despre Ucraina. El a declarat că a fost mereu mândru de poporul său și de țara sa, care 

a trecut prin multe perioade dificile. Celebrul cuplu de la Hollywood Mila Kunis și Ashton Kutcher și-au propus 

să strângă 30 de milioane de dolari pentru a ajuta Ucraina. În același timp, actorii au donat personal trei milioane 

de dolari pentru refugiații din Ucraina. După cum se preconizează, banii vor fi trimiși către AirBnB și Flexports, 

cei care oferă cazare refugiaților ucraineni din România, Ungaria, Polonia, Slovacia și Republica Moldova. 

(www.rbc.ua - 9 martie) /vdraguta/schelaru 

RBC: Ocupanții ruși au lansat noi știri false, de această dată despre organizarea pogromurilor 

împotriva evreilor din Ucraina  

RADOR (9 martie) - Propaganda rusă își continuă campania sa de denigrare a Ucrainei. Ocupanții ruși au 

lansat miercuri noi știri false despre organizarea unor pogromuri împotriva evreilor din Ucraina. Propaganda rusă 

a fabricat și a difuzat știri false potrivit cărora locuitorii din regiunea Jitomir, din Ucraina, ar organiza pogromuri 

împotriva evreilor. Informațiile sunt dezmințite atât de Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, cât și de rabinul 

șef al regiunii Jitomir din Ucraina, Shlomo Wilhelm. (www.rbc.ua - 9 martie) /vdraguta/sdm2 

REUTERS: Peste 40.000 de femei și copii evacuați miercuri din Ucraina, anunță un oficial 

ucrainean  

RADOR (9 martie) - Ucraina a evacuat miercuri peste 40.000 de persoane, femei și copii, și a depus mari 

eforturi pentru a scoate civilii din zonele de conflict din jurul orașelor Kiev, Harkov și Mariupol, a declarat David 

Arakhamia, unul dintre negociatorii în cadrul convorbirilor cu Rusia. "Peste 40.000 de femei și copii au fost 

evacuați pe întreg teritoriul Ucrainei într-o singură zi. Am încercat 100.000, dar nu s-a reușit", a anunțat 

Arakhamia, printr-o postare pe rețelele de socializare. Ucraina a acuzat Rusia că bombardează zone civile și 

împiedică evacuările. Rusia, la rândul ei, a dat vina pe Ucraina. Separat, ministrul de externe ucrainean, Dmitro 
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Kuleba, a declarat că a vorbit cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, despre sporirea capacităților de apărare 

ale Ucrainei. (REUTERS - 9 martie) /cstoica/sdm2 

RADOR: Postul internațional Deutsche Welle își mută redacția de la Moscova la Riga, în Letonia  

RADOR (9 martie) - Postul de radio internațional Deutsche Welle din Germania a anunțat marți că își mută 

operațiunile jurnalistice de la Moscova în Letonia, la Riga, după ce guvernul rus i-a închis redacția de la Moscova 

și a retras acreditările jurnaliștilor DW. Infrastructura de emisie va fi reinstalată la Riga în următoarele săptămâni, 

iar Iuri Rescheto, redactoul șef al redacției DW de la Moscova, va fi redactorul șef al noii redacții din Riga. "Vom 

continua să luăm toate măsurile tehnice și organizatorice posibile pentru a asigura auditoriului nostru din Rusia și 

din întreaga lume informații vitale. Rămânem angajați în livrarea de reportaje independente și obiective. Cu toate 

că website-ul nostru și majoritatea canalelor noastre de media sociale au fost blocate de guvernul Putin în ultimele 

zile, poporul rus poate găsi o varietate de modalități de a ocoli cenzura", a declarat directorul general al DW, Peter 

Limbourg. "Din Germania, din Ucraina, din țările europene învecinate și în curând și din Riga, DW va livra 

ascultătorilor din Rusia informație completă și credibilă despre războiul din Ucraina. Letonia oferă o proximitate 

geografică pentru Rusia, iar peisajul media vibrant din țările baltice vor crea condiții optime pentru echipa noastră 

și pentru activitatea ei jurnalistică", a declarat și redactorul șef al DW, Manuela Kasper-Claridge. La 3 februarie 

2022, guvernul de la Moscova a interzis emisia DW pe teritoriul Rusiei, citând ca motiv faptul că guvernul de la 

Berlin a interzis difuzarea emisiunilor postului rusesc TV de stat RT DE (Russia Today Deutschland). La 4 

februarie 2022, personalul din redacția de la Moscova a fost nevoit să predea acreditările autorităților ruse. 

Ministerul de externe al Rusiei a anunțat, de asemenea, că a deschis o investigație pentru a decide dacă Deutsche 

Welle poate fi clasificat ca agent străin. (https://www.dw.com/en/deutsche-welle-relocating-to-riga-after-closure-

of-moscow-studio/a-61057310 - 8 martie) /mbaciu/ilapadat 

BNR: Crucea Roșie Bulgară a colectat aproape un milion de euro în sprijinul Ucrainei  

RADOR (9 martie) - Zeci de persoane au contactat linia de asistență pentru refugiați pe care Crucea Roșie 

Bulgară (BCK) împreună cu Ministerul Sănătății de la Sofia au pus-o la dispoziția persoanelor care vin din Ucraina. 

Voluntarii și consultanții Crucii Roșii Bulgare au oferit informații despre îngrijirile medicale oferite în Bulgaria. 

"Problemele persoanelor care au avut nevoie de hemodializă sau examinări de specialitate au fost deja rezolvate" 

- a declarat Petăr Țințarski de la BCK, unul dintre consultanții liniei telefonice. Principalele probleme sunt legate 

de asistența medicală și asigurări de sănătate, precum și de modalitățile de intrare în Bulgaria. Multe persoane au 

apelat pentru a oferi ajutor refugiaților din Ucraina. Campania de colectare a donațiilor continuă în centrele Crucii 

Roșii Bulgare, prin conturile organizației, precum și prin SMS-uri, fiind colectate până în acest moment peste 1,9 

milioane de leva (circa un milion de euro). (www.bnr.bg - 9 martie) /ddaniela/cvanatoru 

MTI: Peste 4.200 de refugiați au fost primiți marți în gările feroviare din Budapesta  

RADOR (9 martie) - Din cauza războiului din Ucraina, 4.283 de persoane, dintre care 1.308 copii, au sosit 

marți la Budapesta cu trenul - a informat Inspectoratul General de Poliție din Budapesta (BRFK). Potrivit portalului 

police.hu, majoritatea au cerut informații sau au călătorit mai departe individual, respectiv au mers la rude. De 

asemenea, 181 de persoane - dintre care 99 de copii - au fost cazate și transportate în unități de cazare din capitală 

și din mediul rural, datorită conlucrării autorităților. Personalul BRFK și al Poliției pentru Situații de Urgență îi 

ajută pe refugiații care sosesc cu trenul din Ucraina la Gara de Est și Gara de Vest din Budapesta. În vederea 

asigurării transportului și cazării refugiaților polițiștii sunt permanent în legătură cu Inspectoratul General pentru 

Situații de Urgență, Direcția Generală pentru Imigrări, Compania națională de căi ferate din Ungaria, Centrul de 

transport din Budapesta, Direcția de Poliție a Primăriei Generale din Budapesta, precum și cu organizațiile de 

caritate - precizează sursa amintită. (MTI - 9 martie) /rganciu/cvanatoru 

BNR: Hotelurile din Bulgaria în care sunt cazați refugiați ucraineni își vor primi banii săptămâna 

viitoare  

RADOR (9 martie) - Ministrul bulgar al turismului, Hristo Prodanov, a declarat că plata fondurilor pentru 

hotelierii care cazează cetățeni ucraineni va începe de săptămâna viitoare, adăugând că plățile vor fi efectuate din 
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bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru ajutor umanitar. Regulamentul privind înregistrarea și cazarea 

persoanelor care se refugiază de războiul din Ucraina va fi publicat în zilele următoare și va fi postat pe site-urile 

Consiliului de Miniștri și Ministerului Turismului. Procedura va începe la graniță: "Oamenii trebuie să primească 

acolo înregistrarea și statutul de refugiat, după care va exista un centru în cadrul Consiliul de Miniștri, care va 

distribui acolo persoanele care au nevoie de cazare, cu prioritate spre bazele municipale și de stat, iar apoi spre 

hoteluri", a explicat ministrul Prodanov. Până marți seară, în Bulgaria au intrat 36.000 de cetățeni ucraineni și doar 

jumătate dintre aceștia au rămas pe teritoriul țării. Mulți ucraineni au proprietăți în Bulgaria, în timp ce alții dispun 

de mijloace financiare pentru costurile șederii. Suma prevăzută pentru o persoană acoperă integral costurile bazelor 

în care vor fi cazați refugiații. "Aceste fonduri sunt destinate persoanelor aflate în dificultate. Statul va monitoriza 

cheltuirea transparentă și eficientă a fondurilor. Bulgaria va aplica pentru programul european de ajutor umanitar 

pentru ca fondurile să poată fi rambursate. Statutul de refugiat le permite oamenilor să intre pe piața muncii, să 

beneficieze de asistență medicală în Uniunea Europeană, iar prin înregistrarea lor se efectuează un control al 

cheltuielilor", a precizat Hristo Prodanov. (www.bnr.bg - 9 martie) /ddaniela/dsirbu 

DARIK: Fiecare cetățean ucrainean cu statut de refugiat în Bulgaria poate primi circa 20 de euro 

pe zi  

RADOR (9 martie) - Șefa de cabinet a premierului Bulgariei, Lena Borislavova, a anunțat după ședința de 

guvern de miercuri că fiecare cetățean ucrainean cu statut de refugiat în țară poate primi 40 de leva (circa 20 de 

euro) pe zi. "Se va aplica o includere accelerată pe piața muncii a cetățenilor ucraineni pentru a permite integrarea 

acestora. Ajutorul umanitar pe termen scurt va fi acordat în termen de trei luni, acest ajutor este de până la 40 de 

leva pe zi. Această măsură va sprijini și sectorul turistic bulgar - hoteluri și pensiuni care se pot aștepta la un flux 

turiști", a adăugat Borislavova. Ministrul de finanțe, Asen Vasilev, a precizat că suma a fost votată pe costurile 

reale. "În prezent, pe teritoriul Bulgariei se află aproximativ 30 de mii de cetățeni ucraineni. Până pe 30 martie, 

aceștia trebuie să se înregistreze pentru statutul de rezidență temporară și statutul temporar de refugiat. Toți cei 

care au sosit în țară trebuie să se înregistreze cu acest statut pentru a primi asistență. Deoarece cifrele se schimbă 

zilnic, acest lucru va fi asigurat de costurile efectiv raportate pe care le administrează Ministerul Turismului", a 

explicat Vasilev. (www.dariknews.bg - 9 martie) /ddaniela/schelaru 

RIA NOVOSTI: Finlanda va îngheța cooperarea cu Rusia în învățământul superior, știință și 

cercetare  

RADOR (9 martie) - Finlanda va îngheța cooperarea sa cu Rusia în domeniile învățământului superior, 

știință și cercetări științifice, potrivit Ministerului Științei și Culturii din Finlanda. ''Ministerul Științei și Culturii 

din Finlanda recomandă instituțiilor de învățământ superior finlandeze să se abțină de la orice cooperare cu 

instituțiile partenere ruse în domeniul învățământului superior și cercetare. Potrivit politicii statului, noi proiecte 

nu ar trebui inițiate, iar cooperarea existentă între instituții ar trebui să fie temporar suspendată'', anunță ministerul, 

într-un comunicat. De asemenea, activitatea în cadrul unor noi inițiative legate de cooperarea dintre autoritățile 

din Finlanda și Rusia, Finlanda și Belarus vor fi înghețate. "Politica noastră vizează sprijinirea Ucrainei, nu a 

studenților și cercetătorilor ruși. Puteți aplica în continuare pentru a intra în Finlanda ca student sau cercetător, 

indiferent de cetățenia dvs.", a precizat Antti Kurvinen, ministrul științei și culturii din Finlanda. Ministerul Științei 

și Culturii din Finlanda, împreună cu instituțiile de învățământ superior, pregătește măsuri pentru sprijinirea 

studenților, angajaților și cercetătorilor ucraineni din instituțiile de învățământ superior, precum și pentru a le oferi 

refugiaților posibilitatea de a studia și de a lucra în Finlanda, se mai precizează în comunicatul remis. (www.ria.ru 

- 9 martie) /vdraguta/lalexandrescu 

ANSA: Papa Francisc: "Mă rog pentru mamele din Ucraina, care fug împreună cu copiii lor"  

RADOR (9 martie) - "Mă gândesc la tinerele mame și la copiii lor, care fug de războaie și foamete sau care 

așteaptă în taberele de refugiați. Sunt atât de mulți!", a spus Papa Francisc într-un mesaj pe Twitter de 8 martie, 

dedicat femeilor.  

Suveranul Pontif își continuă mesajele pentru pace în Ucraina, folosind, pe lângă cele nouă limbi oficiale 

ale contului său și limbile rusă și ucraineană. "Fie ca Regina Păcii să obțină armonie în inimile noastre și în întreaga 
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lume", afirmă Papa Francisc în mesaj, alături de o fotografie care îl înfățișează în rugăciune în fața unei icoane cu 

Fecioara Maria. (www.ansa.it - 9 martie 2022) /oavram/dsirbu 

REUTERS: Secretarul de stat de la Vatican critică bombardarea spitalului pediatric din Mariupol  

RADOR (9 martie) - Pietro Parolin, secretarul de stat de la Vatican, a etichetat miercuri drept "inacceptabilă" 

bombardarea unui spital pentru copii din localitatea asediată din Ucraina, Mariupol. "Susțin că bombardarea unui 

spital este inacceptabilă. Nu există motive, motivații pentru a face așa ceva", a declarat pentru jurnaliști cardinalul 

Pietro Parolin, întrebat în timpul unei conferințe susținută la Roma, despre acest bombardament. (REUTERS - 9 

martie) /cstoica/sdm2 

RTS: În Muntenegru, 43 de cetățeni, în special ruși, au primit așa-numita cetățenie de onoare  

RADOR (9 martie) - Anul acesta, de la 1 ianuarie și până la 15 februarie, Muntenegru a acordat 43 de așa-

numite cetățenii de onoare - a comunicat Centrul muntenegrean pentru educație civică (CGO), adăugând că cele 

mai multe, respectiv două treimi dintre ele au fost acordate unor persoane de originare din Rusia. "Cu excepția a 

trei cazuri, în care este menționat un alt interes, toate celelalte cetățenii au fost acordate în baza interesului 

economic al statului, în conformitate cu Programul de cetățenie economică al Guvernului Muntenegrului (se 

acordă cetățenie muntenegreană celor care depun 200.000 de euro în Fondul destinat localităților subdezvoltate 

sau celor care investesc 450.000 de euro în proiecte aprobate de Guvernul Muntenegrului; n.r.) - se precizează în 

comunicatul CGO și se adaugă că în ultimele 14 luni, Guvernul Muntenegrului a acordat în total 317 cetățenii de 

onoare, respectiv jumătate din cetățeniile acordate în ultimii 14 ani. (www.rts.rs - 9 martie) /rmihaj/dsirbu 

TASS: Un miting în sprijinul Rusiei a avut loc în capitala Muntenegrului  

RADOR (9 martie) - O acțiune de susținere a Rusiei a avut loc, miercuri, în capitala Muntenegrului, 

Podgorița, a anunțat portalul In4s. Potrivit afirmațiilor acestuia, acțiunea s-a desfășurat în fața clădirii 

Parlamentului muntenegrean. Participanții au ținut pancarte cu sloganurile "Roagă-te lui Dumnezeu și ține-te de 

Rusia" (zicala Sf. Petar Cetinski – nota TASS), "Sârbii din Muntenegru sunt rușii în Ucraina". Oamenii au protestat 

împotriva acțiunilor conducerii oficiale de la Podgorița, care a aderat la sancțiunile UE antirusești și l-a declarat 

persona non grata pe unul dintre diplomații ruși în republică. Muntenegru a fost inclusă pe lista țărilor 

neprietenoase cu Rusia. Manifestanții au desfășurat un afiș mare cu o inscripție în limba rusă pe care scria: 

"Inamicul tău este guvernul nostru, noi suntem ferm de partea ta, muntenegrenii și rușii sunt frați pe vecie!". 

Aceasta nu este prima acțiune în sprijinul Rusiei, desfășurată în Muntenegru. Astfel de manifestații au mai avut 

loc în capitala muntegreană, de asemenea în al doilea oraș ca mărime din republică Nikšić și în orașele Bar și 

Bijelo Polje. Amintim că, la 1 martie, autoritățile muntenegrene s-au alăturat tuturor sancțiunilor UE împotriva 

Rusiei. Președintele Milo Đukanović și-a exprimat solidaritatea cu Ucraina după summitul țărilor membre NATO. 

(www.tass.ru - 9 martie) /ssirbu/sdm2 

RRA: Cetățenii ucraineni care nu dețin pașapoarte biometrice vor fi verificați suplimentar la 

intrarea în Ungaria  

RADOR (9 martie) - Cetățenii ucraineni care nu dețin pașapoarte biometrice vor fi verificați suplimentar la 

intrarea pe teritoriul Ungariei, au anunțat autoritățile din țara vecină. Derularea unor controale amănunțite în aceste 

situații va duce, implicit, la creșterea timpului de așteptare în vămi, atrage atenția Poliția de Frontieră Română, 

care precizează că a luat măsuri de fluidizare a traficului. Astfel, în limita posibilităților tehnice, au fost separate 

arterele de control pe sensul de ieșire din România, așa încât cei care au toate documentele prevăzute de legislația 

comunitară să poată face controlul la vamă cât mai rapid. De asemenea, a fost suplimentat personalul care verifică 

actele de călătorie. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 9 martie, ora 9:01) /azamfir/dsirbu 

RBC: Slovacia și România deschid noi rute de evacuare pentru refugiații ucraineni  

RADOR (9 martie) - Slovacia și România creează noi rute de evacuare pentru refugiații ucraineni, care vor 

funcționa zilnic, relatează Agenția de presă RBC-Ucraina, cu referire la Ukrzaliznița, Căile Ferate Ucrainene. Se 

menționează că un tren suplimentar din Slovacia către Ucraina va începe să circule pe 9 martie. Acesta va pleca 
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din stația Čierna nad Tisou, din Slovacia, la ora 7:00, și va ajunge în orașul Ciop, din Ucraina, la ora 7:40. Trenul 

va pleca înapoi spre Čierna nad Tisou, din Slovacia, la ora 10:35, și va ajunge la Cașovia, oraș din Slovacia, la ora 

13:49. În plus, trenurile respective vor circula zilnic pe ruta Čierna nad Tisou - Cașovia. ''De la stația Ciop până la 

gara Záhony, din Ungaria, în timpul zilei la un interval de trei ore vor circula nouă trenuri'', se menționează în 

comunicatul Căilor Ferate Ucrainene. Tot astăzi a fost lansată o nouă rută de evacuare a refugiaților ucraineni din 

gara feroviară Odesa. Trenul va pleca la ora 23:23 spre Ismail, fiind transferați apoi cu navele spre Tulcea. Sosirea 

estimată în România este în jurul orei 10:30. Navele spre Tulcea vor pleca zilnic între orele 14:00-15:30. 

Transportul de evacuare va fi efectuat gratuit. De la începutul războiului în Ucraina, Ukrzaliznița, Căile Ferate 

Ucrainene, a evacuat un milion și jumătate de ucraineni, relatează RBC-Ucraina pe Telegram. (www.rbc.ua - 9 

martie) /vdraguta/dsirbu 

RRA: 3.520 de cetățeni din Ucraina au solicitat azil în România, de la declanșarea conflictului  

RADOR (9 martie) - 3.520 de cetățeni din Ucraina au solicitat azil în România, de la declanșarea 

conflictului, în urmă cu două săptămâni - anunță Ministerul Afacerilor Interne de la București. Cât timp așteaptă 

rezolvarea formalităților, solicitanții de azil pot beneficia de cazare în centrele Inspectoratului General pentru 

Imigrări, dacă doresc acest lucru, precum și de măsuri de asistență materială, financiară, medicală, consiliere 

psihologică și juridică de specialitate. Ei vor avea acces la piața forței de muncă și pot participa la activități de 

adaptare culturală. În acest moment, gradul de ocupare al centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru 

Imigrări este de 73% - a informat reporterul RRA, Daniela Vasilescu. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 9 

martie, ora 13:12:16) /aburtica/dsirbu 

RRA: Primii 44 de cetățeni ucraineni au fost angajați, miercuri, de o companie din Bistrița  

RADOR (9 martie) - Primii 44 de cetățeni ucraineni au fost angajați astăzi de o companie din Bistrița, a 

anunțat ministrul muncii într-o postare pe internet. Marius Budăi scrie că, în paralel cu activitățile destinate 

cetățenilor români aflați în căutarea unui loc de muncă, ANOFM oferă servicii de consiliere și îndrumare 

refugiaților, care și-au manifestat dorința de a se angaja, iar în vămi, gări, autogări și alte puncte des tranzitate sunt 

afișate și împărțite pliante cu informații pentru cetățenii ucraineni privind condițiile de angajare în România. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 9 martie, ora 23:02) /denisse 

RRA: Joi, 10 martie, posturile culturale de radio europene și vor exprima solidaritatea cu Ucraina  

RADOR (9 martie) - Mâine, 10 martie, posturile culturale de radio europene și vor exprima solidaritatea cu 

Ucraina într-un proiect ce reunește peste 50 de radiouri, care vor difuza integral sau fragmente din Simfonia a 9-a 

de Ludwig van Beethoven, care este și tema Imnului Uniunii Europene. Inspirată de o inițiativă Radio România, 

această transmisie va putea fi ascultată în peste 30 de țări, în diverse momente ale zilei. Interpreții au fost selectați 

de către radiodifuzori cu ocazia acestei zile speciale. La Radio România Muzical, Simfonia a 9-a de Beethoven va 

putea fi ascultată integral mâine, de la ora 10:00. Versiunea propusă este realizată în 1972 de Corul Academic 

Radio și Orchestra Națională Radio, sub bagheta lui Igor Markevitch, celebrul dirijor născut la Kiev, într-o veche 

familie de intelectuali ucraineni. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 9 martie, ora 15:02) /cpodea 

REUTERS: Congresul SUA a aprobat un pachet de ajutor pentru Ucraina  

RADOR (9 martie) - Liderii din Congresul SUA au ajuns la un acord bipartizan în dimineața de miercuri, 

pentru a aloca 13,6 miliarde de euro în ajutor de urgență pentru Ucraina și 15,6 miliarde de dolari pentru lupta 

împotriva pandemiei de COVID-19. Legislația va oferi 1,5 trilioane de dolari pentru cheltuieli pentru apărare și 

pentru finanțarea guvernului până pe 30 septembrie. "Nu putem să nu ne uităm la televizor la ce se întâmplă în 

Ucraina... iar această lege răspunde războiului neprovocat de agresiune din partea Rusiei și invaziei sale în 

Ucraina", a declarat Rosa DeLauro, președinta Comisiei Camerei Reprezentanților pentru credite. (REUTERS - 9 

martie) /aionita/dsirbu 
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BBC: UNHCR speră să evite ridicarea de tabere pentru refugiații din Ucraina  

RADOR (9 martie) - Agenția ONU pentru Refugiați - UNHCR - a transmis că speră să evite înființarea de 

tabere pentru refugiați pentru a caza milioanele de oameni care fug din Ucraina. Directorul de comunicații globale 

al UNHCR, dna Joung-ah Ghedini-Williams, a declarat că vecinii europeni din vest și nord ai Ucrainei furnizează 

ajutoare generoase: "Intenția e să nu avem tabere de refugiați. Sperăm că vom putea organiza suficiente locuri de 

cazare și adăposturi și cred totodată că decizia de acordare a protecției temporare din partea UE va contribui la 

împărțirea responsabilităților". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 9 martie, ora 17:03) /opopescu/cpodea 

REUTERS: Peste un milion de copii au fugit din Ucraina în mai puțin de două săptămâni, 

transmite UNICEF 

RADOR (10 martie) - Peste un milion de copii au fugit din Ucraina în țările vecine, în mai puțin de două 

săptămâni, de când Rusia a demarat invazia în Ucraina, a declarat miercuri directorul UNICEF. Cel puțin 37 de 

copii au fost uciși și 50 au fost răniți, a transmis directorul executiv Catherine Russell printr-un comunicat. Russell 

s-a declarat „îngrozită” de informația privind un atac comis asupra unui spital de copii din orașul ucrainean 

Mariupol, unde oficialii au spus că un atac aerian rusesc a îngropat pacienți sub dărâmături, în pofida convenirii 

unui acord de încetare a focului. „Acest atac, dacă este confirmat, subliniază impactul îngrozitor pe care acest 

război îl are asupra copiilor și familiilor Ucrainei”, a menționat Russell. Bombardamentul, pe care președintele 

ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit „atrocitate”, a avut loc în ciuda unui acord de încetare a focului convenit 

pentru a permite miilor de civili blocați în oraș să scape de bombardamente. Consiliul orășenesc Mariupol a 

transmis că spitalul a fost lovit de mai multe ori în timpul unui atac aerian, suferind distrugeri „colosale”. Purtătorul 

de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „Forțele ruse nu trag asupra țintelor civile”. Peste două 

milioane de oameni au fugit din Ucraina de când președintele rus Vladimir Putin a ordonat invazia pe 24 februarie. 

Moscova își etichetează acțiunea drept „operațiune militară specială” menită a-și dezarma vecinul și a disloca 

liderii pe care îi numește „neo-naziști”. Cei mai mulți dintre cei care au fugit sunt femei și copii, deoarece bărbații 

apți au primit ordin de la guvernul de la Kiev să rămână acasă pentru a lupta. Războiul a aruncat rapid Rusia în 

izolare economică și a atras o condamnare internațională aproape universală. Statele Unite au interzis marți 

importurile de petrol rusesc, iar companiile occidentale se retrag rapid de pe piața rusă. (REUTERS - 10 martie) 

/cstoica/sdm2 

XVII.5 Perspectiva de mediu 

BBC: Directorul IAEA cere trupelor ruse care controlează fosta centrală Cernobîl să permită 

rotirea lucrătorilor care asigură securitatea  

RADOR (9 martie) - Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (IAEA), Rafael 

Grossi, a făcut apel la forțele ruse care dețin controlul asupra fostei centrale nucleare Cernobîl din Ucraina să 

permită rotirea personalului care asigură securitatea perimetrului centralei. Rafael Grossi a declarat că a primit 

informații de la autoritățile ucrainene că același schimb de aproape 200 de lucrători a fost la datorie în ultimele 

două săptămâni, fără să fie schimbați. Rafael Grossi și-a exprimat îngrijorarea față de stresul cu care se confruntă 

personalul de la Cernobîl. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 9 martie, ora 5:00) /mbaciu/ilapadat 

INTERFAX: Forțele ruse controlează în totalitate Centrala Nucleară Zaporijjie  

RADOR (9 martie) - Situația de la Centrala Nucleară Zaporijjie se află sub controlul deplin al Gărzii 

Naționale Ruse, Rosgvardia, personalul centralei funcționează în regim normal, militarii ucraineni care păzeau 

centrala au predat armele și au fost eliberați, le-a declarat jurnaliștilor un purtător de cuvânt al Rosgvardia. El a 

specificat că au fost purtate negocieri cu Garda Națională a Ucrainei, în urma cărora ucrainenii au predat armele, 

iar forțele ruse au preluat controlul centralei. Aproximativ 240 de persoane, dintre care 50 de femei, au depus 

armele și, după ce au semnat documente cu privire la neparticiparea la ostilități, au fost scoase din centrală și 

eliberate, a mai menționat purtătorul de cuvânt al  Rosgvardia. ''În momentul de față, centrala funcționează normal, 

administrația unității își îndeplinește sarcinile, controlul accesului necesar este efectuat în totalitate, stația fiind 

controlată în totalitate de Rosgvardia'' , a mai spus colonelul Rosgvardia. Ministerul rus al Apărării a precizat că 
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în noaptea de 4 martie, un grup de sabotori au pus la care o provocare armată, având loc confruntări în zona 

centrului de instruire al centralei nucleare, care se află în afara perimetrului cu reactoare. Forțele ruse au ripostat 

atacul, preluând centrala sub controlul lor, notează ministerul. ''În timpul retragerii, grupul de sabotori a incendiat 

clădirea centrului de instruire. Incendiul a fost stins de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina. În 

timpul confruntărilor și stingerii incendiului, nu se aflau civili în acest sediu'', a precizat reprezentantul Rosgvardia. 

Centrala Nucleară Zaporijjie este cea mai mare centrală nucleară din Europa în ceea ce privește capacitatea sa, 

fiind situată în Enerhodar. Cele șase unități de putere VVER-1000 au fost construite conform proiectului V-320. 

Prima unitate a fost dată în funcțiune în decembrie 1984, a șasea - în octombrie 1995. (www.interfax.ru  - 9 martie) 

/vdraguta/dsirbu 

REUTERS: Sunt posibile scurgeri radiactive la Cernobîl, din cauza întreruperii alimentării cu 

energie electrică (Energoatom)  

RADOR (9 martie) - Compania ucraineană de stat pentru energie nucleară Energoatom a anunțat, miercuri, 

că sunt posibile scurgeri radioactive de la centrala nucleară de la Cernobîl, din cauză că aceasta nu poate răci 

deșeurile nucleare, după ce alimentarea cu electricitate a complexului a fost tăiată. Lucrările de reparație a legăturii 

electrice și de realimentare cu energie a centralei - care este ocupată de trupele ruse - nu sunt posibile, din cauză 

că în zonă sunt lupte în desfășurate, potrivit Energoatom. (REUTERS - 9 martie, ora 13:12) /mbrotacel/dsirbu 

BBC: Fosta centrală nucleară de la Cernobîl a fost complet deconectată din rețeaua de furnizare 

a energiei  

RADOR (9 martie) - Compania ucraineană de energie a anunțat că fosta centrală nucleară de la Cernobîl a 

fost complet deconectată din rețeaua de furnizare a energiei, ca rezultat al acțiunilor forțelor ruse. Conflictul în 

derulare face imposibile reparațiile și reluarea furnizării de energie electrică. Forțele ruse au ocupat centrala de la 

Cernobîl și zona de excluziune limitrofă în urmă cu două săptămâni. Într-un comunicat recent, AIEA anunța că 

fosta centrală nucleară dispune de generatoare diesel în cazul în care se va confrunta cu o pierdere totală de energie. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 9 martie, ora 14:02) /opopescu/gpodea 

KORRESPONDENT: Pericol de scurgeri radioactive la centrala nucleară din Cernobîl  

RADOR (9 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat, miercuri, că centrala 

nucleară de la Cernobîl va fi realimentată cu energie electrică de la generatoare de rezervă timp de două zile. După 

aceea, însă, sistemul de răcire al instalației de stocare a combustibilului nuclear uzat va fi oprit, ceea ce ar putea 

genera scurgeri radioactive - potrivit ministrului. "Singura linie electrică ce alimentează Centrala Nucleară 

Cernobîl și toate instalațiile sale nucleare, controlate în prezent de armata rusă, este avariată. Centrala nucleară de 

la Cernobîl este deconectată. Fac apel la întreaga comunitate internațională să ceară Rusiei încetarea imediată a 

focului și să permită echipelor de reparații să reia alimentarea cu energie cât mai curând posibil" - a scris Kuleba 

pe Twitter. Acesta a avertizat că generatoarele diesel de rezervă au o capacitate de alimentare de 48 de ore. 

"Războiul barbar al Federației Ruse amenință întreaga Europă. Putin trebuie oprit imediat!" - a adăugat Dmitro 

Kuleba. (www.korrespondent.net - 9 martie) /sdan/schelaru 

REUTERS: Nivelurile de radiație la centrala nucleară Zaporijjia sunt normale, a transmis 

compania Energoatom din Ucraina  

RADOR (9 martie) - Nivelurile radiațiilor din jurul centralei nucleare ucrainene Zaporijjia sunt normale, în 

condițiile în care acolo se efectuează reparații la un bloc avariat în timpul luptelor cu trupele rusești, a declarat 

miercuri Petro Kotin, directorul companiei nucleare de stat Energoatom. Centrala, cea mai mare de acest gen din 

Europa, a fost ocupată de forțele rusești săptămâna trecută. (REUTERS - 9 martie) /opopescu/gpodea 

TASS: AIEA nu vede încălcări serioase de securitate la centrala nucleară de la Cernobîl  

RADOR (9 martie) - AIEA nu vede încălcări serioase de securitate la centrala nucleară de la Cernobîl, a 

anunțat organizația, miercuri, pe contul său de Twitter. "Ucraina a informat AIEA cu privire la întreruperea 

energiei electrice la centrala nucleară de la Cernobîl. Acest lucru încalcă principiul securității în asigurarea 
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aprovizionării neîntrerupte cu energie, dar, în acest caz, AIEA nu vede un impact serios asupra securității" - a 

precizat Agenția. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14012793 (www.tass.ru - 9 martie) /ssirbu/schelaru 

REUTERS: Autoritățile din Rusia au declarat că forțele ucrainene au lovit rețelele electrice care 

deservesc centrala de la Cernobîl  

RADOR (9 martie) - Ministerul rus al Apărării a acuzat forțele ucrainene că au atacat rețelele electrice și o 

substație care alimentează centrala nucleară de la Cernobîl, ca parte a ceea ce consideră a fi o "provocare 

periculoasă", a transmis agenția de presă Interfax. Administrația din Ucraina a comunicat mai devreme că există 

pericolul unei scurgeri de radiații după ce electricitatea a fost întreruptă la centrală în timpul luptelor dintre trupele 

ucrainene și forțele ruse care ocupă centrala, dar AIEA nu a sesizat "niciun impact critic asupra securității". 

(REUTERS - 9 martie) /opopescu/schelaru 

KORRESPONDENT: Energoatom raportează situația de la centrala nucleară din Cernobîl, unde 

invadatorii ruși au întrerupt curentul  

RADOR (9 martie) - Compania care operează centralele nucleare ucrainene, Energoatom, a anunțat, 

miercuri seară, că menținerea unei temperaturi suficient de scăzute la centrala nucleară de la Cernobîl, după 

întreruperea curentului de către forțele de ocupație ruse, este posibilă încă aproximativ șapte zile - transmite 

Korrespondent. "Funcționarea depozitului implică forță majoră. Acum, totul va depinde de temperatura mediului 

ambiant. Momentan, este suficient de răcoare, iar în astfel de condiții, răcirea poate funcționa aproximativ șapte 

zile, fără consecințe grave" - a explicat Petro Kotin, șeful Energoatom. Potrivit acestuia, există combustibil pentru 

zece zile: trei zile - pentru unitățile nucleare și alte șapte zile - suplimentar pentru a preveni întreruperea. Cu toate 

acestea, șeful Energoatom a clarificat că generatoarele diesel funcționează acum la capacitate normal și elimină 

amenințările. "Dacă generatoarele se opresc, puteți începe să numărați șapte zile. Cu toate acestea, dacă s-ar găsi 

o sursă de energie în această perioadă, situația va fi sub control" - a explicat Kotin. Anterior, ministrul ucrainean 

de externe, Dmitro Kuleba, a declarat că centrala nucleară de la Cernobîl va fi realimentată cu energie electrică de 

la generatoare de rezervă timp de două zile. După aceea, însă, sistemul de răcire al instalației de stocare a 

combustibilului nuclear uzat va fi oprit, ceea ce ar putea genera scurgeri radioactive. "Singura linie electrică ce 

alimentează Centrala Nucleară Cernobîl și toate instalațiile sale nucleare, controlate în prezent de armata rusă, este 

avariată. Centrala nucleară de la Cernobîl este deconectată. Fac apel la întreaga comunitate internațională să ceară 

Rusiei încetarea imediată a focului și să permită echipelor de reparații să reia alimentarea cu energie cât mai curând 

posibil" - a scris ministrul pe Twitter. Acesta a avertizat că generatoarele diesel de rezervă au o capacitate de 

alimentare de 48 de ore. "Războiul barbar al Federației Ruse amenință întreaga Europă. Putin trebuie oprit 

imediat!" - a adăugat Dmitro Kuleba. (www.korrespondent.net - 9 martie) /sdan/sdm2 

BBC: AIEA afirmă că a pierdut contactul cu centrala nucleară de la Cernobîl  

RADOR (9 martie) - Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) afirmă că a pierdut contactul 

cu centrala nucleară de la Cernobîl, din Ucraina. Într-un comunicat, AIEA a anunțat că nu primește niciun fel de 

date de la centrală. Anterior, AIEA a cerut forțelor ruse, care dețin controlul complexului de la Cernobîl, să permită 

rotirea personalului care asigură securitatea perimetrului centralei. Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a 

declarat că a primit informații de la autoritățile ucrainene conform cărora aceeași tură, de aproape 200 de lucrători, 

a fost la datorie în ultimele două săptămâni, fără să fie schimbați. Rafael Grossi și-a exprimat îngrijorarea față de 

stresul cu care se confruntă personalul de la Cernobîl. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 9 martie, ora 8:00) 

/mbrotacel/dsirbu 

ANT3: Reacție din România de la CNCAN, după anunțul că sistemul de răcire de la Cernobîl nu 

va mai funcționa și va exista un risc major de scurgeri de radiații  

RADOR (9 martie) - Reacție din România de la Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, 

după ce ministrul de Externe al Ucrainei spune că, în 48 de ore, sistemul de răcire de la Cernobîl nu va mai 

funcționa și va exista un risc major de scurgeri de radiații. Potrivită comunicatului transmis în urmă cu foarte puțin 

timp de CNCAN, așa arată acest comunicat, spun oficialii în felul următor; '' Măsurătorile efectuate la nivel 
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național confirmă valori normale ale nivelului de radiații și nu sunt semnalate depășiri la nivelul teritoriului 

ucrainean. Din informațiile primite de la Autoritatea de Reglementare și Control din Ucraina a fost confirmată 

întreruperea alimentării cu energie electrică în data de 9.02.2022, în jurul orei 11:00, s-a întrerupt alimentarea cu 

energie electrică. Potrivit protocoalelor de securitate, a fost stabilită conectarea la sursa de alimentare de rezervă 

ce utilizează sistemele diesel mobile. În prezent, toate sistemele de securitate sunt funcționale, fiind alimentate din 

generatoarele diesel de rezervă și nu există un pericol pentru mediu sau populație. Rezerva de combustibil este 

dimensionată pentru perioadele de timp necesare pentru restabilirea alimentării cu energie electrică. Funcționarea 

generatoarelor diesel de rezervă putând fi prelungită după necesități, prin realimentare cu combustibil până la 

reconectarea cu rețeaua națională de energie electrică.'' 

Cu alte cuvinte, spun cei de la această Comisie pentru controlul activităților nucleare, în prezent nu există 

niciun pericol pe teritoriul României. (ANTENA3 - 9 martie, ora 16:36) /lalexandrescu/schelaru 

10 Martie (Joi) 

XVIII. 1 Perspectiva politică 

REUTERS: Rusia susține că afirmația că ar fi bombardat un spital de copii este o știre falsă 

RADOR (10 martie) - Rusia a afirmat joi că afirmațiile ucrainene potrivit cărora ar fi bombardat un spital 

de copii din Mariupol sunt false, deoarece clădirea era o fostă maternitate ce fusese de mult preluată de militari. 

"Așa se nasc știrile false", a declarat Dmitro Polianski, primul reprezentant adjunct la ONU al Rusiei, pe Twitter. 

Polianski a afirmat că Rusia a avertizat pe 7 martie că spitalul a fost transformat în obiectiv militar din care trag 

militarii ucraineni. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia de genocid, după ce oficialii 

ucraineni au afirmat că Rusia a bombardat spitalul de copii miercuri. (REUTERS - 10 martie, ora 8:06) 

/aionita/asalar 

TASS: Rusia se retrage din Consiliul Europei 

RADOR (10 martie) - Țările UE și NATO neprietenoase cu Rusia continuă linia de distrugere a Consiliului 

și a spațiului umanitar și juridic comun din Europa, au declarat surse din Ministerul rus de Externe. Federația Rusă 

nu va mai participa la Consiliul Europei, întrucât țările UE și NATO, neprietenoase cu Rusia, continuă linia 

distrugerii organizației și a spațiului umanitar și juridic comun din Europa, precizează într-un comunicat remis joi 

Ministerul rus de Externe. După cum a mai menționat MAE rus, statele UE și NATO, neprietenoase cu Rusia, 

abuzând de majoritatea lor absolută în Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei, continuă ''linia de distrugere a 

Consiliului Europei și a spațiului juridic umanitar comun din Europa''. "Rusia nu va participa la transformarea 

inițiată de NATO și de UE, care urmează supusă (Alianța, n.r.), a celei mai vechi organizații europene pe o altă 

platformă de incantații despre superioritatea și narcisismul occidental. Să se bucure de comunicarea dintre ei, fără 

Rusia", a adăugat ministerul. Ministerul rus de Externe a subliniat că evoluția evenimentelor ''devine ireversibilă''. 

''Rusia nu intenționează să suporte aceste acțiuni subversive, desfășurate de Occidentul colectiv, în conformitate 

cu impunerea unei ''ordine bazate pe reguli'', pentru a înlocui dreptul internațional călcat în picioare de Statele 

Unite și de sateliții săi'', se specifică în document. (Agenția de presă TASS - 10  martie) /vdraguta/avladucu/gpodea 

INTERFAX: Președintele Rosteh, Serghei Cemezov, a calificat operațiunea specială a Forțelor 

Armate Ruse în Ucraina ca fiind o măsură forțată 

RADOR (10 martie) - În cadrul unei întâlniri cu echipa de conducere a corporației de stat Rosteh, 

președintele Rosteh, Serghei Cemezov, a susținut că operațiunea specială a armatei ruse în Ucraina este o măsură 

necesară, întrucât, potrivit acestuia, Ucraina pregătea o operațiune militară în Donbas și urma să lanseze un atac 

asupra Rusiei. ''Trăim vremuri grele, dar ceea ce s-a întâmplat este o măsură forțată, pe care a trebuit să o luăm'', 

a susținut el și a adăugat: "Și dacă nu am fi făcut-o atunci astăzi toate acțiunile militare ar fi avut loc pe teritoriul 

nostru și ar fi murit nu doar personal militar, ci și populație civilă, compatrioții noștri''. ''Operațiunea militară, care 

a început, a făcut posibilă, în primul rând, distrugerea acelor formațiuni de luptă care erau pregătite, acelui 

armament, acelor depozite de muniții, care au fost pregătite pentru un atac, inițial, evident, asupra regiunilor 
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Donețk și Luhansk, și apoi, evident, și asupra Rusiei'', a spus președintele Rosteh. (www.interfax.ru  - 10 martie) 

/vdraguta/avladucu 

REUTERS: A început întâlnirea dintre miniștrii de externe ucrainean și rus 

RADOR (10 martie) - A început întâlnirea dintre ministrul rus de externe Serghei Lavrov cu omologul său 

ucrainean, Dmitro Kuleba. "Întâlnirea a început", a declarat reporterilor purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus 

de Externe, Maria Zaharova. Întâlnirea este intermediată de ministrul turc de externe. Imaginile întâlnirii publicate 

de Zaharova i-au arătat pe cei doi stând față în față. (REUTERS - 10 martie, ora 10:30) /aboboc/atataru 

REUTERS: Kremlinul susține că va cere Armatei informații despre atacul asupra spitalului 

RADOR (10 martie) - Kremlinul a declarat joi că va cere informații de la Armata rusă, după ce Ucraina a 

acuzat Rusia că a bombardat un spital pediatric din orașul asediat Mariupol. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, 

Dmitri Peskov, a declarat, de asemenea, reporterilor, într-o ședință informativă, că Ucraina propune în mod 

"constant" discuții între președintele Volodimir Zelenski și omologul său rus, Vladimir Putin. (REUTERS - 10 

martie, ora 11:18) /aionita/lbadiu 

TASS: Conferința de presă susținută de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, după discuțiile 

purtate cu Dmitro Kuleba și Mevlüt Çavușoğlu 

RADOR (10 martie) - Negocierile din Turcia cu miniștrii de externe ai Ucrainei și Turciei au avut loc în 

marja unui forum diplomatic de la Antalya. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, susține o conferință de presă, 

în urma discuțiilor purtate cu omologii său din Turcia și cel din Ucraina, Mevlüt Çavușoğlu și, respectiv, Dmitro 

Kuleba, în Antalya. În cadrul conferinței Lavrov s-a referit în special la livrările de armament către Ucraina. 

"Omologii noștri occidentali acționează în mod periculos", a declarat Lavrov, referindu-se la aceste livrări de 

armament. De asemenea, Lavrov s-a referit la laboratoarele biologice dezvoltate de SUA în Ucraina. "Folosesc 

teritoriul ucrainean pentru a experimenta agenți patogeni, care ulterior pot fi folosiți la crearea armamentului 

chimic, bacteriologic'', a adăugat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. (Agenția de presă TASS - 10  martie) 

/vdraguta/atataru 

TASS: Lavrov a anunțat că Federația Rusă este pregătită pentru un dialog serios în cadrul 

negocierilor purtate cu Ucraina 

RADOR (10 martie) - În cadrul conferinței de presă de joi, din Antalya, Turcia, ministrul rus de externe, 

Serghei Lavrov, a anunțat că Federația Rusă este pregătită pentru un dialog serios în cadrul negocierilor purtate cu 

Ucraina. Negocierile din Belarus purtate de Rusia și Ucraina sunt cele mai importante, a declarat joi ministrul rus 

de externe Serghei Lavrov, în urma discuțiilor avute cu miniștrii de externe ucrainean și turc, Dmitro Kuleba și, 

respectiv  Mevlüt Çavușoğlu. ''Convorbirile de astăzi au confirmat că această platformă [belarusă] nu are 

alternativă'', a afirmat Lavrov. Rusia se pregătește pentru un dialog serios în ceea ce privește negocierile purtate 

cu Ucraina - a mai spus Lavrov. El a anunțat că a discutat cu omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, despre 

situația umanitară din Ucraina. Rusia a confirmat că inițiativa Moscovei de a deschide zilnic coridoare umanitare 

în Ucraina rămâne în vigoare. Astăzi, am discutat, în principal, la inițiativa prietenilor noștri turci, despre probleme 

umanitare din Ucraina. Am explicat ce măsuri întreprinde armata noastră pe teren pentru a ajuta la atenuarea crizei 

umanitare a civililor, care s-au dovedit a fi în mare parte ostatici. De asemenea, ei sunt folosiți ca scut uman și de 

batalioane așa-zise de voluntari și de așa-zisele forțe de apărare teritorială'', a adăugat șeful diplomației ruse. ''Am 

confirmat că inițiativa pe care partea rusă a prezentat-o cândva cu privire la deschiderea zilnică a coridoarelor 

umanitare rămâne în vigoare'', a adăugat ministrul. Partea ucraineană, care a luat parte la negocierile din Belarus, 

a declarat că va da în curând un răspuns concret la propunerile transmise în scris de Moscova - a conchis Lavrov, 

în cadrul conferinței de presă. (Agenția de presă TASS - 10  martie) /vdraguta/atataru 
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TASS: Rusia va face față crizei și va face totul pentru a nu mai depinde sub nicio formă de 

Occident, a subliniat Lavrov 

RADOR (10 martie) - În cadrul conferinței de presă de joi, din Antalya, Turcia, ministrul rus de externe, 

Serghei Lavrov, a anunțat că Occidentul poate trăda pe oricine, oricând. Rusia va face față crizei și va face totul 

pentru a nu mai depinde sub nicio formă de Occident, a subliniat șeful diplomației ruse. ''Rusia va face față 

problemelor economice și va ieși din criză cu o conștiință mult mai sănătoasă, fără să-și facă iluzii că Occidentul 

poate fi un partener de încredere'', a declarat joi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, la conferința de presă 

care a urmat discuțiilor purtate de el cu miniștrii de externe ai Ucrainei și Turciei, Dmitro Kuleba și, respectiv, 

Mevlüt Çavușoğlu. ''În ceea ce privește problemele noastre economice, le vom face față. Am făcut față dificultăților 

în toate etapele istoriei noastre, atunci când aceste dificultăți au apărut. Dar de data aceasta, vă asigur că vom ieși 

din această criză cu o psihologie complet sănătoasă și cu o conștiință mai sănătoasă'', a spus el. "Nu ne vom face 

niciun fel de iluzii că Occidentul poate fi un partener de încredere. Nu ne vom face niciun fel de iluzii că 

Occidentul, atunci când vorbește despre valorile sale, crede în fixațiile sale. Și nu ne vom face niciun fel de iluzii 

că Occidentul ne va trăda în orice moment. El va trăda pe oricine și își va trăda propriile sale valori'', a subliniat 

ministrul. ''Rusia va face față crizei și va face absolut totul pentru a nu mai depinde sub nicio formă de Occident 

în sectoarele esențiale ale vieții, care au o importanță crucială pentru poporul rus'', a mai spus Lavrov. "Vă asigur 

că vom face față, cu certitudine vom face față. Vom face totul pentru a nu depinde sub nicio formă de Occident în 

domeniile importante ale vieții noastre, care au o importanță vitală pentru poporul nostru", a adăugat ministrul rus 

de externe, Serghei Lavrov. (Agenția de presă TASS - 10  martie) /vdraguta/atataru 

TASS: Serghei Lavrov a declarat că nu crede în declanșarea unui război nuclear 

RADOR (10 martie) - Potrivit ministrului rus de externe Serghei Lavrov, Rusia este îngrijorată de faptul că 

Occidentul, ''după Freud'', vorbește în permanență despre un război nuclear. Ministrul rus de externe a mai spus că 

nu crede în declanșarea unui război nuclear; acest subiect, în contextul evenimentelor din Ucraina, a fost lansat 

doar de reprezentanții Occidentului. ''Nu doresc să cred în așa ceva și nici nu cred. Aș dori să vă atrag atenția 

asupra faptului că tematica nucleară, în contextul evenimentelor care s-au desfășurat în Ucraina în ultimii ani și au 

escaladat la propriu în ultimele luni și săptămâni, a fost lansată doar de reprezentanții occidentali, în primul rând, 

de către membri ai NATO, ei au lansat acest discurs'', a spus el joi, la conferința de presă susținută în urma 

discuțiilor purtate cu miniștrii de externe ai Ucrainei și Turciei, Dmitro Kuleba și respectiv Mevlüt Çavușoğlu. El 

a subliniat declarația secretarului britanic de externe, Liz Truss, potrivit căreia Truss nu exclude un conflict între 

NATO și Rusia. ''Cum îți poate trece prin minte așa ceva?'', a subliniat ministrul. ''Permiteți-mi să vă reamintesc 

că domnul Stoltenberg (secretar general al NATO - nota TASS), care, în opinia mea, oarecum într-un mod destul 

de independent, fără să-și coordoneze declarațiile sale cu toți membrii NATO, așa cum se cuvine, a afirmat că 

dacă NATO va dori, atunci arme nucleare vor fi dislocate pe teritoriile statelor membre ale Alianței, din Europa 

de Est''. Lavrov a indicat și declarația ministrului francez de externe, Jean-Yves Le Drian, care a amintit că Parisul 

deține arme nucleare. ''Președintele SUA, Joe Biden, când a fost întrebat dacă există vreo alternativă la aceste 

sancțiuni ''din iad'', a spus că alternativa este doar un al treilea război mondial. La ei [reprezentanții țărilor NATO] 

iese la suprafață în mod constant așa ceva, din subcorticalul lor, noi însă nu am spus așa ceva niciodată. Evident 

că îngrijorează atunci când Occidentul, potrivit lui Freud, continuă să revină și să revină la acest subiect [utilizarea 

armelor nucleare și începutul celui de-al treilea război mondial]'', a conchis ministrul rus de externe. (Agenția de 

presă TASS - 10  martie) /vdraguta/dsirbu 

TASS: Serghei Lavrov: Acuzațiile formulate la adresa Rusiei privind răpirea de persoane în 

Ucraina sunt un alt fake 

RADOR (10 martie) - Internetul și mass-media, în general, sunt acum inundate de știri false, a menționat 

ministrul rus al afacerilor externe. Acuzațiile formulate la adresa Rusiei cu privire la răpiri de persoane pe teritoriul 

ucrainean sunt un alt fake, care inundă acum mass-media, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov. ''Ați 

susținut [că] acestea sunt fapte, dar eu cred că este de fapt un cuvânt total diferit, care începe cu litera ''f''. Falsurile 

sunt transmise peste tot, pe internet și în mass-media, în general'', a spus el, la conferința de presă organizată joi, 

în urma negocierilor purtate cu miniștrii de externe ai Ucrainei și Turciei, Dmitro Kuleba și Mevlüt Çavușoğlu. 

"Nu știam despre această poveste, despre o presupusă răpire al unui reprezentant, al unui corp de deputați'', a spus 



864 

 

Lavrov, comentând întrebarea unui jurnalist ucrainean despre presupusa răpire a unor cetățeni în Ucraina, inclusiv 

a unui deputat ucrainean din Consiliul Regional Zaporijjie, Leila Ibrahimova. "Dar cunosc acele maniere pentru 

care regimul de la Kiev a devenit efectiv renumit", a remarcat șeful diplomației ruse. "Ieri am auzit că deputatul 

(Denis) Șevcenko a dispărut. Nu l-au mai găsit? Efectiv nu am înțeles încă. Și domnul Kireev, care a participat la 

primul tur al negocierilor din Belarus, cel puțin el a participat la primul tur, a fost pur și simplu ucis. Mai întâi au 

spus [că] sub acuzația de trădare, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a executat fără proces sau anchetă, 

apoi au spus că a fost un fel de reglare de conturi. În general, dacă e să studiezi, să te ocupi cu acest tip de povești, 

poți descoperi o mulțime de lucruri interesante și scandaloase". Lavrov a indicat că se pleacă de la ideea că se 

încearcă de a prelua un anumit subiect, care cel mai adesea este unul inventat, fictiv, și se tinde să se sensibilizeze 

opinia publică, inclusiv în Turcia, de dragul de a construi o politică antirusească, este din nou înlocuirea unei 

discuții serioase cu efectele externe. Drept răspuns la afirmațiile jurnalistului, care a susținut că deține ''nume și 

prenume'', ministrul rus de externe a atras atenția asupra faptului că toți cei aflați în sala, unde are loc conferința 

de presă pot fi enumerați, după nume, prenume, dar a dat asigurări că va face cercetări cu privire la presupusul 

incident. "Cred că ați fost deja filmat și veți fi prezentat cu mare somptuozitate în țara dumneavoastră. V-ați atins 

obiectivul", a adăugat Lavrov. (Agenția de presă TASS - 10  martie) /vdraguta/dsirbu 

TASS: Retragerea Rusiei din Consiliul Europei presupune retragerea din toate mecanismele sale, 

afirmă Dmitri Peskov 

RADOR (10 martie) - Încetarea activității Rusiei în Consiliul Europei presupune retragerea sa din toate 

instituțiile de profil ale acestuia - a declarat jurnaliștilor secretarul de presă al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov.  

Menționăm că joi Ministerul rus de Externe a anunțat că Rusia nu va mai participa la Consiliul Europei, 

întrucât țările UE și NATO, neprietenoase Rusiei, continuă linia distrugerii organizației și a spațiului umanitar și 

juridic comun din Europa.  

"La urma urmei, nu este treaba mea să comentez declarațiile MAE rus. Prin urmare, puteți adresa această 

întrebare pentru clarificare Ministerului rus de Externe. Dar, firește, retragerea din Consiliul Europei implică și 

retragerea din toate mecanismele sale" - a declarat reprezentantul Kremlinului, ca răspuns la întrebarea Agenției 

TASS dacă aceasta înseamnă și retragerea din toate instituțiile Consiliului Europei, inclusiv CEDO. (www.tass.ru 

- 10 martie) /ssirbu/cvanatoru 

TASS: SUA încearcă să convingă China să se alăture sancțiunilor împotriva Rusiei, afirmă Serghei 

Lavrov 

RADOR (10 martie) - SUA încearcă să convingă multe țări, inclusiv China, să se alăture sancțiunilor ilegale 

împotriva Rusiei - a declarat joi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, după încheierea convorbirilor cu miniștrii 

de externe ai Ucrainei și Turciei, Dmitro Kuleba și respectiv Mevlüt Çavușoğlu. "Americanii nu ascund faptul că 

cer Turciei, Indiei, Egiptului, țărilor din Asia de Sud-Est și chiar Chinei să îndeplinească sancțiunile unilaterale 

ilegale americane. Știți, nu mi-am putut imagina o asemenea lipsă de respect față de țări mari, civilizații, dar 

americanii vor face totul pentru a aduce rusofobia lor până la apoteoza ei. Noi nu ne ocupăm cu acest gen de 

lucruri" - declarat Lavrov. Potrivit ministrului rus, spre deosebire de SUA, Rusia nu are de gând să alerge în jurul 

lumii și să forțeze țările independente ca să îndeplinească ordinul "fratelui lor mai mare". "A alerga în jurul lumii 

și a forța o țară suverană, independentă, membră a ONU să îndeplinească ordinul unui frate mai mare nu este în 

tradițiile noastre. Suntem oameni politicoși, după cum știți" - a subliniat ministrul rus de externe. "Ambasadorilor 

noștri le oferim, în orice situație, cât mai multe detalii posibil despre poziția noastră și despre faptele legate de o 

anumită situație aflată sub jurisdicția Ministerului de Externe" - a adăugat Lavrov. "Ambasadorii noștri transmit 

aceste informații autorităților din țara-gazdă, astfel încât acestea să-și poată crea o imagine obiectivă" - a adăugat 

Lavrov. (www.tass.ru - 10 martie) /ssirbu/cvanatoru 

EVROPEISKA PRAVDA: Trupele ruse au bombardat în mod intenționat maternitatea din 

Mariupol - reiese dintr-o declarație a lui Serghei Lavrov 

RADOR (10 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a confirmat, practic, că bombardarea 

spitalului de copii și a maternității din Mariupol a fost o decizie deliberată și intenționată a armatei ruse - scrie 

"Evropeiska Pravda". Potrivit publicației, Lavrov a făcut o declarație în acest sens la o conferință de presă în 
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Antalya, după negocieri cu ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba. Din declarația șefului diplomației ruse 

reiese că maternitatea din Mariupol era o țintă militară. "În urmă cu câteva zile, la o ședință a Consiliului de 

Securitate al ONU, delegația rusă a prezentat dovezi potrivit cărora această maternitate a fost capturată de mult 

timp de batalionul Azov și de alți radicali, care au alungat de acolo toate femeile în travaliu, toate asistentele și, în 

general, tot personalul. Aceasta a fost o bază a batalionului ultraradical Azov" - a declarat Serghei Lavrov. De 

asemenea, ministrul rus de externe a recunoscut că a văzut reportajele din Mariupol, care arată exact contrariul, 

pentru că peste tot se puteau vedea femei în travaliu rănite în urma bombardamentelor rusești. Lavrov a declarat 

că imaginile respective sunt o manipulare, "pentru că în reportajele din presă nu a fost acordată nicio atenție și 

celeilalte părți". Totodată, din declarațiile lui Lavrov reiese că Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei nu 

intenționează să țină cont de indignarea întregii lumii față de cinismul cu care armata rusă a bombardat spitalul 

din Mariupol. "Nu este prima dată când vedem strigăte patetice despre așa-zise atrocități comise de forțele armate 

ruse" - a afirmat Lavrov. (www.eurointegration.com.ua - 10 martie) /sdan/cvanatoru 

BBC: Ministerul britanic al Apărării a anunțat că forțele militare rusești au confirmat că au folosit 

rachete termobarice în Ucraina 

RADOR (10 martie) - Ministerul britanic al Apărării a anunțat că forțele militare rusești au confirmat că au 

folosit rachete termobarice, denumite deseori și "bombe cu vid", în Ucraina. Armele extrag oxigenul de atmosferă 

și devin astfel mult mai letale. Nu sunt ilegale, însă folosirea lor este reglementată strict de legislația internațională. 

În trecut, astfel de arme au fost folosite atât de Rusia, cât și de SUA, în Afganistan și Vietnam. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 10 martie, ora 15:03) /opopescu/dsirbu 

TASS: Rusia a vrut până în ultimul moment să rezolve problemele de securitate prin diplomație, 

afirmă Lavrov 

RADOR (10 martie) - Moscova a vrut până în ultimul moment să rezolve problemele de securitate ale țărilor 

europene pe cale diplomatică - a declarat joi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, după încheierea 

convorbirilor cu miniștrii de externe ai Ucrainei și Turciei, Dmitro Kuleba și respectiv Mevlüt Çavușoğlu. "Până 

în ultimul moment am vrut să rezolvăm problema pe cale diplomatică. Am prezentat documente detaliate despre 

acordul nostru bilateral cu SUA și un proiect de acord Rusia-NATO privind toate problemele-cheie ale securității 

europene" - a declarat acesta. Serghei Lavrov a adăugat că proiectul de acord privind garanțiile de securitate 

include toate țările continentului, inclusiv Ucraina. Ministrul a subliniat însă că Occidentul, atunci când a discutat 

probleme de securitate, a răspuns Federației Ruse astfel: "Ucraina este a noastră". Serghei Lavrov a precizat și că 

Statele Unite ale Americii au respins propunerea privind împiedicarea amenințărilor fizice militare împotriva 

Federației Ruse. Potrivit șefului diplomației ruse, după lovitura de stat din Ucraina, Moscova s-a adresat în mod 

regulat țărilor occidentale. "Și toate îndemnurile noastre din ultimii opt ani, /... / toate apelurile noastre către colegii 

occidentali de a convinge autoritățile ucrainene s-au lovit de un zid al tăcerii" - a adăugat Lavrov.  

Rusia face într-un mod foarte serios propunerile sale pentru soluționarea diplomatică a situației din jurul 

Ucrainei - a subliniat ministrul rus de externe. "În privința propunerilor noastre, acestea au fost făcute cu maximă 

seriozitate. Le-am făcut încă de pe 15 decembrie, propuneri de a construi un sistem de securitate, nu un sistem 

nou, ci de a pune în practică ceea ce s-a convenit de mai multe ori la cel mai înalt nivel politic, inclusiv în timpul 

summiturilor OSCE de la Istanbul din 1999 și de la Astana din 2010, unde este scris negru pe alb: «Fiecare țară 

are dreptul să-și aleagă alianțele, dar nimeni nu are dreptul să-și întărească securitatea în detrimentul securității 

celorlalți» - a spus ministrul. "Această formulă a fost convenită în întregime. Si ați menționat diplomația; aceasta 

a fost vârful diplomației, o decizie semnată atât de liderii Rusiei cât și de vecinii noștri și, iertați-mi impolitețea, 

ai lumii libere".  

Rusia este recunoscătoare tuturor țărilor care sunt gata, din bune intenții, să contribuie la soluționarea crizei 

din Ucraina, a declarat Serghei Lavrov răspunzând la întrebarea dacă Kazahstanul este considerat o platformă 

pentru negocierile ruso-ucrainene. "Rusia, așa cum am spus la începutul conferinței noastre de presă, este 

recunoscătoare tuturor celor care, din bune intenții, oferă servicii pentru a ajuta la rezolvarea actualei crize interne 

grave ucrainene și care sunt gata să ajute la găsirea unei soluții, ținând cont de preocupările tuturor părților și pe 

baza unui echilibru de interese, așa cum oferim și noi" - a declarat Lavrov. Șeful diplomației ruse a subliniat că 

Turcia și Kazahstanul, din cele mai bune intenții, oferă servicii care să ajute la soluționarea crizei din Ucraina, dar 



866 

 

Kievul s-a obișnuit să înlocuiască acțiunile reale pentru îndeplinirea obligațiilor cu efecte externe. (www.tass.ru - 

10 martie) /ssirbu/cvanatoru 

TASS: Serghei Lavrov afirmă că Rusia nu vede în Occident parteneri dispuși să facă afaceri în 

mod cinstit 

RADOR (10 martie) - Rusia nu observă parteneri în Occident care să fie gata să facă afaceri cinstit, altfel s-

ar fi ajuns la acorduri privind securitatea europeană dacă Moscova ar fi putut coopera cu parteneri cinstiți, a 

declarat, joi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, după încheierea convorbirilor cu miniștrii de externe ai 

Ucrainei și Turciei, Dmitro Kuleba și Mevlüt Çavușoğlu. "În privința propunerilor noastre, le-am făcut cu maximă 

seriozitate. Dar nu vedem parteneri care să fie gata să facă afaceri cinstit cu noi" - a declarat Lavrov. Ministrul rus 

și-a exprimat speranța că politicienii europeni vor conștientiza amenințările la adresa securității regionale pe care 

le prezintă cursul lor politic actual. "Și sper că acei lideri occidentali care sunt acum foarte animați de ceea ce se 

întâmplă în Ucraina își vor da seama până la urmă de amenințarea existențială la adresa întregii securități europene, 

care este cauzată de totala inacțiune și nedorința lor de a respecta acordurile anterioare" - a adăugat șeful 

diplomației ruse. Totodată, Lavrov a amintit că drept răspuns la inițiativa sa privind garanțiile de securitate, Rusia 

a primit "adeverințe" de la UE și NATO. "La propunerea noastră de a încheia un acord între Rusia și NATO, în 

care principiile expuse de mine, nu preluate din aer, ci din documente semnate la cel mai înalt nivel, să fie 

codificate și să devină obligatorii din punct de vedere juridic, în locul unor răspunsuri la nivelul statelor relevante, 

am primit "adeverințe" de la domnul (secretar general NATO, Jens) Stoltenberg și aceeași "adeverință" de la 

domnul (Înalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep) Borrell, pe jumătate 

pagina, pe care se spunea: Stați fără grijă, suntem gata să vorbim. Și atât" - a continuat ministrul rus de externe. 

(www.tass.ru - 10 martie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Fostul cancelar german Gerhard Schroeder se întâlnește cu Vladimir Putin la 

Moscova 

RADOR (10 martie) - Fostul cancelar german Gerhard Schroeder se întâlnește la Moscova cu președintele 

rus Vladimir Putin pentru discuții privind încheierea războiului din Ucraina - a informat site-ul de știri politice 

Politico, citând surse familiare cu chestiunea. (REUTERS - 10 martie) /opopescu/cvanatoru 

TASS: Serghei Lavrov a subliniat că extinderea NATO a provocat o creștere a tensiunilor militare 

în Europa 

RADOR (10 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a subliniat joi, în timpul întâlnirii din 

Antalya cu ministrul turc de externe, Mevlüt Çavușoğlu, că extinderea NATO este cea care a provocat o creștere 

fără precedent a tensiunilor militare în Europa. "În timpul discuției cu ministrul de externe al Republicii Turcia, 

Mevlüt Çavușoğlu, Serghei Lavrov l-a informat despre mersul și obiectivele operațiunii militare speciale a Forțelor 

Armate ale Federației Ruse în Ucraina. Partea rusă a subliniat că extinderea pe termen lung a NATO în Europa de 

Est, în imediata apropiere a granițelor Rusiei, desfășurarea de arme ofensive acolo, dotarea cu arme a regimului 

naționalist de la Kiev, care a refuzat să respecte acordurile de la Minsk, au provocat o creștere fără precedent a 

tensiunii militare, la care am fost forțați să reacționăm" - se afirmă într-un comunicat al Ministerului rus de Externe. 

Surse din cadrul MAE rus au precizat că cei doi au discutat teme de pe agenda internațională, precum și probleme 

ale cooperării bilaterale. "Au fost abordate o serie de aspecte cheie ale agendei internaționale, inclusiv problema 

reglementării situațiilor din Transcaucazia și Bosnia și Herțegovina și cooperarea dintre Rusia și Turcia în regiunea 

Mării Negre și în cadrul structurilor internaționale" - au adăugat  sursele citate, subliniind că cei doi miniștri au 

efectuat, de asemenea, o "potrivire a ceasurilor" asupra problemelor actuale ale dialogului politic ruso-turc și 

cooperării comercial-economice. "A fost discutat programul viitoarelor contacte la nivel superior și înalt" - au 

conchis sursele MAE rus. (www.tass.ru - 10 martie) /ssirbu/cvanatoru 

REUTERS: Vladimir Putin a avertizat Occidentul că Rusia va ieși mai puternică din criza actuală 

RADOR (10 martie) - Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Rusia va deveni în cele din urmă mai 

puternică și mai independentă după ce va depăși dificultățile cauzate de ceea ce el a numit sancțiunile ilegitime ale 
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Occidentului. Dl Putin a spus că nu a existat nicio alternativă la ceea ce Rusia numește operațiunea sa militară 

specială din Ucraina și că Rusia nu este o țară care ar putea accepta să-și compromită suveranitatea pentru vreun 

fel de câștig economic pe termen scurt. "Aceste sancțiuni ar fi fost impuse în orice caz", a declarat Vladimir Putin 

în cursul unei reuniuni a guvernului rus. "Sunt câteva întrebări, probleme și dificultăți, dar în trecut le-am depășit 

și le vom depăși și acum". (REUTERS - 10 martie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Rusia își îndeplinește toate obligațiile privind furnizarea resurselor energetice Europei, a 

declarat Vladimir Putin 

RADOR (10 martie) - Rusia își îndeplinește toate obligațiile privind furnizarea resurselor energetice Europei 

și altor regiuni ale lumii, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin. Potrivit afirmațiilor sale, sistemul de 

transport al gazelor din Ucraina este încărcat 100%. Creșterea prețurilor la produsele petroliere în SUA nu are 

legătură cu interzicerea importurilor de petrol din Federația Rusă, acestea își înșală populația, a declarat liderul 

rus. (www.tass.ru - 10 martie) /ssirbu/dsirbu 

TASS: Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat că nu există încă o dată pentru noile negocieri 

între delegațiile Rusiei și Ucrainei 

RADOR (10 martie) - Data noilor negocieri între delegațiile Rusiei și Ucrainei nu a fost încă stabilită. 

Moscova se așteaptă ca acestea să aibă loc în această lună, a declarat jurnaliștilor adjunctul ministrului rus de 

externe, Andrei Rudenko. "Nu există, deocamdată, o dată pentru noile negocieri. Noi sperăm că vor avea loc" - a 

declarat Rudenko, răspunzând la întrebarea legată de posibilitatea unei întâlniri în luna martie. (www.tass.ru - 10 

martie) /ssirbu/dsirbu 

TASS: Vladimir Putin a declarat că Rusia nu intenționează să se închidă pentru nimeni 

RADOR (10 martie) - Rusia nu se va închide pentru nimeni și este pregătită să colaboreze cu toți partenerii 

care doresc acest lucru, a declarat joi președintele rus, Vladimir Putin, la o întâlnire cu membrii Guvernului. "Noi 

nu avem de gând să ne închidem pentru nimeni. Suntem deschiși să lucrăm cu toți partenerii noștri, partenerii 

străini care își doresc acest lucru" - a declarat Putin. Potrivit afirmațiilor șefului statului, drepturile investitorilor 

străini care rămân să lucreze în Rusia trebuie protejate solid. "Cer Guvernului să nu piardă din vedere acest lucru" 

- a declarat liderul rus. Președintele Rusiei a cerut, de asemenea, să se acționeze ferm ca răspuns la închiderea 

întreprinderilor din Rusia de către proprietarii străini, pentru introducerea managementului extern. "Este necesar, 

așa cum a sugerat premierul, să se introducă managementul extern și apoi să se transfere aceste întreprinderi către 

cei care doresc să lucreze. Există suficiente instrumente de piață legale" - a declarat Putin. (www.tass.ru - 10 

martie) /ssirbu/dsirbu 

TASS: Kadîrov i-a mulțumit lui Vučić pentru poziția Serbiei față de criza din Ucraina 

RADOR (10 martie) - Șeful Ceceniei, Ramzan Kadîrov, i-a mulțumit președintelui Serbiei, Aleksandar 

Vučić, pentru poziția sa față de criza din Ucraina. Liderul cecen a făcut această declarație într-un interviu acordat 

agenției sârbe "Tanjug", care a fost publicat joi. "Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, și președintele Republicii 

Belarus, Aleksandr Lukașenko, sunt un exemplu de serviciu altruist pentru țara lor, sunt lideri naționali și adevărați 

patrioți ai țărilor lor, care în politica lor internă și externă sunt ghidați de interesele propriului popor, nu de psihoza 

sancțiunilor lumii anglo-saxone. Țările noastre sunt legate de relații fraterne vechi de secole, de prietenie și 

cooperare în toate sferele vieții. Sunt foarte încântat că politica dusă de autoritățile sârbe și belaruse, în ciuda 

presiunii externe agresive, contribuie la întărirea păcii și a armoniei între țările noastre. Rusia nu a uitat niciodată 

faptele bune și noi nu vom uita frații niciodată" - a declarat Kadîrov. În interviul acordat agenției sârbe citate, șeful 

Ceceniei a analizat în detaliu cauzele crizei ucrainene și mersul negocierilor dintre Rusia și SUA privind 

securitatea. Comentând operațiunea specială a Rusiei în Ucraina, Kadîrov a subliniat că armata rusă încearcă să 

evite victimele în rândul populației civile. "În timpul operațiunii militare speciale de demilitarizare și denazificare 

a Ucrainei, una dintre principalele sarcini ale Forțelor Armate Ruse este evitarea victimelor civile și păstrarea pe 

cât posibil a infrastructurii civile. Spre deosebire de armata rusă, forțele armate ale Ucrainei și batalioanele 

neonaziste își folosesc proprii cetățeni drept scut uman, plasează arme grele în zone rezidențiale, blochează 
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coridoarele umanitare și se ascund în spatele civililor. Neonaziștii țin cu forța mii de studenți din Africa, China, 

India și alte țări, care nu au voie să părăsească Ucraina. Sunt interesați de moartea a sute și mii de civili ucraineni 

și străini de dragul unei imagini în mass-media occidentală" - a subliniat șeful Ceceniei. (www.tass.ru - 10 martie) 

/ssirbu/cvanatoru 

TASS: Ministerul de Externe al Rusiei consideră că războiul nuclear nu este posibil 

RADOR (10 martie) - Războiul nuclear nu este posibil prin definiție, deoarece ar însemna sfârșitul 

civilizației, a declarat, joi, directorul adjunct al Departamentului pentru neproliferare și controlul armamentului 

din cadrul Ministerului de Externe al Rusiei, Igor Vișnevețki, în cadrul discuțiilor desfășurate pe platforma 

Clubului Internațional "Valdai". "Un astfel de război nu este posibil. Cred că mulți specialiști și experți înțeleg 

care ar putea fi consecințele unui război nuclear" - a declarat el. Igor Vișnevețki a subliniat că războiul nuclear "nu 

poate fi prin definiție". "Acesta ar însemna sfârșitul civilizației, nu ar trebui permis în niciun fel de circumstanțe" 

- a adăugat diplomatul. Țările din cadrul "Grupului celor cinci puteri nucleare" (Rusia, China, SUA, Marea Britanie 

și Franța), în ciuda contradicțiilor existente astăzi, împărtășesc opinia că războiul nuclear nu este posibil" - a 

declarat Vișnevețki. (www.tass.ru - 10 martie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Vladimir Putin a ales să atace în mod special civilii, a spus premierul canadian 

RADOR (10 martie) - Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a declarat joi că președintele rus Vladimir 

Putin a ales să "vizeze în mod specific civilii" și că oricărui nou atac împotriva civililor din Ucraina i se va riposta 

cu "cele mai severe dintre răspunsuri". "Disprețul crud al lui Putin pentru viața umană este absolut inacceptabil. 

Este foarte clar că a ales acum să atace în mod special civilii", le-a declarat dl Trudeau jurnaliștilor, la Varșovia. 

(REUTERS - 10 martie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Serghei Lavrov a numit declarațiile lui Truss despre atacul Rusiei asupra statelor baltice 

drept "un fake tipic britanic” 

RADOR (10 martie) - Declarația secretarului britanic de externe, Liz Truss, despre un posibil atac al Rusiei 

asupra țărilor baltice și a Republicii Moldova este un exemplu de fake tipic britanic, a declarat, joi, ministrul rus 

de externe, Serghei Lavrov, după încheierea convorbirilor cu miniștrii de externe ai Ucrainei și Turciei, Dmitro 

Kuleba și Mevlüt Çavușoğlu. "Nu am spus niciodată că vom avea planuri în privința țărilor membre NATO. Pe 

această temă a vorbit noua mea colegă, Liz Truss, care a afirmat că dacă "Putin nu va pierde în Ucraina, atunci nu 

va fi nicio limită pentru ambițiile sale și că următoarele ținte vor fi statele baltice și Republica Moldova". Deci nu 

noi o spunem. O spune Lizz Truss, care este renumită pentru aforismele sale" - a declarat ministrul rus. Potrivit 

afirmațiilor lui Lavrov, declarația lui Truss este "pe deplin demnă de cultura, politica și diplomația engleză". 

"Pentru că tot așa britanicii au scris falsul testament al lui Petru cel Mare. Exact în același spirit" - a subliniat 

ministrul rus. Menționăm că, la 20 februarie, Truss, într-un interviu pentru ziarul britanic Daily Mail, a declarat că 

dacă Occidentul va permite Rusiei "să invadeze Ucraina", atunci Federația Rusă nu se va opri aici. Potrivit lui 

Truss, "în zona de risc" se vor afla țările baltice și Balcanii de Vest. https://tass.ru/politika/14023227 (www.tass.ru 

- 10 martie) /ssirbu/gpodea 

TASS: Pentru dreptul Rusiei de a fi pe harta politică a lumii se duce o luptă nu pe viață, ci pe 

moarte, a declarat Serghei Lavrov 

RADOR (10 martie) - Reacția Occidentului la acțiunile Rusiei în Ucraina arată că există o luptă nu pe viață, 

ci pe moarte pentru dreptul Rusiei de a fi pe harta politică a lumii cu respectul deplin față de interesele sale legitime, 

a declarat, joi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în urma convorbirilor cu miniștrii de externe ai Ucrainei 

și Turciei, Dmitro Kuleba și Mevlüt Çavușoğlu. "Ne-am dat seama că nu vorbim deloc despre Ucraina, vorbim de 

agresiune împotriva a tot ce este rusesc - interese, religie, cultură, limbă, securitate ș.a.. Și acum, desigur, reacția 

Occidentului la acțiunile noastre este atât de furioasă, aș spune, iertați-mă pentru exprimarea grosolană, că arată 

că, într-adevăr, se duce o luptă nu pe viață, ci pe moarte pentru dreptul Rusiei de a fi pe harta politică a lumii cu 

respectarea deplină a intereselor sale legitime" - a declarat șeful diplomației ruse. Serghei Lavrov a dat ca exemplu 

adoptarea legii privind limba de stat în Ucraina, "în care doar limba ucraineană a fost declarată utilizabilă, iar toate 
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celelalte limbi au fost încălcate într-un fel sau altul". "Nu numai noi, ci și Ungaria, Bulgaria, România au început 

să-și exprime nemulțumirea. Dar atunci autoritățile ucrainene au acționat foarte simplu. Au făcut o excepție de la 

această lege discriminatorie pentru limbile Uniunii Europene. Foarte elegant. Și doar una "rusa" a rămas complet 

lipsită de drepturile sale /... / Și Occidentul a rămas tăcut, s-a calmat. Acest lucru a subliniat încă o dată că 

Occidentul are nevoie de un singur lucru din partea Ucrainei - ca ea să acționeze constant împotriva Rusiei, 

împotriva a tot ceea ce este rusesc" - a adăugat Lavrov. https://tass.ru/politika/14024679 (www.tass.ru - 10 martie) 

/ssirbu/cpodea 

REUTERS: Președintele ucrainean a acuzat Rusia de genocid, după atacarea unui spital pediatric 

RADOR (10 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia de genocid după ce oficialii 

au anunțat că avioanele rusești au bombardat un spital de copii, îngropând pacienții în moloz, în ciuda convenirii 

unui acord de încetare a focului, pentru ca oamenii să poată pleca din orașul asediat Mariupol. Atacul este cel mai 

recent incident sumbru al invaziei care durează deja de 14 zile. Consiliul orașului Mariupol a transmis că spitalul 

a fost lovit de mai multe ori. Casa Albă a numit atacul o „folosire barbară a forței militare, pentru a răni civili 

nevinovați”. (REUTERS - 10 martie) /aboboc/sdm2 

ATR: Partea ucraineană, reticentă în ceea ce privește posibilele progrese în urma negocierilor 

Kuleba-Lavrov 

RADOR (10 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a vorbit pentru cotidianul Zaman 

despre așteptările pe care le are de la întâlnirea cu omologul său rus, Serghei Lavrov, programată să aibă loc joi, 

în Antalya. Kuleba s-a arătat reticent față de eventuale progrese semnificative. Totodată, ministrul a subliniat că 

partea ucraineană merge la negocierile din Turcia având o poziție puternică, datorită eroismului forțelor naționale 

de apărare și a sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei. (www.atr.ua - 10 martie) /sdan/asalar 

TASS: Kuleba și Çavușoğlu au discutat despre măsurile privind încetarea conflictului din Ucraina 

RADOR (10 martie) - Ministrul ucrainean de externe ''și-a exprimat recunoștința sa față de Turcia pentru 

sprijinul politic și umanitar acordat Ucrainei''. Miniștrii de externe ai Ucrainei și Turciei, Dmitro Kuleba și, 

respectiv, Mevlüt Çavușoğlu, au discutat despre măsurile de încetare a conflictului din Ucraina, se precizează într-

un comunicat postat joi pe pagina de Facebook a Ministerului ucrainean de Externe. Kuleba și Çavușoğlu au 

coordonat pașii pentru a pune capăt ostilităților din Ucraina'', în cadrul unei întâlniri, care a avut loc ''în timpul 

vizitei de lucru a șefului diplomației ucrainene'' în Turcia, se mai precizează în comunicatul postat joi pe pagina 

de Facebook a Ministerului ucrainean de Externe. De asemenea, șeful diplomației ucrainene ''și-a exprimat 

recunoștința sa față de Turcia pentru sprijinul politic și umanitar acordat Ucrainei'', relatează Agenția de presă 

TASS. Antalya găzduiește un forum diplomatic joi. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, are programată o 

întâlnire în marja forumului cu ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, și cu participarea ministrului turc 

de externe, Mevlüt Çavușoğlu. (Agenția de presă TASS - 10  martie) /vdraguta/atataru 

REUTERS: Lukașenko a cerut specialiștilor să asigure furnizarea de energie centralei de la 

Cernobîl (BelTa) 

RADOR (10 martie) - Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a cerut specialiștilor belaruși să asigure 

furnizarea de energie către centrala nucleară Cernobîl din Ucraina, a transmis agenția de știri BelTA. Ucraina a 

declarat miercuri că există pericolul scurgerilor de radiații la Cernobîl, după ce a fost oprită furnizarea de energie 

electrică, dar agenția nucleară ONU a susținut că nu vede "niciun impact esențial asupra securității". Rusia a acuzat 

forțele ucrainene că au atacat liniile de electricitate și o stație care alimentează centrala. (REUTERS - 10 martie) 

/aionita/atataru 

RBC: Kievul este imposibil de încercuit - consideră un consilier din Biroul Președintelui Ucrainei 

RADOR (10 martie) - Oleksi Arestovici, consilier al șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev, a dat 

asigurări că invadatorii ruși nu vor putea încercui capitala Kiev. Potrivit acestuia, invadatorii sunt înfrânți în toate 

direcțiile din zona capitalei. "Este imposibil de încercuit, este imposibil de ocupat. Nu trebuie să ne facem griji în 
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această privință. Un grup destul de mare de trupe ucrainene operează lângă Kiev și în interiorul orașului, acestea 

distrugând inamicul. Ieri (miercuri, n.r.), au fost lansate noi lovituri puternice împotriva acestuia, în timpul cărora 

a murit comandantul unui regiment care înainta spre Kiev. Avem un avantaj pe câmpul de luptă... rușii sunt înfrânți 

în mod constant" - a explicat Arestovici. (www.rbc.ua - 10 martie) /sdan/avladucu 

RBC: Cancelaria prezidențială de la Kiev caută un nou model de securitate pentru Ucraina: 

Trebuie să protejeze țara timp de secole 

RADOR (10 martie) - Șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, Andri Ermak, a declarat că, din cauza 

războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Kievul caută un nou model pentru a-și asigura securitatea. Potrivit lui Ermak, 

dacă un astfel de document va fi semnat împreună cu partenerii, acesta ar trebui să protejeze Ucraina timp de 

secole. Andri Ermak a explicat că Ucraina va alege dintre cele mai bune modele existente, pentru a avea o garanție 

deplină de securitate. "Trebuie să mă credeți că, în momentul de față, în pofida situației dificile, cei mai buni 

specialiști lucrează atât în Biroul Președintelui, cât și în afara Biroului. Vom lua cea mai bună experiență mondială, 

nimeni nu va face ceva pe fugă. Va fi un document fundamental, pe care îl vom scrie cu partenerii. Înțelegem că, 

dacă va exista un astfel de document, acesta nu va fi pe o perioadă de un deceniu. Trebuie să protejeze Ucraina 

timp de secole" - a adăugat Andri Ermak. (www.rbc.ua - 10 martie) /sdan/avladucu 

REUTERS: Ministrul ucrainean de externe a participat la întâlnirea cu Serghei Lavrov 

RADOR (10 martie) - Ministrul ucrainean de externe este pregătit să continue încercările de a opri războiul. 

El a afirmat că întâlnirea a fost ușoară, dar și dificilă. Ușoară, pentru că Lavrov a urmat retorica tradițională, dificilă 

deoarece "am făcut tot ce am putut", a afirmat el. Avem două sarcini, afirmă el, de a organiza coridoare umanitare 

din Mariupol și de a obține un armistițiu de 24 de ore. El a declarat că nu au fost făcute progrese în ce privește 

obținerea încetării focului. Ministrul ucrainean a afirmat că Lavrov nu s-a angajat în a permite un coridor umanitar 

către Mariupol. Kuleba a declarat că este pregătit să participe la încă o întâlnire în această formulă. (REUTERS - 

10 martie) /aionita/atataru 

RADOR: Conferință de presă organizată de ministrul de externe al Ucrainei, în urma negocierilor 

cu omologul său rus 

RADOR (10 martie) - În Antalya s-au încheiat, joi, discuțiile dintre ministrul ucrainean de externe, Dmitro 

Kuleba, și omologul său rus, Serghei Lavrov. În timpul unei conferințe de presă organizate după negocieri, Dmitro 

Kuleba a menționat că discuțiile au durat aproximativ o oră și jumătate. Ministrul a subliniat că speră ca Lavrov 

să discute în Rusia cu decidenții în privința deschiderii unor culoare umanitare, astfel încât acestea să funcționeze. 

"Sper ca Federația Rusă, din considerente umanitare, din compasiune față de cei care suferă din cauza bombelor 

sale la Mariupol, inclusiv copii, să permită funcționarea culoarelor umanitare" - a declarat Dmitro Kuleba, potrivit 

imaginilor transmise de postul public Perși Kanal. /sdan/atataru 

RADOR: Miniștrii de externe ucrainean și rus au abordat la negocieri inclusiv problema securității 

nucleare 

RADOR (10 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat că, la negocierile pe care 

le-a purtat, joi, în Antalya, cu omologul său rus, Serghei Lavrov, a ridicat inclusiv problema securității nucleare, 

în condițiile în care ocupanții ruși au capturat centrala de la Cernobîl și au atacat centrala din Enerhodar. Potrivit 

lui Kuleba, Serghei Lavrov a propus în acest sens discuții între experți ucraineni, ruși și specialiști din cadrul 

Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). "I-am transmis (lui Serghei Lavrov, n.r.) că, până la 

sosirea soldaților ruși pe teritoriul Ucrainei, totul era în regulă la instalațiile noastre nucleare, funcționau în 

siguranță, iar Ucraina, în general, a fost și este un participant responsabil în cadrul tuturor mecanismelor de 

verificare ale AIEA și Tratatului de Neproliferare a Armamentului Nuclear. Toate aceste minciuni pe care (rușii, 

n.r.) le răspândesc, cum că au găsit în Ucraina urme că țara pregătea arme nucleare, sunt doar minciuni. Niciun 

organism internațional, nicio inspecție internațională nu a văzut niciodată așa ceva, pentru că în Ucraina așa ceva 

nu s-a întâmplat. Prin urmare, cel mai bun lucru pe care îl poate face acum Federația Rusă este să-și retragă soldații 

de la Cernobîl și de la Centrala Zaporijjia, să permită personalului să gestioneze situația de acolo în mod 
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corespunzător, iar experților AIEA să le permită să viziteze instalațiile și să facă verificări" - a declarat șeful 

diplomației ucrainene, potrivit imaginilor video transmise pe YouTube de postul Perși Kanal. /sdan/atataru 

REUTERS: Ministrul Energiei din Ucraina susține că centrala Cernobîl este încă deconectată de 

la energie electrică 

RADOR (10 martie) - Ministerul Energiei din Ucraina a comunicat că centrala Cernobîl este încă 

deconectată de la energie electrică. (REUTERS - 10 martie) /aionita/atataru 

RBC: Dmitro Kuleba, despre garanțiile de securitate pentru Ucraina: Avem nevoie de un sistem 

la fel ca în NATO 

RADOR (10 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a vorbit despre garanțiile de securitate 

de care are nevoie Ucraina, subliniind că acestea ar trebui să fie similare sistemului Alianței Nord-Atlantice. Într-

o conferință de presă susținută, joi, în Antalya, după discuții cu omologul său rus, Serghei Lavrov, Kuleba a 

comentat și acțiunile NATO față de Ucraina în contextul agresiunii militare ruse. "Aderarea la NATO ca membru 

cu drepturi depline și obținerea de garanții de securitate în conformitate cu Tratatul Atlanticului de Nord face parte 

din politica noastră. Dar acest lucru nu se va întâmpla într-o clipă, nici în viitorul apropiat. Vedem din reacția 

NATO că, în legătură cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, Alianța nu este pregătită să acționeze colectiv, să 

oprească războiul și să protejeze civilii de bombardamentele rusești. Alianța a delegat acest lucru statelor sale 

membre" - a subliniat Dmitro Kuleba. Ministrul de externe a adăugat că Ucraina are nevoie de garanții de 

securitate, la fel cum sunt în NATO, care să constituie un întreg sistem oferit de membrii permanenți ai Consiliului 

de Securitate al ONU, Turcia și toate țările vecine. "Prin urmare, apare următoarea întrebare: cum să asigurăm 

securitatea Ucrainei în perioada dintre momentul actual și aderarea la NATO? Putem ajunge la un acord care să 

prevadă un sistem similar de garanții de securitate pentru Ucraina, ca în Tratatul Atlanticului de Nord, care să fie 

asigurat de membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, Turcia, toți vecinii noștri? Asta suntem gata 

să discutăm, aceasta este ideea" - a adăugat ministrul ucrainean de externe. (www.rbc.ua - 10 martie) /sdan/asalar 

RBC: Consilier din MAI de la Kiev, despre posibilitatea unui atac chimic din partea Rusiei: Nimic 

nu ne mai poate surprinde 

RADOR (10 martie) - Rusia a folosit arme chimice în timpul ostilităților din Siria și, ulterior, a dat vina pe 

militanții sirieni pentru acest lucru. Prin urmare, amenințarea respectivă există și în cazul Ucrainei - consideră 

Vadim Denisenko, un consilier din Ministerul de Interne de la Kiev. "Ne amintim cu toții de cazul Siriei, când 

Rusia a folosit arme chimice, spunând că, de fapt, au făcut-o luptătorii sirieni. Este foarte bine că serviciile de 

informații britanice au început deja să vorbească despre asta" - a subliniat Denisenko. Potrivit acestuia, întreaga 

lume ar trebui să vorbească în mod activ despre acest lucru, deoarece nivelul de nebunie din Federația Rusă este 

atât de mare, încât nimic nu ar trebui să ne surprindă. "Este important ca lumea să înceapă să vorbească despre 

asta în mod activ, despre un posibil atac chimic din partea Federației Ruse. Pentru că nivelul de nebunie al acestor 

oameni este atât de mare, încât nu mai putem fi surprinși de nimic, mai ales după ceea ce au făcut la centrala 

nucleară de la Cernobîl" - a afirmat consilierul. (www.rbc.ua - 10 martie) /sdan/atataru 

RADOR: Întâlnirea dintre Kuleba și Lavrov, necesară pentru ca Rusia să-și facă o idee adecvată 

privind situația din Ucraina (Mihailo Podoliak) 

RADOR (10 martie) - Mihailo Podoliak, consilierul șefului Cancelariei prezidențiale de la Kiev, a comentat 

discuțiile de joi dintre miniștrii de externe ucrainean și rus, Dmitro Kuleba și Serghei Lavrov, subliniind că 

întâlnirea respectivă era necesară pentru ca cei care conduc Federația Rusă să-și facă o idee mai lipsită de 

prejudecăți și mai adecvată cu privire la situația din Ucraina. "Folosim toate canalele de comunicare" - a scris 

Podoliak pe Twitter. /sdan/dsirbu 
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RBC: Zelenski a promulgat legea care prevede confiscarea bunurilor și proprietăților deținute de 

ruși în Ucraina 

RADOR (10 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a promulgat, joi, o lege conform căreia 

Rusia și cetățenii ruși își pot pierde proprietățile deținute pe teritoriul Ucrainei - transmite RBC. Legea promulgată 

de Zelenski se referă la principiile confiscării forțate de către Ucraina a bunurilor și proprietăților Federației Ruse 

și cetățenilor acesteia. Amintim că la începutul acestei luni, Parlamentul de la Kiev a adoptat un proiect de lege 

care permite naționalizarea bunurilor mobile și imobile, banilor, depozitelor bancare, valorilor mobiliare, 

drepturilor corporative și a oricăror altor proprietăți aflate sau înregistrate pe teritoriul Ucrainei, direct sau prin 

intermediul persoanelor afiliate aparținând Federației Ruse și rezidenților acesteia. (www.rbc.ua - 10 martie) 

/sdan/dsirbu 

BBC: Negocieri neconcludente între miniștrii de externe din Rusia și Ucraina 

RADOR (10 martie) - Primele discuții la nivel înalt dintre Rusia și Ucraina după ce președintele Putin a 

ordonat invadarea Ucrainei s-au încheiat fără vreun progres vizând instituirea unui armistițiu care să permită ca 

ajutoarele să ajungă la civili. Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat că negocierile au fost 

dificile, iar poziția Rusiei nu s-a modificat: "Își vor continua agresiunea până când Ucraina le va îndeplini cererile. 

Iar suma acestor solicitări este capitularea și de aceea nu este acceptabilă pentru noi". De partea sa, ministrul rus 

de externe, Serghei Lavrov, le-a spus jurnaliștilor că vor exista încercări de ameliorare a situației pentru civili. El 

a acuzat totodată Ucraina că își plasează intenționat cetățenii în calea armelor: "Am explicat ce măsuri au fost luate 

de militarii noștri de pe teren pentru a-i ajuta pe civili, care sunt în mare măsură ostatici. Au fost folosiți de așa-

numitele batalioane de voluntari, de așa-numitele forțe teritoriale de apărare ca scuturi umane". Partea ucraineană 

a continuat să susțină că trebuie să se discute despre un acord de încetare a focului, că trebuie să fie abordată 

situația umanitară, însă dl Kuleba a spus ulterior că nu crede că omologul său rus are autoritatea de a discuta despre 

așa ceva. Dl Lavrov a spus la rândul lui că nu se află acolo pentru a repeta celelalte discuții care au avut loc între 

oficiali ruși și ucraineni. Este clar că ambele părți au dorit să se măsoare reciproc, să vadă dacă există vreo 

deschidere. Dacă așa ceva există, acest lucru nu a fost sesizat public. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, 

ora 14:01) /opopescu/dsirbu 

RADOR: Întâlnire între șeful diplomației ucrainene și directorul general al Agenției Internaționale 

pentru Energie Atomică 

RADOR (10 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, s-a întâlnit joi, în Antalya, cu 

directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi. Potrivit unui mesaj 

postat pe contul de Twitter al șefului diplomației ucrainene, cei doi oficiali au discutat despre modalități de 

asigurare a securității instalațiilor nucleare din Ucraina, pe fondul invaziei Rusiei. "Insist: Rusia trebuie să-și 

retragă imediat forțele de la Centrala Nucleară Cernobîl și de la Centrala Nucleară Zaporijjia, pentru a preveni un 

dezastru în Europa" - a scris Kuleba pe Twitter. /sdan/dsirbu 

RADOR: Convorbire Volodimir Zelenski - Olaf Scholz 

RADOR (10 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, joi, că a discutat cu Olaf 

Scholz, cancelarul federal german, despre progresul negocierilor de pace în contextul invaziei ruse. Într-un mesaj 

postat pe contul său de Twitter, Zelenski a subliniat importanța consolidării sprijinului defensiv pentru Ucraina, 

pe de o parte și a presiunii sancțiunilor asupra Federației Ruse, pe de altă parte. "Am ridicat problema aderării 

Ucrainei la UE, în ajunul summitului informal al liderilor europeni" - a mai scris Volodimir Zelenski. /sdan/dsirbu 

UNIAN: Ucraina așteaptă soluții reale de la parteneri - susține președintele Volodimir Zelenski 

RADOR (10 martie) - Ucraina așteaptă soluții reale de la partenerii internaționali, nu unele bazate pe 

declarații sau pe raționamente abstracte - a declarat, joi, președintele Volodimir Zelenski, într-un nou mesaj video. 

"Astăzi (joi - n.r.), am vorbit cu cancelarul german, Olaf Scholz, despre umilința pe care o trăiesc orașele noastre, 

oamenii noștri. Am discutat cu președintele francez Macron (Emmanuel Macron - n.r.). Într-o conversație cu 

premierul britanic, Boris Johnson, că această coaliție anti-război va deveni în curând mult mai puternică. Presiunea 

asupra Rusiei de dragul păcii, de asemenea, va deveni mult mai puternică" - a subliniat liderul de la Kiev. Potrivit 
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președintelui, concretețea relațiilor cu liderii mondiali este foarte importantă pentru Ucraina. Zelenski a menționat 

că Ucraina luptă pentru independență, pentru libertate și pentru egalitate pe continentul european. "Prin urmare, 

vrem să vedem de la parteneri decizii care se bazează pe realitate și nu pe declarații sau raționamente abstracte. 

Zilele acestea, liderii UE se vor reuni pentru a discuta despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Pentru a analiza 

cererea noastră de aderare la UE. Noi așteaptă un semnal concret. Așteptăm un sprijin puternic. Pentru că așa va 

fi corect, va fi în stil european. Știm exact cine și ce poziție are. Știm exact cine este pentru noi și cine crede că 

UE înseamnă doar contabilitate, venituri, cheltuieli și nimic mai mult. Vom munci, vom convinge. Viața va 

convinge" - a remarcat Volodimir Zelenski. (www.unian.net - 10 martie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Președintele Poloniei a declarat că acțiunile Rusiei din Ucraina sunt barbare 

RADOR (10 martie) - Președintele polonez Andrzej Duda a declarat joi că bombardamentele rusești asupra 

spitalelor și ansamblurilor de locuințe și pierderile de vieți din rândurile civililor care au rezultat sunt barbare și 

seamănă cu un genocid. Vorbind a doua zi după atacul rusesc asupra unei maternități din orașul ucrainean 

Mariupol, domnul Duda a declarat în cursul unei conferințe de presă: "Sunt femei însărcinate, sunt copii. Dacă 

ucizi oameni obișnuiți lansând bombe și rachete în blocuri de locuințe, aceasta este o barbarie purtând trăsăturile 

genocidului".  

Mai devreme, ministrul rus de externe Serghei Lavrov, aflat în Turcia pentru discuții cu omologul său 

ucrainean, a declarat că maternitatea lovită de bombardamentele rusești nu mai este folosită ca spital și a fost 

ocupată de forțele ucrainene, deși autoritățile de la Kremlin au declarat, separat, că incidentul este în curs de 

investigație. (REUTERS - 10 martie) /opopescu/cvanatoru 

TASS: Lavrov: Rusia vrea să vadă Ucraina demilitarizată și prietenoasă 

RADOR (10 martie) - Ministrul de eterne al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat că Occidentul are nevoie de 

Ucraina doar pentru ca aceasta să lucreze în mod constant împotriva a tot ceea ce este rusesc. Rusia vrea ca Ucraina 

să fie demilitarizată și prietenoasă, fără să interzică limba și cultura rusă - a declarat joi ministrul rus de externe 

Serghei Lavrov, în urma discuțiilor purtate cu miniștrii de externe ucrainean și turc, Dmitro Kuleba și respectiv 

Mevlüt Çavușoğlu. ''Președintele Putin a explicat clar de ce a decis să desfășoare o operațiune militară specială. 

Ne dorim o Ucraină care să fie prietenoasă, să fie demilitarizată, o Ucraină în care să nu existe amenințarea creării 

unui alt stat nazist, în care să nu existe interzicerea limbii ruse, interzicerea culturii ruse, a Bisericii Ortodoxe 

Ruse'' - a declarat el. Lavrov a mai spus că Occidentul are nevoie de un singur lucru de la Ucraina - ca ea să 

desfășoare o activitate permanentă împotriva a tot ceea ce este rusesc. 

"Lucruri evidente s-au întâmplat cu limba rusă, atunci când a fost adoptată legea privind statutul limbii 

ucrainene, care a devenit limbă de stat, în care doar limba ucraineană a fost declarată drept bună de utilizare, iar 

restul, celelalte limbi, au fost lezate într-un fel sau altul. Nu numai noi, ci și Ungaria, Bulgaria, România au început 

să-și exprime nemulțumirea, dar atunci autoritățile ucrainene au acționat foarte simplu. Ele au făcut o excepție 

pentru această lege discriminatorie pentru limbile care sunt vorbite în cadrul Uniunii Europene. Foarte elegant. Și 

a rămas doar rusa, singura lipsită total de drepturi. (...) Și Occidentul a tăcut, s-a calmat. Aceasta a subliniat din 

nou faptul că Occidentul are nevoie de la Ucraina doar de un singur lucru: ca ea să desfășoare în mod constant o 

activitate împotriva Rusiei, împotriva a tot ceea ce este rusesc" - a spus ministrul rus de externe. (Agenția de presă 

TASS - 10 martie) /vdraguta/cvanatoru 

REUTERS: Președintele Zelenski a cerut să se adreseze Muzeului Holocaustului din Israel despre 

criza din Ucraina 

RADOR (10 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut să se adreseze principalului muzeu 

al Holocaustului din Israel, Yad Vashem, cu privire la invazia rusă din țara sa, în timpul căreia ambele părți au 

invocat genocidul nazist. Yad Vashem a transmis într-o declarație de joi că va discuta duminică propunerea cu 

ambasadorul Ucrainei în Israel. Ambasada Ucrainei nu a putut fi contactată imediat pentru comentarii. Dl Zelenski 

a încercat să obțină sprijin prin intermediul mai multor videoconferințe către audiențe străine, care au inclus 

Congresul SUA și Parlamentul britanic. La începutul acestei săptămâni, el a cerut să se adreseze Parlamentului 

israelian, dar i s-a spus că legislativul urmează să intre în vacanță, potrivit unui purtător de cuvânt al Adunării. 

Administrația din Rusia a comunicat că intenționează să "denazifice" Ucraina, o afirmație respinsă drept o prostie 
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de autoritățile de la Kiev și de țările occidentale. Volodimir Zelenski, care este evreu, a spus că bombardamentele 

rusești de pe 3 martie din apropiere de Babyn Yar, un memorial al Holocaustului din Kiev, sugerează "repetarea 

istoriei". Joi, mai devreme, Yad Vashem a anunțat că a suspendat un parteneriat strategic cu Roman Abramovici, 

un oligarh rus care se confruntă cu sancțiuni în străinătate după invadarea Ucrainei. (REUTERS - 10 martie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Președintele Ucrainei a avut discuții cu liderii britanic și francez 

RADOR (10 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că a discutat despre sprijinul 

britanic pentru Ucraina cu premierul Boris Johnson și că a vorbit despre negocierile de pace cu președintele 

francez, Emmanuel Macron. "A continuat dialogul cu liderii Regatului Unit și Franței. I-am informat despre noile 

crime ale Rusiei împotriva oamenilor" - a scris el pe Twitter, fără a oferi alte detalii. (REUTERS - 10 martie) 

/opopescu/cvanatoru 

UKRAINSKA PRAVDA: Ucraina va accepta cu înțelegere capitularea Rusiei - susține ministrul 

apărării de la Kiev 

RADOR (10 martie) - Ministrul ucrainean al apărării, Oleksi Reznikov, a declarat, joi, că Ucraina va accepta 

cu înțelegere capitularea Rusiei. "În ceea ce privește capitularea... Ucraina va accepta cu înțelegere capitularea 

Rusiei" - a scris ministrul pe Facebook. Reznikov a remarcat că întreaga conducere a țării, în frunte cu președintele 

Volodimir Zelenski, precum și membrii guvernului, lucrează în mod normal, "fiecare este la locul lui". De 

asemenea, ministrul a recomandat cu fermitate fiecărui soldat rus să plece sau să se predea, înainte de a fi prea 

târziu. (www.pravda.com.ua - 10 martie) /sdan/dsirbu 

UKRAINSKA PRAVDA: Zelenski va susține un discurs în fața parlamentarilor israelieni 

RADOR (10 martie) - Purtătorul de cuvânt al Parlamentului israelian, Mickey Levy, și ambasadorul 

Ucrainei în Israel, Evhen Korniciuk, au convenit asupra unui discurs al președintelui Volodimir Zelenski în fața 

membrilor Knessetului - potrivit jurnalistului Amichai Stein, corespondent al televiziunii publice israeliene. 

Zelenski se va adresa Knessetului cu un discurs despre agresiunea militară a Rusiei. Amichai Stein a menționat că 

purtătorul de cuvânt al legislativului israelian și diplomatul ucrainean urmează să convină asupra datei discursului 

lui Zelenski în fața parlamentarilor. (www.pravda.com.ua - 10 martie) /sdan/cpodea 

DARIK: Nu există nicio amenințare militară pentru Bulgaria (ministrul apărării) 

RADOR (10 martie) - Ministrul bulgar al apărării, Dragomir Zakov, a participat la ședința Comisiei 

parlamentare pentru politică externă, în cadrul căreia au fost prezentate informații actualizate de la Ministerul 

Afacerilor Externe, Ministerul Apărării și Ministerul de Interne și serviciile de securitate privind conflictul din 

Ucraina și riscurile și amenințările la nivel regional și global. La ieșirea din sală, Zakov a făcut declarații 

jurnaliștilor: "Nu trebuie să speriem oamenii în acest moment. Nu există nicio amenințare militară la adresa 

Bulgariei, să liniștim cetățenii bulgari". Ministrul apărării a reamintit că Bulgaria își protejează spațiul aerian cu 

avioane de vânătoare MiG-29, astfel încât nu poate furniza nimănui aeronave. "În prezent, avem un conflict în 

Europa, asta schimbă total mediul de securitate. Riscul, nu numai pentru Bulgaria, ci și pentru toate țările europene, 

este că situația de securitate pe întreg continentul se schimbă. S-a schimbat deja. Există multe scenarii, instituțiile 

bulgare sunt pregătite pentru tot felul de scenarii, așa că în funcție de cum va evolua criza, reacția va fi pe măsură, 

există și măsuri preventive", a subliniat Zakov. (www.dariknews.bg - 10 martie) /ddaniela/lbadiu 

RBC: Decizia Germaniei de a se opune embargoului asupra gazelor și petrolului din Rusia, 

inacceptabilă din punct de vedere moral (Andri Melnik) 

RADOR (10 martie) - Ambasadorul Ucrainei în Germania, Andri Melnik, a declarat că refuzul Berlinului 

de a renunța la importurile de gaze și petrol din Rusia este inacceptabilă din punct de vedere moral și a cerut 

autorităților germane să-și reconsidere decizia și să instituie urgent un embargo. Ambasadorul a declarat pentru 

dpa că Ucraina cere Germaniei "să ia singura decizie corectă și să impună imediat acest embargo, pentru a pune 

capăt războiului lui Putin împotriva femeilor și copiilor ucraineni". Diplomatul consideră că refuzul Germaniei de 
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a opri cumpărarea de petrol și gaze din Rusia este inacceptabilă din punct de vedere moral având în vedere numărul 

mare de victime civile din Ucraina, din cauza atacurilor rusești. (www.rbc.ua - 10 martie) /sdan/asalar 

DARIK: Premierul Bulgariei a convocat reuniunea Consiliului de Securitate cu privire la situația 

din Ucraina 

RADOR (10 martie) - Prim-ministrul Bulgariei, Kiril Petkov, a convocat o ședință a Consiliului de 

Securitate, în scopul dezbaterii situației din regiunea Europei de Est în legătură cu riscurile care decurg din războiul 

din Ucraina, precum și posibilele scenarii privind evoluția conflictului. În cadrul întrevederii, ministrul apărării, 

Dragomir Zakov, a remarcat că poziția Bulgariei în NATO trebuie să fie clară și previzibilă și că aceasta este 

direcția în care lucrează instituțiile bulgare. La rândul său, premierul Petkov a cerut serviciilor de securitate să 

furnizeze în continuare informații operative. (www.dariknews.bg - 10 martie) /ddaniela/asalar 

REUTERS: Ucraina nu va deveni membră UE "peste noapte" (ministru francez) 

RADOR (10 martie) - Subiectul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană nu va fi rezolvat "peste noapte", a 

declarat ministrul francez al afacerilor europene, Clement Beaune, în contextul în care liderii UE s-au întrunit în 

Franța, pentru a discuta pe tema crizei cauzate de invazia Ucrainei de către Rusia. "Vor dura", a adăugat Beaune, 

referindu-se la dezbaterile din cercurile politice internaționale pe tema acordării rapide a statutului de membru UE 

pentru Ucraina, ca gest de solidaritate față de țară, în lumina invaziei ruse. Liderii UE vor reduce treptat cumpărarea 

de petrol, gaz și cărbune rusești, după ce războiul din Ucraina i-a făcut să realizeze că trebuie să devină mai 

independenți de Rusia, potrivit unei declarații, dar este puțin probabil să ofere Ucrainei statutul rapid de membru 

UE pe care și-l dorește. (REUTERS - 10 martie, ora 9:12) /aionita/asalar 

CNN: Franța condamnă atacul Rusiei asupra maternității din Mariupol 

RADOR (10 martie) - Purtătorul de cuvânt al guvernului francez, Gabriel Attal, a condamnat atacul rus 

asupra unei maternități și a unui spital de copii din orașul ucrainean Mariupol, drept "inuman" și "nejustificabil". 

"Doresc să spun, în numele guvernului francez, că atacul Rusiei împotriva spitalului pediatric din Mariupol a fost 

inuman și laș. Au fost atacați femei, copii și membri ai personalului medical, este nejustificabil". a afirmat el într-

un interviu pentru postul de radio francez RTL. Cerând din nou încetarea focului în Ucraina, Attal a afirmat că ce 

este mai rău abia urmează, în invazia din partea Rusiei. (CNN INTERNATIONAL - 10 martie) 

/aionita/atataru/amondiru 

REUTERS: Rusia va plăti pentru invazia din Ucraina (vicepreședinta Statelor Unite) 

RADOR (10 martie) - Vicepreședinta Statelor Unite, Kamala Harris, va discuta cu Polonia pe tema obligării 

Rusiei să plătească pentru invazia din Ucraina, a afirmat ea joi, în timpul unei vizite la Varșovia, în timp ce 

Moscova își continuă bombardamentul asupra orașelor ucrainene. Harris a mai afirmat că Polonia face "lucruri 

extraordinare" pentru refugiații care au fugit din Ucraina. (REUTERS - 10 martie, ora 11:42) /aionita/asalar 

TASS: Președintele finlandez, Sauli Niinistö, are programată o convorbire telefonică cu Putin, 

vineri 

RADOR (10 martie) - Președintele Finlandei, Sauli Niinistö, are programată pentru vineri, 11 martie, o 

convorbire telefonică cu președintele rus, Vladimir Putin, anunță Administrația Prezidențială de la Helsinki, joi. 

(Agenția de presă TASS - 10  martie) /vdraguta/atataru 

TASS: Lavrov: UE nu poate oferi un răspuns despre cum vor fi controlate sistemele MANPADS 

furnizate Ucrainei 

RADOR (10 martie) - UE nu poate oferi un răspuns despre modul în care vor fi controlate sistemele 

MANPADS furnizate Ucrainei, cum vor fi controlate mai târziu - a declarat ministrul rus de externe, Serghei 

Lavrov, în cadrul conferinței de presă. El a remarcat că Occidentul acționează periculos, furnizând arme Ucrainei. 



876 

 

Conferința de presă este susținută de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, după discuțiile purtate cu Dmitro 

Kuleba și Mevlüt Çavușoğlu. (Agenția de presă TASS - 10  martie) /vdraguta/atataru 

REUTERS: Liderii UE vor oferi relații mai puternice și parteneriat mai profund Ucrainei 

RADOR (10 martie) - Liderii Uniunii Europene se vor oferi să întărească relațiile blocului comunitar cu 

Ucraina și să-și aprofundeze parteneriatul, în timp ce Comisia Europeană evaluează dacă țara este pregătită să 

devină candidată cu drepturi depline la aderarea la UE - arată un proiect de declarație al UE.  

Liderii celor 27 de națiuni membre se întâlnesc la Versailles pentru a discuta despre cererea Ucrainei de a 

deveni membră, în vreme ce invazia rusească intră în a treia săptămână, în pofida masivelor sancțiuni occidentale 

împotriva Moscovei. "În urma deciziei din decembrie 2016 a șefilor de stat sau de guvern din cadrul UE, Consiliul 

European a recunoscut aspirațiile europene și alegerea europeană a Ucrainei, așa cum se prevede în Acordul de 

Asociere" - se arată în proiectul de declarație, care s-ar putea încă schimba. "La 28 februarie 2022, președintele 

Ucrainei a depus cererea Ucrainei de a deveni membră a Uniunii Europene. Consiliul a invitat Comisia să își 

prezinte avizul cu privire la această cerere. În așteptarea acestui lucru și fără întârziere, ne vom consolida în 

continuare legăturile și ne vom aprofunda parteneriatul" - se afirmă în proiectul de declarație. Liderii europeni mai 

afirmă că se vor asigura că sancțiunile împotriva Rusiei vor fi puse în aplicare și că sunt gata să adopte și mai 

multe măsuri dacă va fi necesar, menținând totodată presiunea atât asupra Rusiei, cât și asupra Belarusului. 

(REUTERS - 10 martie) /opopescu/cvanatoru 

MTI: Viktor Orbán va participa la summit-ul extraordinar al Uniunii Europene 

RADOR (10 martie) - Premierul ungar, Viktor Orbán, va pleca joi după-amiază în Franța, unde șefii de stat 

și de guvern ai țărilor membre ale UE se vor reuni, la Versailles, pentru a discuta, într-o întâlnire informală, despre 

războiul din Ucraina și despre consecințele acestui conflict armat, a precizat pentru Agenția de Presă MTI șeful 

Biroului de Presă al premierului ungar, Bertalan Havasi, care a amintit că în perioada pregătirii summit-ului 

extraordinar al UE, Viktor Orbán a spus clar: "Consecințele sancțiunilor economice impuse din cauza războiului 

sunt grave, iar dacă aceste sancțiuni vor fi extinse, consecințele vor fi și mai severe. Ungaria nu poate urma 

exemplul Statelor Unite, care în această săptămână au impus sancțiuni energetice. Aceste sancțiuni ar fi pentru 

Ungaria o povară insuportabilă, astfel că nu poate fi vorba ca noi să ne alăturăm acestor sancțiuni, avem nevoie în 

continuare de gaze naturale și de petrol, care provin din Rusia". O poziție similară a fost adoptată săptămâna trecută 

și de liderii altor câteva state membre ale UE, precum și de grupuri de interes economic împotriva sancțiunilor 

impuse asupra surselor de energie rusești. (MTI - 10 martie) /rganciu/dsirbu 

REUTERS: Guvernul german nu este implicat în nicio discuție despre Ucraina dintre Gerhard 

Schroeder și Vladimir Putin 

RADOR (10 martie) - Guvernul german nu a fost de acord cu nicio întâlnire a fostului cancelar Gerhard 

Schroeder cu Vladimir Putin, au declarat două surse guvernamentale, răspunzând unui articol de pe site-ul Politico 

conform căruia acesta purta discuții cu președintele rus la Moscova privind încheierea războiului din Ucraina. 

Întrebată despre articol, care a citat surse familiare cu problema, o sursă a spus: "Acest lucru nu a fost convenit cu 

guvernul, iar guvernul nu s-a implicat". O a doua sursă a confirmat acest lucru. (REUTERS - 10 martie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Nu există o procedură rapidă pentru aderarea la UE, a spus premierul olandez 

RADOR (10 martie) - Este important că Ucraina a solicitat intrarea în Uniunea Europeană, dar nu există o 

procedură rapidă de aderare, a declarat joi premierul olandez, Mark Rutte. Ucraina a solicitat aderarea rapidă la 

UE la scurt timp după invazia rusă de acum două săptămâni. "Ceea ce este important este că Ucraina a cerut să fie 

membră a UE (...) Nu există însă nicio procedură rapidă pentru a deveni membră a UE", le-a spus dl Rutte 

jurnaliștilor la intrarea la un summit al liderilor UE. (REUTERS - 10 martie) /opopescu/dsirbu 
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CNN: Condițiile stabilite de Putin pentru un armistițiu "nu sunt acceptabile pentru nimeni", 

consideră Emmanuel Macron 

RADOR (10 martie) - Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat, joi, că condițiile stabilite de 

președintele rus, Vladimir Putin, în vederea unui armistițiu în Ucraina, "nu sunt acceptabile pentru nimeni". "Nu 

întrevăd o soluție diplomatică în următoarele ore sau chiar și în următoarele zile", a declarat Macron la Versailles, 

înaintea unui summit al liderilor Uniunii Europene, care se va concentra asupra invaziei Rusiei în Ucraina, asupra 

soluțiilor la creșterea prețurilor energiei și la scăderea dependenței de gazele și petrolul din Rusia. Macron a 

precizat că posibilitatea unui armistițiu în Ucraina, în orele următoare, nu este una "realistă". "În mod clar, sunt 

optimist, însă trebuie să fiu și realist", a spus Macron. În legătură cu solicitarea Ucrainei privind o aderare 

accelerată la UE, Macron a răspuns: "Cu o țară în război? Nu cred... Să închidem ușa și să spunem "niciodată"? 

Ar fi nedrept." Președintele francez a afirmat că războiul din Ucraina este o "tragedie... o tragedie umană, politică 

și umanitară", însă a adăugat că va "duce la redefinirea completă a arhitecturii Europei". "Acestea sunt discuții 

strategice și istorice. Ele vor duce astăzi, în săptămânile și lunile următoare, la decizii istorice pentru Europa 

noastră", a spus Macron. Liderul francez s-a declarat "tulburat" de imaginile cu bombardamentul sângeros de 

miercuri, asupra unei maternități din Mariupol, din sudul Ucrainei. El a spus că, de la începutul războiului din 

Ucraina, "tragedii umanitare de acest fel au fost făcute cu numeroase ocazii". "Arme, profund letale, fără 

discernământ, au fost folosite chiar în mijlocul orașelor", a continuat Macron. (edition.cnn.com - 10 martie) 

/mbrotacel/gpodea 

CNN: Nu va exista o procedură accelerată pentru aderarea Ucrainei la UE, afirmă cancelarul 

Germaniei 

RADOR (11 martie) -  Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat că respinge ipoteza unei proceduri 

accelerate pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. "Este foarte important să continuăm să urmăm lucrurile 

pe care le-am decis în trecut", a afirmat Scholz joi, înaintea summitului UE de la Versailles, din Franța. Scholz s-

a referit la acordul de asociere pe care UE și Ucraina l-au încheiat în 2017, în scopul aprofundării relațiilor politice 

și economice. "Aceasta este calea pe care trebuie să o urmăm, a precizat liderul german. El a sugerat că este deja 

dificil să se ajungă la decizii unanime între cele 27 de state membre UE, în privința unor probleme de politică 

externă, economică și financiară, iar blocul comunitar trebuie să continue să se dezvolte în perspectivă "în legătură 

cu procesul decizional, pentru a fi posibile decizii majoritare." În declarații făcute la Versailles, înaintea 

summitului UE, și premierul olandez Mark Rutte a respins apelul Ucrainei în vederea unei aderări rapide la UE. 

"Nu există o accelerare a aderării, așa ceva nu există", a spus Rutte. (edition.cnn.com - 10 martie) 

/mbrotacel/gpodea 

REUTERS: Comandanții ruși vor fi trași la răspundere pentru crime de război, susține Marea 

Britanie 

RADOR (10 martie) - Comandanții armatei ruse, ca și persoanele aflate la conducerea guvernului rus, vor 

fi trase la răspundere pentru crimele de războoi din Ucraina, a declarat joi ministerul britanic al forțelor armate. 

"Comandanții ruși să țină minte că nu doar cei de la conducerea guvernului rus sunt autorii crimelor de război", a 

declarat James Heappey pentru Sky News. "Sunt comise de-a lungul întregului lanț de comandă de către toți cei 

implicați, iar aceste atrocități sunt urmărite la televizor, sunt catalogate, iar cei responsabili vor fi trași la 

răspundere". (REUTERS - 10 martie, ora 9:12) /aionita/atataru 

RRA: Guvernul României contează pe sprijinul Comisiei Europene, al statelor membre și al altor 

parteneri pentru nevoile refugiaților 

RADOR (10 martie) - Guvernul României contează pe sprijinul Comisiei Europene, al statelor membre și 

al altor parteneri pentru a răspunde cât mai eficient nevoilor refugiaților - a afirmat astăzi premierul Nicolae Ciucă. 

El a avut o întrevedere la București cu comisarul european pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Janez 

Lenarcic. Vizita oficialului de la Bruxelles are loc în contextul operaționalizării, începând de ieri, a hub-ului 

umanitar găzduit de România la Suceava, cu sprijinul Comisiei Europene. Activarea acestui centru logistic de 

stocare și distribuție a asistenței umanitare reflectă angajamentul ferm al guvernului pentru gestionarea operativă 
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și coerentă a fluxului de refugiați care intră și rămân pe teritoriul României - a precizat, în context, premierul 

Nicolae Ciucă. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 10 martie, ora 16:03) /mcimpoaca/cvanatoru 

RRA: Miniștrii muncii din mai multe țări ale UE au semnat o declarație comună prin care se 

angajează să îi ajute pe refugiații din Ucraina 

RADOR (10 martie) - Miniștrii muncii din Cehia, Polonia, Estonia, Lituania, Letonia și România au semnat 

o declarație comună prin care se angajează să coopereze pentru a-i ajuta pe refugiații din Ucraina să se integreze 

pe piața muncii și în societate. În același context se înscrie și anunțul făcut, astăzi, de ministrul român al educației, 

potrivit căruia preșcolarii, elevii și studenții ucraineni refugiați în țara noastră se vor putea înscrie în unitățile de 

învățământ de la noi. Ei vor beneficia de drepturi similare cu cele ale cetățenilor români, de la cazare și până la 

burse. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 10 martie, ora 20:02) /schelaru 

RRA: Președintele Klaus Iohannis participă la reuniunea informală a șefilor de state și guverne 

din UE de la Versailles 

RADOR (10 martie) - Președintele Klaus Iohannis participă la reuniunea informală a șefilor de state și 

guverne din Uniunea Europeană de la Versailles, care are ca principale teme pe agendă războiul din Ucraina, 

reducerea dependenței Europei de gazul rusesc și apărarea comună. Corespondenta RRA, Daniela Coman, 

transmite că sunt, încă, divergențe între statele Uniunii pe tema reducerii dependenței de gaze din Rusia. Liderii 

europeni au exclus o aderare rapidă a Ucrainei la Uniunea Europeană, premierul olandez, Mark Rutte, amintind 

că nu există o asemenea procedură. Pe agendă se află și cererile de aderare depuse recent de Republica Moldova 

și Georgia. Președintele României îi va informa pe partenerii săi despre cum gestionează țara noastră fluxurile de 

migranți ucraineni, precum și despre funcționarea Centrului logistic de la Suceava, care va colecta ajutoare 

umanitare din întreaga Europă pentru Ucraina. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 10 martie, ora 22:04) 

/cpodea/gpodea 

RRA: America este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul NATO (Kamala Harris) 

RADOR (10 martie) - Aflată în Polonia astăzi, vicepreședintele SUA, Kamala Harris, a declarat că America 

este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul NATO. Doamna Harris a mai promis că Ucraina va continua 

să primească tot ajutorul de care are nevoie. Ar trebui să existe o anchetă cu privire la conduita Rusiei în războiul 

din Ucraina - a declarat vicepreședintele SUA, condamnând ceea ce a descris drept atrocități de proporții 

inimaginabile. Vicepreședinta Statelor Unite, doamna Kamala Harris, urma să discute astăzi cu Polonia pe tema 

obligării Rusiei să plătească pentru invazia din Ucraina. Harris a mai afirmat că Polonia face lucruri extraordinare 

pentru refugiații care au fugit din Ucraina, din fața războiului, conform Agerpres. Vicepreședintele SUA se va afla 

deci mâine în vizită în România, va avea o întrevedere cu președintele Klaus Iohannis. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 10 martie, ora 22:33) /schelaru 

RRA: Convorbire telefonică Lloyd Austin-Vasile Dîncu 

RADOR (11 martie) - Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, i-a cerut aseară într-o convorbire 

telefonică omologului său român, Vasile Dîncu, să continue eforturile de coordonare a răspunsului României cu 

cel al aliaților din NATO la invadarea neprovocată și nepremeditată a Ucrainei de către Rusia - se arată într-un 

comunicat al Pentagonului. Cei doi lideri au apreciat în mod deosebit curajul poporului ucrainean, reflectat în 

unitatea de neclintit a aliaților NATO și au recomandat un amplu angajament în ceea ce privește furnizarea de 

ajutor umanitar și asistență de securitate Ucrainei. Secretarul american al apărării a elogiat intenția României de a 

găzdui un hub de asistență umanitară logistică și a discutat despre propunerea Franței de constituire a unui grup 

multinațional de luptă în România. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 11 martie, ora 00:03) /gpodea 

REUTERS: Miniștrii de externe din Rusia și Ucraina se întâlnesc în Turcia 

RADOR (10 martie) - Miniștrii de externe din Rusia și Ucraina se vor întâlni în Turcia, în cadrul primelor 

discuții la nivel înalt dintre cele două țări de când Moscova și-a invadat vecinul. Ankara speră că întâlnirea ar putea 

marca un punct de cotitură în conflictul în desfășurare. Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, s-a declarat 
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rezervat în privința ajungerii la un acord de încetare a focului sau la alte rezultate după întâlnirea cu omologul rus, 

Serghei Lavrov, în marja unui forum diplomatic din Antalya. Invazia Rusiei a dus la refugierea a peste 2 milioane 

de oameni, iar Organizația Națiunilor Unite avertizează că situația este cea mai rapidă criză umanitară din Europa 

de după al Doilea Război Mondial. (REUTERS - 10 martie) /aboboc/lbadiu 

RBC: Dmitro Kuleba și Serghei Lavrov se vor întâlni joi, în Antalya, Turcia 

RADOR (10 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, și omologul său rus, Serghei Lavrov, 

se vor întâlni joi, 10 martie, la Antalya, Turcia, aceasta fiind practic prima lor întrevedere bilaterală, de la 

declanșarea războiului de Rusia împotriva Ucrainei și până în momentul de față. Pentru prima dată, de la începutul 

războiului dintre Rusia și Ucraina, negocierile dintre cele două țări ajung la nivel de ministere de externe. Joi, 

Antalya, Turcia, va găzdui o întâlnire a miniștrilor de externe Dmitro Kuleba și Serghei Lavrov, relatează Agenția 

de presă RBC-Ucraina. Potrivit ministrului turc de externe, Mevlüt Çavușoğlu, Antalya va găzdui un summit 

trilateral cu participarea lui Kuleba și Lavrov, iar al treilea ministru de externe care va participa va fi chiar ministrul 

turc, Mevlüt Çavușoğlu. Potrivit acestuia, omologii săi ucrainean și rus au dorit ca Mevlüt Çavușoğlu să participe 

și el la această întâlnire. "Scopul nostru este să oprim conflictul cât mai curând posibil. Am depus eforturi pentru 

a-i aduce la întâlnire pe interlocutorii noștri rus și ucrainean. Înainte de conflict, am menținut contactele fără a le 

întrerupe, dar în timpul războiului, am consolidat și mai mult această activitate", a spus Mevlüt Çavușoğlu. 

Principalul subiect al negocierilor de joi, potrivit părții ucrainene, este încetarea ostilităților și retragerea forțelor 

armate ruse din Ucraina. Potrivit ministrului ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, în cadrul întâlnirii sale cu 

Lavrov va discuta despre încetarea ostilităților și retragerea forțelor armate ruse din Ucraina. "Trebuie să discutăm, 

deoarece războiul continuă și trebuie oprit, dar a discuta nu înseamnă a renunța", a susținut Kuleba și a adăugat că 

dorește să asculte argumentele ministrului rus de externe. Care sunt solicitările autorităților de la Kiev? La 

discuțiile de la Antalya, partea ucraineană va înainta trei revendicări importante: încetarea focului, eliberarea 

teritoriilor ocupate și rezolvarea problemelor umanitare. În același timp, Kuleba înțelege că nu trebuie să se aștepte 

la progrese de la întâlnirea sa cu Lavrov, dar intenționează să profite la maximum de această oportunitate. Recep 

Tayyip Erdoğan, președintele Turciei, speră că întâlnirea de astăzi va deveni începutul reglementării conflictului 

și va da undă verde reglementării, în special, instituirii unui regim prelungit de liniște. ''Poziția Turciei de țară-

cheie care este capabilă să discute cu ambele părți (Ucraina și Rusia - n.red.) este extrem de apreciată în întreaga 

lume'', a mai afirmat Recep Tayyip Erdoğan, președintele Turciei. (www.rbc.ua - 10 martie). /vdraguta/avladucu 

RIA NOVOSTI: Turcia speră că vor fi progrese la discuțiile purtate joi de Lavrov și Kuleba în 

Antalya 

RADOR (10 martie) - Turcia speră că se vor înregistra progrese la discuțiile purtate joi de miniștrii de 

externe ai Rusiei și Ucrainei la Antalya. Turcia speră că la negocierile programate pentru joi, 10 martie, între 

miniștrii de externe ai Rusiei și Ucrainei, Serghei Lavrov și respectiv Dmitro Kuleba, la Antalya, părțile vor 

înregistra progrese, a declarat pentru Agenția de presă RIA NOVOSTI, Alparslan Bayraktar, ministrul adjunct al 

energiei și resurselor naturale din Turcia. "Joi, miniștrii de externe Lavrov și Kuleba se vor întâlni la Antalya. Voi 

fi și eu acolo. Sper că se vor face unele progrese în discuțiile privind reglementarea pașnică", a spus Bayraktar, în 

marja conferinței internaționale de energie CERAWeek de la Houston. Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al 

Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a declarat anterior că este programată o întâlnire între Lavrov și Kuleba, în 

marja Forumului diplomatic de la Antalya, cu participarea ministrului turc de externe Mevlüt Çavușoğlu. Ulterior, 

Kuleba a confirmat că întâlnirea a fost programată pentru 10 martie. (www.ria.ru - 10 martie) /vdraguta/asalar 

RBC: Întâlnirea miniștrilor de externe ucrainean și rus va începe la ora 10:00 

RADOR (10 martie) - Întâlnirea dintre ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, și omologul său rus, 

Serghei Lavrov, este programată să înceapă la ora 10:00, în Antalya - a anunțat, joi dimineață, Oleg Nikolenko, 

purtăorul de cuvânt al MAE de la Kiev. Potrivit acestuia, la discuțiile cu omologul său turc, Mevlüt Çavușoğlu, 

ministrul ucrainean de externe a subliniat trei aspecte cheie asupra cărora va insista la întâlnirea trilaterală cu 

participarea lui Lavrov: încetarea imediată a focului, îmbunătățirea situației umanitare din Mariupol, Harkiv, Sumi, 

Volnovaha și alte orașe ucrainene și retragerea trupelor ruse din Ucraina. (www.rbc.ua - 10 martie) /sdan/atataru 
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BBC: Miniștrii de externe ai Rusiei și Ucrainei au ajuns în Antalya 

RADOR (10 martie) - Miniștrii de externe ai Rusiei și Ucrainei au ajuns în Antalya, unde vor avea discuții 

despre situația din Ucraina. Va fi prima întâlnire față în față la un asemenea nivel, de la începutul invaziei Rusiei. 

Dmitro Kuleba și Serghei Lavrov se vor întâlni în marja unei conferințe diplomatice, în sudul Antalyei. 

Corespondentul BBC de la Moscova transmite că sunt speranțe relativ scăzute ale deblocării negocierilor dintre 

cele două state: "Poziția Kremlinului nu s-a schimbat, așa încât sunt puține speranțe și un optimism relativ în acest 

moment. Cererile Kremlinului sunt aceleași, vor să fie recunoscute cele două republici separatiste din estul 

Ucrainei și a Crimeii ca teritoriu rusesc, pe care Rusia a anexat-o în 2014. Vor demilitarizarea Ucrainei și 

promisiunea că țara nu se va alătura niciodată Alianței NATO sau UE. Acestea sunt solicitările pe care Ucraina le 

consideră de neacceptat". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, ora 10:00) /aboboc/asalar 

TASS: Întâlnirea consacrată situației din Ucraina, care are loc în Turcia, ar putea dura 90 de 

minute 

RADOR (10 martie) - Întâlnirea consacrată situației din Ucraina, care are loc în Turcia, ar putea dura 90 de 

minute, după care vor fi organizate două conferințe de presă separate ale miniștrilor de externe ai Federației Ruse 

și ai Ucrainei. Întâlnirea trilaterală privind Ucraina, care se desfășoară în provincia turcă Antalya, ar putea dura 90 

de minute, urmată fiind de două conferințe de presă separate ale miniștrilor de externe rus și ucrainean, Serghei 

Lavrov și, respectiv Dmitro Kuleba, a declarat pentru Agenția de presă TASS, joi, o sursă familiarizată cu 

organizarea negocierilor. ''Ne așteptăm ca întâlnirea să dureze 90 de minute. După aceasta, vor avea loc două 

conferințe de presă separate ale miniștrilor de externe ai Rusiei și Ucrainei. După cum se preconizează, întâlnirea 

va începe la ora 11:00 (coincide cu ora Moscovei - nota TASS), a specificat sursa, citată de agenție. Dmitri Peskov, 

purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, a remarcat mai devreme că întâlnire  miniștrilor de externe 

rus și ucrainean este foarte importantă pentru procesul de negocieri dintre Moscova și Kiev. (Agenția de presă 

TASS - 9  martie) /vdraguta/avladucu 

TASS: În Antalya a început întâlnirea miniștrilor de externe ai Rusiei și Turciei 

RADOR (10 martie) - Întâlnirea dintre miniștrii de externe rus și turc, Serghei Lavrov și, respectiv Mevlüt 

Çavușoğlu a început joi la Antalya, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria 

Zaharova, pe canalul său Telegram. ''Întâlnirea miniștrilor de externe ai Rusiei și Turciei a început la Antalya'', a 

informat Zaharova. Întâlnirea se desfășoară fără a se respecta protocolul obișnuit pentru astfel de întrevederi. 

Lavrov participă joi la un forum diplomatic la Antalya. În marja acestui eveniment, este programată și o întâlnire 

între șeful misiunii diplomatice ruse și ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, cu participarea lui 

Mevlüt Çavușoğlu  (Agenția de presă TASS - 10  martie) /vdraguta/atataru 

TASS: Negocierile dintre Lavrov și Kuleba au început în Antalya 

RADOR (10 martie) - Negocierile dintre Lavrov și Kuleba au început în Antalya. La întâlnire participă și 

ministrul turc de externe Mevlüt Çavușoğlu. Negocierile dintre miniștrii de externe ai Federației Ruse și ai 

Ucrainei, Serghei Lavrov și, respectiv, Dmitro Kuleba, au început în Antalya, în marja unui forum diplomatic, a 

declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe Maria Zaharova, pe canalul său Telegram. 

La întâlnire participă și ministrul turc de externe Mevlüt Çavușoğlu. Imaginea postată de Zaharova arată cum 

miniștrii stau la o masă în formă de U, în centrul căreia se află Mevlüt Çavușoğlu, iar Lavrov și Kuleba stau față 

în față. Lavrov va susține o conferință de presă în urma discuțiilor purtate cu Kuleba. (Agenția de presă TASS - 

10  martie) /vdraguta/atataru 

REUTERS: Ministrul de externe ucrainean are așteptări reduse de la întâlnirea din Antalya cu 

omologul său rus 

RADOR (10 martie) - Miniștrii de externe ai Rusiei și Ucrainei se întâlnesc în Turcia în cadrul primelor 

discuții la nivel înalt dintre cele două țări de când Moscova și-a invadat vecinul. Înaintea discuțiilor, Kuleba l-a 

îndemnat pe Lavrov să aibă o abordare "cu bună-credință, nu dintr-o perspectivă propagandistică". "Voi spune 

sincer că așteptările mele de la discuții sunt reduse", a spus Kuleba într-o declarație video de miercuri. "Suntem 
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interesați de o încetare a focului, de eliberarea teritoriilor noastre și al treilea punct este rezolvarea tuturor 

problemelor umanitare", a mai adăugat el. Moscova a spus că toate cererile sale - inclusiv ca Kievul să adopte o 

poziție neutră și să renunțe la aspirațiile de a adera la alianța NATO - trebuie îndeplinite pentru a pune capăt 

atacului. Delegațiile celor două țări au purtat anterior trei runde de discuții. În ciuda unor semne pozitive privind 

coridoarele umanitare, negocierile au avut un impact redus. (REUTERS - 10 martie, ora 11:00) /aboboc/atataru 

TASS: China speră în "negocieri serioase" între miniștrii de externe ai Rusiei, Turciei și Ucrainei 

RADOR (10 martie) - Beijingul și-a exprimat convingerea că părțile vor reuși să stabilească o cooperare. 

Autoritățile chineze speră în ''negocieri serioase'' între șefii diplomațiilor externe ai Rusiei, Turciei și Ucrainei, la 

Antalya, a anunțat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian. ''În ceea ce privește 

întâlnirea trilaterală a miniștrilor de externe ai Rusiei, Turciei și Ucrainei, sperăm că părțile interesate vor fi 

capabile să asigure o cooperare bazată pe principiile respectului reciproc și să poarte negocieri serioase, și să aducă 

o contribuție pozitivă în procesul de reglementare pașnică'', a declarat oficialul chinez, în cadrul unui briefing. 

Potrivit lui Zhao Lijian, Beijingul salută ''orice eforturi ale politicii externe'' ale Moscovei și Kievului menite să 

rezolve criza. El a mai menționat că aceasta este prima întâlnire la nivel înalt a diplomaților ruși și ucraineni, de la 

începutul operațiunii militare a Federației Ruse în Ucraina. (Agenția de presă TASS - 10  martie) /vdraguta/atataru 

BBC: Așteptări minime pentru întâlnirea dintre Dmitro Kuleba și Serghei Lavrov 

RADOR (10 martie) - Dmitro Kuleba și Serghei Lavrov se întâlnesc înaintea unei conferințe diplomatice în 

orașul turc Antalya. Ucraina dorește să discute despre o încetare a focului, integritate teritorială și ajutor umanitar. 

Moscova a susținut că va înceta luptele doar dacă Ucraina renunță la Crimeea și Donbas și dacă renunță la aderarea 

la UE și NATO. Ambele părți au intrat în discuții cu așteptări slabe, din cauza intensității luptelor care au loc în 

acest moment. Interesant este însă faptul că discuțiile au loc, ceea ce înseamnă că ambele părți consideră că au un 

motiv de discuție. Faptul că atât Dmitro Kuleba cât și Serghei Lavrov se află la negocieri înseamnă că poate ar fi 

dispuși să asculte ce are partea opusă de spus. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, ora 11:00) 

/aionita/avladucu 

TASS: Mevlüt Çavușoğlu a anunțat că a purtat discuții cu Dmitro Kuleba, înaintea unei întâlniri 

trilaterale privind criza din Ucraina 

RADOR (10 martie) - La Antalya are loc o întâlnire a miniștrilor de externe ai Rusiei și Ucrainei, Serghei 

Lavrov, respectiv Dmitro Kuleba, la care participă și șeful diplomației turce, Mevlüt Çavușoğlu. Ministrul turc de 

externe, Mevlüt Çavușoğlu, a declarat că a purtat discuții cu omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, joi, la 

Antalya. ''Am purtat discuții cu Dmitro Kuleba, în ajunul întâlnirii trilaterale'', a scris el pe pagina sa de Twitter. 

În urma discuțiilor, miniștrii vor susține două conferințe de presă separate. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al 

președintelui rus, Vladimir Putin, a remarcat că această întâlnire a miniștrilor de externe este foarte importantă 

pentru procesul de negocieri dintre Moscova și Kiev. (Agenția de presă TASS - 10  martie) /vdraguta/avladucu 

RBC: Negocierile dintre Dmitro Kuleba și Serghei Lavrov s-au încheiat 

RADOR (10 martie) - În Antalya s-au încheiat, joi, discuțiile dintre ministrul ucrainean de externe, Dmitro 

Kuleba, și omologul său rus, Serghei Lavrov. Potrivit RBC, negocierile privind încetarea ostilităților declanșate 

de Rusia în Ucraina au durat aproximativ o oră și jumătate. În timpul unei conferințe de presă organizate după 

negocieri, Dmitro Kuleba a remarcat că a plecat în Turcia cu două sarcini: organizarea unui culoar umanitar și 

convenirea unui armistițiu de 24 de ore pentru a rezolva problemele umanitare. Părțile nu au reușit încă să ia o 

decizie cu privire la încetarea focului. (www.rbc.ua - 10 martie) /sdan/avladucu 

INTERFAX: Miniștrii de externe ai Rusiei și Ucrainei au încheiat întâlnirea de la Antalya 

RADOR (10 martie) - Reuniunea miniștrilor de externe ai Rusiei și Ucrainei, Serghei Lavrov și, respectiv, 

Dmitro Kuleba, care a avut loc cu participarea ministrului turc de externe, Mevlüt Çavușoğlu, s-a încheiat. Ea a 

durat mai bine de o oră și jumătate, transmite corespondentul Interfax în Turcia. Negocierile au început la ora 

11:15 (ora Moscovei). Înainte de aceasta, Mevlüt Çavușoğlu a avut întâlniri separate cu Lavrov și Kuleba. 
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Discuțiile au început fără accesul jurnaliștilor, doar câțiva cameramani și fotografi au fost lăsați să intre. La finalul 

întâlnirii, șefii ministerelor de externe din Rusia și Ucraina vor susține conferințe de presă separate. 

(www.interfax.ru  - 10 martie) /vdraguta/lbadiu 

TASS: Lavrov a susținut în cadrul conferinței de presă că Rusia nu a atacat Ucraina și nu 

intenționează să atace alte țări 

RADOR (10 martie) - În cadrul conferinței de presă de joi, de la Antalya, Turcia, ministrul rus de externe, 

Serghei Lavrov, a declarat că Rusia nu a atacat Ucraina și nu intenționează să atace alte țări. Un atac al părții 

ucrainene asupra celor două republici autoproclamate Luhansk și Donețk era planificat cu atenție pentru luna 

aceasta  - a adăugat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. (Agenția de presă TASS - 10  martie) 

/vdraguta/avladucu 

TASS: Lavrov a susținut, în cadrul conferinței de presă, că Maternitatea din Mariupol a fost 

folosită ca bază de Batalionul Azov 

RADOR (10 martie) - În cadrul conferinței de presă de joi, de la Antalya, Turcia, ministrul rus de externe, 

Serghei Lavrov, a declarat că Maternitatea din Mariupol a fost folosită ca bază de Batalionului Azov. Maternitatea 

din Mariupol a fost folosită ca bază de Batalionului Azov, Federația Rusă a transmis date către ONU, în urmă cu 

câteva zile', a adăugat  Lavrov. (Agenția de presă TASS - 10  martie) /vdraguta/avladucu 

REUTERS: Ministrul ucrainean de externe, Kuleba, după întâlnirea cu Serghei Lavrov 

RADOR (10 martie) - Ministrul ucrainean de externe a afirmat că i se pare că Lavrov are o impresie diferită 

despre ce face un ministru de externe în această criză. Kuleba a afirmat că Lavrov a deschis problema securității 

nucleare și a discuțiilor tripartite. El a susținut că i-a spus lui Lavrov că înainte de sosirea soldaților ruși totul 

decurgea bine la centralele nucleare ucrainene. Ministrul ucrainean a afirmat că speră ca Lavrov să discute, în 

urma convorbirilor, cu guvernul și armata și că va asculta apelurile din partea civililor. Kuleba a mai afirmat că 

lista de cerințe ale lui Lavrov reprezintă, în fapt, capitularea. (REUTERS - 10 martie) /aionita/avladucu 

TASS: Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov: Occidentul poate trăda pe oricine în orice 

moment 

RADOR (10 martie) - Occidentul poate trăda pe oricine în orice moment - a declarat joi ministrul rus de 

externe, Serghei Lavrov, în cadrul conferinței de presă de la Antalya, Turcia. Rusia va ieși din situația cu Ucraina, 

înțelegând faptul că Occidentul nu poate fi un partener de încredere - a mai susținut ministrul rus de externe, 

Serghei Lavrov, în cadrul conferinței de presă. (Agenția de presă TASS - 10  martie) /vdraguta/avladucu 

RADOR: Șeful diplomației ucrainene, în urma negocierilor cu omologul său rus: "Ucraina nu se 

va preda" 

RADOR (10 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat, joi, în Antalya, în urma 

discuțiilor cu omologul său rus, Serghei Lavrov, că Ucraina nu poate opri războiul, dacă țara care a început 

agresiunea nu are voința de a pune capăt ostilităților. "Astăzi (joi, n.r.), am auzit că Rusia condiționează încetarea 

focului de îndeplinirea cerințelor anunțate de președintele Putin față de Ucraina. În legătură cu acest lucru, vreau 

să reiterez că Ucraina nu s-a predat, nu se predă și nu se va preda! Noi suntem deschiși diplomației, căutăm soluții 

diplomatice, dar, atât timp cât acestea nu există, ne vom apăra pământul și oamenii de agresiunea rusă. Sper că 

formatul de astăzi va continua, iar eu sunt pregătit în acest sens, dacă și partea rusă va fi pregătită pentru discuții 

de fond și nu de reluarea tezelor propagandistice despre Ucraina. Avem nevoie de discuții serioase, fără clișee. 

Atunci când partea rusă va fi pregătită pentru astfel de discuții, eu, de asemenea, voi fi dispus să le continui. Vom 

face totul pentru pace, pentru salvarea vieților cetățenilor noștri" - a declarat șeful diplomației ucrainene, potrivit 

imaginilor video transmise pe YouTube de postul Perși Kanal. /sdan/avladucu 
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TASS: Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov: Occidentul poate trăda pe oricine în orice 

moment 

RADOR (10 martie) - În cadrul conferinței de presă de joi, de la Antalya, Turcia, ministrul rus de externe, 

Serghei Lavrov a anunțat că el și omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, au abordat posibilitatea demarării unor 

negocieri între președinții celor două state, Rusia și Ucraina, Vladimir Putin și, respectiv, Volodimir Zelenski. 

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în cadrul conferinței de presă de joi, de la Antalya, Turcia, nu a oferit 

alte detalii despre aceste negocieri dintre președinții rus și ucrainean. (Agenția de presă TASS - 10  martie) 

/vdraguta/avladucu 

REUTERS: Ministrul ucrainean de externe cere "coridoare umanitare" pentru Mariupol 

RADOR (10 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a cerut Rusiei joi să permită 

evacuarea civililor din orașul asediat Mariupol, printr-un "coridor umanitar". În discuțiile pe care le-a purtat în 

Turcia cu ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, Kuleba a afirmat că Ucraina este pregătită pentru diplomație, 

dar și să se apere. (REUTERS - 10 martie) /aionita/avladucu 

REUTERS: Trupele rusești trebuie să părăsească centralele ucrainene, i-a spus ministrul 

ucrainean Kuleba lui Lavrov 

RADOR (10 martie) - Trupele rusești trebuie să părăsească teritoriul centralelor nucleare și de gaz din 

Ucraina, a afirmat ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, joi, după primele discuții la nivel înalt dintre 

Rusia și Ucraina de la invadarea Ucrainei de către Moscova. În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc în 

Turcia, Kuleba a afirmat că i-a spus lui Lavrov că Ucraina nu avea probleme de securitate nucleară înainte de 

invazia rusă, după ce ministrul rus a ridicat problema, în timpul discuțiilor. (REUTERS - 10 martie) /aionita/lbadiu 

TASS: Lavrov a anunțat că el și omologul său ucrainean au abordat posibilitatea demarării unor 

negocieri între președinții celor două state 

RADOR (10 martie) - În cadrul conferinței de presă de joi, de la Antalya, Turcia, ministrul rus de externe, 

Serghei Lavrov, a anunțat că el și omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, au abordat posibilitatea demarării unor 

negocieri între președinții celor două state, Rusia și Ucraina, Vladimir Putin și, respectiv, Volodimir Zelenski. 

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în cadrul conferinței de presă de joi, de la Antalya, Turcia, nu a oferit 

alte detalii despre aceste negocieri dintre cei doi lideri rus și ucrainean. (Agenția de presă TASS - 10  martie) 

/vdraguta/lbadiu 

TASS: Lavrov a numit declarațiile despre atacul Rusiei asupra țărilor baltice un "fake tipic 

britanic" 

RADOR (10 martie) - În cadrul conferinței de presă de joi, de la Antalya, Turcia, ministrul rus de externe, 

Serghei Lavrov, a anunțat că declarațiile despre atacul rusesc asupra țărilor baltice sunt un 'fake tipic britanic'. 

Amintim că joi la Antalya, Turcia, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat că el și omologul său 

ucrainean, Dmitro Kuleba, au abordat posibilitatea demarării unor negocieri între președinții celor două state, 

Rusia și Ucraina, Vladimir Putin și, respectiv, Volodimir Zelenski. (Agenția de presă TASS - 10  martie) 

/vdraguta/avladucu 

RBC: Serghei Lavrov susține că Rusia nu a atacat Ucraina 

RADOR (10 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, joi, că Rusia nu a atacat Ucraina. 

De asemenea, potrivit lui Lavrov, conducerea țării sale nu intenționează să invadeze alte state. "Nu intenționăm să 

atacăm alte țări, nici nu am atacat Ucraina" - a afirmat Lavrov, în Antalya, la o conferință de presă susținută după 

negocieri cu omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba. (www.rbc.ua - 10 martie) /sdan/avladucu 
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REUTERS: Dialogul Turciei cu Ucraina și Rusia este important, i-a spus președintele Erdoğan  

omologului său american 

RADOR (10 martie) - Președintele turc Tayyip Erdoğan  a discutat joi la telefon cu președintele american, 

Joe Biden și i-a spus acestuia că este important ca Ankara să mențină dialogul atât cu Ucraina, cât și cu Rusia, 

pentru a preveni agravarea crizei. Potrivit unui comunicat al cabinetului dlui Erdoğan , acesta i-a spus lui Joe Biden 

că rolul de mediator al Turciei în căutarea unei soluții este de asemenea important. (REUTERS - 10 martie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Este timpul ca sancțiunile nedrepte împotriva industriei de apărare a Turciei să fie 

ridicate, consideră președintele Erdoğan  

RADOR (10 martie) - Președintele turc Tayyip Erdoğan  i-a spus omologului său american, Joe Biden, în 

cursul unei discuții telefonice de joi, că a sosit timpul să fie ridicate toate sancțiunile "nedrepte" impuse industriei 

de apărare a Turciei. Potrivit unui comunicat al cabinetului dlui Erdoğan , acesta i-a mai spus lui Joe Biden că 

Turcia se aștepta ca solicitarea sa de a achiziționa 40 de avioane de luptă F-16 noi și de a moderniza flota aeriană 

existentă să fie finalizată cât mai curând posibil. (REUTERS - 10 martie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Mevlüt Çavușoğlu îndeamnă "să nu se aștepte miracole" de la convorbirile dintre Lavrov 

și Kuleba 

RADOR (10 martie) - Turcia îndeamnă să nu se aștepte la rezultate după convorbirile purtate în Antalya 

între miniștrii de externe ai Rusiei și Ucrainei, Serghei Lavrov și Dmitro Kuleba, a anunțat, joi, ministrul turc de 

externe Mevlüt Çavușoğlu, care a participat și el la discuții. "Nu trebuie să ne așteptăm la miracole de la această 

întâlnire, dar este foarte important că au început contacte la acest nivel. Acestea au fost primele negocieri la nivel 

ministerial. Nu existau așteptări, nici din partea mea, ca toate cerințele să fie luate în calcul" - a subliniat ministrul 

turc de externe, în timpul unei conferințe de presă la Antalya. Mevlüt Çavușoğlu a subliniat că speră, totuși, ca 

până la urmă "dialogul să fie transferat la nivelul liderilor" Rusiei și Ucrainei. "Deciziile privind unele chestiuni 

trebuie transferate la nivelul liderilor. Vedem că ambele părți au încredere în noi. Pentru a trece la negocieri între 

lideri, mai trebuie să desfășurăm contacte tehnice pe această temă" - a adăugat Çavușoğlu. Șeful diplomației turce 

și-a exprimat speranța că dialogul "între părți va continua în paralel cu măsuri de creștere a încrederii reciproce și 

că, în cele din urmă, acest lucru va duce la un rezultat". "După cum am spus deja, nu există altă opțiune" - a declarat 

Çavușoğlu. (www.tass.ru - 10 martie) /ssirbu/gpodea 

REUTERS: Convorbire telefonică Joe Biden - Recep Tayyip Erdoğan, pe tema conflictului din 

Ucraina 

RADOR (10 martie) - Președintele Statelor Unite, Joe Biden și omologul său turc, Recep Tayyip Erdoğan, 

au discutat despre "îngrijorarea lor comună" legată de invazia Rusiei în Ucraina și și-au reafirmat sprijinul pentru 

Ucraina, în cadrul unei convorbiri telefonice purtate joi, a comunicat Casa Albă. Biden și-a exprimat "aprecierea" 

față de eforturile Turciei de a susține o soluționare diplomatică a conflictului, precizează comunicatul Casei Albe. 

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jen Psaki, a adăugat că discuția telefonică a durat aproximativ o oră. 

(REUTERS - 10 martie, ora 20:12) /mbrotacel/gpodea 

REUTERS: Joe Biden va discuta telefonic cu Tayyip Erdoğan  pe tema Rusiei și Ucrainei (Casa 

Albă) 

RADOR (10 martie) - Președintele SUA, Joe Biden, va purta o convorbire telefonică cu președintele Turciei, 

Tayyip Erdoğan , pentru a discuta despre cele mai recente evoluții legate de Rusia și Ucraina, a transmis Casa 

Albă. (REUTERS - 10 martie) /cstoica/sdm2 



885 

 

REUTERS: Antony Blinken și Dmitro Kuleba au discutat telefonic despre securitate suplimentară 

și sprijin umanitar pentru Ucraina 

RADOR (10 martie) - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, și ministrul de externe ucrainean, Dmitro 

Kuleba, au purtat miercuri o discuție telefonică despre securitate suplimentară și sprijin umanitar pentru Ucraina 

după invazia Rusiei, a transmis Departamentul de Stat, printr-un comunicat. Blinken și Kuleba au discutat, de 

asemenea, despre "atacuri imorale ale Rusiei, care dăunează centrelor de populație", se precizează în comunicat. 

Rusia numește acțiunea sa în Ucraina drept "operațiune specială". (REUTERS - 10 martie) /cstoica/sdm2 

KORRESPONDENT: Antony Blinken compară situația din Mariupol cu Blocada Leningradului 

RADOR (10 martie) - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a comparat ceea ce se întâmplă acum la 

Mariupol cu Blocada Leningradului, din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Blinken a postat în acest sens 

pe Twitter două fotografii, una din perioada asediului asupra Leningradului și o alta cu situația actuală din orașul 

ucrainean Mariupol, supus unei blocade din partea armatei ruse. "Fiecare rus știe despre blocada Leningradului 

din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Din păcate, istoria s-a repetat, dar, acum, guvernul rus înfometează 

fără milă orașele ucrainene" - a scris Antony Blinken. (www.korrespondent.net - 10 martie) /sdan/asalar 

REUTERS: Vicepreședintele SUA a spus că ar trebui să fie investigat comportamentul Rusiei în 

război 

RADOR (10 martie) - Ar trebui să existe o anchetă cu privire la conduita Rusiei în războiul din Ucraina, a 

declarat joi vicepreședintele SUA, Kamala Harris, în timpul unei vizite în capitala Poloniei, Varșovia, condamnând 

totodată ceea ce a descris drept "atrocități de proporții inimaginabile". "Sigur că ar trebui declanșată o investigație 

și ar trebui să urmărim cu toții și nu am nicio îndoială că ochii lumii sunt ațintiți asupra acestui război și asupra a 

ceea ce a făcut Rusia în ceea ce privește această agresiune și aceste atrocități", a spus ea în cursul unei conferințe 

de presă. Autoritățile din Rusia descriu acțiunile militare din Ucraina ca pe o operațiune militară specială menită 

a dezarma țara vecină și a-i elimina pe liderii acesteia, pe care îi consideră periculoși. (REUTERS - 10 martie) 

/opopescu/dsirbu 

BBC: Vicepreședintele SUA a promis că Ucraina va continua să primească tot ajutorul de care are 

nevoie 

RADOR (10 martie) - Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, care efectuează o vizită în Polonia, a declarat 

că America este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul NATO. Ea a mai promis totodată că Ucraina va 

continua să primească tot ajutorul de care are nevoie. Vicepreședintele a spus că atacurile rusești au provocat 

"atrocități de proporții inimaginabile" și a cerut declanșarea unei anchete internaționale în acest sens. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, ora 17:05) /opopescu/dsirbu 

BBC: China a recunoscut, aparent pentru prima dată, că invazia rusă din Ucraina este un război 

RADOR (10 martie) - China a recunoscut, aparent pentru prima dată, că invazia rusă din Ucraina este un 

război. Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a folosit joi acest cuvânt în cursul mai multor discuții cu omologii 

săi din Franța și Italia. Administrația de la Beijing, unul dintre principalii susținători ai Rusiei, nu a condamnat 

însă acțiunile Moscovei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, ora 16:04) /opopescu/dsirbu 

BBC: Războiul din Ucraina determină reducerea fondurilor pentru gestionarea altor crize, 

precum conflicte sau secete 

RADOR (10 martie) - Agențiile umanitare și-au exprimat îngrijorările conform cărora războiul din Ucraina 

i-a determinat pe donatori să reducă fondurile pentru gestionarea altor situații de urgență, între care conflicte 

armate și secete. În regiunea Sahel din Africa de vest, o intensificare a insurgenței jihadiste îi forțează pe oameni 

să își părăsească locuințele, însă organizațiile umanitare din Burkina Faso, inclusiv Consiliul Norvegian pentru 

Refugiați și Oxfam, au anunțat că donatorii au redus finanțarea cu 70%. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 10 

martie, ora 16:06) /opopescu/dsirbu 
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TASS: AIEA a reușit să demareze un dialog între Federația Rusă și Ucraina privind siguranța 

centralelor nucleare ucrainene 

RADOR (10 martie) - Prima încercare de a începe un dialog între Rusia și Ucraina pe tema asigurării 

securității centralelor nucleare ucrainene a fost realizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică 

(AIEA), dar mai sunt multe lucruri de făcut, a declarat, joi, directorul general al AIEA, Rafael Grossi. Anterior, 

acesta a purtat discuții cu miniștrii de externe ai Ucrainei și Rusiei, Dmitro Kuleba și Serghei Lavrov, în Turcia, 

pe tema asigurării securității exploatării centralelor nucleare ucrainene din cauza operațiunii militare ruse. Potrivit 

afirmațiilor sale, el a purtat discuții constructive în Turcia. "Primul meu obiectiv a fost stabilirea unui dialog direct 

la cel mai înalt nivel /... / Acest lucru a fost atins. Am avut întâlniri importante" - a declarat Grossi. "Ambele părți 

sunt de acord că inițiativa noastră ar trebui sprijinită, că trebuie făcut ceva, ambele părți sunt gata să colaboreze cu 

AIEA pentru a concretiza acest lucru într-un format agreat" - a adăugat Grossi, răspunzând la întrebarea dacă s-a 

reușit atingerea unui acord privind asigurarea securității centralelor nucleare din Ucraina. După cum a precizat 

Grossi, întâlnirile desfășurate joi reprezintă prima realizare a AIEA, iar lucrările vor fi continuate în zilele 

următoare. "Ucraina și Rusia au acceptat să colaboreze cu noi" - a subliniat Grossi. (www.tass.ru - 10 martie) 

/ssirbu/gpodea 

XVIII.2 Perspectiva militară  

TASS: Întâlnire Serghei Lavrov - Rafael Grossi consacrată unor probleme legate de apărarea 

obiectivelor nucleare din Ucraina 

RADOR (10 martie) - Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov și directorul general al Agenției 

Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, au discutat, joi, în timpul întâlnirii din Antalya, o 

serie de chestiuni legate de apărarea obiectivelor nucleare din Ucraina, în contextul desfășurării unei operațiuni 

speciale ruse în această țară, a anunțat, pe canalul său Telegram, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, 

Maria Zaharova. "Serghei Lavrov și directorul general al AIEA, Rafael Grossi, au discutat o serie de probleme 

legate de asigurarea protecției fizice și a funcționării instalațiilor nucleare în contextul operațiunii militare speciale 

ruse în Ucraina" - a scris diplomatul rus. "A fost discutată situația securității la obiectivele din Ucraina. Per 

ansamblu, întâlnirea a fost constructivă" - a declarat, rândul său, Rafael Grossi. Acesta a subliniat, de asemenea, 

că "deocamdată, nu există nicio decizie" cu privire la o întâlnire trilaterală cu participarea AIEA, Federația Rusă 

și Ucraina pentru discutarea situației, "acesta fiind un subiect care se discută". Anterior, s-a anunțat că partea 

ucraineană a comis o provocare, atacând rețele electrice care alimentează cu energie centrala nucleară de la 

Cernobîl, dar specialiștii ruși au reușit să ia măsuri prompte pentru trecerea la generatoare diesel de rezervă. 

(www.tass.ru - 10 martie) /ssirbu/dsirbu 

TASS: Ministerul rus al Apărării susține că containere cu ectoparaziți de lilieci au fost transferate 

de la laboratorul din Harkiv în străinătate 

RADOR (10 martie) - Studiul materialelor intrate în posesia părții ruse confirmă faptul că peste 140 de 

containere cu ectoparaziți de lilieci au fost transferate de la laboratorul biologic din Harkiv în străinătate, a anunțat, 

joi, șeful trupelor de apărare chimică, biologică și împotriva radiaților ale Forțelor Armate Ruse, Igor Kirillov. 

"Analiza materialelor primite confirmă faptul că peste 140 de containere cu ectoparaziți de lilieci - purici și căpușe 

- au fost transferate în străinătate de la laboratorul biologic din Harkiv" - a declarat Kirillov, subliniind că 

Pentagonul este interesat, de asemenea, de insectele vector, care se pot răspândi boli infecțioase periculoase. Unul 

dintre documentele primite de Forțele Armate Ruse confirmă că toate studiile cu risc ridicat în laboratoarele 

biologice ucrainene au fost efectuate sub îndrumarea specialiștilor din SUA, a declarat Kirillov. "Unul dintre 

documente confirmă că toate studiile serioase cu risc ridicat se efectuează sub supravegherea directă a specialiștilor 

din Statele Unite ale Americii" - a declarat Kirillov. (www.tass.ru - 10 martie) /ssirbu/dsirbu 
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CNN: Rusia afirmă că China a refuzat să îi furnizeze piese de avioane (Valeri Kudinov, citat de 

TASS) 

RADOR (10 martie) - Un oficial rus de rang înalt a declarat, joi, că China a refuzat să furnizeze Rusiei piese 

de avioane, în condițiile în care Moscova încearcă să se aprovizioneze cu astfel de componente, pe fondul 

sancțiunilor severe impuse sectorului aviației. Valeri Kudinov, director în cadrul Agenției Federale de Transport 

Aerian, a afirmat, joi, că în registrul rusesc erau în jur de 70 de aeronave la sfârșitul lunii februarie, potrivit agenției 

ruse de presă TASS. Kudinov a spus că situația privind întreținerea aeronavelor și importurile de piese de schimb 

urmează să fie rezolvată, inclusiv prin procedura de reexport al componentelor, potrivit TASS. Kudinov, citat de 

TASS, a declarat: "Din câte știu… China a refuzat",  adăugând că vor fi căutate oportunități de achiziție prin 

intermediul altor state, posibil Turcia sau India. "Fiecare companie va negocia în nume propriu", a adăugat 

Kudinov. Cei mai mari producători de avioane din lume, Boeing și Airbus, au sistat furnizarea pieselor de avioane 

către companiile aeriene ruse. (edition.cnn.com - 10 martie) /mbrotacel/gpodea 

UKRAINSKA PRAVDA: Contraatac al trupelor ucrainene, în apropierea capitalei Kiev 

RADOR (10 martie) - Vadim Denisenko, un consilier din Ministerul ucrainean de Interne, a anunțat, joi 

dimineață, că Forțele Armate ale Ucrainei au lansat un contraatac în apropierea Kievului, distrugând cinci tancuri 

ale invadatorilor ruși. "Noaptea a fost destul de grea, dar putem spune că armata ucraineană a lansat un contraatac 

lângă Kiev. Am distrus cinci tancuri. Dimineața, la Kiev, s-au auzit tiruri de artilerie la periferia vestică a orașului. 

Înțelegem că acolo au loc lupte" - a precizat Denisenko. Ukrainska Pravda a scris anterior că soldații Forțelor 

Armate ale Ucrainei și forțele de apărare teritorială au distrus șase tancuri și un vehicul de luptă aparținând Rusiei, 

folosind sisteme antitanc ucrainene. (www.pravda.com.ua - 10 martie) /sdan/lbadiu 

RBC: Oleksi Arestovici, consilier al șefului Biroului Președintelui Ucrainei, a precizat că 250-300 

de recruți au fost capturați 

RADOR (10 martie) - Oleksi Arestovici, consilier al șefului Biroului Președintelui Ucrainei, a anunțat care 

este numărul real de recruți ruși capturați de către Forțele Armate Ucrainene. Arestovici a susținut că recruții 

capturați ''au declarat o mulțime de lucruri interesante''. Oleksi Arestovici, consilier al șefului Biroului 

Președintelui Ucrainei, a precizat că 250-300 de militari ruși, recruți, au fost capturați deja în timpul războiului din 

Ucraina, relatează RBC-Ucraina cu referire la emisiunea realizată de jurnalistul Mark Feihin. Lui Arestovici i-a 

fost însă greu să spună cifra totală a recruților pe care Rusia i-a adus în Ucraina, dar a specificat câți dintre ei sunt 

arestați. "Sunt cel puțin 250-300 numai recruți. Astăzi unii dintre ei au susținut o altă conferință de presă la Kiev, 

iar acești recruți au declarat o mulțime de lucruri interesante", a afirmat Arestovici. Așadar, au fost capturați 

recruți-cercetași ai celei de-a 15-a Brigăzi motorizate de pușcași, care au luptat anterior în Siria și în ''contingentul 

de pace'', care se afla în Nagorno-Karabah și care au luptat și în Donbas. ''Au povestit multe despre Siria și Donbas, 

despre metodele siriene aplicate în Ucraina - atunci când orașele sunt înconjurate, pentru că nu mai pot învinge 

armata, încep să încerce să învingă populația civilă, să distrugă casele. E ca la Mariupol. Au vorbit multe despre 

obiective, ei sunt din Armata a 2-a din Districtul Militar Central, au vorbit și despre ținte și obiective. Sunt foarte 

mulți recruți, au susținut ieri trei conferințe de presă la Kiev'', a adăugat Arestovici. Prizonierii de război, militarii 

din Rusia, capturați după invadarea Ucrainei, i-au adresat un mesaj lui Vladimir Putin și l-au avertizat că se vor 

întoarce împotriva lui atunci când vor reveni în Rusia. (www.rbc.ua - 10 martie) /vdraguta/atataru 

UNIAN: Cel puțin jumătate din personalul armatei ruse care participă la războiul din Ucraina 

este format din recruți (Oleksi Arestovici) 

RADOR (10 martie) - Oleksi Arestovici, consilierul șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev, susține că 

trupele ucrainene au reținut până acum 250-300 de militari ruși. "Pot spune câți dintre ei sunt în captivitate: cel 

puțin 250-300. Sunt doar recruți" - a subliniat Arestovici. Acesta a atras atenția asupra faptului că, pe 9 martie, a 

avut loc o conferință de presă la Kiev cu participarea recruților capturați de armata ucraineană. "Recruții au povestit 

multe lucruri interesante, sunt recruți-cercetași ai celei de-a 15-a Brigăzi Separate de Puști Motorizate, care au 

luptat anterior în Siria, așa-numiții 'pacificatori' din Nagorno-Karabah și foști luptători în Donbas. Au povestit 

multe despre Siria și Donbas și despre metodele siriene aplicate în Ucraina: încercuiesc orașele și, din moment ce 
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nu pot învinge armata, încearcă să învingă populația, așa cum se întâmplă acum în Mariupol" - a explicat 

consilierul. Potrivit acestuia, este greu de estimat câți recruți luptă în Ucraina, "însă nu există nicio zonă de luptă 

în care să nu fie prezenți astfel de militari". Oleksi Arestovici crede că cel puțin jumătate din personalul armatei 

ruse care participă la războiul din Ucraina este format din recruți. "Conform estimărilor mele, sunt cel puțin 

80.000-100.000 de mii de recruți" - a subliniat consilierul, adăugând că, în opinia sa, jumătate dintre soldații ruși 

care au murit în Ucraina erau recruți. (www.unian.net - 10 martie) /sdan/asalar 

RBC: Pierderile suferite de Rusia în războiul cu Ucraina 

RADOR (10 martie) - Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a actualizat, joi, bilanțul 

pierderilor înregistrate de Rusia în războiul declanșat pe teritoriul ucrainean. Începând cu data de 24 februarie, 

când a invadat Ucraina, Rusia a pierdut pe front peste 12.000 de militari. Totodată, armata ucraineană a doborât 

49 de avioane rusești, 81 de elicoptere, a distrus 335 de tancuri rusești, 1.105 blindate, 123 de sisteme de artilerie, 

56 de lansatoare de rachete, 29 de sisteme de apărare aeriană, 526 de vehicule, 3 bărci, 60 de cisterne 

transportatoare de combustibil și 7 drone. "Datele sunt în curs de actualizare. Calculul este complicat de 

intensitatea ostilităților" - subliniază armata ucraineană. (www.rbc.ua - 10 martie) /sdan/atataru 

REUTERS: Lukașenko transmite Ministerului Apărării că Armata belarusă trebuie să prevină un 

atac din spate 

RADOR (10 martie) - Lukașenko a transmis Ministerului Apărării că Armata belarusă trebuie să prevină un 

atac asupra forțelor ruse din spate, potrivit agenției de știri de stat din Belarus BelTa. Rusia și-a folosit aliatul 

Belarus ca pistă de lansare pentru invazia sa asupra Ucrainei, pe 24 februarie. Lukașenko a fost citat spunând 

șefilor apărării că aceștia trebuie să prevină orice încercare - probabil a forțelor ucrainene - de a tăia lanțul de 

alimentare pentru forțele ruse și un "atac din spate asupra rușilor". (REUTERS - 10 martie) /aionita/atataru 

RBC: Forțele ucrainene au distrus un nou convoi de blindate rusești, în apropierea Kievului 

RADOR (10 martie) - Forțele ucrainene au distrus încă o coloană de trupe ruse lângă Kiev - transmite, joi, 

agenția RBC. Pe Internet au apărut în acest sens mai multe înregistrări filmate cu drona, precum și interceptări ale 

conversaților purtate de ocupanți. (www.rbc.ua - 10 martie) /sdan/asalar 

RBC: Forțele ucrainene au mai doborât un avion rusesc 

RADOR (10 martie) - Forțele armate ucrainene au doborât încă un avion rusesc Suhoi Su-25, în noaptea de 

miercuri spre joi - au anunțat Forțele Terestre ale Ucrainei pe Facebook. Anterior, Statului Major General al 

Forțelor Armate din Ucraina a comunicat că în cele două săptămâni de război, Rusia a pierdut peste 12.000 de 

soldați, 335 de tancuri și 49 de avioane. (www.rbc.ua - 10 martie) /sdan/dsirbu 

KORRESPONDENT: Armata ucraineană a mai capturat un sistem rusesc Pantsir-S1 

RADOR (10 martie) - Militarii ucraineni din cadrul Forțelor de Operațiuni Speciale (SSO) au capturat un 

sistem mixt de rachete sol-aer cu rază scurtă și medie de acțiune Pantsir-S1. "Încă o operațiune de succes, încă un 

trofeu 'special': sistemul rusesc Pantsir-S1" - a scris pe Facebook Statul Major General al Forțelor Armate ale 

Ucrainei. Armata nu a oferit detalii referitoare la momentul și locul în care a fost capturat sistemul respectiv. Ziarul 

Korrespondent amintește că, săptămâna trecută, un sistem Pantsir-S1 a fost capturat în regiunea Mikolaiv de către 

forțele ucrainene de apărare teritorială. Un alt sistem similar a fost capturat anterior de forțele ucrainene în regiunea 

Herson. Potrivit Centrului pentru Comunicații Strategice și Securitate Informațională de la Kiev, prețul de export 

al unui astfel de sistem rusesc ajunge până la 20 de milioane de dolari. (www.korrespondent.net - 10 martie) 

/sdan/gpodea 
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REUTERS: Autoritățile din Marea Britanie, foarte îngrijorate de potențiala utilizare a armelor 

chimice în Ucraina 

RADOR (10 martie) - Marea Britanie este foarte îngrijorată de posibila utilizare a armelor chimice de către 

Rusia în Ucraina, a declarat ministrul britanic de externe Liz Truss pentru CNN, avertizând că ar fi o greșeală 

gravă ca președintele rus Vladimir Putin să le folosească. (REUTERS - 10 martie) /opopescu/cvanatoru 

REUTERS: Premierul britanic se teme că Rusia va desfășura arme chimice în Ucraina 

RADOR (10 martie) - Premierul britanic Boris Johnson a declarat joi că se teme că Rusia va desfășura arme 

chimice în Ucraina. "Lucrurile pe care le auziți despre armele chimice sunt direct scoase din manualul lor", a 

afirmat dl Johnson într-un interviu pentru Sky News. "Încep să spună că există arme chimice care au fost stocate 

de adversarii lor sau de americani, și așa că atunci când ei înșiși vor desfășura arme chimice, după cum mă tem că 

ar putea, au un fel de... poveste falsă, gata de a fi difuzată". (REUTERS - 10 martie) /opopescu/dsirbu 

CNN: Premierul britanic afirmă că Rusia ar putea folosi arme chimice, ca o "practică deja 

obișnuită" 

RADOR (10 martie) - Premierul britanic, Boris Johnson, a reluat temerile exprimate în această săptămână 

de oficiali americani, care preconizau că Rusia ar putea folosi arme chimice în Ucraina. "Lucrurile despre care 

auziți, în legătură cu armele chimice, ar fi o practică deja obișnuită din partea lor", a declarat Johnson într-un 

interviu acordat televiziunii britanice Sky News. "Încep să spună că există arme chimice, care au fost depozitate 

de opozanții lor sau de americani. Așadar, atunci când ei înșiși folosesc arme chimice - așa cum mă tem că o vor 

face - au un fel de maskirovka [înșelătorie militară rusă] sau o poveste falsă gata de a fi pusă în circulație", a 

adăugat liderul britanic. Johnson a continuat: "Remarc numai ceea ce ei fac deja. Mă tem că acesta este un guvern 

cinic, barbar." Ministrul de externe britanic, Liz Truss a declarat, în această dimineață pentru CNN că Marea 

Britanie este "foarte preocupată" de posibilitatea utilizării armelor chimice în Ucraina, afirmând: "am văzut Rusia 

folosind astfel de arme, pe câmpul de luptă". Subliniind "istoricul" Rusiei, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen 

Psaki, a avertizat, miercuri, că Rusia ar putea utiliza arme chimice în Ucraina sau ar putea fabrica o operațiune sub 

"steag fals" de folosire a acestora. (edition.cnn.com - 10 martie) /mbrotacel/cpodea 

RRA: MApN menționează, într-un comunicat, că pe teritoriul țării noastre nu se află aeronave 

militare ucrainene 

RADOR (10 martie) - La București, Ministerul Apărării Naționale respinge ca total false presupunerile 

purtătorului de cuvânt al Ministerului rus al Apărării potrivit cărora pe teritoriul României ar fi fost relocate 

aeronave de luptă ucrainene. MApN menționează, într-un comunicat, că pe teritoriul țării noastre nu se află 

aeronave militare ucrainene. Potrivit documentului, Moscova încearcă să speculeze exemplul legat de avionul 

ucrainean Suhoi 27, care, în prima zi a invaziei ruse, a solicitat aterizarea de urgență în România, sau situația celor 

14 elicoptere ucrainene civile care au ajuns la Ghimbav pentru operații de service prevăzute de contractele în 

vigoare. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 10 martie, ora 7:16) /lbadiu 

RRA: Ministerul Apărării avertizează asupra unor noi tentative de răspândire de documente și 

informații false 

RADOR (10 martie) - Ministerul Apărării avertizează asupra unor noi tentative de răspândire de documente 

și informații false în legătură cu așa-zise demersuri ale MApN pentru pregătirea mobilizării rezerviștilor. Instituția 

anunță că au fost sesizate autoritățile judiciare, după ce două ordine de încorporare false au fost distribuite în Cluj 

Napoca și Brașov. Ministerul precizează că în România, serviciul militar redevine obligatoriu doar în situația 

decretării stării de război, a stării de mobilizare, precum și pe timpul stării de asediu, acesta fiind suspendat pe 

timp de pace din 2005. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 10 martie, ora 18:01) /mnecula/dsirbu 
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BBC: SUA estimează că în luptele din Ucraina au murit aproximativ 5.000 - 6.000 de soldați ruși 

RADOR (10 martie) - Estimarea oficială a SUA, pentru numărul de ruși uciși în primele două săptămâni de 

război, este de aproximativ 5.000 - 6.000, au declarat oficialii pentru CBS News. Numărul militarilor ruși răniți 

este estimat la aproximativ 15.000 - 18.000, pornind de la ipoteza că rata răniților este de obicei de trei ori mai 

mare decât cea a celor uciși. Un oficial american care a dorit să rămână anonim a spus că acest număr de victime 

este ”foarte-foarte însemnat” și a comparat rata morților cu cea a unor bătălii din cel de-al Doilea Război Mondial. 

Ucraina susține că 12.000 de soldați ruși au murit în luptă. Săptămâna trecută, Rusia a declarat însă că mai puțin 

de 500 dintre trupele sale au murit în Ucraina. Incertitudinea specifică războiului împreună cu propaganda fac ca 

toate aceste afirmații să fie greu de verificat. (bbc.com - 10 martie, ora 5:30) /aboboc/sdm2 

RBC: De la începutul războiului din Ucraina și până astăzi, Rusia a lansat în total asupra acestei 

țări peste 710 rachete 

RADOR (10 martie) - De la începutul războiului declarat de Rusia împotriva Ucrainei, pe data de 24 

februarie, și până în momentul de față, invadatorii ruși au lansat în total asupra Ucrainei peste 710 rachete, potrivit 

unui raport remis de Pentagon. Aproape toate rachetele rusești lansate asupra Ucrainei au fost îndreptate spre 

regiunile de est ale țării, anunță surse de la Pentagon. (www.rbc.ua - 10 martie) /vdraguta/sdm2 

BBC: SUA avertizează asupra pericolului ca Rusia să folosească arme chimice sau biologice în 

Ucraina 

RADOR (10 martie) - SUA avertizează că Rusia ar putea folosi arme chimice sau biologice în Ucraina sau 

va crea o operațiune cu fals pretext pentru a le folosi. Secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a acuzat 

Moscova de răspândirea de acuzații false că SUA dezvoltau arme chimice în Ucraina. Psaki a făcut declarațiile 

după ce ministrul apărării rus a pretins că forțele ucrainene au transportat aproximativ 80 de tone de amoniac la o 

localitate din Harkov, fără a aduce dovezi. Multe dintre acuzațiile aduse de Rusia sunt de fapt o justificare a 

acțiunilor lor militare în fața propriului popor, căruia i se prezintă motive pentru care ar fi intrat în Ucraina. Este 

posibil ca rușii să pregătească terenul pentru a folosi astfel de arme neconvenționale în Ucraina - relatează 

corespondentul BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, ora 7:00) /aboboc/avladucu 

BBC: ONU anchetează rapoarte conform cărora forțele ruse ar folosi muniție cu fragmentare în 

Ucraina 

RADOR (10 martie) - Un oficial ucrainean a afirmat că în rândurile civililor continuă să se înregistreze 

victime, în condițiile în care confruntarea armată cu Rusia a intrat în cea de-a treia săptămână. Oficialul a declarat 

că patru oameni au murit în urma bombardamentelor care au vizat orașul Harkov, iar alți trei au murit la Ohtârka, 

în regiunea Sumî, după un atac aerian rusesc. Nu există nicio confirmare independentă a acestor relatări. Șeful 

misiunii ONU de monitorizare a respectării drepturilor omului în Ucraina, Matilda Bognar, a declarat că agenția 

sa anchetează rapoarte conform cărora forțele ruse ar folosi muniție cu fragmentare: "Armele înseși poate nu sunt 

interzise, însă folosirea unor astfel de arme în zone populate poate provoca foarte multe victime în rândul civililor 

și ar putea fi considerată crimă de război dacă impactul asupra civililor este prea mare". (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 10 martie, ora 14:03) /opopescu/dsirbu 

TASS: ONU nu are date despre posibilitatea utilizării armelor chimice în Ucraina 

RADOR (10 martie) - Posibila utilizare a armelor chimice în Ucraina ar fi o încălcare gravă a dreptului 

internațional, dar ONU nu deține informații în acest sens, a declarat, joi, în timpul unui briefing de presă, purtătorul 

de cuvânt al secretarului general al acestei organizații mondiale, Stéphane Dujarric. "Evident că folosirea armelor 

chimice în orice conflict și în orice situație este o încălcare importantă a dreptului internațional. Aceasta este o 

poziție principială. Noi nu avem alte informații decât cele care au fost anunțate cu privire la posibila utilizare. Dar 

utilizarea armelor chimice va constitui o încălcare ilegală și gravă a dreptului internațional" - a declarat Dujarric. 

Anterior, Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că naționaliștii ucraineni pregătesc provocări cu utilizarea unor 

substanțe otrăvitoare pentru a acuza Rusia că folosește arme chimice. Pentru aceasta, aproximativ 80 de tone de 
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amoniac au fost livrate în localitatea Zolociv, la nord-vest de Harkiv. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/14031753 (www.tass.ru - 10 martie) /ssirbu/gpodea 

XVIII.3 Perspectiva economică 

BBC: Șapte oligarhi ruși, inclusiv Roman Abramovici, vizați de sancțiuni ale guvernului britanic 

RADOR (10 martie) - Guvernul britanic a impus sancțiuni împotriva a șapte oligarhi ruși, inclusiv 

miliardarul Roman Abramovici, patronul Clubului de fotbal englez Chelsea. Decizia pune sub semnul întrebării 

prezența echipei în Premier League. Vânzarea clubului este blocată, iar acesta nu poate vinde bilete pentru meciuri 

viitoare și nici nu poate aduce jucători noi. Un alt oligarh sancționat este omul de afaceri Oleg Deripaska. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, ora 21:00) /mbrotacel/lalexandrescu 

TASS: Sancțiunile împotriva lui Abramovici nu ar trebui să se aplice asupra companiei Evraz 

RADOR (10 martie) - Sancțiunile Marii Britanii împotriva acționarului companiei miniero-metalurgice 

Evraz, Roman Abramovici, nu ar trebui să se aplice asupra producătorului de oțel însuși, deoarece cota sa în 

companie nu este una de control și influența asupra deciziilor privind activitățile acesteia este limitată, se 

precizează într-un comunicat al Evraz la Bursa de Valori din Londra. "Conform acordului de relație, Roman 

Abramovici are dreptul de a numi până la trei membri ai consiliului de administrație al companiei. Acum, consiliul 

de administrație este format din 11 persoane. /... / În ultimii cinci ani, doar doi directori au fost numiți de 

Abramovici" - se subliniază în comunicat. "Compania nu îl consideră pe Roman Abramovici drept o persoană care 

controlează efectiv compania, deoarece nu deține (direct sau indirect) peste 50% din acțiunile ordinare sau cu drept 

de vot, nu are dreptul (direct sau indirect) de a numi sau de a demite majoritatea membrilor consiliului de 

administrație, nu poate asigura ca afacerile societății să se desfășoare conform voinței sale personale /... / În lumina 

celor de mai sus, Evraz consideră că sancțiunile financiare ale Marii Britanii (împotriva lui Abramovici) nu ar 

trebui aplicate asupra companiei în sine". Menționăm că Londra a extins, joi, sancțiunile impuse Federației Ruse, 

incluzând alți șapte cetățeni ruși pe lista neagră. Abramovici, care deține 28,64% din acțiunile cu drept de vot ale 

lui Evraz, a fost, de asemenea, supus unor restricții. Ulterior, Autoritatea de reglementare și supraveghere 

financiară din Marea Britanie a suspendat temporar listarea Evraz la Bursa de Valori din Londra. (www.tass.ru - 

10 martie) /ssirbu/gpodea 

REUTERS: Rusia ar putea interzice exporturile de cereale către EEU până pe 31 august 

RADOR (10 martie) - Rusia ar putea interzice exporturile de cereale către Uniunea Economică Eurasiatică 

(EEU) în perioada 15 martie - 31 august, a anunțat joi agenția de presă Interfax, citând o sursă familiarizată cu 

pregătirea legislației. Sursa a adăugat că Rusia ar putea interzice, de asemenea, exporturile de zahăr în afara EEU, 

a cărei membră este alături de Armenia, Belarus, Kazahstan și Kîrgîzstan. (REUTERS - 10 martie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Rusia interzice exporturile unei game largi de echipamente 

RADOR (10 martie) - Guvernul rus a interzis exporturile de echipamente de telecomunicații, medicale, auto, 

agricole, electrice și tehnologice, precum și ale unor utilaje forestiere, până la sfârșitul anului 2022, ca ripostă la 

sancțiunile occidentale impuse Moscovei, se arată într-un comunicat emis joi. În total, peste 200 de articole au fost 

incluse pe lista de suspendare a exporturilor, care cuprinde și vagoane de cale ferată, containere, turbine și alte 

bunuri. Ministerul Economiei a comunicat că exporturile anumitor tipuri de utilaje forestiere și produse din lemn 

au fost interzise, dar nu a precizat exact ce produse. "Aceste măsuri sunt un răspuns logic la sancțiunile impuse 

Rusiei și au ca scop asigurarea funcționării neîntrerupte a sectoarelor cheie ale economiei", a transmis ministerul. 

Producătorul auto Stellantis, care produce și vinde mărcile Peugeot, Citroen, Opel, Jeep și Fiat în Rusia, urmărea 

să înceapă să exporte vehicule comerciale ușoare fabricate local în Europa de Vest înainte ca Rusia să invadeze 

Ucraina. Agenția de presă Interfax a citat, de asemenea, o sursă familiarizată cu legislația în curs de pregătire 

spunând că Rusia ar putea interzice temporar exporturile de cereale către un grup de țări ex-sovietice care fac parte 
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din Uniunea Economică Eurasiatică (UEE) în perioada 15 martie - 31 august, precum și exporturile de zahăr în 

afara zonei UEE. (REUTERS - 10 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Vladimir Putin a spus că Rusia își va îndeplini obligațiile de aprovizionare cu energie 

RADOR (10 martie) - Rusia își respectă obligațiile privind aprovizionarea cu energie, a declarat președintele 

Vladimir Putin în cadrul unei reuniuni a guvernului, după ce SUA a interzis importurile de petrol rusesc. Dl Putin 

a spus că sancțiunile occidentale împotriva Rusiei sunt ilegitime, iar guvernele occidentale își înșală propriile 

popoare. Rusia își va rezolva cu calm problemele, a adăugat el. Vorbind la aceeași reuniune, ministrul de finanțe 

Anton Siluanov a spus că Rusia a luat măsuri pentru a limita ieșirile de capital și că țara își va achita datoriile 

externe în ruble. (REUTERS - 10 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Vladimir Putin a avertizat cu privire la creșterea prețurilor globale la alimente dacă 

se vor aplica restricții la exporturi 

RADOR (10 martie) - Prețurile globale ale alimentelor vor crește și mai mult dacă țările occidentale vor 

intensifica presiunea economică asupra Rusiei, un important producător mondial de îngrășăminte, a declarat 

președintele Vladimir Putin. Ministrul rus al agriculturii, Dmitri Patrușev, a declarat în cursul unei reuniuni 

guvernamentale prezidate de președintele rus că securitatea alimentară a Rusiei este asigurată și că Moscova va 

continua să își respecte obligațiile de export pentru piețele agricole globale. (REUTERS - 10 martie) 

/opopescu/dsirbu 

TASS: Ministrul rus de finanțe Anton Siluanov consideră că Occidentul a lansat un război 

financiar și economic împotriva Rusiei 

RADOR (10 martie) - Țările occidentale au lansat, de fapt, un război financiar și economic împotriva Rusiei, 

a declarat ministrul rus de finanțe, Anton Siluanov, în timpul întâlnirii președintelui rus, Vladimir Putin, cu 

membrii Cabinetul de Miniștri. "În ultimele două săptămâni, țările occidentale au declanșat, de fapt, un război 

financiar și economic împotriva Rusiei. Occidentul și-a încălcat obligațiile financiare față de Rusia, ne-a înghețat 

rezervele de aur și valută, încearcă prin toate mijloacele să oprească comerțul, exportul de mărfuri, dăunând astfel 

și comerțului mondial" - a declarat Siluanov. Șeful Ministerului rus al Finanțelor a subliniat că țările occidentale 

încearcă să creeze Rusiei un deficit de mărfuri de zi cu zi din import și, de asemenea, forțează închiderea 

întreprinderilor, care operează cu succes în Rusia cu o cotă de proprietate străină. Ministrul rus a adăugat că sarcina 

cheie a Guvernului în acest sens este stabilizarea sistemului financiar al țării și asigurarea bunei funcționări a 

acestuia. Vorbind despre sfera bugetară, Siluanov a declarat că situația din sectorul public al Rusiei este sub 

control, în ciuda scăderii așteptate a veniturilor din petrol și gaze. Acesta a subliniat, de asemenea, necesitatea 

"prevenirii accelerării inflației" și a declarat că principala prioritate acum este îndeplinirea tuturor obligațiilor 

sociale ale statului. (www.tass.ru - 10 martie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Rusia interzice exporturile de mașini și avioane până la sfârșitul anului 2022 

RADOR (10 martie) - Guvernul rus a interzis exporturile de mașini, avioane și drone până la sfârșitul acestui 

an, a anunțat joi agenția de presă rusă TASS. Joi, mai devreme, autoritățile din Rusia au încercat să riposteze 

sancțiunilor occidentale impuse în urma invaziei din Ucraina prin interzicerea exporturilor de anumite bunuri și 

mărfuri agricole. (REUTERS - 10 martie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Vladimir Putin consideră că sancțiunile împotriva Rusiei ar fi fost impuse oricum 

RADOR (10 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin este convins că sancțiunile antirusești ar fi fost 

impuse de Occident oricum. Liderul rus și-a exprimat această opinie la întâlnirea cu membrii Guvernului. "Nu am 

nicio îndoială că aceste sancțiuni, într-un fel sau altul, ar fi fost introduse oricum, așa cum au fost impuse în ultimii 

mulți, mulți ani" - a declarat Vladimir Putin. Putin a atras atenția asupra faptului că după prăbușirea Uniunii 

Sovietice, multe restricții și așa-numitele liste COCOM (Comitetul de coordonare pentru controlul exporturilor, 

organizație internațională creată în 1949 pentru controlul multilateral asupra exporturilor către URSS și alte țări 

socialiste) nu a încetat să funcționeze și au fost "moștenite" de Rusia. Președintele rus a subliniat că în acest 
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moment presiunea sancțiunilor este complexă și creează anumite probleme și dificultăți Rusiei. "Dar așa cum am 

depășit aceste probleme și dificultăți în anii precedenți, le vom depăși și acum" - a conchis Putin. (www.tass.ru - 

10 martie) /ssirbu/dsirbu 

BBC: Ministerul ucrainean de Externe face apel la retragerea de pe piața rusă a companiilor 

internaționale care încă mai operează 

RADOR (10 martie) - Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina a publicat o listă cu peste 50 de companii 

care susține că încă operează în Rusia. Pe Facebook a fost postat un infografic care conține siglele mărcilor și 

textul: „Fiecare rublă plătită în taxe Rusiei se transformă în morți și lacrimi ale copiilor ucraineni”. Numele de pe 

listă includ Johnson & Johnson, Kraft Heinz și producătorii de anvelope Bridgestone, Yokohama și Pirelli. 

Ministerul a adăugat că astfel de companii ar trebui să își înceteze operațiunile în Rusia sau consumatorii 

responsabili și guvernele ar trebui să le boicoteze produsele. (bbc.com - 10 martie, ora 5:30) /aboboc/sdm2 

TASS: Ministerul Energiei din Belarus a anunțat că este dispus să asigure de urgență furnizarea 

de energie electrică Centralei Cernobîl 

RADOR (10 martie) - Ministerul Energiei din Belarus a declarat că este dispus să asigure de urgență 

furnizarea de energie electrică către Centrala Nucleară Cernobîl din Ucraina. Ministerul Energiei a precizat că 

rezolvarea problemelor organizatorice sunt în curs de soluționare. "Partea belarusă este pregătită să asigure 

restabilirea alimentării cu energie electrică a Centralei Nucleare de la Cernobîl. Alimentarea cu energie electrică 

poate fi asigurată cât mai curând posibil", a spus ministerul. ''Din punct de vedere tehnic, există oportunitățile 

necesare pentru aceasta, problemele organizaționale sunt în prezent în curs de soluționare'', a specificat Ministerul 

Energiei din Belarus. (Agenția de presă TASS - 10  martie) /vdraguta/atataru 

RBC: Autoritățile din Rusia vor să naționalizeze proprietățile McDonald’s, Apple și a peste 50 de 

companii 

RADOR (10 martie) - Autoritățile din Rusia vor să naționalizeze proprietățile McDonald's, Apple și a peste 

50 de companii. Inițiativa Consumatorului Public a depus la Parchetul General al Federației Ruse o listă a 

companiilor occidentale ale căror proprietăți pot fi naționalizate, relatează RBC-Ucraina cu referire la publicația 

rusă 'Izvestia'. Principalul motiv pentru naționalizarea activelor străine a peste 60 de companii este încetarea 

activităților lor în Rusia. Potrivit reprezentanților Inițiativei Consumatoului Public, pe lista proprietăților propuse 

spre naționalizare sunt incluse peste 60 de companii, dar această listă va fi actualizată periodic. Printre cei care s-

au regăsit deja în ea sunt: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M 

etc. Banca Mondială a aprobat un sprijin pentru Ucraina în valoare de 723 de milioane de dolari. (www.rbc.ua - 

10 martie) /vdraguta/avladucu 

REUTERS: Economia rusă în "șoc" din cauza războiului economic fără precedent (Kremlin) 

RADOR (10 martie) - Kremlinul a declarat joi că economia rusă experimentează un șoc și că au fost luate 

măsuri până în acest moment pentru a ameliora impactul unui război "absolut fără precedent" împotriva Moscovei. 

Occidentul a impus sancțiuni dure împotriva Rusiei din cauza invaziei acesteia în Ucraina. "Economia noastră 

experimentează un șoc în acest moment și există consecințe negative, acestea vor fi minimizate", a declarat 

purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru reporteri. El a descris situația trept tulbure, dar a afirmat 

că sunt luate măsuri pentru a o calma și stabiliza. "Este absolut fără precedent. Războiul economic care a început 

împotriva țării noastre nu a mai existat vreodată. Așadar este foarte dificil să preconizăm ceva", a declarat Peskov. 

(REUTERS - 10 martie, ora 11:24) /aionita/atataru 

REUTERS: Principalul consilier economic ucrainean spune că daunele de război au depășit până 

acum 100 de miliarde de dolari 

RADOR (10 martie) - Oleg Ustenko, principalul consilier economic al guvernului ucrainean, a declarat joi 

că forțele ruse invadatoare au distrus până acum infrastructură, clădiri și alte bunuri fizice în valoare de cel puțin 



894 

 

100 de miliarde de dolari. Dl Ustenko, consilierul economic șef al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a 

declarat în cursul unui eveniment online găzduit de Institutul Peterson pentru Economie Internațională că războiul 

a făcut ca 50% din întreprinderile ucrainene să se închidă complet, în timp ce cealaltă jumătate funcționează cu 

mult sub capacitate. (REUTERS - 10 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Autoritățile ruse au declarat că a fost restabilită alimentarea cu energie a centralei 

nucleare de la Cernobîl 

RADOR (10 martie) - Ministerul rus al Energiei a anunțat joi că specialiști din Belarus au restabilit 

alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina. Rețelele electrice care deserveau 

fosta centrală au fost avariate din cauza luptelor dintre forțele ruse și ucrainene, după ce Rusia a invadat Ucraina. 

(REUTERS - 10 marte) /opopescu/dsirbu 

BBC: Banca americană de investiții Goldman Sachs se retrage din Rusia 

RADOR (10 martie) - Banca americană de investiții Goldman Sachs a anunțat că își va opri operațiunile din 

Rusia. Aceasta este prima bancă de pe Wall Street care se retrage din Rusia. Conducerea băncii a anunțat că 

acționează în conformitate cu cerințele de reglementare și licențiere. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, 

ora 18:04) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Războiul din Ucraina va determina FMI să revizuiască în scădere prognoza de 

creștere economică globală 

RADOR (10 martie) - Războiul din Ucraina și sancțiunile masive împotriva Rusiei au declanșat o 

contractare a comerțului global și creșterea abruptă a prețurilor la alimente și energie și va obliga Fondul Monetar 

Internațional să își revizuiască în scădere prognoza de creștere a economiei globale, în luna aprilie, a declarat, joi, 

directorul FMI, Kristalina Georgieva. Aceasta a adăugat că sancțiunile fără precedent impuse Rusiei după invazia 

din Ucraina au cauzat o contractare abruptă a economiei ruse, iar aceasta se confruntă cu "o recesiune profundă" 

în acest an. Georgieva a subliniat că FMI nu are niciun program sau relații de politică cu Rusia în acest moment, 

iar biroul său de la Moscova nu funcționează. Statele membre au condamnat războiul, însă în prezent nu există 

discuții cu privire la excluderea Rusiei din fondul de împrumut global. (REUTERS - 10 martie, ora 22:12) 

/mbrotacel/gpodea 

RBC: În ultimele două săptămâni, o sută de companii americane de top au părăsit piața dn Rusia 

RADOR (10 martie) - În ultimele două săptămâni, o sută de companii americane de top au părăsit piața dn 

Rusia. Printre acestea, se numără: Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, 

Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks 

și altele. (www.rbc.ua - 10 martie) /vdraguta/sdm2 

BBC: Camera Reprezentanților a aprobat un plan de 13.6 miliarde de dolari pentru ajutor de 

urgență în Ucraina 

RADOR (10 martie) - Parlamentarii din Camera Reprezentanților a SUA au aprobat un plan de 13.6 miliarde 

de dolari pentru ajutor de urgență în Ucraina. Pachetul, care se așteaptă să treacă de Senat zilele următoare, alocă 

aproximativ jumătate din sumă pentru apărarea Ucrainei și jumătate pentru ajutor pentru refugiați. Măsura a fost 

adoptată ca parte a unui proiect de lege mai mare pentru cheltuielile guvernamentale, după ce majoritatea 

democraților au retras fondurile pentru prevenirea COVID din proiectul de lege, pe fondul opoziției republicanilor. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, ora 7:00) /aboboc/lbadiu 

BBC: Twitter a lansat o nouă versiune, pentru a evita cenzura din Rusia 

RADOR (10 martie) - Twitter a lansat o nouă versiune a site-ului, pentru a evita supravegherea și cenzura, 

după ce Rusia a restricționat accesul la serviciile companiei în țară, în urma invaziei în Ucraina. Utilizatorii vor 
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putea folosi această versiune de Twitter dacă descarcă browserul Tor. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, 

ora 8:00) /aionita/lbadiu 

XVIII.4 Perspectiva socială 

TASS: Ministerul rus al Apărării a declarat că în Ucraina a fost lansată o vânătoare de 

corespondenți ruși 

RADOR (10 martie) - Un neonazist ucrainean a anunțat vânătoarea totală de corespondenți ruși, care 

acoperă situația reală umanitară din zona operațiunii militare speciale, a anunțat șeful Centrului național de 

management al apărării din Rusia, general-colonel, Mihail Mizințev. "Sunt convins că va veni, în curând, 

momentul când vom putea arăta lumii întregi martorii vii ai acestei tragedii, avem totul documentat. În plus, în 

mass-media un neo-nazist ucrainean pe nume Bereza a anunțat o vânătoare totală asupra corespondenților ruși care 

acoperă situația umanitară adevărată în zona unei operațiuni militare speciale" - a spus Mizințev. 

https://tass.ru/armiya-i-opk/14033029 (www.tass.ru - 10 martie) /ssirbu/lalexandrescu 

RADOR: Anonymous a spart baza de date a agenției ruse pentru supravegherea comunicațiilor 

RADOR (10 martie) - Hackerii Anonymous au spart baza de date a Agenției ruse pentru supravegherea 

comunicațiilor, Roskomnadzor. Într-un mesaj postat, joi, pe contul de Twitter, Anonymous anunță că a publicat 

peste 360.000 de fișiere (820 GB) aparținând organului executiv federal rus responsabil cu monitorizarea, controlul 

și cenzura în mass-media. /sdan/lalexandrescu 

REUTERS: Rusia deschide coridoare umanitare din Kiev, Cernihiv, Sumi, Harkiv și Mariupol 

vineri, 11 martie (RIA) 

RADOR (10 martie) - Rusia va deschide coridoare umanitare din Kiev, Cernihiv, Sumi, Harkiv și Mariupol 

vineri, 11 martie, a transmis agenția rusă de presă RIA, citând oficiali. Potrivit RIA, Rusia va solicita în avans liste 

cu persoane și vehicule, înainte de a le permite acestora accesul la coridoarele umanitare. (REUTERS - 10 martie, 

ora 22:12) /mbrotacel/gpodea 

REUTERS: Rusia deschide coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din cinci orașe 

ucrainene, către Rusia sau alte orașe din Ucraina 

RADOR (10 martie) - Ministerul rus al Apărării va declara, vineri, încetarea focului și va deschide coridoare 

umanitare pentru evacuarea ucrainenilor din cinci orașe, au transmis, joi, agențiile de presă RIA și Interfax. Acestea 

îl citează pe Mihail Mizințev, directorul Centrului Național de Management al Apărării din Rusia, potrivit căruia 

persoanele evacuate pot călători fie către Rusia, fie către alte orașe din Ucraina. Pe 11 martie 2022, de la ora 10:00, 

ora Moscovei (7:00 GMT), Federația Rusă va declara un "regim de liniște" și este gata să asigure coridoare 

umanitare", a transmis Interfax, citând declarația lui Mizințev. Cele cinci orașe sunt Kiev, Harkiv, Sumi, Mariupol 

și Cernihiv. Oficiali ucraineni au reclamat că Rusia a încălcat termenii acordurilor anterioare de încetare a focului, 

în timp ce Moscova acuză forțele ucrainene de perturbarea operațiunilor. Niciun civil nu a putut părăsi Mariupol 

joi, întrucât forțele ruse nu au respectat armistițiul temporar pentru a permite evacuările, a declarat vicepremierul 

ucrainean Irina Vereșciuk, la televiziunea națională. RIA a citat oficiali conform cărora partea ucraineană va trebui 

să furnizeze o listă cu persoane și numere de înmatriculare ale vehiculelor, înainte de deschiderea coridoarelor. 

(REUTERS - 10 martie, ora 22:42) /mbrotacel/gpodea 

BBC: Aviația Rusiei a efectuat peste noapte raiduri asupra orașului ucrainean Ohtirka 

RADOR (10 martie) - Avioane de război rusești au efectuat peste noapte raiduri în orașul Ohtirka, din nord-

estul regiunii Sumi, a declarat un oficial local. Șeful administrației regionale de stat, Dmitro Jivitski, spune că 

zonele rezidențiale și o conductă de gaz au fost lovite joi în jurul orei 00:30 (ora locală). După aproximativ 10 

minute, suburbiile capitalei regionale Sumi au fost, de asemenea, bombardate. Nu se știe încă dacă sunt victime. 

Armata Rusiei nu a comentat raidurile raportate. Jivitski mai spune că trei coridoare umanitare pentru evacuarea 
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civililor sunt așteptate să se deschidă de la ora locală 09:00. Miercuri, aproximativ 5.000 de persoane au fost 

evacuate din Sumi, capitala regională care se află de câteva zile sub un puternic bombardament rusesc. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, ora 5:00) /aboboc/sdm2 

RBC: Războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei, cea de-a 15-a zi 

RADOR (10 martie) - Pentru a 15-a zi, Rusia bombardează orașele ucrainene, ucide civili și distruge 

infrastructura țării. Forțele Armate ale Ucrainei, apărarea antiteroristă, voluntarii și locuitorii, civilii Ucrainei opun 

o rezistență acerbă în fața inamicului. Forțele inamice nu au reușit să avanseze mult în centrul țării. De asemenea, 

nu au reușit să intre în orașele Kiev, Harkiv, Sumi, Cernihiv, Mariupol, Mikolaiv și o serie de alte orașe. Suburbiile 

capitalei suferă din cauza invaziei dure și a barbariei invadatorilor, dar nu cedează în fața trupelor ruse. 

(www.rbc.ua - 10 martie) /vdraguta/sdm2 

RBC: Cetățenii din orașul Melitopol, din Ucraina, primesc pliante ce conțin propaganda 

Kremlinului, semnate cu mesajul "de la Putin" 

RADOR (10 martie) - Pliante, ce conțin propaganda de la Kremlin, semnate cu mesajul 'de la Putin', le sunt 

înmânate cetățenilor ucraineni din orașul Melitopol, din regiunea Zaporijjia. Prin intermediul acestor mesaje, rușii 

încearcă să-i convingă pe cetățenii ucraineni să rămână în case până când ''junta de la Kiev va fi distrusă'', iar 

armata ucraineană va depune armele. Amintim că locuitorii orașului Melitopol, din regiunea Zaporijjia, merg zilnic 

la proteste împotriva invadatorilor ruși, iar zilele trecute au ars în piață efigia lui Putin. (www.rbc.ua - 10 martie) 

/vdraguta/sdm2 

BBC: Trei civili uciși în bombardamentele din regiunea Sumi - oficial ucrainean 

RADOR (10 martie) - Atacurile efectuate de armata rusă azi-noapte, în orașul Ohtirka, din nord-estul 

regiunii Sumi, au ucis cel puțin trei persoane - un băiat de 13 ani și două femei - au confirmat oficialii. Șeful 

administrației regionale de stat, Dmitro Jivitski, a declarat că rușii au bombardat imediat după miezul nopții, lovind 

cartiere rezidențiale, precum și o conductă de gaz. (bbc.com - 10 martie, ora 6:36) /aboboc/sdm2 

RBC: Situația din orașul Zaporijjie și din regiunea Zaporijjie, 10 martie 

RADOR (10 martie) - Trupele de ocupație ale Rusiei nu renunță la tentativele de a avansa în direcția orașului  

Zaporijjie, dar Forțele Armate ale Ucrainei și apărarea teroristă rezistă cu fermitate, respingând atacurile și nu lasă 

inamicul să intre în oraș, relatează RBC-Ucraina. Șeful Administrației Regionale de Stat Zaporijjie, Oleksandr 

Staruh, a declarat că în orașul Berdiansk, ocupat de ruși, jurnaliștii locali sunt nevoiți să transmită propagandă pro-

rusă sub amenințarea armei, iar la Melitopol, invadatorii aduc autobuze cu persoane de vârsta a treia, femei, care 

le mulțumesc rușilor că distribuie ajutor umanitar. Un convoi format din 12 autobuze și 100 de mașini a sosit 

pentru a evacua cetățenii din Enerhodar, Dniprorudne și Vasilevka în orașul Zaporijjie. Convoiul de evacuare de 

la Energodar a fost deblocat și îndreptat din nou spre Zaporijjie. Fondul de radiații din regiunea Zaporijjie rămâne 

neschimbat și nu reprezintă o amenințare pentru viața și sănătatea populației. Locuitorii din Tokmak au protestat 

miercuri împotriva ocupației ruse. În Melitopol, localnicii au mers ieri din nou la un miting împotriva invadatorilor. 

(www.rbc.ua - 10 martie) /vdraguta/asalar 

RBC: Situația din orașul Sumi și din regiunea Sumi, 10 martie 

RADOR (10 martie) - Evacuarea civililor din orașul Sumi va continua, joi, dar este, deocamdată, imposibil 

să fie evacuați civilii din alte orașe și localități ale regiunii, anunță șeful Administrației Regionale de Stat, Dmitro 

Jivițski. Evacuarea va continua joi în orașul Sumi, a precizat șeful Administrației Regionale de Stat, Dmitro 

Jivițski. ''În orașul Sumi, evacuarea va continua, dar nu s-a putut ajunge la un acord cu privire la plecarea 

persoanelor din alte orașe din regiune'', a mai spus el, citat de RBC-Ucraina. "Astăzi, la nivel interstatal, nu am 

reușit să ajungem la un acord cu privire la evacuarea din alte orașe și localități din regiunea Sumi. Toate listele au 

fost transmise grupului de negociere și negocierile sunt în desfășurare, astfel încât să existe o oportunitate pentru 

a evacua locuitorii altor orașe, care suferă din cauza invadatorilor'', a precizat Jivițski. Potrivit acestuia, pe 9 martie, 

aproximativ 10.000 de mașini private cu aproximativ 40.000 de persoane au părăsit Sumi. De asemenea, au fost 
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organizate 85 de autobuze, cu care au plecat circa patru mii de persoane. Primul tren cu cetățeni din Sumi a sosit 

la Lviv, 900 de persoane au fost evacuate din Sumi cu acest tren. (www.rbc.ua - 10 martie) /vdraguta/avladucu 

BBC: 17 răniți după bombardarea unui spital de copii din Mariupol 

RADOR (10 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia de crime de război după 

bombardarea unei maternități și spital pediatric în orașul Mariupol. Oficialii au raportat că cel puțin 17 de oameni 

au fost răniți. Corespondentul BBC din Kiev transmite: "Încă nu știm dacă Rusia a vizat în mod deliberat acel 

spital, dar se potrivește tiparului acestui război. Națiunile Unite au anunțat că 18 spitale au fost vizate de atacuri 

până acum, pe lângă școli și orfelinate sau grădinițe. În cazul bombardamentului de la Mariupol, nu este vorba 

doar de un bombardament, ci de suferința unui întreg oraș care este asediat". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 10 

martie, ora 7:00) /aboboc/avladucu 

BBC: Președintele Zelenski a anunțat pregătirea coridoarelor umanitare în șase locații, pentru 

evacuarea civililor 

RADOR (10 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat pregătirea unor coridoare 

umanitare în șase locații, pentru ca civilii să plece din calea asediului rușilor. Zelenski a declarat că miercuri au 

reușit să plece în jur de 35.000 de oameni din orașul Sumi, dar și din zonele învecinate Kievului. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, ora 7:00) /aboboc/asalar 

RBC: Situația în regiunea Luhansk: 27 de localități au rămas fără electricitate, iar luptele continuă 

RADOR (10 martie) - Președintele Administrației Militare Regionale Luhansk, Serhi Gaidai, le-a cerut 

cetățenilor să nu creadă în știrile false despre capturarea orașului de către invadatorii ruși. Serhi Gaidai a mai spus 

că situația din regiune este extrem de dificilă, iar lupte intense continuă, relatează RBC-Ucraina, cu referire la 

mesajul postat pe Telegram de Gaidai. 27 de localități au rămas fără electricitate. "Situația este extrem de dificilă. 

Luptele nu se termină nici măcar pentru un minut. Sunt multe victime. În fiecare zi, locuitorii din regiunea Luhansk 

merg la mitinguri împotriva invadatorilor ruși", se mai precizează în postare. Gaidai a remarcat că locuitorii 

regiunii Luhansk găsesc în fiecare dimineață ''putere pentru a respinge inamicul'', dar în regiune nu mai există 

comunicații, a fost întreruptă furnizarea de gaze, apă, încălzire. Reamintim că, pe 8 martie, trupele ruse au lansat 

trei atacuri de amploare asupra orașului Severodonețk, din regiunea Luhansk. Cel puțin zece persoane au murit în 

urma bombardamentelor. (www.rbc.ua - 10 martie) /vdraguta/asalar 

RBC: Două femei și doi copii au murit într-un raid aerian al forțelor ruse, în regiunea Harkiv 

RADOR (10 martie) - Două femei și doi copii au murit, în noaptea de 9 spre 10 martie, în regiunea Harkiv, 

în urma unui nou raid aerian al forțelor ruse asupra Slobojanske, un sat din raionul Iziumski - transmite Serviciul 

pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Potrivit instituției, invadatorii ruși au tras în clădiri rezidențiale, astfel că 

un obuz a lovit o locuință. Clădirea s-a prăbușit în urma atacului, iar oamenii au murit sub dărâmături. O singură 

fetiță (5 ani) a reușit să supraviețuiască. Aceasta avea multiple răni, astfel că a fost transportată imediat la spital. 

(www.rbc.ua - 10 martie) /sdan/asalar 

REUTERS: Coloana rușilor care se îndreaptă spre Kiev nu a înaintat semnificativ în ultima 

săptămână - Ministerul Apărării din Marea Britanie 

RADOR (10 martie) - Ministerul Apărării al Regatului Unit a declarat că imensa coloană de blindate rusești 

aflată la nord-vest de Kiev a făcut progrese mici în mai bine de o săptămână și suferă pierderi continue. Pe măsură 

ce victimele se înmulțesc, președintele Putin va fi forțat să apeleze la toate forțele armate ruse și la alte surse pentru 

a înlocui pierderile, a anunțat ministerul britanic într-un comunicat. A existat, de asemenea, o scădere notabilă a 

activității aeriene generale a Rusiei deasupra Ucrainei în ultimele zile, se mai arată în comunicat. (REUTERS - 10 

martie, ora 9:15) /aboboc/asalar 
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BBC: Șapte civili au fost uciși peste noapte în Ucraina 

RADOR (10 martie) - Oficialii ucraineni au declarat că șapte civili, printre care trei copii, și-au pierdut viața 

în urma atacurilor rusești de peste noapte. Aceștia susțin că patru persoane, printre care doi copii, au murit după 

bombardarea unei clădiri rezidențiale, din apropierea orașului Harkov. Mai multe alte orașe din apropierea 

Kievului au fost atacate, după cum descrie premierul ucrainean Denis Șmigal: "În Kiev s-au auzit sirenele de mai 

multe ori, din cauza bombardamentelor rusești. În orașele mici de lângă Kiev au avut loc ciocniri cu trupele rusești, 

cu tancuri, care au încercat să preia controlul asupra unor orașe mici ca Irpin, Bucea, Hostomel, la distanță de 10-

15-20 kilometri de Kiev. Pentru că știm că următorul va fi Kievul, dar nu vom renunța". (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 10 martie, ora 9:00) /aionita/asalar/amondiru 

RBC: Ministrul de externe al Ucrainei s-a întâlnit cu omologul său turc, înaintea negocierilor cu 

Lavrov 

RADOR (10 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, s-a întâlnit, joi dimineață, cu 

omologul său turc, Mevlüt Çavușoğlu. Întâlnirea celor doi diplomați a avut loc înaintea discuțiilor lui Kuleba cu 

ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. Cei doi vor purta negocieri în Antalya, în cursul zilei de joi. (www.rbc.ua 

- 10 martie) /sdan/asalar 

RBC: Trei persoane au murit în atacul lansat de ruși asupra spitalului de copii din Mariupol 

RADOR (10 martie) - Trei persoane au fost ucise, miercuri, în atacul lansat de ruși asupra spitalului de copii 

din Mariupol. Printre persoanele decedate se numără și un copil - potrivit unui mesaj postat pe contul de Telegram 

al Consiliului Local Mariupol. "În urma bombardamentelor teroriste lansate de avioanele rusești asupra spitalului 

de copii din Mariupol, 17 persoane (copii, femei, medici) au fost rănite, iar trei au murit. Printre decedați se numără 

și o fetiță" - au transmis autoritățile. RBC amintește că, anterior, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-

a declarat șocat de atacul asupra spitalului de copii din Mariupol și a cerut Rusiei să oprească violența. 

(www.rbc.ua - 10 martie) /sdan/asalar 

ATR: Partea ucraineană, reticentă în ceea ce privește posibilele progrese în urma negocierilor 

Kuleba-Lavrov 

RADOR (10 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a vorbit pentru cotidianul Zaman 

despre așteptările pe care le are de la întâlnirea cu omologul său rus, Serghei Lavrov, programată să aibă loc joi, 

în Antalya. Kuleba s-a arătat reticent față de eventuale progrese semnificative. Totodată, ministrul a subliniat că 

partea ucraineană merge la negocierile din Turcia având o poziție puternică, datorită eroismului forțelor naționale 

de apărare și a sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei. (www.atr.ua - 10 martie) /sdan/asalar 

REUTERS: A început a treia evacuare a civililor din orașul ucrainean Sumi 

RADOR (10 martie) - Civilii au început să părăsească orașul ucrainean Sumi printr-un "culoar umanitar", 

în urma unui acord privind încetarea focului la nivel local, a declarat guvernatorul regional. Câteva mii de oameni 

au părăsit săptămâna aceasta orașul asediat. Oamenii părăsesc, de asemenea, așezările din apropiere - Krasnopillea 

și Trosteaneț. "Coloanele (de evacuare) pleacă. S-a convenit încetarea focului!", a spus guvernatorul. (REUTERS 

- 10 martie, ora 9:45) /aboboc/atataru 

RBC: Reprezentantă a tătarilor în Consiliul Regional Zaporijjia, răpită de invadatorii ruși 

RADOR (10 martie) - Leila Ibraghimova, un consilier regional din Zaporijjia, reprezentant al etnicilor tătari, 

a fost răpită la Melitopol de către invadatorii ruși - scrie, joi, agenția RBC. Șeful consiliului de administrație al 

Centrului de Resurse Tătare din Crimeea, Eskender Bariev, a confirmat informația și a subliniat că Ibraghimova a 

fost dusă într-o direcție necunoscută. "Astăzi (joi, n.r.), la Melitopol, la ora 6:00 dimineața, bărbați înarmați în 

uniforme militare rusești au pătruns în casa Leilei Ibraghimova. Au percheziționat casa, au confiscat telefoanele. 

Leila Ibraghimova a fost dusă într-o direcție necunoscută" - a scris Bariev pe Facebook. (www.rbc.ua - 10 1 martie) 

/sdan/atataru 
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BBC: Trei persoane, inclusiv un copil, au murit după bombardarea unei maternități din Mariupol 

RADOR (10 martie) - Viceprimarul orașului Mariupol, asediat de ruși, a declarat pentru BBC că trei 

persoane au fost ucise în bombardamentul asupra unei maternități. Serghei Orlov a spus că printre morți este un 

copil. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia de crime de război. Cel puțin 17 persoane au fost 

rănite, unele dintre ele fiind femei însărcinate. Imaginile din videoclipuri arată grămezi de moloz în locul 

maternității, ferestre sparte și un crater format în apropiere. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, ora 10:00) 

/aboboc/avladucu 

REUTERS: Ucraina anunță deschiderea a șapte coridoare umanitare 

RADOR (10 martie) - Ucraina deschide șapte „coridoare umanitare” pentru ca civilii să părăsească orașele 

asediate de forțele ruse, inclusiv portul sudic Mariupol, a declarat viceprim-ministrul Irina Vereșciuk. Evacuații 

au început deja să părăsească orașul Sumi, din nord-estul țării, în temeiul unui acord de încetare locală a focului, 

a spus guvernatorul regional. (REUTERS - 10 martie, ora 10:20) /aboboc/avladucu 

RBC: Autoritățile ucrainene deschid mai multe culoare umanitare pentru evacuarea civililor 

RADOR (10 martie) - Vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk a anunțat, joi dimineață, deschiderea unor 

noi culoare umanitare pentru evacuarea populației din zonele afectate de ostilități. Potrivit acesteia, civilii din 

Trostianeț, Krasnopillia și Sumi vor fi transportați la Poltava, iar cei din Mariupol vor fi evacuați și vor fi duși în 

Zaporijjia. De asemenea, va fi organizat un culoar pentru locuitorii din Volnovaha, care vor putea pleca în 

Pokrovsk, iar cei din Izium vor merge în Lozova. Civilii din Bucea, Irpen, Hostomel și Borodianka vor fi evacuați 

și transportați la Kiev. (www.rbc.ua - 10 martie) /sdan/atataru 

UNIAN: Mariupol: Victimele atacurilor rusești, îngropate în gropi comune, la marginea orașului 

RADOR (10 martie) - Locuitorii din Mariupol uciși în bombardamentele și raidurile aeriene rusești sunt 

îngropați în gropi comune, din cauza atacurilor constante asupra orașului - scrie UNIAN. "Oamenii depun 

cadavrele într-o groapă comună de la marginea orașului Mariupol, pentru că nu își pot îngropa apropiații, din cauza 

atacurilor continue lansate de forțele de ocupație" - a scris pe o rețea de socializare Anton Gherșcenko, un consilier 

din MAI ucrainean. Gherașcenko a postat și câteva fotografii în acest sens. (www.unian.net - 10 martie) 

/sdan/atataru 

RBC: Rusia trimite în războiul din Ucraina inclusiv angajați ai unor companii private (SBU) 

RADOR (10 martie) - Rusia a implicat în războiul contra Ucrainei inclusiv angajați ai companiilor private 

de pază - transmite Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Potrivit instituției, unul dintre rușii capturați de 

trupele ucrainene a povestit că i s-a cerut ca, pentru suma de 2.000 de dolari, să livreze un anumit tip de marfă. 

"După cum s-a dovedit ulterior, camioanele KAMAZ transportau muniție pentru bombardarea Harkivului" - a 

subliniat acesta. Coloana respectivă a fost distrusă între timp de trupele ucrainene. (www.rbc.ua - 10 martie) 

/sdan/avladucu 

TASS: Georgia a evacuat aproximativ 1.500 de cetățeni georgieni din Ucraina 

RADOR (10 martie) - Cetățenii georgieni sunt evacuați zilnic cu autobuzele din Lviv spre Varșovia, precum 

și din Odesa prin Republica Moldova și România. Aproximativ 1.500 de cetățeni georgieni au fost deja evacuați 

din Ucraina, precizează într-un comunicat, postat joi pe pagina de Facebook, Ministerul de Externe al Georgiei. 

''Guvernul Georgiei a oferit asistență pentru cel puțin 1.500 de cetățeni în procesul de evacuare din Ucraina. În 

ultimele 24 de ore, oficiile consulare ale Georgiei au repatriat peste 200 de cetățeni din Ucraina și din țările vecine, 

cu ajutorul guvernului georgian'', se mai precizează în comunicat. Cetățenii Georgiei sunt evacuați zilnic cu 

autobuzele de la Lviv la Varșovia. De asemenea, georgienii sunt evacuați în mod organizat din Odesa. De acolo 

se pleacă mai întâi în Republica Moldova, apoi în România și după aceea în Georgia, a mai specificat Ministerul 

georgian de Externe. (Agenția de presă TASS - 10  martie) /vdraguta/atataru 
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RBC: Autoritățile ucrainene au evacuat peste 400.000 de persoane din zonele afectate de atacurile 

rusești 

RADOR (10 martie) - Departamentele regionale ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din 

Ucraina au evacuat până acum peste 404.000 de persoane, inclusiv 86.000 de copii și 1.606 persoane cu dizabilități. 

Potrivit unui raport al instituției, publicat joi dimineață, salvatorii ucraineni au efectuat 564 de deplasări, inclusiv 

283 pentru a lichida consecințele atacurilor lansate de trupele ruse în localități și asupra infrastructurii civile. 74 

de persoane au fost salvate în urma acestor intervenții. În plus, pirotehniștii ucraineni au neutralizat 35 de 

dispozitive explozive. De asemenea, la granița de stat a Ucrainei din regiunile Transcarpatia, Odesa, Lviv și 

Cernăuți, Serviciul pentru Situații de Urgență, în cooperare cu Crucea Roșie și cu autoritățile locale, a desfășurat 

82 de corturi pentru adăpostirea persoanelor care fug de război. (www.korrespondent.net - 10 martie) /sdan/atataru 

UKRINFORM: Bilanțul atacurilor lansate de ruși la Harkiv: Au fost distruse peste 280 de case, 26 

de școli și 23 de grădinițe 

RADOR (10 martie) - Peste 280 de locuințe din orașul ucrainean Harkiv au fost distruse în urma raidurilor 

aeriene lansate de forțele ruse - potrivit poliției din regiune. "Inamicul continuă să distrugă în mod deliberat 

infrastructura orașului și să pună la pământ cartiere rezidențiale. Din cauza numeroaselor atacuri terestre și aeriene, 

au fost distruse peste 280 de locuințe, 26 de școli și 23 de grădinițe. Există victime în rândul populației civile" - a 

scris pe Facebook Departamentul de Poliție din regiunea Harkiv. În noaptea de miercuri spre joi, invadatorii ruși 

au bombardat Harkivul de 29 de ori, o conductă de gaz fiind avariată. "30% dintre locuitorii orașului au rămas fără 

gaze" - a subliniat poliția. Ukrinform amintește că, pe 24 februarie, președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat 

începerea unei invazii în Ucraina. Trupele ruse bombardează și distrug infrastructura cheie a țării, rachetele fiind 

lansate inclusiv asupra clădirilor rezidențiale. După începerea invaziei, președintele Volodimir Zelenski a instituit 

Legea marțială și a anunțat mobilizarea generală. Între timp, Ucraina a intentat un proces împotriva Federației 

Ruse la Curtea Internațională de Justiție de la Haga. (www.ukrinform.ua - 10 martie) /sdan/asalar 

RBC: Cei mai mulți ucraineni sunt convinși că populația Rusiei susține războiul împotriva 

Ucrainei 

RADOR (10 martie) - Un sondaj realizat de grupul Rating arată că 40% dintre ucraineni sunt convinși că 

majoritatea rușilor susțin războiul împotriva Ucrainei. 15% dintre respondenți consideră că fiecare a doua persoană 

din Rusia susține războiul, iar alți 15% cred că susținătorii războiului sunt în minoritate în rândul cetățenilor ruși. 

Potrivit sondajului, 42% cred că restabilirea relațiilor de prietenie dintre ucraineni și ruși este exclusă, în timp ce 

22% spun că acest lucru ar fi posibil în 20-30 de ani după încheierea războiului. 18% dintre respondenți au declarat 

că restabilirea relațiilor cu Rusia se va putea face în 10-15 ani și doar 12% consideră că prietenia ucraineano-rusă 

va putea fi reînnoită în câțiva ani după război. (www.rbc.ua - 10 martie) /sdan/atataru 

REUTERS: Convoi umanitar care se îndrepta spre Mariupol a fost nevoit să se întoarcă, din cauza 

luptelor (vicepremier) 

RADOR (10 martie) - Un convoi umanitar care încerca să ajungă în orașul ucrainean asediat Mariupol a 

fost nevoit să se întoarcă joi, din cauza luptelor, a declarat vicepremierul ucrainean, Irina Vereșciuc, după ce 

consiliul orașului a declarat noi bombardamente din partea forțelor ruse. "Bombele ne lovesc casele", a scris 

consiliul într-o postare online. (REUTERS - 10 martie) /aionita/lbadiu 

BBC: Un convoi umanitar care se îndrepta spre orașul ucrainean Mariupol a fost nevoit să se 

întoarcă din drum 

RADOR (10 martie) - Vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk a declarat că un convoi umanitar care a 

încercat să ajungă în portul asediat Mariupol a fost nevoit să se întoarcă, din cauza luptelor care continuă acolo. 

Consiliul orășenesc a raportat noi bombardamente din partea rusă, unele proiectile lovind case. Se spera că un 

număr de cel puțin șase coridoare umanitare vor fi deschise pentru a se permite civililor să iasă din orașele asediate 

de forțele rusești. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, ora 14:04) /opopescu/dsirbu 
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BBC: Mai mult de 2,3 milioane de oameni au fost forțați să fugă din Ucraina în țările învecinate 

RADOR (10 martie) - Agenția ONU pentru Migrație a anunțat că mai mult de 2,3 milioane de oameni au 

fost forțați să fugă din Ucraina în țările învecinate. Mai mult de 100.000 dintre cei care au scăpat de război sunt 

cetățeni străini. Criza umanitară va fi analizată în cursul unui summit de două zile al liderilor europeni, care va 

începe astăzi, mai târziu, în Franța. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, ora 15:04) /opopescu/dsirbu 

BBC: Primarul Kievului a declarat că aproape jumătate dintre locuitori au fugit din oraș 

RADOR (10 martie) - Primarul Kievului a declarat că aproape 2 milioane de oameni, aproape jumătate 

dintre locuitori, au fugit din oraș. Vitali Kliciko a spus că orașul a fost transformat într-o fortăreață, pe fiecare 

stradă, în fiecare clădire și la fiecare punct de control. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, ora 17:03) 

/opopescu/dsirbu 

BBC: Criză umanitară gravă la Mariupol, în Ucraina 

RADOR (10 martie) - Consiliul orășenesc din portul asediat Mariupol, din Ucraina, a transmis că bombele 

rusești continuă să cadă asupra centrului orașului. Totodată, consiliul consideră că atacurile aeriene rusești vizează 

în mod deliberat zonele rezidențiale. Oficialii  afirmă că orașul se confruntă cu o situație acută de criză, locuitorii 

neavând acces la apă potabilă, alimente și energie electrică. Comitetul Internațional al Crucii Roșii a transmis că 

mulți oameni din Mariupol au rămas fără alimente pentru copiii lor. Echipa CCR din oraș afirmă că oamenii se 

luptă pentru mâncare. Toate magazinele și farmaciile au fost jefuite. În condițiile în care rețeaua de gaze a fost 

avariată și temperaturile din cursul nopții vor coborî până la -5 grade Celsius, este de așteptat ca locuitorii să se 

confrunte cu o situație foarte dificilă. CICR avertizează că oamenii încep deja să se îmbolnăvească. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, ora 18:03) /opopescu/dsirbu 

KORRESPONDENT: Armata ucraineană a mai capturat un sistem rusesc Pantsir-S1 

RADOR (10 martie) - Militarii ucraineni din cadrul Forțelor de Operațiuni Speciale (SSO) au capturat un 

sistem mixt de rachete sol-aer cu rază scurtă și medie de acțiune Pantsir-S1. "Încă o operațiune de succes, încă un 

trofeu 'special': sistemul rusesc Pantsir-S1" - a scris pe Facebook Statul Major General al Forțelor Armate ale 

Ucrainei. Armata nu a oferit detalii referitoare la momentul și locul în care a fost capturat sistemul respectiv. Ziarul 

Korrespondent amintește că, săptămâna trecută, un sistem Pantsir-S1 a fost capturat în regiunea Mikolaiv de către 

forțele ucrainene de apărare teritorială. Un alt sistem similar a fost capturat anterior de forțele ucrainene în regiunea 

Herson. Potrivit Centrului pentru Comunicații Strategice și Securitate Informațională de la Kiev, prețul de export 

al unui astfel de sistem rusesc ajunge până la 20 de milioane de dolari. (www.korrespondent.net - 10 martie) 

/sdan/gpodea 

UNIAN: Transplant renal pe timp de război, în vestul Ucrainei 

RADOR (10 martie) - În pofida războiului cu Federația Rusă, Ucraina continuă să facă demersuri pentru 

dezvoltarea transplantologiei autohtone - scrie UNIAN. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății de la 

Kiev, pe data de 7 martie, medicii de la Prima Asociație Medicală Teritorială din Lviv au transplantat doi rinichi 

de la un donator decedat și au salvat două vieți: o pacientă de 19 ani din Ivano-Frankivsk și o alta de 37 de ani din 

Ternopil. Ambele persoane aveau insuficiență renală. "Donatorul a fost un bărbat de 40 de ani care a ajuns la 

Spitalul Regional din Ivano-Frankivsk în urma unui accident vascular cerebral. Toate încercările de a-l salva, din 

păcate, au eșuat. După ce medicii au stabilit că bărbatul a intrat în moarte cerebrală, soția a fost de acord ca acestuia 

să-i fie prelevate organele, pentru a salva alte vieți" - au explicat medicii. În total, de la începutul anului, medicii 

ucraineni au efectuat 62 de transplanturi. (www.unian.net - 10 martie) /sdan/cpodea 

RBC: Harkiv: Peste 400 de locuințe au fost distruse sau avariate în urma atacurilor rusești 

RADOR (10 martie) - 472 de clădiri rezidențiale au fost avariate sau distruse de bombardamentele 

invadatorilor ruși în orașul Harkiv și în regiune. Potrivit șefului direcției regionale de poliție, Serhi Bolvinov, în 

orașul Harkiv, au fost afectate 264 de clădiri cu mai multe etaje și 109 locuințe private. În regiunea Harkiv, au fost 



902 

 

bombardate 13 blocuri și 86 de case private. "Cel mai mare număr de case avariate și distruse se află în cartierele 

Kiev, Moscova și în orașul satelit Izium. Potrivit propagandei ruse, toate aceste clădiri sunt instalații militare ale 

naziștilor..." - a declarat Bolvinov. (www.rbc.ua - 10 martie) /sdan/lalexandrescu 

RBC: Vladimir Putin și-a stabilit drept obiectiv ocuparea Mariupolului și încercuirea armatei 

ucrainene în Donbas (Anton Gherașcenko) 

RADOR (10 martie) - Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, plănuiește să atingă două obiective în 

timpul războiului din Ucraina: ocuparea orașului Mariupol și încercuirea armatei ucrainene în Donbas - consideră 

Anton Gherașcenko, unul dintre consilierii ministrului de interne de la Kiev. Acesta a menționat că orașul Mariupol 

este supus unei blocade din partea armatei ruse. "Cea mai grea situație este la Mariupol. Dar știu că nimeni de 

acolo nu se va preda. Este important, însă, să aibă suficientă muniție. Al doilea obiectiv este încercarea fasciștilor 

ruși de a ne încercui armata în Donbas. Dar nici asta nu se va întâmpla. Avem destule forțe pentru a nu permite 

acest lucru" - a explicat Gherașcenko. (www.rbc.ua - 10 martie) /sdan/gpodea 

REUTERS: Rusia permite accesul unei echipe ucrainene de reparații la liniile electrice din zona 

centralei Cernobîl (Interfax) 

RADOR (10 martie) - Ministerul rus al Apărării a anunțat, joi, că a acceptat să permită accesul unei echipe 

ucrainene de reparații la liniile de electricitate din zona centralei nucleare Cernobîl, a transmis agenția rusă de 

presă Interfax, fără a oferi detalii suplimentare. Agenția Internațională pentru Energie Atomică afirmase, anterior, 

că, în urma invadării Ucrainei de către Rusia, comunicațiile cu centralele nucleare de la Cernobîl și Zaporijjia s-

au degradat, iar situația este îngrijorătoare. (REUTERS - 10 martie, ora 21:24) /mbrotacel/lalexandrescu 

UKRAINSKA PRAVDA: Ucraina: De la începutul războiului, rușii au bombardat peste 280 de 

instituții de învățământ 

RADOR (10 martie) - Ministrul ucrainean al educației și științei, Serhi Șkarlet, a declarat, joi, că, de la 

începutul războiului, peste 280 de instituții de învățământ au fost avariate sau distruse de atacuri și bombardamente 

lansate de invadatorii ruși. "A 15-a zi de război. În tot acest timp, peste 280 de instituții de învățământ au fost 

avariate sau distruse de atacuri și bombardamente" - a scris ministrul pe Telegram. Șkarlet a menționat că 

ministerul a elaborat o hartă interactivă care va actualiza constant informațiile privind numărul de instituții de 

învățământ avariate și distruse, precum și pierderile cauzate instituțiilor de învățământ ucrainene din cauza 

invadării Ucrainei de către Rusia. (www.pravda.com.ua - 10 martie) /sdan/gpodea 

REUTERS: Forțele ruse au bombardat un institut din Harkiv unde se află un reactor nuclear 

experimental 

RADOR (10 martie) - Forțele ruse au bombardat un institut din orașul Harkiv, ce găzduiește un reactor 

nuclear experimental, iar un motel din apropiere este în flăcări, a comunicat, joi, Parlamentul Ucrainei. Într-un 

mesaj publicat pe contul oficial de Twitter al parlamentului, se precizează că luptele continuă în apropierea 

Institutului de Fizică și Tehnologie. (REUTERS - 10 martie, ora 0:06) /mbrotacel/gpodea 

REUTERS: Șefa spionajului american a declarat că forțele ruse arată un "dispreț nesăbuit" față 

de civilii ucraineni 

RADOR (10 martie) - Directoarea Agenției Naționale de Informații din SUA, Avril Haines, a declarat joi 

că forțele ruse acționează cu "dispreț nesăbuit" față de civili, deoarece se confruntă în Ucraina cu o rezistență mai 

puternică decât se așteptau, iar agențiile de informații le urmăresc acțiunile pentru a putea fi trase la răspundere. 

"CI (comunitatea de informații) este angajată total pentru a documenta și a trage la răspundere Rusia și pe actorii 

ruși pentru acțiunile lor", a declarat dna Haines la audierea anuală a Comisiei de Informații a Senatului privind 

amenințările la nivel mondial la adresa securității SUA. (REUTERS - 10 martie) /opopescu/dsirbu 
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REUTERS: SUA cere Rusiei să permită evacuarea în siguranță a civililor din orașele ucrainene 

asediate 

RADOR (10 martie) - Departamentul de Stat al SUA a cerut, joi, guvernului rus să permită civililor să 

părăsească în siguranță orașele ucrainene asediate de forțele ruse, adăugând că mai multe orașe sunt acum 

încercuite, după ce o mare parte a infrastructurii vitale a fost distrusă. "Planul militar al lui Putin de a captura rapid 

Ucraina - este clar acum că a eșuat. Așa că trece la o strategie de devastare a centrelor populate, în încercarea de a 

frânge voința poporului ucrainean, ceva ce nu va reuși să facă", a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului 

de Stat, Ned Price. (REUTERS - 10 martie, ora 22:00) /mbrotacel/gpodea 

RIA NOVOSTI: Instagram a blocat contul guvernului ținutului Primorie 

RADOR (10 martie) - Guvernatorul ținutului Primorie, Oleg Kojemeako, a anunțat blocarea contului de 

Instagram a guvernului ținutului Primorie din Rusia. Rețeaua de socializare Instagram a blocat contul guvernului 

ținutului Primorie, pe care autoritățile locale postau informații despre viața oamenilor din ținut și intrau în direct. 

"Prieteni, acum o oră, administratorul rețelei de socializare Instagram a blocat pagina oficială a guvernului ținutului 

Primorie. Nu am fost informați care sunt motivele. Am trimis o solicitare și așteptăm un feedback de la suportul 

tehnic în 24 de ore", a anunțat guvernatorul Oleg Kojemeako pe Telegram. El i-a îndemnat pe locuitorii din 

Primorie să-și creeze alte conturi în alte rețele. "Pentru a nu pierde legătura cu dumneavoastră, specialiștii noștri 

au creat un cont de rezervă al guvernului regional. Abonați-vă pentru a fi la curent cu evenimentele din regiune pe 

instagram.com/primorskiadmin", a adăugat guvernatorul, specificând că pagini similare mai sunt create pe rețelele 

sociale VKontakte și Odnoklassniki, precum și pe Telegram. (www.ria.ru - 9 martie, ora 23:45) /vdraguta/atataru 

BNR: Refugiații din Ucraina vor putea primi documente speciale la frontierele Bulgariei 

RADOR (10 martie) - 6.000 de refugiați ucraineni au intrat în Bulgaria într-un interval de 24 de ore, numărul 

acestora ajungând la aproximativ 26.000. Guvernul de la Sofia a activat, miercuri, Directiva europeană privind 

protecția temporară și se așteaptă ca numărul refugiaților să depășească 100 de mii. Începând de vineri, 11 martie, 

refugiații din Ucraina care sosesc în Bulgaria vor putea primi la frontiere un document special, cu care pot locui 

legitim pe teritoriul bulgar. Viceprim-ministrul pentru guvernare eficientă, Kalina Konstantinova, a explicat: 

"Acest document le oferă atât drepturi, cât și obligații. Pe de o parte, vor avea acces la piața muncii, educație, 

asistență medicală și sprijin social. Pe de altă parte, vor avea obligația de a respecta legile Bulgariei. Se prevede 

că persoanele care beneficiază de protecție temporară să aibă și dreptul la cazare și hrană în valoare totală de 40 

de leva (circa 20 de euro) fără TVA". Kostadinova a adăugat că a fost lansat și un portal cu informațiile necesare, 

atât pentru refugiați, cât și pentru cei care doresc să ajute: "Portalul oferă informații despre asistență juridică, 

posibilități de cazare, contacte importante, adrese, sfaturi utile, o listă de sprijin din partea organizațiilor societății 

civile și campanii active de donații, precum și anunțuri de locuri de muncă", a precizat vicepremierul bulgar. 

(www.bnr.bg - 10 martie) /ddaniela/asalar 

REUTERS: Aproximativ 1,43 milioane de ucraineni au fugit în Polonia după invadarea Ucrainei 

RADOR (10 martie) - Poliția de frontieră poloneză a transmis că 1,43 milioane de oameni au intrat în 

Polonia din Ucraina, de când Rusia și-a lansat invazia, pe 24 februarie. Poliția de frontieră a scris pe Twitter că 

doar în ziua de miercuri au trecut granița aproximativ 117.600 de persoane. Astăzi, începând de la ora 6:00 

dimineața, aproximativ 22.000 de persoane au intrat în țară. (REUTERS - 10 martie, ora 9:55) /aboboc/avladucu 

BNR: Portalul ukraine.gov.bg din Bulgaria oferă informațiile necesare despre refugiații din 

Ucraina 

RADOR (10 martie) - Informațiile necesare, atât pentru refugiații care fug de războiul din Ucraina, cât și 

pentru cei care doresc să-i ajute, sunt publicate pe portalul de informare "Bulgaria pentru Ucraina", disponibil la 

adresa ukraine.gov.bg. Anunțuri privind cazarea refugiaților sunt postate de către persoane private și agenții 

guvernamentale. Site-ul este disponibil în limbile ucraineană, rusă, engleză și bulgară. Cele mai multe dintre 

facilitățile de cazare ale ministerelor, departamentelor și companiilor de stat sunt incluse pe listă, inclusiv baza 

Adunării Naționale din Velingrad. De asemenea, există deja și locuri de muncă pentru refugiații ucraineni. Oricine 



904 

 

dorește să devină voluntar poate alege o organizație care este implicată în furnizarea de ajutor umanitar. 

(www.bnr.bg - 10 martie) /ddaniela/dsirbu 

MTI: Péter Szijjártó - De la izbucnirea războiului, în Ungaria au venit deja peste 200 de mii de 

refugiați din Ucraina 

RADOR (10 martie) - În prezent are loc cea mai importantă acțiune umanitară din istoria Ungariei, deoarece, 

de la izbucnirea războiului, în Ungaria au venit deja peste 200 de mii de refugiați din Ucraina, a declarat joi, 

ministrul ungar de externe, la ședința Parlamentului. În luarea sa de cuvânt înainte de ordinea de zi a ședinței, Péter 

Szijjártó a relatat că, până în prezent, dinspre Ucraina au intrat pe teritoriul Ungariei 201.706 de oameni. Instituțiile 

statului ungar sunt pregătite pentru îngrijirea fiecărui refugiat, iar celor care rămân un timp mai îndelungat le vor 

fi asigurate locuri de muncă și copiilor acestora li se va asigura îngrijirea la școală, grădiniță sau creșă, a precizat 

ministrul de externe, care a adăugat: în punctele de ajutorare au beneficiat până acum de ajutor 115 mii de persoane, 

în timp ce pe contul Programului de ajutorare "Pod pentru Transcarpatia" au fost depuse donații de bani în valoare 

de 638 de milioane de forinți. În plus, Guvernul a trimis în Transcarpatia, în valoare de 583 de milioane de forinți, 

800 de tone de alimente și 200 de tone de produse de igienă, respectiv a oferit o gamă largă de îngrijiri medicale 

copiilor ucraineni care au nevoie de tratament în spital. În acest sens a menționat că, în prezent, au loc negocieri 

privind aspectele tehnice legate de primirea celor 128 de copiii bolnavi. Péter Szijjártó a subliniat: "Ungaria 

condamnă agresiunea militară și susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Este teribil și șocant că 

la sfârșitul primului sfert al secolului XXI au loc asedii urbane și acte brutale de război în Europa. Este groaznic 

să vezi că viețile familiilor, realizările lor de până acum devin nimic, iar roadele muncii unei vieți trebuie să fie 

înghesuite într-o valiză sau rucsac, și că trebuie să plece din cauza situației incerte, în speranța unui refugiu". Cea 

mai importantă sarcină a Guvernului este să protejeze siguranța poporului ungar și, de aceea, armata și-a întărit 

prezența în apropierea graniței de est, a mai spus Péter Szijjártó, care a adăugat: Guvernul a luat o decizie fermă: 

nu va trimite în Ucraina nici trupe și nici arme, și nu va permite transportarea armelor letale prin teritoriul său în 

Ucraina, "în zadar susține candidatul opoziției la funcția de premier al Ungariei că aceasta este echivalent cu 

trădarea". Ministrul ungar de externe a mai subliniat că amenințarea securității energetice a Ungariei reprezintă o 

"linie roșie", așadar Guvernul nu va sprijini instituirea unui eventual embargo de gaze naturale față de Rusia. 

"Livrarea gazelor naturale nu este o chestiune ideologică, politică sau filozofică, ci este o chestiune fizică. Ori sunt 

resurse de gaze naturale, ori nu sunt. Ori sunt gazoducte, ori nu sunt", a precizat Szijjártó, care a adăugat: Trebuie 

împiedicat ca prețul războiului să fie plătit de cetățenii ungari". (MTI - 10 martie) /rganciu/lbadiu/cvanatoru 

REUTERS: Muzeele italiene vor returna galeriilor ruse lucrările împrumutate 

RADOR (10 martie) - Două muzee din Milano vor returna mai multe opere de artă împrumutate din Rusia, 

ca urmare a unor cereri de returnare anticipată a acestora, au anunțat joi galeriile italiene. Conducerea Muzeului 

Ermitaj, din Sankt Petersburg, a trimis o scrisoare la Palazzo Reale din Milano cerând restituirea a două picturi - 

inclusiv "Tânără cu pălărie cu pene" de pictorul venețian Tizian - împrumutate pentru expoziția de la Veneția 

"Tizian și imaginea femeilor din secolul al XVI-lea". "Cred că cele două lucrări vor fi ridicate până la sfârșitul 

lunii martie", a spus directorul muzeului, Domenico Piraina, adăugând că nu se poate opune solicitării. "Lucrarea 

lui Tizian este cu siguranță importantă, dar expoziția poate decurge bine și fără ea", a spus el. Expoziția a început 

pe 23 februarie și se va desfășura până pe 5 iunie. "Când am citit scrisoarea am fost mâhnit, pentru că cultura ar 

trebui protejată de război, dar sunt vremuri dificile", a adăugat dl Piraina. Gallerie d'Italia, care operează un alt 

muzeu în Milano, a anunțat că a primit o cerere de returnare a 23 de lucrări din aproape 200 din actuala expoziție 

"Grand Tour. Dream of Italy from Venice to Pompeii", împrumutate de la trei muzee rusești. "Vor fi returnate 

înainte de închiderea expoziției, pe 27 martie", a declarat un purtător de cuvânt al băncii Intesa Sanpaolo, care 

deține colecția de la galerie și alte două locații din Napoli și Vicenza. Fundația Fendi din Roma și un alt muzeu 

din nordul orașului Udine au primit solicitări similare. (REUTERS - 10 martie) /opopescu/dsirbu 

BBC: UE anunță intensificarea sancțiunilor impuse Rusiei, după invadarea Ucrainei 

RADOR (10 martie) - Uniunea Europeană a afirmat că va intensifica sancțiunile impuse Rusiei după 

invadarea Ucrainei. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că vor fi vizați încă 160 de 

parlamentari ruși, precum și oligarhi. Șefa Comisiei a făcut declarații înaintea unui summit al UE, desfășurat la 
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Paris. Alți lideri care au sosit la reuniune au declarat că eforturile de a reduce dependența Europei de energia rusă 

va fi unul dintre principalele subiecte de discuție. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, ora 21:00) 

/mbrotacel/lalexandrescu 

REUTERS: UE intenționează să renunțe la combustibilii fosili din Rusia până în 2027 (Ursula von 

der Leyen) 

RADOR (10 martie) - Uniunea Europeană trebuie să înceteze să mai utilizeze combustibili fosili din Rusia 

până în 2027, a declarat, joi, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, adăugând că, la jumătatea 

lunii mai, va propune un plan în acest sens. "Propunere pentru un plan RePowerEU - de renunțare treptată la 

dependența noastră de combustibili fosili rusești, până în 2027", a scris Von der Leyen pe Twitter, în contextul 

reuniunii de la Versailles a liderilor UE. (REUTERS - 10 martie, ora 21:36) /mbrotacel/lalexandrescu 

REUTERS: Twitter a eliminat mesajele publicate de Ambasada Rusiei în Marea Britanie cu 

privire la bombardarea spitalului din Mariupol 

RADOR (10 martie) - Twitter Inc a eliminat mesajele publicate de Ambasada Rusiei în Regatul Unit în 

legătură cu bombardarea unui spital de copii din Mariupol, pentru încălcarea regulilor privind negarea 

evenimentelor violente, a anunțat, joi, compania. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise în atacul aerian de 

miercuri, asupra unei maternități și spital de copii din orașul ucrainean, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. 

"Am luat măsuri împotriva tweet-urilor la care vă referiți întrucât încălcau regulile Twitter, în special în privința 

politicilor noastre privind comportamentul instigator la ură și abuz, legat de negarea unor evenimente violente", a 

declarat un purtător de cuvânt al Twitter. Unul dintre tweet-urile Ambasadei Rusiei înfățișa imagini cu o etichetă 

roșie, cu mesajul "fals", adăugând că clădirea maternității nu era funcțională și era folosită de forțele armate 

ucrainene. Rusia și-a modificat poziția legată de bombardarea spitalului, cu un amestec de declarații, în cursul zilei 

de joi, ce au variat de la o negare agresivă la un apel al Kremlinului pentru stabilirea clară a faptelor. Moscova a 

adoptat măsuri aspre împotriva platformelor tehnologice, după invazia în Ucraina - pe care o califică drept 

"operațiune specială" - inclusiv prin restricționarea Twitter și Facebook. Twitter a lansat și o versiune securizată a 

websiteului său, cunoscută drept "onion service", ce poate fi accesată prin dark web și poate ocolo restricțiile 

guvernamentale. (REUTERS - 10 martie, ora 21:42) /mbrotacel/lalexandrescu 

RRA: Aproximativ 900 de refugiați din Ucraina au ajuns în România cu un tren al Căilor Ferate 

Moldovene 

RADOR (10 martie) - Aproximativ 900 de refugiați din Ucraina au ajuns astăzi la noi în țară cu un tren al 

Căilor Ferate Moldovene. Aproape 300 dintre ei se îndreaptă din Iași spre Cluj-Napoca, unde ar trebui să ajungă 

diseară. Restul de aproape 600 vor ajunge după-amiază la București. Cetățenii străini care provin din Ucraina 

călătoresc gratuit pe teritoriul României cu CFR Călători, precizează reporterul RRA Alexandru Lancuzov. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 10 martie, ora 13:10) /asalar 

RRA: Aproape 3.600 de cetățeni ucraineni au solicitat azil în România, de la începerea conflictului 

din Ucraina 

RADOR (10 martie) - Aproape 3.600 de cetățeni ucraineni au solicitat azil în România, de la începerea 

conflictului din Ucraina, informează Ministerul Afacerilor Interne. Pe întreaga perioadă a procedurii, solicitanții 

de azil pot beneficia de cazare în centrele Inspectoratului General pentru Imigrări, dacă doresc acest lucru, precum 

și de măsuri de asistență materială, financiară, medicală, consiliere psihologică și juridică de specialitate. Totodată, 

aceștia au acces la piața forței de muncă și activități de adaptare culturală. În prezent, gradul de ocupare a centrelor 

de cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrări este de 70,5%. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 10 

martie, ora 13:10) /asalar 
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RADOR: Campania Rador "Prietenul tău din oraș", primele rezultate 

RADOR (10 martie) - Agenția de presă Rador a Radio România, cu sprijinul Studiourilor Regionale Radio 

România, derulează o campanie de sprijinire a victimelor războiului din Ucraina. Prima etapă s-a încheiat pe 9 

martie, când voluntarii noștri au transportat la Centrul Provita din Vălenii de Munte ajutoare constând în mâncare 

neperisabilă, produse de igienă personală, rechizite, lenjerie de corp și de pat pentru un grup de copii ucraineni 

instituționalizați. 

Speranță și teamă, joc și amintiri, empatie și solidaritate – astfel poate fi descrisă atmosfera din centru. 

Personalul, dar și copiii români asistați aici fac eforturi uriașe pentru a le transmite oaspeților că sunt bineveniți și 

în siguranță. Pe ei, dar și pe toți colegii noștri din Radio România cu suflet mare, care ni s-au alăturat, echipa 

Agenției de presă Rador îi aplaudă în picioare. /cionescu/cvanatoru 

RRA: Crucea Roșie Română trimite cel de-al doilea convoi cu ajutoare umanitare la Cernăuți 

RADOR (10 martie) - Crucea Roșie Română trimite astăzi cel de-al doilea convoi cu ajutoare umanitare la 

Cernăuți, în sprijinul persoanelor afectate de războiul din Ucraina. Potrivit unui comunicat de presă, este vorba de 

șase tiruri cu 130 de tone de alimente de bază greu perisabile, produse de igienă personală, materiale sanitare, 

aparatură medicală, medicamente, materiale de cazarmament și produse de îngrijire pentru bebeluși și copii. 

Convoiul va ajunge mâine la Cernăuți, după ce va staționa diseară în Vama Siret. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 10 martie, ora 15:01) /mnecula/dsirbu 

RADOR: Odă pentru pace - transmisie EBU inițiată de Radio România Muzical 

RADOR (10 martie) - Pe 10 martie, peste 50 posturi de muzică clasică membre EBU (European 

Broadcasting Union) vor dedica timp prețios promovării păcii drept testament al spiritului uman. Acestea se vor 

uni într-o emisie comună a Simfoniei a IX-a de Beethoven. Inspirată de o inițiativă Radio România, membru EBU, 

această transmisie va putea fi ascultată în peste 30 de țări în diverse momente ale zilei. Interpreții au fost selectați 

de către radiodifuzori cu ocazia acestei zile speciale. 

Cristina Comandașu, redactor-șef Radio România Muzical și inițiatoarea proiectului, ne vorbește despre 

acest proiect: "În vremuri grele, trebuie să ne amintim ce simbolizează binele din noi și pentru ce luptăm. Și ce 

simbol este mai potrivit decât Simfonia a IX-a de Beethoven - o capodoperă a creativității umane ce reunește 

noțiunile de frăție și pace? În ultimii 50 de ani, compoziția a reprezentat un imn al Uniunii Europene, care 

urmărește să sprijine fiecare viață umană, indiferent de persoană. Fie că ascultați întreaga simfonie sau doar ultima 

mișcare, veți fi conectați cu valorile ce stau la baza societății în care trăim și pentru care unii își pierd viața apărând-

o". Radio România a implementat această inițiativă pentru a demonstra cum puterea radioului poate sprijini pacea 

și cum poate crea o mișcare unită pe întregul continent. Jean Philip De Tender, Director general adjunct și Director 

media al EBU declară: "Prin inițiativa Radio România de a avea o transmisie comună a unui număr semnificativ 

de canale de muzică clasică, organizațiile radio EBU dovedesc încă o dată puterea muzicii de a aduce confort, 

compasiune și sprijin. Să construim o multitudine de legături între oameni, ascultători de radio și muzicieni din 

jurul lumii, stă în continuare la baza valorilor noastre de serviciu public". Comunicatul oficial EBU despre 

proiectul Odă pentru pace - Stop războiului din Ucraina poate fi accesat la https://www.ebu.ch/music/ode-to-peace. 

La Radio România Muzical, Simfonia a IX-a de Beethoven va putea fi ascultată integral în 10 martie, de la ora 

10:00. Versiunea propusă este realizată în 1972 de Corul Academic Radio și Orchestra Națională Radio, sub 

bagheta lui Igor Markevitch, celebru dirijor născut la Kiev într-o veche familie de intelectuali ucraineni, devenit 

cetățean italian și francez, care a locuit în Elveția și a fost luptător în rezistența italiană anti-nazistă în al doilea 

război mondial: un adevărat european. Soliști au fost Gheorghe Crăsnaru, Valentin Teodorian, Elisabeta Cartiș, 

Martha Kessler. Tema din Simfonia a IX-a - Imnul Uniunii Europene va fi difuzată pe 10 martie și de Radio 

România Actualități (ora 11:15) și Radio România Cultural (ora 10:00). Mai multe instituții muzicale s-au alăturat 

acestei inițiative și vor include tema Imnului Uniunii Europene în debutul concertelor lor din 10 martie: 

Filarmonicile din București, Brașov, Sibiu, Ploiești, Oradea, Cluj-Napoca și Opera Națională București. Aceeași 

temă va putea fi ascultată în 10 martie pe întreg teritoriul României, în cadrul proiectului "Ascultă 5 minute de 

muzică clasică", propus de Radio România Muzical în spații neconvenționale: hipermarketuri, mall-uri, sedii de 

firme, librării etc. /amondiru/avladucu 
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XVIII. 5. Perspectiva de mediu  

BBC: AIEA a pierdut legăturile de transmitere la distanță a datelor de monitorizare a centralei 

nucleare Zaporojie din Ucraina 

RADOR (10 martie) - Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că, în 

ultimele zile, agenția a pierdut legăturile privind transmiterea de la distanță a datelor de la sistemele sale de 

monitorizare a unei alte centrale nucleare din Ucraina, Zaporojie, a doua cea mai mare din Ucraina. Rafael Grossi 

a precizat că nu se cunosc cu exactitate cauzele întreruperii legăturii. Anunțul are loc la o zi după ce AIEA a pierdut 

legătura cu centrala de la Cernobîl. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 10 martie, ora 3:00) /cstoica/sdm2 

11 Martie (Vineri)  

XIX.1 Perspectiva politică  

REUTERS: Rusia cere ca Statele Unite să oprească "activitățile extremiste" ale Meta  

RADOR (11 martie) - Ambasada rusă în Statele Unite a cerut vineri ca Washingtonul să oprească 

"activitățile extremiste" ale companiei care deține Facebook, Meta Platforms, care a ridicat temporar o interdicție 

impusă apelurilor la violență împotriva armatei ruse și a liderilor ruși. Meta Platforms va permite utilizatorilor de 

Facebook și Instagram din anumite țări să folosească apeluri la violențe împotriva soldaților ruși în contextul 

invaziei Ucrainei, potrivit unor emailuri interne văzute de Reuters joi, în cadrul unei modificări temporare a 

politicii sale împotriva discursurilor care incită la ură. "Politica agresivă și infracțională a Meta, care duce la 

incitare la ură și ostilitate față de ruși, este revoltătoare", a declarat ambasada rusă. "Acțiunile companiei sunt o 

nouă dovadă a războiului informatic lipsit de reguli care a fost declarat țării noastre." Ambasada a susținut că 

dorește ca autoritățile americane să "oprească activitățile extremiste ale companiei Meta și să ia măsuri pentru a 

trage pe cei vinovați la răspundere". (REUTERS - 11 martie) /aionita/csimion 

BBC: Liderii Rusiei și Belarusului se întâlnesc la Moscova pentru a discuta despre conflictul din 

Ucraina și cooperarea economică  

RADOR (11 martie) - Liderul rus Vladimir Putin va discuta la Moscova cu președintele belarus Aleksandr 

Lukașenko. Corespondentul BBC transmite că vineri Putin se va întâlni cu aliatul său în acest conflict, Aleksandr 

Lukașenko, care a fost criticat de comunitatea internațională de represiunea violentă împotriva protestatarilor ce l-

au condamnat pentru fraudarea alegerilor din 2020. Țările vestice au impus noi sancțiuni împotriva țării sale, 

pentru susținerea "operațiunii militare speciale" din Ucraina, așa cum o numește Putin. Belarusul a găzduit trupele 

ruse pe teritoriul său, iar oficialii au recunoscut că trupele ruse au lansat atacuri din Belarus în Ucraina. Liderii vor 

discuta despre conflict, dar și despre cooperarea economică, în condițiile sancțiunilor Occidentului. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 8:00) /aboboc/ilapadat 

ROSBALT: Procuratura Generală Rusă va verifica companiile care și-au anunțat retragerea din 

Rusia  

RADOR (11 martie) - Procuratura Generală a Rusiei va verifica respectarea drepturilor angajaților 

companiilor care părăsesc piața rusă, a anunțat Serviciul de presă al Parchetului. ''În numele procurorului general 

al Rusiei, Igor Krasnov, pentru a asigura interesele antreprenorilor corecți și a angajaților organizațiilor ai căror 

manageri au anunțat suspendarea activităților în Federația Rusă, procurorii au sporit supravegherea asupra 

respectării legislației actuale de către astfel de companii'', se precizează în comunicatul instituției. Publicația 

''Izvestia'' titra că organizația Inițiativa Consumatorului Public din Rusia a întocmit o listă cu 59 de companii 

străine, care au decis să părăsească Rusia și care ar putea fi naționalizate. Liderul organizației, Oleg Pavlov, a 

precizat că volumul serviciilor companiilor străine care au încetat să mai funcționeze în Rusia pentru cetățeni, 

pentru stat și contrapărți este de peste șase trilioane de ruble. Lista include companii precum Volkswagen, Apple, 

IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche etc. (www.rosbalt.ru  - 11 martie) /vdraguta/ilapadat 
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TASS: După 77 de ani, Rusia îndeplinește din nou misiunea de a lichida focarul neonazist (Serghei 

Narîșkin)  

RADOR (11 martie) - Directorul Serviciului rus de Informații Externe, Serghei Narîșkin, a declarat vineri 

că „după 77 de ani, Rusia îndeplinește din nou misiunea de a lichida focarul neonazist''. El a avut în vedere 

operațiunea militară specială din Ucraina. Președintele Societății Istorice Ruse și director al Serviciului de 

Informații Externe al Federației Ruse a adăugat: "Rusia, în cadrul unei operațiuni militare speciale de protejare a 

Donbasului, care are loc la 77 de ani de la victoria asupra fascismului, îndeplinește din nou o misiune de eliminare 

a unui focar periculos neonazist din Europa". ''Întâlnirea noastră are loc într-un moment foarte dificil. O operațiune 

militară specială a armatei ruse continuă să protejeze populația civilă din așa-zisele republici populare Donețk și 

Luhansk de genocidul declanșat de regimul de la Kiev și să protejeze securitatea statului nostru și a cetățenilor din 

Rusia. Din păcate, la 77 de ani de la Marea Victorie asupra Germaniei naziste hitleriste, țara noastră, poporul 

nostru trebuie să îndeplinească din nou misiunea de a elimina un focar periculos neonazist din Europa", a spus el, 

în cadrul unei reuniuni comune a Consiliului Fundației ”Istoria Patriei” și a Prezidiului Societății Istorice Ruse. 

Narîșkin a subliniat că, ''în lumina acestor sarcini, are o importanță majoră activitatea de explicare ce vizează 

dezvăluirea fundamentelor istorice ale evenimentelor actuale''. El le-a mulțumit, de asemenea, membrilor 

Prezidiului Societății Istorice Ruse, care s-au alăturat declarației de sprijin deplin al societății în favoarea deciziei 

președintelui Rusiei de a conduce o operațiune militară specială și înțelegerea necesității unui astfel de pas. 

Narîșkin a indicat că ar dori să discute, în cadrul reuniunii, problema utilizării optime a resurselor membrilor 

Societății Istorice Ruse în rezolvarea problemelor cu care se confruntă țara. ''Planurile noastre imediate includ, de 

exemplu, dezvoltarea unui modul istoric și educațional pentru copiii refugiați din așa-zisele republici populare 

Donețk și Luhansk'', a adăugat el. Președintele rus Vladimir Putin a declarat pe 24 februarie că, drept răspuns la 

un apel al liderilor republicilor din Donbas a decis să conducă o operațiune militară specială. El a subliniat că 

planurile Moscovei nu includ ocuparea teritoriilor ucrainene, scopul fiind demilitarizarea și denazificarea Ucrainei. 

După cum precizează Ministerul rus al Apărării, armata rusă nu atacă orașele, ci doar distruge infrastructura 

militară, astfel încât nimic nu amenință populația civilă. (Agenția de presă TASS - 11 martie) /vdraguta/ilapadat 

INTERFAX: Peskov a recunoscut că Putin și Lukașenko vor discuta despre sancțiuni și integrare  

RADOR (11 martie) - Președinții Rusiei și Belarus, Vladimir Putin și, respectiv Aleksandr Lukașenko, vor 

discuta vineri despre situația din Ucraina, sancțiuni și integrare, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al 

președintelui rus, Vladimir Putin. Vineri, 11 martie, Lukașenko a plecat în cursul dimineții de la Minsk la Moscova. 

''Este o bună oportunitate de a continua să discutăm despre procesele de integrare, în primul rând subiectele 

care se află la baza cooperării, definită de cele 28 de proiecte'', a spus Peskov, în cadrul unui briefing. În plus, a 

menționat el, întâlnirea liderilor din Rusia și Belarus reprezintă ''o oportunitate de a efectua un schimb de opinii 

cu privire la situația din Ucraina, problemele generate de sancțiuni...''. Acesta este un contact important, șefii de 

stat își verifică în mod constant agenda, acest proces de comunicare strânsă continuă'', a adăugat Dmitri Peskov, 

purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin. El a mai adăugat că, în cea de-a doua jumătate a zilei, în 

agenda lui Putin este programată o convorbire telefonică cu un lider mondial. Ultima dată când Lukașenko a vizitat 

Moscova a fost în perioada 18-19 februarie. Atunci președinții au decis să prelungească exercițiile militare comune 

Allied Resolve 2022, care au început în Belarus, pe 10 februarie, și urmau să se încheie pe 20 februarie. 

(www.interfax.ru - 11 martie) /vdraguta/ilapadat 

TASS: Întâlnire Putin - Lukașenko la Kremlin  

RADOR (11 martie) - Întâlnirea dintre președintele rus, Vladimir Putin, și omologul său belarus, Aleksandr 

Lukașenko va debuta vineri la Kremlin. Aceasta este a doua întâlnire bilaterală, desfășurată față în față între 

președinții Rusiei și Belarus, în 2022, transmite Agenția de presă BelTA. După cum a precizat agenția, liderii 

intenționează să discute probleme de actualitate ale relațiilor bilaterale, dezvoltarea cooperării și cooperarea 

economică sub presiunea sancțiunilor. Pe ordinea de zi se află și situația din regiune și din Ucraina. (Agenția de 

presă TASS - 11 martie) /vdraguta/ilapadat 
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CNN: Rusia susține că "operațiunea militară specială" din Ucraina merge conform planului  

RADOR (11 martie) - Ministrul rus al apărării a declarat că "operațiunea militară specială" din Ucraina este 

realizată cu succes, în ciuda afirmațiilor liderilor occidentali că armata Rusiei a întâmpinat multe obstacole și o 

rezistență la care nu se aștepta. „Totul decurge conform planului”, i-a spus Serghei Șoigu președintelui rus 

Vladimir Putin, la o reuniune televizată a Consiliului de Securitate. Șoigu a mai susținut că armata rusă a primit 

peste 16.000 de cereri de la voluntari din Orientul Mijlociu care doresc să se alăture războiului din Ucraina. (CNN 

INTERNATIONAL - 11 martie, ora 13:40) /aboboc/ilapadat 

REUTERS: Vladimir Putin consideră că sunt „anumite schimbări pozitive” în discuțiile cu 

Ucraina  

RADOR (11 martie) - Președintele rus Vladimir Putin a declarat că s-au înregistrat unele progrese în 

discuțiile Moscovei cu Ucraina, dar nu a dat detalii. „Există anumite schimbări pozitive, îmi spun negociatorii 

părții noastre”, a spus Putin într-o întâlnire cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukașenko, adăugând că 

discuțiile au continuat „practic zilnic”. Putin nu a detaliat, dar a precizat în remarcile televizate că va discuta mai 

multe detalii cu Lukașenko. (REUTERS - 11 martie, ora 13:45) /aboboc/ilapadat 

INTERFAX: Peskov a declarat că întâlnirea dintre Putin și Zelenski este "posibilă din punct de 

vedere conceptual"  

RADOR (11 martie) - O întâlnire între președinții Rusiei și Ucrainei este posibilă din punct de vedere 

conceptual, dar mai întâi trebuie să își facă partea lor de activitate delegațiile de negociatori și miniștrii din cele 

două țări, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin. ''Nimeni nu exclude 

posibilitatea unei întâlniri între Putin și Zelenski, da, într-adevăr, este posibilă din punct de vedere conceptual, dar 

mai întâi, atât delegațiile, cât și miniștrii trebuie să își facă partea lor de activitate pentru ca președinții să nu se 

întâlnească de dragul procesului și de dragul conversației, ci de dragul rezultatelor'', a declarat Peskov, la o întâlnire 

cu jurnaliștii care a avut loc vineri. ''Pozițiile părții ruse sunt cunoscute, sunt clar formulate și aduse în atenția 

negociatorilor ucraineni; așteptăm formulări reciproce'', a subliniat el. (www.interfax.ru - 11 martie) 

/vdraguta/ilapadat 

TASS: Vladimir Putin a spus că există unele progrese în negocierile ruso-ucrainene  

RADOR (11 martie) - ''Delegațiile de la Moscova și Kiev au purtat deja trei runde de negocieri în Belarus, 

data și locul celei de-a patra întâlniri nu au fost stabilite. Anumite schimbări pozitive se observă în negocierile 

dintre Rusia și Ucraina, care au loc aproape zilnic'', a declarat președintele rus Vladimir Putin, în cadrul întâlnirii 

sale cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukașenko, de vineri. ''Cu certitudine vă voi informa despre situația 

din direcția ucraineană, în primul rând despre cum decurg acum negocierile, care acum au loc aproape zilnic. Sunt 

anumite evoluții pozitive, după cum mi-au relatat negociatorii noștri. Vă voi comunica mai multe și detaliat despre 

toate acestea'', a spus Putin. Delegațiile de la Moscova și Kiev au purtat deja trei runde de negocieri în Belarus, 

data și locul celei de-a patra întâlniri nu sunt stabilite. Este de așteptat ca ele să aibă loc în viitorul apropiat. În 

plus, în provincia turcă Antalya, joi, 10 martie, a avut loc o întâlnire între miniștrii de externe ai Rusiei și Ucrainei, 

Serghei Lavrov și, respectiv Dmitro Kuleba, cu participarea ministrului turc de externe Mevlüt Çavușoğlu. 

(Agenția de presă TASS - 11 martie) /vdraguta/ilapadat 

INTERFAX: Kremlinul a amenințat că va suprima activitățile Meta cu privire la îndemnul la 

violență  

RADOR (11 martie) - Roskomnadzor, Agenția Federală de Monitorizare a Mass-media, Comunicații și 

Tehnologii Digitale, a cerut un răspuns prompt de la Meta cu privire la noile reguli de moderare a conținutului său. 

Dacă informațiile despre permisiunea Meta de a plasa mesaje ce conțin apeluri la violență împotriva armatei ruse 

în rețelele de socializare se confirmă, vor fi necesare măsuri decisive pentru a reduce activitățile acestei companii, 

a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse. Informația potrivit cărora o astfel 
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de permisiune a fost obținută de Meta în legătură cu situația din jurul Ucrainei a fost vehiculată în mass-media 

occidentală, iar Peskov a fost rugat de jurnaliști să comenteze în cadrul unei întâlniri de vineri cu reporterii. 

"Aceasta este o informație care necesită o confirmare și o analiză foarte atentă. Nu doresc să cred ce spun 

cei de la Reuters pentru că este greu de imaginat așa ceva. Dar, evident, sunt convins că ministerele noastre de 

resort vor afla dacă este cu adevărat așa și să sperăm că nu este cazul, pentru că, dacă da, atunci evident că acest 

lucru va necesita măsurile cele mai decisive pentru a reduce activitățile acestei companii'', a susținut Dmitri 

Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin. Duma de Stat a cerut Procurorului General și 

Comitetului de Investigații al Federației Ruse să evalueze decizia Meta. Șeful Comitetului pentru Politica 

Informațională al Dumei de Stat, Aleksandr Hinștein, a reamintit că nu există încă o confirmare a acestei informații. 

Potrivit acestuia, este posibil ca, pe baza rezultatelor auditului, să fie necesar să se ia o decizie de blocare a 

portalurilor Meta din Federația Rusă. (www.interfax.ru - 11 martie) /vdraguta/asalar 

INTERFAX: Roskomnadzor a cerut un răspuns prompt de la Meta cu privire la noile reguli de 

moderare a conținutului său  

RADOR (11 martie) - Roskomnadzor, Agenția Federală de Monitorizare a Mass-media, Comunicații și 

Tehnologii Digitale, a cerut un răspuns prompt de la Meta cu privire la noile reguli de moderare și de filtrare a 

conținutului său. Compania Meta trebuie să confirme sau să infirme cu promptitudine modificările aduse regulilor 

de moderare și de filtrare a conținutului său postat pe rețelele sale sociale în legătură cu cetățenii Federației Ruse, 

inclusiv cu personalul militar, a informat Roskomnadzor. Vineri, șeful Comisiei pentru Politica Informațională, 

Tehnologii Informaționale și Comunicații din cadrul Dumei de Stat a Rusiei, Aleksandr Hinștein, a declarat că, 

dacă această informație este confirmată sau Meta refuză să răspundă la cererea Roskomnadzor din Federația Rusă, 

Instagram ar putea fi blocat. 

Decizia de a bloca Facebook a fost luată pe 4 martie din cauza discriminării împotriva mass-media și a 

resurselor informaționale rusești. Potrivit Roskomnadzor, din octombrie 2020, au existat 26 de cazuri de 

discriminare împotriva mass-mediei și a resurselor informaționale ruse de către Facebook. Vineri a devenit 

cunoscut faptul că Facebook și Instagram vor permite temporar utilizatorilor din unele țări să îndemne la violență 

împotriva militarilor ruși. ''Am permis temporar formele de exprimare politică care ar încălca în mod normal 

regulile noastre, cum ar fi discursul violent'', a declarat pentru CNN purtătorul de cuvânt al Meta (FB), Andy 

Stone. ''Însă nu vom tolera în continuare apelurile la violență împotriva civililor ruși'', a spus el. Ambasada Rusiei 

la Washington și-a exprimat indignarea față de politica Meta Corporation, care duce la incitarea la violență și 

ostilitate față de ruși. ''Solicităm autorităților americane să oprească activitățile extremiste ale Meta și să ia măsuri 

pentru a-i aduce pe făptuitori în fața justiției'', a susținut Ambasada Rusiei în Statele Unite, într-un comentariu. 

Ambasada notează că: ''Utilizatorii de Facebook și Instagram nu le-au acordat liderilor acestor platforme de 

internet dreptul de a determina criteriile adevărului și a instiga un popor împotriva altuia''. (www.interfax.ru - 11 

martie) /vdraguta/atataru 

TASS: Putin este de acord cu Lukașenko că pentru operațiunea din Ucraina nu are ce să justifice  

RADOR (11 martie) - Rusia nu consideră necesar să se justifice pentru începerea operațiunii militare 

speciale pentru apărarea Donbasului, a declarat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la întâlnirea cu 

omologul său belarus, Aleksandr Lukașenko. Președintele Lukașenko a remarcat faptul că partea ucraineană 

plănuia să efectueze o lovitură nu numai asupra Donbasului, dar și asupra trupelor rusești și belaruse de pe teritoriul 

Republicii Belarus, de aceea, dacă nu ar fi fost începerea operațiunii speciale, Moscova și Minskul "ar fi băut 

întreaga cupă cu pierderi uriașe". Prin urmare, este convins Lukașenko, "nu este nevoie de justificare în fața 

nimănui". "Nimeni nu se justifică", a spus Putin. Drept răspuns, liderul de la Minsk a remarcat faptul că avea în 

vedere câțiva cetățeni ruși și belaruși care afirmă că "nu au făcut bine". "Ar fi băut această cupă mai mult decât la 

mijlocul secolului trecut, când acești fasciști se îndreptau spre noi", a subliniat liderul belarus. (www.tass.ru  - 11 

martie) /snicolau/atataru 
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INTERFAX: Parchetul General Rus a trimis o cerere în instanță privind recunoașterea Meta 

Platforms Inc. drept organizație extremistă  

RADOR (11 martie) - Parchetul General al Federației Ruse a trimis o cerere în instanță, prin care cere 

recunoașterea Meta Platforms Inc. drept organizație extremistă. ''În conformitate cu Legea federală ''Cu privire la 

combaterea activităților extremiste'', Parchetul General al Federației Ruse a depus o sesizare la tribunal pentru a 

recunoaște Meta Platforms Inc. drept organizație extremistă și de a interzice activitățile sale pe teritoriul Federației 

Ruse'', a precizat vineri Parchetul General al Federației Ruse. În plus, autoritatea de supraveghere Roskomnadzor 

a anunțat ''în legătură cu prezența unor elemente de infracțiuni prevăzute de partea 2 a Articolului 205.2 din Codul 

Penal al Federației Ruse (propaganda teroristă) și paragraful ''a'' din partea 2 a Articolului 282. din Codul Penal al 

Federației Ruse (incitarea la ură și dușmănie prin amenințarea la violență)'' Comitetul de Investigații al Parchetului 

Federației Ruse, unde a trimis materialele pentru a demara urmărirea penală. Facebook și Instagram vor ridica 

interdicția cu privire la apelurile la violență împotriva armatei ruse, în postările lor. Duma de Stat a cerut 

Procurorului General și Comitetului de Investigații al Parchetului Federației Ruse să evalueze această decizie a 

Meta, iar Roskomnadzor a cerut un răspuns prompt din partea companiei cu privire la noile reguli de moderare și 

de filtrare a conținutului său. (www.interfax.ru  - 11 martie) /vdraguta/lbadiu 

ROSBALT: Putin i-a declarat lui Lukașenko despre progresele înregistrate în negocierile cu 

Ucraina  

RADOR (11 martie) - În cursul negocierilor dintre Rusia și Ucraina referitoare la reglementarea situației 

există progrese, a declarat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin - transmite site-ul Kremlinului. "Fără 

îndoială, vă voi informa despre situația referitoare la Ucraina și, mai presus de toate, despre modul în care se 

desfășoară acum negocierile, care acum au loc aproape zilnic. Există anumite progrese, după cum mi-au raportat 

negociatorii din partea noastră. Vă voi povesti despre toate acestea mai detaliat", a arătat Putin, în timpul discuției 

avute astăzi cu liderul belarus, Aleksandr Lukașenko. Putin a atins, de asemenea, și subiectul sancțiunilor 

împotriva Rusiei, care au fost introduse după începerea operațiunii militare speciale în Ucraina. Există probleme, 

a arătat Putin, dar" vom trece prin aceste dificultăți". (www.rosbalt.ru  - 11 martie) /snicolau/lbadiu 

RRA: Vladimir Putin a declarat că există anumite evoluții pozitive în negocierile cu Ucraina  

RADOR (11 martie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat astăzi că există anumite evoluții pozitive 

în negocierile cu Ucraina. Este pentru prima dată când președintele rus face o astfel de declarație de la începutul 

războiului în Ucraina, în urmă cu 16 zile. Liderul de la Kremlin a discutat astăzi peste cinci ore cu  omologul său 

din Belarus, Aleksandr Lukașenko, dar potrivit corespondentului RRA Alexandr Beleavschi, nu există informații 

despre conținutul discuțiilor. Pe de altă parte, președintele rus i-a cerut ministrului apărării, Serghei Șoigu, să-i 

prezinte un raport privind întărirea securității militare la granițele de vest ale Rusiei, pe fondul creșterii prezenței 

trupelor NATO în zonă. Ministerul rus al Apărării a anunțat astăzi instituirea, de la ora 9:00, ora României, a unei 

încetări locale a focului și disponibilitatea de a asigura coridoarele umanitare pentru evacuarea populației civile 

din diferite orașe ucrainene. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 11 martie, ora 22:03) /mcimpoaca/dsirbu 

BBC: Forțele ruse s-au apropiat cu încă 5 km de capitala ucraineană, Kiev (oficial american)  

RADOR (11 martie) - Forțele ruse s-au apropiat cu încă 5 km de capitala ucraineană, Kiev, în ultimele 24 

de ore, a declarat un oficial de rang înalt al apărării din Statele Unite. Acest lucru înseamnă că trupele ruse care 

înaintează de la nord-vest de capitală se află acum la o distanță de numai 15 kilometri de centrul orașului, a declarat 

oficialul. El a adăugat că orașul Cernihiv este, în prezent, "izolat". Totodată, oficialul a spus că forțele ruse au 

lansat 775 de rachete, "de toate culorile, toate tipurile", de când și-au început invazia în Ucraina. Anterior, în cursul 

zilei de joi, primarul Kievului a declarat că orașul este apărat de civili înarmați și a devenit, practic, o fortăreață. 

(www.bbc.com - 11 martie) /mbrotacel/gpodea 

RBC: Ucraina a început oficial procesul de integrare europeană, fiind sprijinită de liderii UE  

RADOR (11 martie) - Ucraina a început oficial procesul de integrare europeană. Liderii UE sprijină 

demersul autorităților de la Kiev. Ucraina a început oficial procesul de integrare europeană la summitul de la 
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Versailles, în cadrul reuniunii Consiliului UE, toți liderii țărilor UE au susținut această decizie, relatează RBC-

Ucraina cu referire la Twitter-ul președintelui lituanian Gitanas Nausėda. "O noapte istorică la Versailles. După 

cinci ore de discuții aprinse, liderii UE au spus 'Da!' pentru integrarea europeană a Ucrainei. Procesul a început", 

mai specifică Gitanas Nausėda. Acum rămâne în sarcina Comisiei Europene, care trebuie să aprobe și startul. 

"Acum depinde de noi și de ucraineni ca să derulăm rapid. Eroicul popor ucrainean merită să știe că este binevenit 

în UE", scrie președintele lituanian, Gitanas Nausėda. (www.rbc.ua - 11 martie) /vdraguta/gpodea 

RBC: Trupele ruse nu sunt, deocamdată, gata să lanseze un asalt asupra Kievului (Andrzej Duda, 

președintele Poloniei)  

RADOR (11 martie) - Andrzej Duda, președintele Poloniei, a vorbit despre planurile nereușite ale 

invadatorilor ruși de a captura Kievul și a remarcat, făcând referire la declarațiile șefului statului ucrainean, 

Volodimir Zelenski, că trupele ruse nu sunt, deocamdată, pregătite să ia cu asalt capitala, relatează RBC-Ucraina, 

cu referire la Twitter-ul președintelui polonez. "Potrivit (declarației) lui Zelenski, trupele ruse nu sunt, deocamdată, 

pregătite să ia cu asalt Kievul. Ele încearcă să spargă apărarea, bombardând clădiri rezidențiale și spitale. Mâine 

(vineri, n.r.) va fi efectuată o altă încercare de evacuare a civililor din Mariupol", mai specifică publicația. Duda a 

mai adăugat că trupele rusești bombardează continuu. ''Doamne, apără Ucraina!'', mai scrie președintele Poloniei 

pe Twitter. Pe 10 martie, Duda s-a întâlnit cu ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, care se întorcea din 

Turcia, după negocierile purtate cu ministrul rus de externe Lavrov. Oficialul a spus pe Twitter că ministrul 

ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, i-a mulțumit președintelui polonez pentru sprijinul acordat țării sale și a 

discutat, de asemenea, despre o serie de probleme legate de consolidarea capacității de apărare. ''Revenind în 

Ucraina din Turcia și în cadrul dezvoltării dialogului dintre liderii Ucrainei și Poloniei, am fost primit la Varșovia 

de către președintele Andrzej Duda. Mi-am exprimat recunoștința față de consolidarea asistenței militare, 

financiare, umanitare acordate Ucrainei. Am discutat în detaliu despre apărarea Ucrainei și promovarea aderării la 

UE'', a scris Kuleba pe Twitter. Polonia a cerut introducerea de noi sancțiuni împotriva Federației Ruse, din cauza 

invadării Ucrainei. Amintim că pe 10 martie, Dmitri Kuleba și Serghei Lavrov au purtat o rundă de discuții la 

Antalya, Turcia. (www.rbc.ua - 11 martie) /vdraguta/ilapadat 

BBC: Imagini din satelit confirmă apropierea trupelor ruse de Kiev  

RADOR (11 martie) - Imaginile din satelit, obținute de o companie americană, ale unui convoi militar rus 

din apropierea orașului Kiev par să înfățișeze deplasarea acestuia către zonele din apropiere, semnalând o 

potențială nouă avansare către capitala ucraineană. Imaginile recente de la Maxar Technologies sugerează ca părți 

ale convoiului observat anterior la nord-vest de aeroportul Antonov s-au deplasat în poziții de încercuire a capitalei. 

Imagini Maxar înfățișează că alte părți ale convoiului, din nord, s-au poziționat în apropierea satului Lubeanka și 

și-au stabilit poziții de artilerie în vecinătatea acestuia. Imaginile par să confirme afirmațiile unui oficial american 

al apărării, care a afirmat că forțele ruse s-au apropiat cu încă cinci kilometri de Kiev în ultimele 24 de ore. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 7:00) /aionita/ilapadat 

RBC: Autoritățile din Belarus au permis ca rachetele rusești să fie transportate pe calea ferată 

belarusă  

RADOR (11 martie) - Autoritățile de la Minsk, Belarus, au permis transportul rachetelor rusești pe calea 

ferată belarusă. Condițiile de transport nu îndeplinesc nicio regulă de siguranță, se produc numeroase explozii, 

soldate cu numeroase victime, relatează RBC-Ucraina, cu referire la Centrul de Contracarare a Dezinformării din 

cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare. În vagoanele semideschise fără marcaje adecvate se 

transportă: elementele principalele ale rachetelor Tocika-U, lansatoare de rachete MLRS Grad, rachete Smerci; 

rachete cvasibalistice și de croazieră și elemente pentru Iskanders etc. ''Pe lângă pericolul producerii unor explozii, 

există și o amenințare reală de declanșare a unui ''război feroviar'' asupra infrastructurii feroviare belaruse din 

partea patrioților din Belarus care sunt în opoziție față de actualul guvern și împotriva războiului din Ucraina'', se 

mai specifică în comunicatul remis de Centrul de Contracarare a Dezinformării din cadrul Consiliului Național de 

Securitate și Apărare. În aceste condiții, lucrătorii echipajelor de locomotivă refuză să mai lucreze și își dau 

demisia în număr mare. Centrul pentru Combaterea Dezinformării a remarcat că societatea belarusă ar trebui să 

ceară autorităților interzicerea circulației eșaloanelor militare cu echipamente pe teritoriul Republicii Belarus. Cei 
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care transportă muniție rusească devin și ei participanți la crimele de război comise de Rusia. Amintim că Rusia a 

lansat o rachetă Iskander în regiunea Kramatorsk, din regiunea Donețk. Anterior, lângă Obuhov, un pilot ucrainean 

a doborât o rachetă de croazieră rusească Kalibr cu o rachetă aer-aer. (www.rbc.ua - 11martie) /vdraguta/ilapadat 

INTERFAX: Aleksandr Lukașenko a plecat la Moscova pentru a purta o rundă de convorbiri cu 

Putin  

RADOR (11 martie) - Președintele Belarus, Aleksandr Lukașenko, a plecat vineri la Moscova, unde are 

programată o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, anunță postul de televiziune belarus Kanal 1, pe 

Telegram, care citează Serviciului de presă al liderului belarus. 'Lukașenko a ”plecat la Moscova pentru a purta 

discuții cu Putin”, anunță postul de televiziune. Aceasta va fi a doua întâlnire bilaterală față în față dintre 

Lukașenko și Putin, care are loc în mai puțin de o lună. Ultima a avut loc la Moscova, pe 18 februarie, cea de astăzi 

fiind și prima de la lansarea de către Rusia a operațiunii militare speciale în Ucraina. Având în vedere evoluția 

situației din Ucraina, în ultimele două săptămâni liderii celor două țări au ținut o legătură permanentă fiind destul 

de apropiați. În acest timp, au discutat la telefon de trei ori, în special despre situația din Ucraina și despre 

negocierile de reglementare pașnică dintre Moscova și Kiev. Cu o zi înainte de sosirea la Moscova, Serviciul de 

presă al președintelui belarus a anunțat că subiectul ucrainean se va afla pe agenda discuțiilor din 11 martie. De 

asemenea, a mai subliniat că ''președinții vor discuta subiecte de actualitate ale relațiilor bilaterale, dezvoltarea 

cooperării și cooperarea economică, sub presiunea sancțiunilor''. Belarus a devenit obiectul unor noi sancțiuni 

occidentale, după începerea operațiunii militare ruse în Ucraina. Astfel, conducerea militară a țării și șeful 

Consiliului belarus de Securitate Aleksandr Volfovici sunt vizați de aceste restricții. O serie de companii străine 

au decis să-și înceteze activitățile în Belarus și în Rusia, iar trei bănci din Belarus vor fi deconectate de la sistemul 

SWIFT. În același timp, Lukașenko a declarat, în repetate rânduri, că armata belarusă nu participă și nu va lua 

parte la operațiunea din Ucraina. (www.interfax.ru - 11 martie) /vdraguta/ilapadat 

UNIAN: Rusia confirmă atacurile aeriene asupra orașelor Luțk și Ivano-Frankivsk, însă nu și pe 

cel din Dnipro  

RADOR (11 martie) - Ministerul Apărării al Federației Ruse a confirmat atacurile aeriene asupra orașelor 

ucrainene Luțk și Ivano-Frankivsk, lansate în dimineața zilei de 11 martie - transmite UNIAN. Potrivit părții ruse, 

vineri dimineață, arme de înaltă precizie cu rază lungă de acțiune au atacat infrastructura militară a Ucrainei, 

aerodromurile militare din Luțk și Ivano-Frankivsk fiind scoase din funcțiune. Ministerul Apărării de la Moscova 

nu menționează nimic, însă despre atacul aerian lansat asupra orașului Dnipro, unde vineri dimineață au fost 

raportate explozii. Potrivit autorităților ucrainene, o persoană a murit la Dnipro după ce invadatorii ruși au lansat 

atacuri în apropierea unei grădinițe și a unor blocuri, precum și asupra unei clădirii cu două etaje în care funcționa 

o fabrică de încălțăminte. (www.unian.net - 11 martie) /sdan/ilapadat 

CNN: "Suntem pregătiți să discutăm cu președintele Putin oricând este pregătit" (adjunctul 

șefului cancelariei prezidențiale)  

RADOR (11 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este pregătit să discute cu președintele rus 

Vladimir Putin direct - dar "nu va face niciun compromis în fața poziției Rusiei în timpul acestor negocieri", a 

declarat adjunctul șefului cancelariei prezidențiale pentru CNN. Deși discuțiile dintre miniștrii de externe ai Rusiei 

și Ucrainei, care au avut loc joi în orașul turc Antalya, nu au adus vreun progres major, Ucraina nu fusese prea 

optimistă de la bun început, a afirmat Ihor Jovkva, adjunctul șefului cancelariei prezidențiale ucrainene. "Este 

foarte bine că s-au întâlnit, dar din nefericire putem spune că ministrul rus al afacerilor externe nu este cel care ia 

deciziile finale. Decizia finală de a opri războiul, de a stabili o încetare a focului, de a retrage trupele este luată de 

o singură persoană", a afirmat el, aparent referindu-se la Putin. Jovkva a afirmat că deși Zelenski este deschis 

pentru o soluție diplomatică, el nu a primit nicio comunicare din partea președintelui rus personal sau din partea 

consilierilor lui. "Cea mai recentă informație pe care am primit-o de la ei este că trebuie să continuăm să lucrăm 

în formula de două delegații... Dar, uitați, nici măcar acordurile la care s-a ajuns în timpul acestor negocieri nu 

sunt respectate", a afirmat Jovkva, menționând coridoarele umanitare din Ucraina, care "sunt ținute sub custodia 

forțelor ruse". Jovkva a declarat că Ucraina este deschisă neutralității "dacă blocul NATO nu este pregătit 

momentan să accepte Ucraina". "Dar în același timp avem nevoie de garanții ale securității pentru Ucraina, pentru 
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ca aceste războaie groaznice, aceste agresiuni teribile să nu se repete în viitor", a adăugat el. Jovkva a susținut că 

Ucraina dorește să colaboreze cu Putin și vecinii săi pentru a elabora un sistem pe care l-a numit "noul sistem de 

securitate a Europei". "Țara mea, poporul ucrainean merită să devină parte din familie europeană... Ucraina luptă 

pentru securitatea întregii Europe. Deci când președintele (francez) (Emmanuel) Macron discută despre posibila 

securitate europeană, cum poate discuta fără a-l avea pe președintele Zelenski la masă, fără a-l avea pe președintele 

Zelenski și Ucraina în uniunea Europeană?", a declarat Jovkva. (CNN INTERNATIONAL - 11 martie) 

/aionita/ilapadat 

BBC: Ucraina are nevoie disperată ca Occidentul să permită furnizarea de arme (Oleksi 

Honcearenko)  

RADOR (11 martie) - Oleksi Honcearenko, vicepremier ucrainean aflat la Kiev, a declarat că Ucraina are 

nevoie disperată ca Occidentul să permită furnizarea de arme. "Nu accept aceste cuvinte despre ”Nu vrem să 

escaladăm”. Îmi pare rău, aici este un război și singurul mod de a dezescalada este să ne ajutați să îl oprim. Dacă 

nu îl veți opri aici, va merge mai departe, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Georgia, toate vor fi atacate", a 

afirmat el. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 11:00) /aionita/ilapadat 

UNIAN: Occidentul caută mecanisme pentru a transfera Ucrainei rezervele rusești de aur și valută 

confiscate din cauza războiului (Denis Kudin)  

RADOR (11 martie) - Ministerul Economiei de la Kiev, împreună cu guvernele mai multor țări, caută un 

mecanism pentru a transfera în Ucraina rezervele de aur și valută confiscate de la Banca Centrală a Rusiei, în 

valoare de 415 miliarde de dolari, pentru a compensa pierderile cauzate de agresiunea rusă - a anunțat vineri prim-

viceministrul ucrainean al economiei, Denis Kudin. "Guvernele occidentale au înghețat deja rezervele de aur și 

valută ale Băncii Centrale a Federației Ruse: 415 miliarde de dolari. Suma respectivă este aproape suficientă pentru 

a acoperi aceste pierderi directe unice. Sperăm că, în viitorul apropiat, împreună cu guvernele din alte țări, vom 

găsi un mecanism legal pentru modul în care acești bani pot ajunge în Ucraina" - a subliniat Kudin. (www.unian.net 

- 11 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Vladimir Putin a ordonat pregătirea unui atac terorist la centrala de la Cernobîl (serviciul 

de informații al armatei ucrainene)  

RADOR (11 martie) - Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării de la Kiev (GUR) susține că 

președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat pregătirea unui atac terorist la centrala nucleară de la Cernobîl. 

Potrivit GUR, forțele ruse, care au ocupat centrala, planifică un dezastru, urmând să transfere responsabilitatea 

către Ucraina. Serviciul de informații al armatei ucrainene susține că sabotori ruși, care susțin că sunt instalatori și 

au acces în zona respectivă pentru reparații, intenționează să organizeze un atac terorist. (www.rbc.ua - 11 martie) 

/sdan/avladucu 

REUTERS: UE ar trebui să impună sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, susține președintele 

Volodimir Zelenski  

RADOR (11 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că țara sa a ajuns într-un 

punct strategic de cotitură în războiul declanșat de Rusia. Dacă războiul continuă, este nevoie de o poziție mai 

dură și de mai multe sancțiuni impuse de Uniunea Europeană împotriva Moscovei, a mai spus Volodimir Zelenski. 

Președintele ucrainean a atras atenția vineri că Rusia mobilizează mercenari sirieni în operațiunile din Ucraina. 

Este nevoie de timp și răbdare pentru a obține victoria împotriva trupelor ruse, a mai spus Volodimir Zelenski. 

(REUTERS - 11 martie, ora 14:12) /mbaciu/asalar 

RBC: Zelenski susține că Ucraina a depășit momentul de cotitură și se îndreaptă spre victorie  

RADOR (11 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că Ucraina a depășit deja 

momentul de cotitură în războiul împotriva Rusiei. Potrivit liderului de la Kiev, mai departe, urmează calea care 

duce către victorie. "Este imposibil de spus câte zile mai avem pentru a ne elibera pământul. Dar putem spune că 
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o vom face. Pentru că ne străduim pentru asta. Pentru că am depășit deja momentul de cotitură strategic, deja ne 

îndreptăm spre obiectivul nostru, spre victoria noastră" - a afirmat Zelenski, într-un mesaj video transmis, vineri, 

din fața biroului său din Kiev. (www.rbc.ua - 11 martie) /sdan/atataru 

TASS: Zelenski a declarat că ultimele hotărâri ale UE nu sunt cele care sunt așteptate la Kiev  

RADOR (11 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a exprimat nemulțumirea în legătură 

cu faptul că Uniunea Europeană are o altă părere în ceea ce privește intrarea accelerată a țării în comunitate. "Nu 

este ceea ce așteptăm", a spus Zelenski, într-un mesaj video difuzat astăzi, referindu-se la hotărârea luată de UE 

în ziua precedentă. "Trebuie ca hotărârea politicienilor să coincidă cu dorința popoarelor lor", a declarat Zelenski 

și și-a exprimat încrederea că majoritatea locuitorilor din UE sprijină acordarea, pentru Ucraina, a calității de 

membru al comunității. (www.tass.ru - 11 martie) /snicolau/atataru 

UNIAN: Volodimir Zelenski: "Acesta este un război împotriva unui inamic căruia nu îi pasă nici 

de miile de soldați ruși morți"  

RADOR (11 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că războiul care continuă 

în Ucraina este unul patriotic împotriva unui inamic foarte încăpățânat, pentru care nu contează nici măcar miile 

de morți în rândul personalului său militar. "Acesta este un război patriotic, un război împotriva unui inamic foarte 

încăpățânat, care nu acordă atenție oamenilor săi uciși, miilor de soldați uciși, un inamic care s-a gândit să trimită 

împotriva noastră mercenari, luptători din Siria, o țară care a fost distrusă la fel cum ne distrug ocupanții acum pe 

noi, orașele noastre Mariupol, Harkiv, Ohtirka, Cernihiv, Volnovaha, Izium și altele..." - a afirmat Zelenski, într-

un mesaj video transmis vineri din fața sediului său din Kiev. Președintele ucrainean a vorbit și în limba rusă, 

subliniind că așa îi tratează ocupanții ruși pe ucraineni și toată zona Donbasului. "Cum strigau ei referitor la 

apărare, la apărarea despre care s-a vorbit atât de mult la Moscova... Rachete, bombe aeriene, artilerie, iar acum și 

mercenari sirieni, care nu disting deloc cine și ce limbă vorbește aici, la ce biserică merge și ce partide susține. 

Mercenari care pur și simplu urmează să ucidă pe un pământ străin în toate sensurile" - a declarat Volodimir 

Zelenski. (www.unian.net - 11 martie) /sdan/atataru 

RBC: Procurorul general al Ucrainei anunță că redactorul-șef al Russia Today va fi dat în 

urmărire internațională  

RADOR (11 martie) - Procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, a anunțat, vineri, că redactorul-șef 

al televiziunii Russia Today (RT), Margarita Simonian, va fi trecut pe lista persoanelor urmărite internațional. 

Potrivit Irinei Venediktova, o instanță ucraineană a încuviințat ca Simonian, unul dintre cei mai mari propagandiști 

ai Kremlinului, să fie reținută în cazul în care va încerca să intre într-o altă țară, urmând ca apoi să fie extrădată în 

Ucraina. "Rusia, mamă, să ne aduci Donbasul acasă - acesta este unul dintre sutele de motive care i-au făcut pe 

procurorii ucraineni să vă acorde atenție. Astăzi, procurorii ucraineni, în același stil, vor să vă invite la noi acasă" 

- a scris procurorul general ucrainean pe Facebook, într-un mesaj adresat Margaritei Simonian. RBC menționează 

că Margarita Simonan este o jurnalistă rusă, propagandistă a Kremlinului și redactor-șef al agenție Rossia Segodna 

și al posturilor Sputnik și Russia Today. (www.rbc.ua - 11 martie) /sdan/avladucu 

RBC: Primarul din Odesa avertizează că trupele ruse ar putea încercui orașul atacând dinspre 

regiunea transnistreană  

RADOR (11 martie) - Trupele ruse ar putea încerca să ocupe Odesa nu cu ajutorul unor trupe de asalt, ci 

încercuind orașul, făcându-și drum din regiunea Mikolaiv spre regiunea separatistă Transnistria - susține primarul 

din Odesa, Ghennadi Truhanov. Potrivit acestuia, orașul își face deja rezerve strategice. "Conform informațiilor 

pe care le avem în prezent, navele care erau nu departe de Odesa au fost redislocate în zona Crimeii. Un grup 

separat al agresorului s-a mutat la Voznesensk. Presupunem că agresorul plănuiește să ne ocupe orașul prin 

Voznesensk, intrând prin Transnistria, astfel încât să ne încercuiască. De asemenea, vasele de debarcare ale 

Federației Ruse ne pot înconjura dinspre mare" - a avertizat Truhanov. Potrivit primarului, Odesa își formează 

deja stocuri strategice de alimente și medicamente. (www.rbc.ua - 11 martie) /sdan/avladucu 
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INTERFAX: Lukașenko a propus să se discute modalitățile de depășire a sancțiunilor în cadrul 

ODKB și EAES  

RADOR (11 martie) - Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, a propus, în cursul întâlnirii 

avute astăzi la Moscova cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, elaborarea unor modalități comune de 

contracarare a presiunii sancțiunilor în cadrul ODKB (Organizația Tratatului de Securitate Colectivă) și EAES 

(Uniunea Economică Euro-Asiatică). "Din punct de vedere al economiei, nu trebuie să spunem: vom supraviețui 

- nu vom supraviețui sancțiunilor. (...) Ne vom descurca (...), avem tot ce ne trebuie pentru a trăi și a lucra în mod 

normal. Trebuie să ne reunim cumva în Organizația Tratatului de Securitate Colectivă și Uniunea Economică Euro-

Asiatică, să ne adunăm împreună", a spus Lukașenko la întâlnirea de astăzi cu președintele Rusiei. 

(www.interfax.ru - 11 martie) /snicolau/atataru 

BBC: Dacă războiul oribil dus de Rusia în Ucraina continuă, sancțiunile impuse până acum 

împotriva Moscovei nu sunt suficiente (Ucraina)  

RADOR (11 martie) - Mai multe orașe din Ucraina au fost atacate de trupele ruse, prima dată de la începutul 

invaziei. Centrul orașului Dnipro este printre cele vizate direct de atacurile trupelor ruse. Într-un mesaj video, 

președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că atacurile Rusii sunt "scandaloase". "În timpul nopții, 

invadatorii au bombardat o fabrică de pantofi, un bloc de apartamente și o creșă din Dnipro. Pentru ce? În ce fel 

amenințau astea statul rus? Dacă asta va continua, prețul pachetului de sancțiuni împotriva Rusiei nu este suficient. 

Rusia trebuie să plătească pentru acest război îngrozitor", a declarat Volodimir Zelenski. Primarul orașului Luțk 

din vestul țării a declarat că atacurile aeriene asupra unei baze aeriene militare din zonă a provocat moartea a cel 

puțin patru soldați ucraineni. O altă bază aeriană militară ucraineană a fost lovită, în apropiere de orașul Ivano-

Frankivsk. Este o nouă fază a acestui război îndelugat și oribil din Ucraina. Pentru prima dată, Dnipro, care era un 

adăpost pentru refugiați, a fost lovit de bombardamentele trupelor ruse. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 

martie, ora 16:00) /mbaciu/denisse 

TASS: Minskul a calificat drept fake știrea referitoare la efectuarea unei lovituri cu rachetă a 

avioanelor rusești asupra unei localități din Republica Belarus  

RADOR (11 martie) - Ministerul Apărării al Republicii Belarus a calificat drept fake știrea referitoare la 

efectuarea unei lovituri cu rachetă de către un avion rusesc asupra unei localități din Republica Belarus. 

Departamentul amintit declară "categoric" că informațiile sunt "o totală aiureală", a declarat purtătorul de cuvânt 

al Ministerului rus al Apărării, Inna Gorbaceva, citat de agenția BelTA. Serviciul de presă al Ministerului Apărării 

a declarat pe canalul Telegram că răspândirea informațiilor referitoare la lovituri asupra teritoriului republicii 

reprezintă  "o nouă provocare și o încercare de a destabiliza societatea belarusă".  

"La ora 18:30 (coincide cu ora Moscovei), în ciuda declarațiilor oficialilor ucraineni, nici mijloacele de 

control și recunoaștere a spațiului aerian, nici subunitățile Ministerului pentru Situații de Urgență care îndeplinesc 

misiuni în aceste raioane nu confirmă astfel de informații", a remarcat Ministerul Apărării din Republica Belarus. 

După cum transmite Tass, pe rețelele de socializare ucrainene apăruseră anterior informații referitoare la faptul că 

avioane rusești au tras de pe teritoriul Ucrainei asupra localității Kopani. (www.tass.ru - 11 martie) 

/snicolau/atataru 

REUTERS: Belarus ar putea fi atrasă într-o încercare de invadare a Ucrainei, avertizează Centrul 

de Comunicații Strategice din Ucraina  

RADOR (11 martie) - Centrul de Stat pentru Comunicații Strategice din Ucraina a anunțat vineri că este 

posibil ca Belarus să lanseze o invazie în Ucraina, după o întrevedere între președintele rus, Vladimir Putin, și 

președintele belarus, Aleksander Lukașenko. "Potrivit informațiilor preliminare, trupele belaruse ar putea fi atrase 

într-o încercare de a invada pe 11 martie, ora 21:00 (19:00 GMT), se arată într-un comunicat emis de centru, 

înființat sub egida Ministerului Culturii și Politicilor Informaționale din Ucraina. (REUTERS - 11 martie, ora 

18:54) /mbaciu/atataru 
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UNIAN: Lukașenko nu își va trimite armata în Ucraina, pentru că îi e teamă să nu piardă puterea 

în Belarus (Vadim Denisenko)  

RADOR (11 martie) - Dictatorul belarus Aleksandr Lukașenko nu va îndrăzni să-și trimită armata pe 

teritoriul Ucrainei de teamă să nu piardă puterea - consideră Vadim Denisenko, unul dintre consilierii ministrului 

ucrainean de interne. Totodată, acesta a calificat drept absurde eventualele acuzații potrivit cărora Ucraina ar avea 

intenția de a ataca republica vecină. "Un sondaj anonim în armata belarusă a arătat că aceasta nu este pregătită de 

război. Dacă Lukașenko începe ostilitățile împotriva Ucrainei, vor izbucni revolte în Belarus. Iar lui îi este foarte 

frică de acest lucru" - a explicat Denisenko. Potrivit consilierului, Aleksandr Lukașenko va face tot posibilul pentru 

a nu se aventura într-o operațiune militară împotriva Ucrainei, pentru că aceasta ar însemna moartea sa politică. 

"Lukașenko nu va intra în război cu Ucraina. Îi este prea frică să nu piardă puterea. După primele bătălii, vor 

începe revolte populare, iar Lukașenko înțelege clar acest lucru. Belarușii, după cum se poate observa din sondajele 

de opinie, sunt categoric împotriva războiului cu Ucraina. Lukașenko are o frică patologică să nu piardă puterea și 

nu va ceda unor astfel de riscuri. În plus, armata rusă îl poate elimina în orice moment când au loc proteste. În 

plus, acesta nu are încredere în propria armată. Este posibil ca în cazul unei operațiuni terestre, armata belarusă să 

poată trece de cealaltă parte. Așa că Lukașenko va încerca să-și mențină neutralitatea la maximum, deși este dificil 

ca poziția acestuia să fie considerată neutră. Poate doar o neutralitate pro-rusă. Cu alte cuvinte, Lukașenko nu-și 

va trimite armata în Ucraina" - este convins Vadim Denisenko. UNIAN amintește că în cursul zilei de vineri, 

Serviciul de Frontieră al Ucrainei a raportat că invadatorii ruși au atacat teritoriul belarus din apropierea graniței 

belaruso-ucrainene. Potrivit instituției, un astfel de atac și acțiunile rușilor asupra localităților din Belarus 

reprezintă o provocare deliberată pentru a atrage forțele armate ale Republicii Belarus în războiul cu Ucraina. 

Analiștii avertizează că un atac din partea armatei belaruse asupra Ucrainei ar putea avea loc vineri seară, după 

ora 21:00. (www.unian.net - 11 martie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Autoritățile din Ucraina îndeamnă Belarusul să nu participe la război  

RADOR (11 martie) - Ucraina dă dovadă de reținere față de Belarus, dar va riposta dacă soldații belaruși 

trec granița pentru a se alătura invaziei rusești, a declarat vineri principalul responsabil pentru securitatea Ucrainei, 

Oleksi Danilov. Dl Danilov a spus că Ucraina a fost atentă în relațiile cu Belarus, în ciuda faptului că acea țară 

este folosită ca rampă de lansare pentru avioanele rusești pentru a ataca Ucraina. Dacă "un luptător ne trece granița, 

vom riposta", a spus el. (REUTERS - 11 martie) /opopescu/dsirbu 

RBC: Dmitro Kuleba, despre progresele anunțate de liderul rus în privința negocierilor cu 

Ucraina: Este greu de înțeles despre ce vorbește Putin  

RADOR (11 martie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat că s-au înregistrat progrese în negocierile 

cu Ucraina - scrie RBC. Cu toate acestea, ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a negat existența unor 

progrese în discuțiile cu Rusia. "Nu s-au înregistrat progrese în negocieri, așa că îmi este greu să înțeleg despre ce 

fel de progres vorbește președintele Putin" - a afirmat Kuleba. Potrivit ministrului, discuțiile la nivel înalt cu 

omologul său rus, Serghei Lavrov, nu au adus niciun rezultat. (www.rbc.ua - 11 martie) /sdan/dsirbu 

BBC: Președintele Zelenski a condamnat implicarea mercenarilor din Orientul Mijlociu în 

războiul din Ucraina  

RADOR (11 martie) - Președintele Putin s-a declarat în favoarea desfășurării a mii de luptători din Orientul 

Mijlociu alături de soldații ruși participanți la războiul din Ucraina. Liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, a 

condamnat comentariile lui Vladimir Putin: "Acesta este un război patriotic, un război împotriva unui inamic foarte 

încăpățânat, care nu acordă atenție miilor de morți din rândurile propriilor cetățeni, miilor săi de soldați morți, care 

adună acum rezerviști și recruți din toată Rusia pentru a-i arunca în iadul acestui război, care a decis să angajeze 

mercenari împotriva cetățenilor noștri; ucigași din Siria, dintr-o țară unde totul a fost distrus, așa cum ne fac nouă 

aici". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 21:03) /opopescu/dsirbu 
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UNIAN: Ucraina va împărți cu Polonia victoria asupra Federației Ruse - susține președintele 

Volodimir Zelenski  

RADOR (11 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut vineri un discurs prin 

videoconferință în fața parlamentarilor din Polonia, în care a declarat că Ucraina va împărți cu partea poloneză 

victoria asupra Federației Ruse. La începutul discursului, Zelenski a remarcat că atunci când a devenit președinte, 

în 2019, a simțit că Ucraina și Polonia mai aveau un drum lung de parcurs pentru a-și normaliza relațiile. "Simt că 

am format deja o alianță foarte solidă cu Polonia, chiar și informală. Dar este o alianță care a crescut din realitate, 

nu din cuvinte așternute pe hârtie. Din căldura din inimile noastre, nu din lucrurile spuse de politicieni la 

summituri" - a afirmat președintele ucrainean. Volodimir Zelenski a mai atras atenția asupra atitudinii polonezilor 

față de ucrainenii care fug de război și care sunt acceptați de Polonia. "Peste un milion și jumătate de cetățeni ai 

Ucrainei, marea majoritate femei și copii, nu se simt printre străini. I-ați primit pe oamenii noștri în familii. Cu 

delicatețe poloneză. Cu bunătate frățească. Deși noi nu am cerut asta. Și nici voi nu ați cerut nimic în schimb. Așa 

este între rude" - a remarcat președintele ucrainean. Zelenski a mulțumit Poloniei pentru toată asistența acordată 

Ucrainei și poporului său. "Sunt recunoscător pentru eforturile depuse astfel încât să putem securiza cerul 

ucrainean" - a menționat liderul de la Kiev. "Dacă dă Domnul și câștigăm acest război, vom împărtăși victoria cu 

frații și surorile noastre. Aceasta este măreția noastră. Și măreția voastră" - a adăugat Volodimir Zelenski. 

(www.unian.net - 11 martie) /sdan/dsirbu 

BBC: Reacție ucraineană după ce Rusia a acuzat Ucraina că încearcă să dezvolte arme biologice 

cu ajutorul SUA  

RADOR (11 martie) - Subsecretarul ONU pentru probleme de dezarmare a respins acuzațiile rusești 

pronunțate în cursul unei reuniuni a Consiliului de Securitate conform cărora Ucraina încearcă să dezvolte o armă 

biologică cu ajutorul SUA. Cu toate acestea, multe alte state membre ale Consiliului au acuzat autoritățile de la 

Moscova că se folosesc de organismul internațional pentru a dezinforma, iar unele chiar și-au exprimat îngrijorarea 

că Rusia însăși ar putea folosi arme chimice în Ucraina. Ambasadorul ucrainean la ONU, Serhi Kisliția: "Deci ce 

veți mai folosi împotriva Ucrainei: rachete de croazieră, lansatoare de rachete multiple, bombe aeriene grele? Am 

trecut deja prin toate astea; ce urmează: fosfor? Și care va fi următoarea țintă: încă o clădire rezidențială, încă o 

maternitate, încă o școală". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 22:02) /opopescu/dsirbu 

UKRAINSKA PRAVDA: Poroșenko și Zelenski fac front comun împotriva agresiunii ruse  

RADOR (11 martie) - Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko, în prezent lider al partidului 

Solidaritatea Europeană, a declarat că a convenit cu actualul șef al statului ucrainean, Volodimir Zelenski, să 

acționeze ca un front unit în fața agresiunii ruse. "Am avut mai multe întâlniri cu președintele Zelenski. Am 

convenit că vom acționa ca un front unit. Acesta este un comportament absolut adecvat și corect, când ucrainenii 

nu mai sunt președinte, ministru, lider al unui grup parlamentar sau al unui partid, muncitor sau muncitoare. Acum, 

suntem cu toții soldați care trebuie să apere Ucraina" - a scris Poroșenko pe Facebook, într-un mesaj postat vineri 

seară. Potrivit fostului președinte, ucrainenii l-au surprins pe Vladimir Putin prin zădărnicirea blitzkrieg-ului - 

planul de a ocupa Ucraina în 72 de ore. Iar Forțele Armate ale Ucrainei nu numai că au surprins lumea, ci au unit-

o. "Și, în aceste condiții, Putin s-a comportat ca un animal fugărit. De asemenea, a fost distrus scenariul potrivit 

căruia 'coloana a cincea' din interiorul țării ar fi trebuit să ne distrugă unitatea. I-am oferit lui Putin o mare surpriză" 

- a adăugat Petro Poroșenko. Fostul președinte a mai afirmat că are îndoieli serioase în privința sănătății mintale a 

lui Vladimir Putin și a subliniat că "acest lucru creează un pericol uriaș pentru Ucraina". (www.pravda.com.ua - 

11 martie) /sdan/dsirbu 

MTI: UE va acorda în continuare un sprijin larg țărilor care primesc refugiați  

RADOR (11 martie) - Uniunea Europeană acordă în continuare un ajutor umanitar, medical și financiar 

refugiaților din Ucraina și țărilor care îi primesc pe aceștia, au precizat șefii de stat și de guvern ai țărilor membre 

ale UE, la Versailles, într-o declarație emisă în zorii zilei de vineri. Liderii statelor membre ale UE au lăudat țările 

vecine cu Ucraina pentru "solidaritatea incomensurabilă" de care au dat dovadă în primirea refugiaților. În același 

timp au reiterat că UE va acorda protecție tuturor refugiaților ucraineni. În declarație, UE a cerut Rusiei să respecte 
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regulile umanitare internaționale, respectiv să asigure condiții de siguranță civililor care doresc să părăsească țara 

și să permită ca ajutorul umanitar să ajungă fără obstacole la victime și la cei care caută un refugiu în Ucraina. 

Liderii țărilor membre ale UE participă la o întâlnire de două zile, care a fost organizată de președinția franceză a 

Consiliului UE. Principalul subiect al summit-ului este atacul declanșat în urmă cu peste două săptămâni de Rusia 

și consecințele acestuia. Potrivit declarației, țările membre ale UE sunt ferm hotărâte să ofere sprijin pentru 

reconstruirea Ucrainei democratice de îndată ce războiul se încheie. Liderii țărilor membre ale UE au reiterat, de 

asemenea, că vor crește presiunea supra Rusiei și Belarus, astfel că pe lângă sancțiunile adoptate sunt gata să aplice 

alte sancțiuni. Au solicitat, totodată, Rusiei încheierea operațiunilor militare în Ucraina și retragerea forțelor și 

echipamentului militar, și respectarea independenței și integrității teritoriale a țării. În ceea ce privește aderarea 

Ucrainei la UE, au reafirmat că țara "aparține familiei europene" și au promis că vor consolida în continuare 

relațiile și parteneriatele, iar referitor la cererea de aderare a Ucrainei înaintată la sfârșitul lunii februarie au 

menționat doar că așteaptă raportul Comisiei Europene privind această solicitare, conform prevederilor tratatelor 

Uniunii Europene. (MTI - 11 martie) /rganciu/ilapadat 

HIRADO.HU: Președintele Comitetului militar al NATO - Gradul de pregătire a Ungariei este 

mai puternic ca niciodată  

RADOR (11 martie) - "Pregătirea și vigilența militară a Ungariei sunt mai puternice ca niciodată", a declarat 

președintele Comitetului militar al NATO, Rob Bauer, cu prilejul vizitei sale efectuate în Ungaria, potrivit unui 

comunicat dat publicității joi de NATO. Organizația Tratatului Atlanticului de Nord a scris pe site-ul său: Rob 

Bauer s-a aflat în Ungaria în zilele de marți și miercuri, timp în care s-a deplasat la granița ucraineano-ungară. 

Împreună cu Romulus Ruszin-Szendi, comandant al Forțelor Armate Ungare, și István Szabó, secretar de stat 

pentru Apărare, Rob Bauer a analizat actuala situație de securitate, răspunsurile NATO și chestiunile privind 

actuala criză umanitară. Președintele Comitetului militar al NATO a fost informat cu privire la activitățile de 

vigilență sporite din Ungaria. "Armata Ungară este pregătită pentru apărarea granițelor și a suveranității Ungariei. 

Se poate observa că pregătirea și vigilența militară a Ungariei sunt mai puternice ca niciodată", a subliniat 

președintele Comitetului militar al NATO. Rob Bauer a apreciat că militarii ungari ajută autoritățile civile să facă 

față afluxului tot mai mare de refugiați, precum și faptul că militarii ungari gestionează situația cu compasiune, 

dăruire și profesionalism. Adresându-se militarilor în timpul exercițiului Eastern Shield, Rob Bauer și-a exprimat 

aprecierea pentru curajul Forțelor Armate Ungare. El a spus că este mândru că și soldații ungari sunt membri ai 

unei comunități de 3,2 milioane de "frați" în uniformă care apără această alianță, potrivit site-ului NATO. 

(https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/03/10/nato-bizottsagi-elnok-magyarorszag-felkeszultsege-erosebb-mint-

valaha) /rganciu/ilapadat 

INFOSTART.HU: Premierul Viktor Orbán a făcut o sinteză a discuțiilor de la Versailles  

RADOR (11 martie) - Premierul a sintetizat rezultatele primei zile a summitului UE de la Versailles. 

Relatarea a fost postată pe pagina de Facebook a premierului. Viktor Orbán astfel a început intervenția sa: "Aici 

este Versailles, este noapte, trei și jumătate, tocmai am terminat negocierile". Premierul a numit situația din 

Ucraina drept dramatică, menționând: "I-am ascultat pe președintele francez și cancelarul german care au discutat 

cu Vladimir Putin și am decis că și Europa se va implica în negocierile pentru încetarea focului. "Nu este exclus 

ca acest conflict să nu se încheie în curând", a spus Viktor Orbán. Referitor la sancțiuni a menționat că nu vor fi 

aplicate sancțiuni în domeniul petrolului și al gazelor naturale, și acesta este și obiectivul guvernului ungar. 

(https://infostart.hu/kulfold/2022/03/11/videoval-jelentkezett-orban-viktor-a-versailles-i-ejszakabol) 

/rganciu/ilapadat 

DARIK: Ministrul bulgar al finanțelor s-a întâlnit cu ministrul britanic pentru Europa și America 

de Nord  

RADOR (11 martie) - Viceprim-ministrul pentru fonduri europene și ministru bulgar al finanțelor, Asen 

Vasilev, s-a întâlnit cu ministrul britanic pentru Europa și America de Nord, James Cleverly, aflat în vizită în 

Bulgaria. Scopul vizitei este de a transmite un semn clar de solidaritate și un mesaj de strânsă cooperare între cele 

două țări într-un moment dificil, prin care trece nu numai Europa, ci și întreaga lume. "Nu am fost complet surprinși 

de evoluția evenimentelor, iar pregătirile noastre efective au început cu câteva săptămâni înainte de izbucnirea 
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războiului. Ne confruntăm cu o serie de provocări, dintre care cea mai importantă este asigurarea de livrări de gaze 

din surse alternative", a declarat viceprim-ministrul Asen Vasilev în cadrul întâlnirii. Ministrul Cleverly a apreciat 

poziția politică îndrăzneață a guvernului bulgar, în ciuda situației dificile, îngrijorătoare și vulnerabile din regiune. 

Cei doi au discutat despre posibilele consecințe economice și sociale ale războiului și perspectivele viitoare de 

dezvoltare pentru rețelele de aprovizionare, relațiile comerciale și modalitățile de a găsi stabilitate și creștere. 

(www.dariknews.bg - 11 martie) /ddaniela/ilapadat 

CNN: Președintele Finlandei a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei și va avea tot vineri o 

întrevedere și cu președintele Rusiei  

RADOR (11 martie) - Președintele Finlandei, Sauli Niinistö, a avut o convorbire vineri cu președintele 

Ucrainei, Volodimir Zelenski, și se așteaptă să aibă o întrevedere și cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. "Cei 

doi președinți au discutat în general despre războiul din Ucraina și sprijinul Finlandei pentru Kiev, iar temele 

speciale de discuție au fost evacuarea în siguranță a civililor prin coridoarele umanitare și securizarea centralelor 

nucleare. Președintele finlandez și președintele ucrainean au convenit să rămână în legătură", se arată într-un 

comunicat emis de guvernul Finlandei. Finlanda, care nu este membră NATO, are relații de neutralitate cu Rusia 

cu care are și graniță comună. În cadrul unei întrevederi, în 4 martie, cu președintele Statelor Unite, Joe Biden, în 

Biroul oval, președintele Sauli Niinistö și-a exprimat simpatia pentru poporul ucrainean și "lupta lui vitejească 

pentru țară". (CNN INTERNATIONAL - 11 martie, ora 14:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Președintele Finlandei a avut o convorbire telefonică de o oră cu președintele Rusiei  

RADOR (11 martie) - Președintele Finlandei, Sauli Niinistö, și omologul său rus, Vladimir Putin, au avut 

vineri o convorbire telefonică, în care s-a discutat despre necesitatea încetării focului în Ucraina și deschiderea 

coridoarelor umanitare pentru evacuarea civililor, se arată într-un comunicat emis de biroul președintelui finlandez. 

În cadrul convorbirii telefonice, care a durat o oră, președintele Sauli Niinistö i-a spus lui Vladimir Putin că 

înrăutățirea crizei din Ucraina are un puternic impact asupra poziției Occidentului. "Președintele Sauli Niinistö a 

subliniat că este nevoie de încetarea imediată a focului pentru a se asigura evacuarea civililor de-a lungul 

coridoarelor umanitare.", se subliniază în comunicatul emis de președinția finlandeză. Anterior, președintele Sauli 

Niinistö a avut o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în care a discutat despre 

invazia trupelor ruse în Ucraina". "Fac tot ce îmi stă în putință pentru pace", a declarat președintele finlandez pe 

Twitter. (REUTERS - 11 martie, ora 15:48) /mbaciu/denisse 

TASS: Președintele Finlandei a discutat la telefon cu Putin despre situația în Ucraina  

RADOR (11 martie) - Președintele Finlandei, Sauli Niinistö, a discutat la telefon cu președintele Rusiei, 

Vladimir Putin, despre situația în Ucraina, a comunicat astăzi Cancelaria liderului finlandez. Niinistö a subliniat 

"înrăutățirea situației catastrofale și profundele suferințe umane din Ucraina, lucru care, de asemenea, influențează 

puternic opinia publică din Occident", se arată în comunicat. Președintele finlandez a subliniat "necesitatea 

încetării imediate a focului și asigurarea securității evacuării populației civile prin coridoarele umanitare". Niinistö 

a abordat și problema securității centralelor atomice din Ucraina. După cum a comunicat Cancelaria președintelui 

finlandez, acesta i-a relatat președintelui Rusiei, Vladimir Putin, despre discuția avută mai devreme cu președintele 

ucrainean, Volodimir Zelenski, și "a arătat din nou disponibilitatea acestuia de a discuta direct cu Putin". 

(www.tass.ru - 11 martie) /snicolau/atataru 

BBC: Germania dorește ca Serbia să devină membru cu drepturi depline al Uniunii Europene 

(Annalena Baerbock)  

RADOR (11 martie) - Ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, și-a exprimat dorința 

Berlinului ca Serbia să devină membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Ministrul german de externe a 

făcut declarațiile în cadrul unei vizite la Belgrad, unde a avut o întrevedere cu președintele sârb, Aleksandar Vucic. 

Oficialul german nu a dat, însă, repere temporare privind aderarea Serbiei la UE. Serbia este un aliat tradițional al 

Rusiei, dar diplomații occidentali și-au exprimat poziția favorabilă aderării Serbiei la UE în urmă cu mai multe 
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zile, când au sprijinit o rezoluție care condamnă agresiunea Rusiei în Ucraina. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 

11 martie, ora 19:00) /mbaciu/avladucu 

TASS: UE nu are posibilitatea pentru intrarea accelerată de noi țări în comunitate (Macron)  

RADOR (11 martie) - Președintele Franței, Emmanuel Macron, este de părere că înainte de primirea 

Republicii Moldova și a altor țări în UE trebuie regândită organizarea politică a Europei. Răspunsul este nu - a 

spus Macron, referindu-se la posibilitățile primirii accelerate în UE, în actualele condiții, a Republicii Moldova, 

țărilor din Balcanii de Vest, precum și a Ucrainei, care și-au declarat dorința de a adera la comunitate. În lunile 

care urmează trebuie să regândim profund ceea ce reprezintă astăzi Europa noastră. Trebuie să ne gândim cum să 

organizăm o Europă mai largă - a afirmat Macron. Între țările care vor să intre în UE, Macron a amintit Republica 

Moldova, "o țară fragilă, cu o problemă cu Transnistria, cu influența forțelor externe, cu dependența de gazele 

rusești și cu afluxul de refugiați". (www.tass.ru - 11 martie) /snicolau/avladucu 

BBC: Germania sprijină aderarea Serbiei la Uniunea Europeană  

RADOR (11 martie) - Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a exprimat dorința Germaniei ca 

Serbia să devină membră cu drepturi depline a Uniunii Europene. Dna Baerbock a vorbit în timpul unei vizite la 

Belgrad, la o conferință de presă susținută în compania președintelui sârb Aleksandar Vučić. Cu toate acestea, ea 

nu a precizat un interval de timp în care acest lucru s-ar putea realiza. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, 

ora 22:06) /opopescu/dsirbu 

RRA: Președintele Klaus Iohannis se află la reuniunea informală a șefilor de state și guverne din 

Uniunea Europeană de la Versailles  

RADOR (11 martie) - Președintele Klaus Iohannis se află la reuniunea informală a șefilor de state și guverne 

din Uniunea Europeană de la Versailles, unde continuă discuțiile legate de războiul din Ucraina și de temele 

adiacente, precum reducerea dependenței Europei de gazul rusesc și apărarea comună. Potrivit corespondentei 

RRA Daniela Coman, liderii europeni nu au căzut de acord asupra reducerii dependenței de gaze din Rusia. Ei au 

exclus o aderare rapidă a Ucrainei la Uniunea Europeană, dat fiind că, potrivit premierului olandez Mark Rutte, 

nu există o asemenea procedură. Pe agenda discuțiilor se mai află și cererile de aderare depuse recent de Republica 

Moldova și Georgia. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 11 martie, ora 1:01) /gpodea 

RRA: Vicepreședinta Statelor Unite, Kamala Harris, sosește la București  

RADOR (11 martie) - Vicepreședinta Statelor Unite, Kamala Harris, sosește astăzi la București, unde va 

discuta cu președintele Klaus Iohannis despre măsurile aliate de consolidare a flancului estic al NATO. În acest 

context, Poliția Capitalei a anunțat măsuri de fluidizare a traficului și le-a recomandat conducătorilor auto ca astăzi, 

între orele 12:00-17:00 să evite deplasarea pe DN 1, pentru a preîntâmpina formarea de ambuteiaje. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 11 martie, ora 6:01) /gpodea 

REUTERS: Vicepreședinta americană Kamala Harris se îndreaptă spre România, în timp ce 

invazia Ucrainei alimentează criza refugiaților  

RADOR (11 martie) - Vicepreședinta americană Kamala Harris se va îndrepta spre România vineri și va 

discuta pe tema crizei tot mai mari a refugiaților în regiune, la o zi după ce discuțiile dintre miniștrii de externe ai 

Rusiei și Ucrainei nu au reușit să determine o oprire a conflictului. Harris îl va întâlni pe președintele Klaus 

Iohannis la București, în vizita sa din cadrul turneului de trei zile în Europa de Est. Între timp, Statele Unite, alături 

de Grupul celor Șapte națiuni și de Uniunea Europeană urmează să revoce statutul de "națiune favorită" Rusiei, în 

încercarea de a o determina să oprească războiul din Ucraina. Harris a întâlnit lideri polonezi și refugiați ucraineni 

la Varșovia joi și a oferit susținerea Statelor Unite în apelurile pentru realizarea unei investigații internaționale 

asupra crimelor de război înfăptuite de Rusia. Vizita sa în Polonia a venit pe fondul divergențelor între SUA și 

Polonia referitoare la furnizarea de avioane de luptă Ucrainei. Președintele polonez, Andrzej Duda, a cerut mai 

mult ajutor pentru găzduirea și hrănirea refugiaților ucraineni care fug din fața conflictului și a afirmat că a cerut 

vicepreședintei Harris ca Washingtonul să accelereze procesul pentru refugiații care încearcă să ajungă în Statele 
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Unite și au familiile acolo. Aproximativ 1,4 milioane de ucraineni au intrat în Polonia de la începutul invaziei, pe 

24 februarie. În același timp, 291.081 de refugiați au ajuns în România. În total, mai mult de 2,3 milioane de 

persoane au fugit din Ucraina până pe 10 martie, potrivit ONU, care a avertizat că până la cinci milioane de 

persoane ar putea să plece din țară, ceea ce ar crea cea mai mare criză umanitară din Europa, de la Al Doilea 

Război Mondial. Senatul american a aprobat joi legislație pentru a ajuta Ucraina să finanțeze muniția și alte rezerve 

militare, ca și ajutorul umanitar. Rusia, care numește acțiunea din Ucraina "operațiune specială" de dezarmare și 

înlăturare a liderilor, pe care îi descrie ca "neonaziști", a negat că ar fi atacat civili în mod deliberat. (REUTERS - 

11 martie, ora 8:36) /aionita/ilapadat 

RRA: Vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, discută la Palatul Cotroceni cu președintele 

Klaus Iohannis  

RADOR (11 martie) - Vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, discută de aproape o oră la Palatul 

Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Ea a venit în România din Polonia, iar vizita în regiune are loc în 

contextul războiului din Ucraina. Potrivit redactorului RRA Oana Bâlă, în discuțiile de la Palatul Cotroceni este 

abordată și perspectiva creșterii prezenței militare americane în România, pentru asigurarea securității țării noastre. 

În aproximativ o jumătate de oră va avea loc o conferință de presă comună a șefului statului cu vicepreședintele 

american, pe care Radio România Actualități o va transmite în direct. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 11 

martie, ora 15:01) /asalar 

RRA: România a fost extraordinară în generozitatea și curajul demonstrat în contextul conflictului 

Rusia - Ucraina, a afirmat vicepreședintele SUA  

RADOR (11 martie) - România a fost extraordinară în generozitatea și curajul demonstrat în contextul 

conflictului Rusia - Ucraina, a afirmat vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris. În cadrul conferinței de 

presă comune cu președintele Klaus Iohannis, la finalul discuțiilor purtate la București, Kamala Harris a declarat 

că o lume întreagă a văzut sprijinul pe care românii l-au oferit refugiaților. Totodată, ea a spus că relația dintre 

Statele Unite și România este puternică și de durată. La rândul său, șeful statului a afirmat că prezența 

vicepreședintelui american în țara noastră confirmă soliditatea parteneriatului transatlantic și atașamentul Statelor 

Unite pentru România. Președintele a adăugat că dialogul continuu și coordonarea strânsă a Statelor Unite cu 

România, dar și cu toți aliații și partenerii au avut o contribuție esențială la conturarea răspunsului unitar și puternic 

al comunității internaționale la acțiunile Rusiei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 11 martie, ora 18:00) 

/lbadiu 

TASS: Președintele României a dezmințit speculațiile referitoare la o posibilă invazie a Rusiei în 

țara sa  

RADOR (11 martie) - Președintele României, Klaus Iohannis, a recunoscut că nu are niciun fel de informații 

despre o posibilă invazie a Federației Ruse în România, în condițiile în care multe mass-media românești 

speculează intens pe această temă, semănând panică în rândul populației, a declarat Iohannis la o conferință de 

presă comună ținută astăzi cu vicepreședintele american Kamala Harris, aflată în România într-o vizită oficială. 

"Nu avem date care să arate că România este o țintă a agresiunii", a declarat președintele român, Klaus Iohannis. 

"Pe de altă parte, este foarte clar că acest război al Rusiei împotriva Ucrainei a dat un rezultat vizibil, ferm, clar, 

iar acesta este unitatea NATO și hotărârea aliaților de a fi împreună și de a se apăra împreună", a adăugat 

președintele României. (www.tass.ru - 11 martie) /snicolau/atataru 

RRA: La Palatul Cotroceni s-a discutat despre sancțiunile dure aplicate Rusiei de Statele Unite  

RADOR (11 martie) - La discuțiile cu delegația americană de la Palatul Cotroceni a participat și președintele 

Senatului, Florin Cîțu, care a anunțat că principalele subiecte pe agendă au fost sancțiunile dure aplicate Rusiei de 

Statele Unite și susținerea României pentru majorarea bugetului apărării la 2,5% din Produsul Intern Brut. Un alt 

mesaj important a fost despre oportunitățile strategice în contextul investițiilor americane în România - mai arată 

Florin Cîțu, care notează și că țara noastră are nevoie de o economie puternică, bazată pe investiții. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 11 martie, ora 20:00) /mcimpoaca/cvanatoru 
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RRA: Marcel Ciolacu i-a transmis vicepreședintelui american Kamala Harris că România se află 

acum în prima linie a democrației occidentale  

RADOR (11 martie) - Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, i-a transmis vicepreședintelui 

american Kamala Harris, aflată în vizită la București, că România se află acum în prima linie a democrației 

occidentale și contează pe sprijinul Statelor Unite pentru a o apăra împreună. În context, el a reiterat sprijinul 

României pentru refugiații din Ucraina. Marcel Ciolacu a subliniat totodată că parteneriatul strategic cu Statele 

Unite ar trebui dezvoltat astfel încât să includă o cooperare economică mai puternică și a arătat că investițiile 

americane în energie, apărare, comerț și sectoarele financiare sunt absolut esențiale. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 11 martie, ora 20:00) /azamfir/cvanatoru 

BBC: Invazia Rusiei în Ucraina - o "schimbare de paradigmă" de dimensiunea atacurilor de la 11 

septembrie (Liz Truss)  

RADOR (11 martie) - Invazia Rusiei în Ucraina reprezintă o "schimbare de paradigmă" de dimensiunea 

atacurilor de la 11 septembrie, ce a "zguduit arhitectura" securității globale, a declarat ministrul de externe britanic, 

Liz Truss. În cadrul unui eveniment desfășurat la Washington DC, Truss a afirmat că modul în care va răspunde 

lumea va "trasa tiparul acestei ere". "Dacă lăsăm expansionismul lui Putin să treacă necontestat, acest lucru ar 

trimite un mesaj periculos potențialilor agresori și dictatori din întreaga lume", a spus Truss, subliniind: "Pur și 

simplu nu putem permite să se întâmple așa ceva." Truss a adăugat că răspunsul global la invazie l-a lăsat pe Putin 

"ocolit și izolat" și a transformat Rusia într-o "paria mondială". Totuși, ministrul britanic a spus că lumea "nu a 

făcut suficient" și a lansat un apel la sancțiuni suplimentare, inclusiv o interdicție totală a Rusiei din sistemul 

financiar SWIFT și înghețarea tuturor activelor bancare ruse. "Trebuie să mărim miza", a spus Truss. "Trebuie să 

intensificăm presiunea globală asupra lui Putin". (www.bbc.com - 11 martie) /mbrotacel/gpodea 

REUTERS: Invazia din Ucraina a creat "incertitudini semnificative" (ministrul britanic de 

finanțe)  

RADOR (11 martie) - Economia Marii Britanii se confruntă cu incertitudini semnificative din cauza invaziei 

ruse în Ucraina, a afirmat vineri ministrul britanic de finanțe, Rishi Sunak, după ce a fost făcută publică o creștere 

mai mare decât estimarea anterioară, pentru luna ianuarie. "Știm că invazia Ucrainei de către Rusia creează o 

incertitudine economică semnificativă și vom continua să monitorizăm impactul acesteia asupra Marii Britanii, 

dar este esențial să fim alături de poporul ucrainean, să ne susținem valorile comune despre democrație și libertate 

și să ne asigurăm că Putin eșuează", a afirmat Sunak. (REUTERS - 11 martie, ora 9:48) /aionita/ilapadat 

CNN: Rusia s-ar putea pregăti pentru un nou atac asupra Kievului (Ministerul Apărării din Marea 

Britanie)  

RADOR (11 martie) - Ministerul Apărării al Regatului Unit a declarat că forțele ruse continuă să facă 

„progrese limitate” în avansarea spre Kiev – dar s-ar putea pregăti pentru un nou atac împotriva capitalei ucrainene 

în zilele următoare. „Rămâne foarte puțin probabil ca Rusia să fi atins cu succes obiectivele prezentate în planul 

său de preinvazie”, a spus ministerul într-o actualizare de informații. „Problemele logistice care au împiedicat 

avansul Rusiei persistă, la fel ca și rezistența ucraineană puternică”. (CNN INTERNATIONAL - 11 martie) 

/aboboc/ilapadat 

RBC: Președinția turcă sugerează că o întâlnire Zelenski-Putin va avea loc în viitorul apropiat  

RADOR (11 martie) - İbrahim Kalın, purtătorul de cuvânt al președintelui Turciei, a declarat că o întâlnire 

a liderilor ucrainean și rus, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, ar putea avea loc în viitorul apropiat. Potrivit 

acestuia, "există motive să credem că acest lucru se va întâmpla, mai devreme sau mai târziu". "Dar noi vom 

continua să jucăm un rol de facilitator" - a subliniat Kalın. (www.rbc.ua - 11 martie) /sdan/ilapadat 
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TASS: Ankara a admis posibilitatea unei întâlniri între Putin și Zelenski în viitorul apropiat  

RADOR (11 martie) - Potrivit afirmațiilor ministrului turc de externe, Mevlüt Çavușoğlu, ministrul rus de 

externe, Serghei Lavrov, i-a dat asigurări în legătură cu disponibilitatea președintelui rus de a face un astfel de pas, 

de a se întâlni cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat Ibrahim Kalin, purtătorul de cuvânt al 

președintelui Turciei. Ibrahim Kalin și-a exprimat vineri convingerea că o întâlnire a liderilor Rusiei și Ucrainei, 

Vladimir Putin și, respectiv Volodimir Zelenski ar putea avea loc în viitorul apropiat. 

''Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus că președintele Putin se va întâlni cu Zelenski, fără nicio 

ezitare, în viitorul apropiat'', a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui turc, citat de ziarul ''Cumhuriyet''. El 

a reiterat, de asemenea, că Turcia nu intenționează să se alăture sancțiunilor aplicate împotriva Rusiei, în acest 

stadiu. 

Cu o zi mai devreme, Lavrov, în urma unei întâlniri cu omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, a spus că 

Putin ”nu refuză niciodată contactele”. Totuși, după cum a remarcat ministrul rus, autoritățile ruse doresc ca ''aceste 

contacte să fie organizate nu doar de dragul de a fi organizate, [ci] pentru a stabili unele acorduri specifice''. 

Pe 24 februarie, Putin a anunțat o operațiune militară specială în Ucraina, ca răspuns la cererea de a le acorda 

sprijin venită din partea liderilor din așa-zisele republici Donbas. Putin a subliniat că planurile Moscovei nu includ 

ocuparea teritoriilor ucrainene. Statele Unite, țările UE, Marea Britanie și o serie de alte state au anunțat că impun 

sancțiuni împotriva persoanelor fizice și juridice din Rusia. Cu toate acestea, Turcia a declarat, în repetate rânduri, 

că nu intenționează să se alăture sancțiunilor împotriva Rusiei pentru a nu afecta propria economie și pentru a lăsa 

deschis un canal de dialog cu Federația Rusă. (Agenția de presă TASS - 11  martie) /vdraguta/ilapadat 

TASS: Atacurile împotriva reprezentanților culturii rusești sunt inadmisibile (Erdoğan)  

RADOR (11 martie) - Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a calificat astăzi ca total inadmisibile 

atacurile comise împotriva reprezentanților culturii rusești. Afirmațiile au fost făcute în cursul ceremoniei de 

deschidere a Forumului diplomatic din Antalya. "Acțiunile fasciste împotriva oamenilor de origine rusă și și a 

reprezentanților culturii ruse care trăiesc în lumea occidentală sunt total inadmisibile. Uitați-vă la situația în care 

dirijorul Orchestrei Filarmonice din Germania este demis, ca prieten al președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Este 

oare un fleac? Operele lui Dostoievski sunt interzise. Este oare un fleac?", a arătat Erdoğan. După cum relatează 

agenția de presă TASS, ieri Erdoğan calificase acest gen de acțiuni drept fascism și a comparat ceea ce se petrece 

cu "o vânătoare de vrăjitoare". (www.tass.ru  - 11 martie) /snicolau/atataru 

REUTERS: Biden urmează să ceară încheierea legăturilor comerciale normale cu Rusia  

RADOR (11 martie) - Președintele american Joe Biden va cere vineri încheierea relațiilor comerciale 

normale cu Rusia, în urma invaziei Ucrainei, deschizând drumul pentru creșterea prețurilor pentru importurile 

rusești, potrivit declarațiilor pentru Reuters a două persoane care cunosc situația. Măsura reprezintă cea mai recentă 

escaladare a încercării Statelor Unite și a aliaților lor de a îl presa pe președintele Vladimir Putin să oprească cel 

mai mare război din Europa de după Al Doilea Război Mondial. Rusia își numește acțiunile din Ucraina 

"operațiune specială". Eliminarea statutului de "Relații Comerciale Normale Permanente" ar presupune o acțiune 

a Congresului, a declarat un oficial al administrației. Dar membrii ambelor camere ale acestuia și-au exprimat 

susținerea pentru măsură. Măsuri dure, fără precedent, care au lovit băncile și elitele Rusiei, împreună cu 

intensificarea controalelor asupra exporturilor au determinat prăbușirea economiei rusești, iar Fondul Monetar 

Internațional evaluează că aceasta va cădea într-o recesiune gravă în acest an. (REUTERS - 11 martie, ora 5:36) 

/aionita/gpodea 

RADOR: Canada a respins solicitarea Ucrainei de a autoriza o zonă de excludere aeriană (CTV 

News)  

RADOR (11 martie) - Premierul Canadei, Justin Trudeau, a declarat, într-un interviu acordat televiziunii 

canadiene CTV News, că a respins solicitarea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de autorizare a unei 

zone de excludere aeriană în spațiul aerian al Ucrainei, argumentând că acest lucru ar putea declanșa escaladări 

din partea forțelor ruse. Premierul Trudeau a confirmat pentru CTV News că președintele Zelenski i-a cerut direct 

implementarea unei zone de excludere aeriană, într-o convorbire telefonică avută joi. Cu toată părerea de rău și 
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deși de mai multe zile președintele Zelenski insistă pentru autorizarea unei zone de excludere aeriană, premierul 

canadian a respins solicitarea. (https://www.ctvnews.ca/world/trudeau-rejects-Zelenski-s-request-for-a-no-fly-

zone-citing-fears-of-russian-escalation-1.5814536 - 10 martie) /mbaciu/atataru 

REUTERS: Reprezentantul SUA pentru discuțiile cu Iranul s-a întors la Washington pentru 

consultări  

RADOR (11 martie) - Departamentul de Stat al SUA a anunțat vineri că negociatorul american Robert 

Malley și echipa sa s-au întors la Washington pentru consultări, după ce negocierile pentru a ajunge la un acord 

nuclear cu Iranul au fost întrerupte. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price, le-a spus 

jurnaliștilor că Statele Unite continuă să creadă că un potențial acord de revenire la acordul nuclear cu Iranul este 

aproape, dar a spus că trebuie luate decizii în locuri precum Teheran și Moscova. (REUTERS - 11 martie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Departamentul de Stat al SUA îi avertizează pe americani să nu călătorească în 

Ucraina  

RADOR (12 martie) - Departamentul de Stat al SUA a comunicat vineri că cetățenii americani care 

călătoresc în Ucraina, inclusiv cei care merg să participe la conflict, se confruntă cu un risc foarte real de a fi 

capturați sau uciși, avertizând totodată că autoritățile de la Washington nu vor putea să le faciliteze evacuarea. 

"Pot fi supuși unor potențiale tentative de urmărire penală și pot fi expuși unui risc crescut de maltratare", a declarat 

purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price. (REUTERS - 12 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Antony Blinken a discutat cu ministrul de externe ucrainean preocupările legate de 

acțiunile Rusiei  

RADOR (11 martie) - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a vorbit vineri cu ministrul de externe 

ucrainean Dmitro Kuleba și a discutat despre întâlnirea trilaterală a dlui Kuleba cu ministrul rus de externe Serghei 

Lavrov și cu ministrul turc de externe Mevlüt Çavușoğlu, a transmis Departamentul de Stat. "Ei și-au exprimat 

îngrijorările că Rusia își intensifică campaniile de dezinformare pentru a înșela lumea, inclusiv la Națiunile Unite", 

se afirmă în comunicatul Departamentului de Stat. (REUTERS - 11 martie) /opopescu/dsirbu 

BBC: Departamentul de Stat al SUA condamnă o posibilă implicare a luptătorilor sirieni în 

războiul din Ucraina  

RADOR (11 martie) - Departamentul de Stat din SUA a anunțat că orice desfășurare de luptători sirieni în 

Ucraina de către Rusia va marca o nouă escaladare a agresiunii nejustificate și neprovocate. Un purtător de cuvânt 

a declarat că orice astfel de acțiune va demonstra că președintele Putin a făcut o greșeală fundamentală alegând 

războiul în detrimentul diplomației. Mai devreme, dl Putin a spus că Rusia ar trebui să faciliteze transferul a mii 

de voluntari din Orientul Mijlociu care doresc să lupte ca voluntari în Ucraina alături de ruși. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 11 martie, ora 23:04) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Ucraina îndeamnă Israelul să accelereze sprijinul și să sancționeze Rusia  

RADOR (11 martie) - Ambasadorul Ucrainei în Israel, Evghen Korniciuk, a îndemnat vineri Israelul să 

accelereze sprijinul pe care îl acordă Ucrainei și să sancționeze Moscova, acceptând mai mulți refugiați ucraineni 

și livrând Kievului echipament de apărare. Israelul a condamnat invazia Rusiei în Ucraina și a trimis ajutor 

umanitar, dar și-a menținut contactele cu Moscova, cu care a coordonat atacurile aeriene în Siria. În plus, Rusia 

are influență în negocierile internaționale privind acordul nuclear cu Iranul. Premierul israelian, Naftali Bennett, 

s-a întâlnit pe 5 martie, la Moscova, cu președintele rus, Vladimir Putin, și a discutat de mai multe ori cu 

președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în efortul de a media în conflictul dintre cele două părți. Evghen 

Korniciuk a spus reporterilor, la Tel Aviv, că Israelul nu are "exclusivitate" în procesul de mediere a conflictului. 

"Dacă spunem că suntem mediatori, atunci trebuie să fim neutri față de ambele părți - că ăsta nu e numele jocului", 

a adăugat Evghen Korniciuk. "Ceea ce așteptăm în prezent de la Israel, de la guvernul său, este să se alăture 
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sancțiunilor impuse de aliații lui, inclusiv, dar nu numai, de către Statele Unite și Uniunea Europeană", a mai spus 

ambasadorul ucrainean în Israel, vorbind în engleză. Președintele ucrainean, care urmează să se adreseze Knesset-

ului, parlamentul unicameral al Israelului, "înțelege oarecum actuala poziție a guvernului Israelului", dar nu și 

reticența acestuia în a trimite în Ucraina echipament de apărare, a mai spus Evghen Korniciuk, precizând că 

Ucraina a cerut Israelului explicit armament defensiv. Într-o întrevedere avută în această săptămână cu ministrul 

israelian de interne, Ayelet Șaked, ambasadorul Korniciuk a cerut, de asemenea, Israelului să accepte mai mulți 

refugiați, "fără limitări". Israelul a declarat marți că este pregătit să primească până la 5.000 de refugiați ucraineni 

și permite altor 20.000 de refugiați ucraineni să rămână temporar în Israel. (REUTERS - 11 martie, ora 15:54) 

/mbaciu/lbadiu 

REUTERS: Premierul chinez descrie situația din Ucraina drept "deconcertant" și cere susținere 

pentru discuții menite să ducă la încetarea focului  

RADOR (11 martie) - Premierul chinez Li a descris vineri situația din Ucraina drept "deconcertantă" și a 

afirmat că Rusia și Ucraina trebuie susținute în discuțiile lor legate de încetarea focului. În cadrul unei conferințe 

de presă care a avut loc la finalul unei sesiuni parlamentare anuale, Li nu a răspuns în mod direct unei întrebări a 

reporterului Reuters, referitoare la eventuala abținere a Chinei în a condamna Rusia, indiferent de ce ar face 

aceasta, sau dacă statul chinez este pregătit să ofere în continuare susținere economică și financiară pentru Rusia, 

în condițiile în care aceasta se confruntă cu sancțiuni. (REUTERS - 11 martie, ora 5:00) /aionita/gpodea 

CNN: China susține teoria conspiraționistă legată de un presupus laborator american pentru 

dezvoltarea de arme chimice în Ucraina  

RADOR (11 martie) - China s-a alăturat eforturilor propagandei ruse în promovarea unei teorii a conspirației 

potrivit căreia Statele Unite au finanțat crearea de arme biologice în Ucraina. În cadrul unei ședințe de informare 

care a avut loc joi, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Zhao Lijian, a afirmat că Washingtonul 

ar trebui să accepte "inspecția multilaterală" a unui presupus laborator de creare a armelor biologice susținut de 

SUA în Ucraina. Zhao s-a referit la un raport de luni, al televiziunii chineze de stat, CCTV, care citează acuzațiile 

purtătorului de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, potrivit cărora Washingtonul ar fi finanțat crearea de arme 

biologice în laboratoare din Ucraina. Secretara de presă a Casei Albe, Jen Psaki, a respins afirmațiile miercuri, 

afirmând că sunt "teorii ale conspirației". "Operațiunea militară rusă care a descoperit secretele referitoare la 

laboratoarele americane din Ucraina nu este ceva ce poate fi trecut cu vederea, spunând că este așa-zisă propagandă 

sau așa-zis ridicolă", a afirmat Zhao joi. (CNN INTERNATIONAL - 11 martie) /aionita/csimion 

REUTERS: Consiliul de Securitate ONU se întrunește vineri, la solicitarea Rusiei  

RADOR (11 martie) - Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se va reuni, vineri, la solicitarea Rusiei, 

au anunțat diplomații, pentru a discuta despre aserțiunile Moscovei - prezentate fără existența unor dovezi - cu 

privire la activități biologice ale Statelor Unite în Ucraina. Se preconizează că reuniunea va avea loc în cursul 

dimineții. "Misiunea rusă a solicitat o întâlnire a Consiliului de Securitate pe 11 martie pentru discuții privind 

activitățile biologice militare ale SUA pe teritoriul Ucrainei", a scris pe Twitter adjunctul reprezentantului 

permanent al Rusiei la ONU, Dmitri Polianski. Miercuri, Statele Unite au negat noile acuzații ale Rusiei, conform 

cărora Washingtonul ar administra laboratoare de arme biologice în Ucraina, calificând aceste aserțiuni drept 

"ridicole" și sugerând că Moscova ar putea pregăti terenul pentru a folosi o armă chimică sau biologică. Într-un 

comunicat remis miercuri, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a spus că Rusia "inventează 

pretexte false în tentativa de a-și justifica acțiunile îngrozitoare din Ucraina". La fel ca multe alte țări, Ucraina 

deține laboratoare de sănătate publică, pentru cercetarea modalităților de diminuare a amenințării unor boli 

periculoase ce afectează oamenii și animalele. Laboratoarele ucrainene au primit sprijin din partea SUA, a Uniunii 

Europene și a Organizației Mondiale a Sănătății. (REUTERS - 11 martie, ora 2:00) /mbrotacel/gpodea 
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REUTERS: OMS a recomandat Ucrainei să distrugă agenții înalt patogeni din laboratoarele sale 

de cercetare  

RADOR (11 martie) - Organizația Mondială a Sănătății a recomandat Ucrainei să distrugă agenții patogeni 

extrem de periculoși, studiați în laboratoarele de sănătate publică ale țării, pentru a preveni "orice potențiale 

scurgeri" care ar răspândi boli în rândul populației, a transmis joi OMS agenției de presă Reuters. Experții în 

biosecuritate afirmă că deplasările de trupe ale Rusiei în Ucraina și bombardarea orașelor de aici măresc riscul ca 

agenți patogeni, care cauzează boli, să fie scăpați din laboratoare, în cazul în care oricare dintre aceste facilități ar 

fi avariată. La fel ca multe alte țări, Ucraina deține laboratoare de sănătate publică, unde se cercetează modul în 

care pot fi atenuate riscurile bolilor periculoase, care afectează atât animalele, cât și oamenii, inclusiv, cel mai 

recent, COVID-19. Laboratoarele ucrainene au primit sprijin din partea Statelor Unite, a Uniunii Europene și a 

OMS. Ca răspuns la întrebările Reuters cu privire la activitatea sa în Ucraina înainte și în timpul invaziei Rusiei, 

OMS a afirmat, într-un e-mail, că a colaborat de câțiva ani cu laboratoarele de sănătate publică din Ucraina, pentru 

a promova practici de securitate care ajută la prevenirea "eliberării accidentale sau deliberate a unor agenți 

patogeni". "În cadrul acestei activități, OMS a recomandat cu tărie Ministerului Sănătății din Ucraina și altor 

organisme responsabile, să distrugă agenții patogeni de risc înalt, pentru a preveni eventualele scurgeri", a 

comunicat OMS - agenție din cadrul ONU. OMS nu a precizat când a făcut această recomandare și nici nu a oferit 

detalii despre tipurile de agenți patogeni sau toxine aflate în laboratoarele din Ucraina. Totodată, agenția nu 

precizat dacă recomandările sale au fost urmate. Oficialii ucraineni de la Kiev și de la ambasada ucraineană la 

Washington nu au răspuns solicitărilor de a comenta aceste informații. Laboratoarele Ucrainei se află în centrul 

unui război informațional tot mai amplu, de când Rusia a început să disloce trupe în Ucraina, în urmă cu două 

săptămâni. Miercuri, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Rusia, Maria Zaharova, a repetat o 

aserțiune mai veche, conform căreia Statele Unite administrează un laborator de arme biologice în Ucraina, 

acuzație care a fost respinsă constant de Washington și de Kiev. Zaharova a spus că documentele descoperite de 

forțele ruse din Ucraina demonstrează "o încercare de a șterge urgent dovezile programelor biologice militare", 

prin distrugerea probelor de laborator. Reuters nu a putut confirma în mod independent informațiile. Ca răspuns, 

un purtător de cuvânt al președinției ucrainene a spus: "Ucraina neagă aceste acuzații ca pretext pentru a utiliza 

arme chimice sau biologice în Ucraina. Declarația OMS nu face referire la un război biologic. Agenția afirmă că 

încurajează toate părțile să coopereze pentru "eliminarea în siguranță a oricăror agenți patogeni" și pentru a 

"solicita asistență tehnică, după cum este necesar”. OMS anunță că va ajuta, unde este posibil, cu îndrumări tehnice 

și coordonare. Consiliul de Securitate al ONU se va întruni vineri, la cererea Rusiei, au anunțat diplomații, pentru 

a discuta despre afirmațiile Moscovei - prezentate fără dovezi - cu privire la activități biologice ale SUA în Ucraina. 

(REUTERS - 11 martie, ora 3:24) /mbrotacel/gpodea 

REUTERS: Națiunile G7 au anunțat revocarea statutului de "cea mai favorizată națiune" acordat 

Rusiei  

RADOR (11 martie) - Națiunile membre ale G7 au anunțat vineri că vor acționa pentru a retrage Rusiei 

statutul de "cea mai favorizată națiune", ceea ce ar revoca beneficiile pe care le are Rusia ca membru al Organizației 

Mondiale a Comerțului (OMC). "Salutăm pregătirile în curs pentru o declarație comună a coaliției membrilor 

OMC, inclusiv G7, care anunță revocarea statutului de Cea Mai Favorizată Națiune, acordat Rusiei", subliniază 

statele membre ale G7 într-o declarație comună, emisă de Casa Albă. (REUTERS - 11 martie, ora 18:48) 

/mbaciu/asalar 

TASS: Țările G7 se obligă să continue presiunile asupra elitelor din Rusia  

RADOR (11 martie) - Țările membre G7 "se obligă" să continue, din cauza situației din Ucraina, "campania 

de presiune asupra elitelor rusești, oameni de afaceri și oligarhi, apropiați președintelui Federației Ruse, Vladimir 

Putin", și altor persoane care au legătură cu desfășurarea operațiunii militare speciale, "precum și familiilor lor și 

ale complicilor lor", se arată în textul declarației liderilor G7, dat publicității astăzi. (www.tass.ru - 11 martie) 

/snicolau/atataru 
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TASS: Țările G7 intenționează să lupte împotriva încercărilor Rusiei de a dezinforma  

RADOR (11 martie) - Țările membre G7 intenționează "să lupte împotriva încercărilor regimului din Rusia 

de a răspândi dezinformarea. Confirmăm și susținem dreptul cetățenilor Rusiei la accesul la informarea liberă și 

imparțială", se arată în declarația dată publicității astăzi. În document se mai arată  dorința celor G7 de a continua 

să acorde sprijin poporului și guvernului ucrainean. (www.tass.ru - 11 martie) /snicolau/asalar 

BBC: ONU neagă că Ucraina încearcă să dezvolte o armă biologică cu ajutorul SUA  

RADOR (11 martie) - Subsecretarul ONU pentru probleme de dezarmare a respins acuzațiile rusești 

conform cărora Ucraina încearcă să dezvolte o armă biologică cu ajutorul SUA. Izumi Nakamitsu a declarat în fața 

Consiliului de Securitate al ONU că nu există dovezi în acest sens. Reuniunea a a avut loc la solicitarea Rusiei, ai 

cărei reprezentanți au dorit să prezinte acuzațiile, însă numeroși alți membri ai Consiliului de Securitate au acuzat 

autoritățile de la Moscova de dezinformare. Barbara Woodward, reprezentanta Marii Britanii: "Nu ne aflăm aici 

pentru a fi o audiență pentru propaganda internă a Rusiei și nu ar trebui să permitem Rusiei să abuzeze de locul 

său permanent pentru a răspândi dezinformări și minciuni și a perverti rolul Consiliului de Securitate". (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 20:03) /opopescu/dsirbu 

TASS: O rețea de laboratoare din Ucraina se ocupa cu intensificarea proprietăților patogene ale 

bolilor, cu finanțare SUA (Nebenzia)  

RADOR (11 martie) - O rețea de aproximativ 30 de laboratoare biologice din Ucraina de ocupa, cu finanțare 

SUA, de intensificarea proprietăților patogene ale bolilor mortale - a declarat astăzi reprezentantul permanent al 

Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, la ședința Consiliului de Securitate al ONU, convocată la inițiativa Federației 

Ruse, pe tema programelor biologice militare ale SUA în Ucraina. "La dispoziția Ministerului Apărării al Rusiei 

se află documente care confirmă că pe teritoriul Ucrainei s-a constituit o rețea alcătuită din cel puțin 30 de 

laboratoare biologice în care se fac experimente biologice extrem de periculoase, care au ca scop intensificarea 

proprietăților patogene ale ciumei, antraxului, tularemiei, holerei și ale altor boli mortale, folosind biologia 

sintetică", a spus Nebenzia. Această activitate se desfășoară cu finanțarea și supravegherea directă a Direcției 

Ministerului Apărării al SUA pentru reducerea amenințării militare, inclusiv în interesul Centrului Național de 

informații medicale al Ministerului Apărării al SUA". "Militarii noștri cunosc amănunte ale proiectului UP-4, care 

a fost realizat în laboratoarele din Kiev, Harkov și Odesa și care are ca scop studierea posibilității de răspândire a 

infecțiilor deosebit de periculoase prin intermediul păsărilor migratoare, între care gripa H5N1, a cărei mortalitate 

atinge la oameni 50%, precum și boala Newcastle. În cadrul unui alt proiect, liliecii sunt considerați purtători ai 

potențialilor agenți de arme biologice" - a atras atenția reprezentantul permanent al Federației Ruse. Mai mult 

decât atât - a remarcat diplomatul rus -, între direcțiile de studiu figurează agenți patogeni bacterieni și virali care 

pot fi transmiși de la lilieci la om: ciuma, leptospiroza, filovirusuri și coronavirusuri. "După cum rezultă din 

documentele proiectului, SUA au finanțat intens proiecte biologice în Ucraina" - a spus Nebenzia. (www.tass.ru - 

11 martie) /snicolau/cvanatoru 

XIX.2 Perspectiva militară  

RBC: Ocupanții ruși au bombardat o instalație de cercetare nucleară din Harkiv  

RADOR (11 martie) - Ocupanții ruși au bombardat o instalație de cercetare nucleară din Harkiv. În seara 

zilei de 10 martie, la Harkiv, armata rusă a bombardat din nou unitatea de cercetare nucleară a Institutului de Fizică 

și Tehnologie Harkiv, relatează RBC-Ucraina, cu referire la declarația Inspectoratului de Stat pentru 

Reglementarea Nucleară din Ucraina. Potrivit unor informații preliminare, instalația nucleară cu ansambluri 

subcritice ''Sursa de neutroni'' este complet dezactivată. În plus, există daune la suprafață clădirii și pot exista și 

alte daune. Între timp aceste informații sunt verificate. De menționat că, pe 6 martie, instalația nucleară subcritică 

a fost supusă unui bombardament, care a provocat următoarele daune: stația RU-0,4 kV a fost complet distrusă; 

au fost deteriorate cablurile aparatelor de aer condiționat ale sistemului de răcire a galeriei klister a acceleratorului 

liniar de electroni; în unele locuri există deteriorarea suprafeței clădirii principale și a instalației; sistemul de 

încălzire a complexului de clădiri și structuri ale instalației nucleare subcritice ''Sursa de neutroni'' a fost 
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deteriorată; au fost sparte ferestre în clădirea stației de pompare și a turnurilor de răcire, în laboratorul de izotopi. 

Înainte de lansarea atacului, instalația nucleară se afla în stadiul de lansare fizică, în cadrul căruia zona activă a 

fost încărcată cu combustibil nuclear proaspăt. Pe 24 februarie, la începutul agresiunii ruse de mare amploare, 

personalul instalației nucleare a transferat-o într-o stare subcritică profundă. Amintim că la Harkiv, peste 400 de 

case au fost distruse în urma bombardamentelor ocupanților. La Mikolaiv, cei de la serviciile publice adună și scot 

obuzele, după bombardamentul rusesc. (www.rbc.ua - 11 martie) /vdraguta/csimion 

RBC: Lipsă acută de efective militare; Rusia recrutează deținuți din închisori în rândul forțelor 

armate ruse care să lupte în Ucraina  

RADOR (11 martie) - Trupele ruse au început să se confrunte cu o lipsă acută de personal. Rusia recrutează 

în rândul forțelor armate ruse deținuți din închisori din Rusia, care urmează să lupte în Ucraina, relatează RBC-

Ucraina, cu referire la datele Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Forțele Armate Ruse sunt dispuse să-

i recruteze pe absolut toți în forțele armate ale Federației Ruse, chiar și pe cei care nu au experiență în serviciul 

militar. ''Confruntându-se cu o criză acută de personal și cu o nevoie urgentă de a completa unitățile Forțelor 

Armate ale Federației Ruse din Ucraina și alte grupări armate teroriste create ilegal, în coloniile de corecție, 

penitenciarele din regiunea Rostov continuă să se facă propagandă în rândul deținuților cărora li se propune să se 

alăture forțelor de ocupație în schimbul amnistiei'', se specifică în comunicatul remis de Statului Major al Forțelor 

Armate ale Ucrainei. Amintim că, în regiunea Herson, în localitățile capturate, invadatorii ruși au decis să introducă 

un regim administrativ-polițienesc. (www.rbc.ua - 11martie) /vdraguta/ilapadat 

INTERFAX: Putin aprobă transferul armelor fabricate în Occident, confiscate în Ucraina, către 

așa-zisele republici Lugansk și Donețk  

RADOR (11 martie) - Rusia își va întări granițele de vest, a declarat vineri, președintele rus, Vladimir Putin 

în cadrul reuniunii Consiliului rus de Securitate. Președintele Putin a susținut propunerea de a transfera armele de 

fabricație occidentale, confiscate în Ucraina, către armata așa-ziselor republici Luhansk și Donețk.  

''În ceea ce privește aprovizionarea cu arme, în special cu cele de fabricație occidentală, care au ajuns în 

mâinile armatei ruse, susțin, evident, posibilitatea de a le transfera către subunitățile militare ale așa-ziselor 

republici Luhansk și Donețk. Vă rog să o faceți, dacă este nevoie de vreo decizie, aici, la nivelul meu, atunci vă 

rog, sunt dispus să o fac'', a afirmat Putin vineri, la reuniunea cu membri permanenți ai Consiliului de Securitate 

al Rusiei. Această propunere a fost făcută de ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, în cadrul reuniunii. 

''Dat fiind că există livrări absolut necontrolate de arme, diverse arme către Ucraina, din absolut toate 

direcțiile, în opinia mea, nimeni nu se mai gândește deja cine, unde, cât să distribuie, fapt specificat de mai multe 

ori astăzi, avem o propunere: să asigurăm o capacitate de luptă mai mare a miliției din așa-zisele republici Luhansk 

și Donețk, să le transferăm sisteme de apărare aeriană, în special sisteme MANPADS, și sisteme de rachete 

antitanc'', a declarat ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu. 

"S-a acumulat un număr mare de arme, arme ucrainene: acestea sunt tancuri, vehicule blindate și toate 

tipurile de arme de calibru mic, destul de multe, artilerie. În plus, există multe sisteme de rachete Javelin și Stinger. 

Propunem ca toate acestea să fie la fel transmise în așa-zisele republici Luhansk și Donețk pentru a se asigura 

apărarea republicilor'', a spus ministrul rus al apărării. 

Joi, 10 martie, Peter Stano, purtătorul de cuvânt al șefului diplomației UE, Josep Borrell, susținea că statele 

membre UE, ținând cont de solicitările Ucrainei, au decis să aprovizioneze această țară cu arme în valoare de 500 

de milioane de Euro. Pe 8 martie, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, le-a declarat jurnaliștilor că 

Ucraina va primi ajutor militar din Statele Unite și din alte 14 țări. (www.interfax.ru  - 11 martie) /vdraguta/ilapadat 

TASS: Putin a prezidat reuniunea de vineri a Consiliului de Securitate al Rusiei  

RADOR (11 martie) - Președintele rus Vladimir Putin a prezidat reuniunea de vineri a Consiliului de 

Securitate al Rusiei, la care au participat toți membrii permanenți ai consiliului. La reuniune, ministrul rus al 

apărării, Serghei Șoigu a abordat o serie de aspecte cu privire la situația din Ucraina și cea din apropierea granițelor 

de vest ale Rusiei. Șeful statului a fost cel care a deschis reuniunea de vineri. După care, i-a dat cuvântul ministrului 

rus al apărării, Serghei Șoigu, care a abordat o serie de aspecte referitoare la situația din Ucraina și cea de la 

granițele de vest ale Rusiei. (Agenția de presă TASS - 11 martie) /vdraguta/ilapadat 
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CNN: Armata rusă se confruntă cu dificultăți, potrivit unui purtător de cuvânt al armatei franceze  

RADOR (11 martie) - Armata rusă a fost slab pregătită pentru invadarea Ucrainei și se confruntă acum cu 

multe dificultăți pe teren, „în special în domeniul logistic și al informațiilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al 

forțelor armate franceze, Pascal Ianni, postului de televiziune francez France2. „Este posibil ca un atac asupra 

Kievului să fie efectuat în următoarele zile, dar preluarea efectivă a controlului Kievului este o cu totul altă 

chestiune și va dura mult, mult timp”, a spus el. (CNN INTERNATIONAL - 11 martie) /aboboc/ilapadat 

TASS: Putin a dispus ca ministrul rus al apărării să pregătească un raport privind consolidarea 

securității granițelor de vest ale Rusiei  

RADOR (11 martie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a dispus ca ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, 

să pregătească un raport privind consolidarea securității și apărării granițelor de vest ale Rusiei, în contextul 

acțiunilor NATO. Statul Major al Forțelor Armate Ruse a elaborat deja un plan de consolidare a securității și 

apărării granițelor de vest ale Rusiei, a precizat, la rândul său, vineri, ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu. 

''În ceea ce privește consolidarea securității și apărării granițelor de vest ale Federației Ruse, în contextul 

acțiunilor pe care țările NATO le întreprind în această direcție, drept răspuns la ceea ce întreprind ele, este necesară 

o reexaminare aparte'', a susținut Putin, în cadrul reuniunii de vineri cu membri permanenți ai Consiliul rus de 

Securitate. "Vă rog să pregătiți un raport separat și să-mi prezentați. În baza examinării sale vom lua o decizie 

adecvată în viitorul apropiat", i s-a adresat șeful statului rus lui Serghei Șoigu. După cum a raportat ministrul 

apărării la reuniune Statul Major al Forțelor Armate Ruse a elaborat un plan de securizare a granițelor de vest ale 

țării. ''Marele Stat Major elaborează și de fapt a finalizat un plan de consolidare a apărării și securității granițelor 

noastre de vest, inclusiv, transferarea și amplasarea acolo a celor mai noi și moderne sisteme de apărare și 

transferarea subunităților militare pentru a proteja granițele noastre de vest'', a mai spus Șoigu. În acest sens, el a 

solicitat ca președintele să facă noi propuneri la următorul Consiliu de Securitate sau în cadrul unui alt format 

pentru aprobarea acestor măsuri. Ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, a menționat că Statul Major General a 

examinat toate măsurile pe care le întreprinde Occidentul cu privire la consolidarea forțelor sale din apropierea 

granițelor de vest ale Rusiei. ''Are loc zilnic sosirea a noi și noi subunități militare, care sunt desfășurate acolo, iar 

toate acestea se întâmplă pe fondul faptului că absolut nimic nu-i amenință în situația respectivă'', a adăugat Șoigu. 

''Cu toate acestea, din câte am înțeles, profitând de această situație, ei doresc să suprasatureze la maximum 

zona noastră de frontieră, de cealaltă parte, cu forțe și mijloace și, bineînțeles, să o consolideze, se pare, pentru o 

lungă perioadă'', a conchis ministrul rus al apărării. (Agenția de presă TASS - 11 martie) /vdraguta/ilapadat 

TASS: Rosgvardia participă la asigurarea pazei și protecției centralelor nucleare Cernobîl și 

Zaporijjie, din Ucraina  

RADOR (11 martie) - Rosgvardia, Garda Națională a Rusiei, participă la asigurarea pazei și protecției 

centralelor nucleare Cernobîl și Zaporijjie, din Ucraina. Membrii Rosgvardia asigură siguranța publică și aplicarea 

legii, protecția populației de atacurile criminale și jafurile în localitățile eliberate de grupările armate naționaliste, 

a precizat Serviciul de presă al Ministerul rus de Interne. ''Generalul de armată Viktor Zolotov a subliniat că 

subunitățile Rosgvardia joacă un rol deosebit de important în asigurarea protecției infrastructurii importante și a 

comunicațiilor de transport, inclusiv a instalațiilor nucleare și a centralelor nucleare Cernobîl și Zaporijjie'', se mai 

arată în comunicat. Ministerul a mai precizat că Rosgvardia ajută cetățenii să revină la viața pașnică, îi ajută cu 

alimente și medicamente, inclusiv cu paza și escortarea convoaielor cu provizii umanitare'', a specificat ministerul. 

(Agenția de presă TASS - 11  martie) /vdraguta/lbadiu 

REGNUM: Putin a fost de acord cu ideea atragerii de voluntari în operațiunea specială din 

Ucraina  

RADOR (11 martie) - În operațiunea specială a Rusiei în Ucraina pot fi cooptați voluntari - cu această idee 

a fost de acord astăzi președintele Rusiei, Vladimir Putin, transmite agenția Regnum. Este vorba, între altele, de 

voluntari din Orientul Mijlociu. Liderul de la Kremlin a remarcat că aceștia trebuie ajutați să ajungă în zona 

acțiunilor de luptă. Tema atragerii de voluntari fusese ridicată anterior la diferite niveluri, a mai arătat agenția 

citată. (www.regnum.ru - 11 martie) /snicolau/atataru 
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TASS: Președintele Rusiei l-a informat pe președintele Finlandei despre operațiunea specială din 

Ucraina și negocierile cu Kievul  

RADOR (11 martie) - În convorbirea telefonică avută astăzi cu președintele Finlandei, Sauli Niinistö, 

președintele Rusiei, Vladimir Putin, a relatat despre cauzele care au condus la efectuarea operațiunii militare 

speciale din Ucraina pentru protejarea Donbasului, despre obiectivele acestei operațiuni. Președintele Putin l-a 

informat pe președintele Sauli Niinistö despre stadiul negocierilor dintre reprezentanții Moscovei și Kievului, 

transmite serviciul de presă al Kremlinului. Se remarcă faptul că președinții au acordat o atenție deosebită 

problemelor umanitare și măsurilor luate de asigurare a securității populației civile din Ucraina, precum și 

organizării coridoarelor umanitare pentru evacuarea civililor din zona ciocnirilor armate. (www.tass.ru - 11 martie) 

/snicolau/atataru 

BBC: Președintele Rusiei a acceptat propunerea ministrului său al apărării de a mobiliza 

mercenari străini în războiul din Ucraina  

RADOR (11 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sprijinit propunerile făcute de ministrul rus al 

apărării, Serghei Șoigu, de a aduce ceea ce a numit "voluntari" din Orientul Mijlociu pentru a lupta în Ucraina. 

Separat, BBC a aflat că Moscova a recrutat deja mercenari din gruparea rusă Wagner. Mai multe surse au declarat 

pentru BBC că aproximativ 400 de mercenari ai organizației Wagner au fost trimiși în Ucraina. O sursă din 

interiorul grupării informează că mercenarii au derulat o operațiune reușită în Harkov, al doilea oraș ca mărime 

din Ucraina, în primele zile ale invaziei. Sursa a mai spus pentru BBC că mulți veterani ai organizației secrete sunt 

recrutați de serviciul de informații al armatei ruse. Gruparea secretă Wagner a fost văzută prima dată în Ucraina 

în 2013 și a fost implicată în încălcări ale drepturilor omului în Siria și Libia. Moscova a negat de fiecare dată că 

ar avea vreo legătură cu gruparea mercenară Wagner. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 16:00) 

/mbaciu/asalar 

ROSBALT: Atragerea de voluntari din Federația Rusă în operațiunea specială din Ucraina nu s-

a discutat (Peskov)  

RADOR (11 martie) - Atragerea de voluntari ruși pentru a lua parte la operațiunea specială din Ucraina nu 

este analizată în Rusia, a declarat secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, citat de Tass, 

preluată de Rosbalt. Reamintim că anterior ministrul apărării, Serghei Șoigu, i-a propus lui Putin, în cadrul 

consfătuirii prezidată de șeful statului cu Consiliul de Securitate al țării, atragerea de voluntari în Ucraina. După 

cum a afirmat Peskov, Șoigu se referea la cei care au făcut cereri din Siria și Orientul Mijlociu. "Nu a fost vorba 

de concetățeni de-ai noștri", a precizat Peskov. Întrebat dacă există, în general, astfel de planuri, purtătorul de 

cuvânt al Kremlinului a remarcat faptul că "nicidecum nu a fost vorba de așa ceva" și el nu știe nimic de acest 

lucru.  

Peskov a menționat că și în Federația Rusă este posibil să fie primite cereri din partea celor care doresc "să 

ia parte fără a fi plătiți la ceea ce, după părerea lor, este, de fapt, o luptă de eliberare națională". Purtătorul de 

cuvânt al Kremlinului a subliniat că, în consecință, astfel de probleme trebuie retransmise Ministerului Apărării al 

Federației Ruse. (www.rosbalt.ru  - 11 martie) /snicolau/atataru 

BBC: Vladimir Putin acceptă aducerea a mii de luptători din Orientul Mijlociu în Ucraina  

RADOR (11 martie) - Președintele rus Vladimir Putin a sprijinit inițiativele de desfășurare a mii de luptători 

din Orientul Mijlociu alături de soldații ruși participanți la războiul din Ucraina. Un oficial american de la Pentagon 

a acuzat recent Rusia că încearcă să recruteze sirieni, după intervenția în războiul civil de acolo. BBC a aflat că 

autoritățile de la Moscova au recrutat deja mercenari din cadrul grupării rusești Wagner. Mai multe surse au 

declarat pentru BBC că grupul Wagner a fost desfășurat în Ucraina. Există rapoarte conform cărora până la 400 

de luptători se află acolo. O sursă din grupul Wagner a declarat pentru BBC că aceștia au îndeplinit deja o 

operațiune în apropierea celui de-al doilea oraș ca mărime din Ucraina, Harkov, în primele zile ale invaziei. El a 

mai spus că mulți veterani din cadrul organizației au fost recrutați de serviciile de informații militare din Rusia. 

Grupul Wagner a fost observat pentru prima dată în Ucraina în anul 2013 și se pare că a fost implicat în încălcări 
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ale drepturilor omului în Siria și Libia. Autoritățile de la Moscova au negat întotdeauna orice legătură cu grupări 

de mercenari. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 20:01) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Rusia este de acord să furnizeze în curând arme moderne Belarusului  

RADOR (11 martie) - Liderii Rusiei și Belarusului au convenit vineri că Moscova va furniza țării vecine 

cele mai moderne echipamente militare, în viitorul apropiat, a anunțat agenția oficială de presă din Belarus, Belta. 

Agenția a mai transmis că președintele rus Vladimir Putin și liderul belarus Aleksandr Lukașenko au convenit, la 

întâlnirea lor de la Kremlin, măsuri comune de sprijin reciproc față de sancțiunile occidentale, inclusiv privind 

prețurile la energie. (REUTERS - 11 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Avioanele ruse au bombardat un institut din Harkiv ce găzduiește un reactor nuclear 

experimental  

RADOR (11 martie) - Avioanele ruse au bombardat un institut din orașul ucrainean Harkiv ce găzduiește 

un reactor nuclear experimental, iar un motel din apropiere a luat foc, a declarat, joi, un oficial ucrainean de rang 

înalt. Anton Gerașcenko - consilier al ministrului pentru afaceri interne - afirmă într-un mesaj publicat online că 

Institutul de Fizică și Tehnologie conține "surse de radiație folosite în scopuri științifice". Agenția de presă Interfax 

Ucraina a precizat că serviciul de pompieri intervine în cazul unui incendiu la un motel de cinci etaje, care acoperă 

o suprafață totală de 100 de metri pătrați. Anterior, pe website-ul oficial al parlamentului ucrainean se anunțase că 

luptele din apropierea institutului continuă. Săptămâna trecută, forțele ruse au ocupat centrala nucleară de la 

Zaporijjia, după un atac în urma căruia un complex de instruire din vecinătate a fost incendiat. (REUTERS - 11 

martie, ora 0:36) /mbrotacel/gpodea 

BBC: Avertisment al experților în securitate aviatică privind riscul ca rachetele sol-aer din Ucraina 

să ajungă în posesia unor grupări militante  

RADOR (11 martie) - Experți de securitate din industria aviatică și-au exprimat îngrijorările privind riscul 

ca rachetele sol-aer din Ucraina să ajungă pe mâini greșite. Analiștii se tem că acestea ar putea fi cumpărate, 

ulterior, de grupări militante. Mai multe state occidentale trimit forțelor ucrainene rachete portabile, pentru a le 

ajuta să reziste invaziei ruse. Sistemul de rachete Starstreak, despre care ministrul britanic al apărării, Ben Wallace, 

a anunțat în această săptămână că ar putea fi trimis în curând în Ucraina, este unul dintre cele mai rapide și mai 

sofisticate instrumente pentru doborârea unui avion în zbor. Sistemul face parte dintr-un pachet de sprijin militar 

pentru Ucraina, pe care guvernul britanic îl analizează în contextul eforturilor forțelor ucrainene de a ține piept 

înaintării Rusiei. Însă analiști de securitate din aviație se tem mai mult de stocul învechit al Ucrainei de rachete de 

tip SAM-7 și alte modele, care, în haosul războiului, ar putea ajunge în posesia unor bande de crimă organizată. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 3:00) /mbrotacel/gpodea 

RBC: În regiunea Cernihiv, invadatorii suferă pierderi semnificative și se predau, anunță Statul 

Major al Forțelor Armate Ucrainene  

RADOR (11 martie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că în regiunea Cernihiv, din 

Ucraina, trupele ruse suferă pierderi serioase în luptele duse cu apărătorii ucraineni, invadatorii fiind demoralizați 

se predau, relatează RBC-Ucraina, cu referire la un comunicat remis de Statul Major al Forțelor Armate ale 

Ucrainei. ''În timpul confruntărilor cu unitățile Forțelor Armate ale Ucrainei, care continuă pe teritoriul regiunii 

Cernihiv, invadatorii continuă să sufere pierderi semnificative'', se precizează în comunicat. Personalul militar al 

trupelor de ocupație ruse din direcția Cernihiv este demoralizat, fiind capturat și luat prizonier, a adăugat Statul 

Major într-un comunicat despre situația operațională în cea de-a 16-a zi de război. Se menționează că forțele de 

apărare ale Ucrainei acordă o respingere demnă, împiedicând atingerea succesului în operațiunea ofensivă a 

forțelor armate ruse în absolut toate direcțiile. ”Nu există schimbări semnificative în poziția trupelor noastre și a 

trupelor inamice, în ultimele șase ore'', se mai specifică în comunicat. Aleksi Arestovici, consilier al șefului 

Biroului Președintelui Ucrainei a declarat că 250-300 de recruți ruși au fost luați prizonieri în timpul războiului. 

(www.rbc.ua - 11martie) /vdraguta/ilapadat 
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RBC: Invadatorii încearcă să introducă un regim administrativ-polițienesc în Herson - anunță 

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei  

RADOR (11 martie) - În regiunea Herson din Ucraina, invadatorii încearcă să introducă un regim 

administrativ-polițienesc - anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit unui comunicat remis 

vineri. Invadatorii ruși au decis să introducă un regim administrativ-polițienesc în localitățile capturate de ei, se 

mai precizează în comunicatul citat de RBC-Ucraina, cu referire la datele Statului Major al Forțelor Armate ale 

Ucrainei. ''Pe teritoriul regiunii Herson, inamicul încearcă să introducă un regim administrativ-polițienesc, creând 

și un sistem de birouri ale comandamentului rus pentru a menține ''ordinea'' în localitățile ocupate temporar de 

ruși'', se arată în comunicat. De asemenea, se menționează că propaganda rusă agresivă începe să funcționeze activ 

în teritoriile ucrainene ocupate temporar. 'Prin răspândirea unor mesajelor pro-ruse, invadatorii încearcă să 

negocieze cu populația locală'', a precizat Statul Major. În regiunea Herson, invadatorii au împușcat o femeie care 

se afla într-o mașină. Parchetul a deschis un dosar penal. (www.rbc.ua - 11martie) /vdraguta/ilapadat 

UKRAINSKA PRAVDA: Cecenii trimiși să lupte în Ucraina formează așa-numite "eșaloane de 

protecție", ținând sub control atacurile armatei ruse  

RADOR (11 martie) - În rândurile trupelor ruse care încearcă să cucerească orașul Kiev există așa-numitele 

"eșaloane de protecție", care nu permit soldaților să se retragă - susține parlamentarul ucrainean Fedir Venislavski, 

membru al Comisiei legislative pentru securitate și apărare națională. "Există informații că, în cadrul forțelor de 

ocupație, se creează ”eșaloane de protecție”. Adică se repetă metodele de război ale lui Stalin și Hitler" - a explicat 

deputatul. Potrivit acestuia, astfel de detașamente speciale, aparținând trupelor trimise de liderul cecen, Ramzan 

Kadîrov, sunt concentrate în zona Kievului (Lacul Kiev, Irpen, Hostomel și Bucea). Luptătorii din aceste eșaloane 

încearcă să țină sub control atacurile armatei ruse pentru a evita confruntările militare cu forțele ucrainene. Astfel 

de eșaloane de protecție au mai fost folosite în perioada dictatorilor Iosif Stalin și Adolf Hitler. Potrivit lui 

Venislavski, această situație arată că există loc de optimism, "pentru că inamicul este puternic, dar nu invincibil". 

(www.pravda.com.ua - 11 martie) /sdan/ilapadat 

UNIAN: Rusia confirmă atacurile aeriene asupra orașelor Luțk și Ivano-Frankivsk, însă nu și pe 

cel din Dnipro  

RADOR (11 martie) - Ministerul Apărării al Federației Ruse a confirmat atacurile aeriene asupra orașelor 

ucrainene Luțk și Ivano-Frankivsk, lansate în dimineața zilei de 11 martie - transmite UNIAN. Potrivit părții ruse, 

vineri dimineață, arme de înaltă precizie cu rază lungă de acțiune au atacat infrastructura militară a Ucrainei, 

aerodromurile militare din Luțk și Ivano-Frankivsk fiind scoase din funcțiune. Ministerul Apărării de la Moscova 

nu menționează nimic, însă despre atacul aerian lansat asupra orașului Dnipro, unde vineri dimineață au fost 

raportate explozii. Potrivit autorităților ucrainene, o persoană a murit la Dnipro după ce invadatorii ruși au lansat 

atacuri în apropierea unei grădinițe și a unor blocuri, precum și asupra unei clădirii cu două etaje în care funcționa 

o fabrică de încălțăminte. (www.unian.net - 11 martie) /sdan/ilapadat 

INTERFAX: Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat capturarea orașului Volnovaha din 

Ucraina  

RADOR (11 martie) - Orașul ucrainean Volnovaha a fost preluat sub control rusesc de o grupare de trupe 

ruse din așa-zisa republică populară Donețk, a anunțat vineri Ministerul rus al Apărării. Anunțul a fost făcut în 

cadrul unui briefing de către purtătorul de cuvânt al Ministerului rus Apărării din Rusia, Igor Konașenkov. El a 

mai spus că unitățile Miliției Populare din așa-zisă republică populară Donețk, continuă să întărească încercuirea 

în jurul orașului ucrainean Mariupol. ''Forțele ruse au avansat din direcțiile de est, nord și vest până la 800 de 

metri'', a spus Konașenkov. În plus, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, în dimineața 

zilei de 11 martie, forțele ruse au lovit cu arme de precizie cu rază lungă de acțiune tehnica militară și infrastructura 

militară din Ucraina. Ca urmare, aerodromurile militare din orașele ucrainene din vestul țării Luțk și Ivano-

Frankivsk au fost dezactivate și distruse. Potrivit lui Konașenkov, armata rusă a doborât trei elicoptere de luptă ale 

forțelor ucrainene de tip Mi-24 și opt drone, inclusiv cinci drone Bayraktar de fabricație turcească, în ultimele 24 

de ore. "În total, în timpul operațiunii forțelor ruse au fost dezactivate 3.213 de unități ale infrastructurii militare 
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din Ucraina. 98 de avioane, 118 vehicule aeriene fără pilot, 1.041 de tancuri și alte vehicule blindate de luptă au 

fost distruse", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului rus al Apărării. "Aviația operațional-tactică și 

militară rusă a lovit 107 obiecte ale Forțelor Armate Ucrainene, inclusiv șase centre de comandă și control și centre 

de comunicații, 14 muniții și combustibil și lubrifianți, 11 locuri unde sunt concentrate echipamente militare", a 

declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării. El a spus că, în timpul operațiunii, armata rusă a 

distrus și 113 sisteme de lansare multiplă de rachete, 389 de tunuri de artilerie de câmp și mortiere, 843 de unități 

de vehicule militare speciale. (www.interfax.ru - 11 martie) /vdraguta/ilapadat 

BBC: Consilierul prezidențial ucrainean reacționează la noile atacuri ale armatei ruse  

RADOR (11 martie) - Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoleak a reacționat la escaladarea 

atacurilor rusești în întreaga țară. El a scris pe Twitter: „Orașele mari din Ucraina sunt din nou supuse unor lovituri 

devastatoare”. El a adăugat că primul bombardament a avut loc în Luțk, în timp ce trei „explozii puternice” au 

lovit Ivano-Frankivsk și Dnipro. „Războiul distructiv al Rusiei împotriva civililor și marilor orașe continuă”, a mai 

spus el. (bbc.com - 11 martie, ora 9:30) /aboboc/ilapadat 

RBC: Armata ucraineană a doborât zece avioane rusești în ultimele 24 de ore  

RADOR (11 martie) - Armata ucraineană a doborât, în cursul zilei de joi, zece avioane aparținând forțelor 

invadatoare ale Federației Ruse, printre acestea fiind inclusiv aeronave Su-25 și Su-34. Potrivit Forțelor Terestre 

din armata Ucrainei, apărarea antiaeriană a lovit patru avioane inamice. Dintre acestea, trei erau avioane Su-25 și 

unul Su-34. Acesta din urmă a căzut pe teritoriul Rusiei. În plus, aviația ucraineană a neutralizat cel puțin patru 

ținte aeriene, în principal avioane Su-25. Unitățile Forțelor Terestre, de asemenea, au doborât două avioane rusești. 

Unul dintre acestea a fost doborât de un sistem portabil antiaerian Stinger. (www.rbc.ua - 11 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Trupele ruse au atacat Barișivka, o localitate de lângă capitala Ucrainei  

RADOR (11 martie) - Trupele de ocupație ruse au lansat un atac cu rachete asupra Barișivka, o localitate 

de lângă Kiev, fiind avariate mai multe case și blocuri - a transmis, vineri dimineață, șeful Administrației Regionale 

de Stat Kiev, Oleksi Kuleba. Potrivit acestuia, au fost avariate un bloc de 60 de apartamente, patru blocuri de 

locuințe și zece case particulare. Nu există victime - potrivit informațiilor preliminare. (www.rbc.ua - 11 martie) 

/sdan/ilapadat 

KORRESPONDENT: Armata ucraineană a ucis 266 de militari ruși în ultimele 24 de ore  

RADOR (11 martie) - 266 de militari ruși au fost uciși pe frontul din Ucraina, în ultimele 24 de ore, astfel 

că numărul total al invadatorilor decedați de la începutul războiului depășește 12.000 - a anunțat, vineri, Statul 

Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, în cursul zilei de joi, armata ucraineană a distrus 18 tancuri 

rusești, 60 de vehicule blindate de luptă, două sisteme de artilerie, două lansatoare de rachete, două sisteme de 

apărare aeriană și 32 de vehicule. Bilanțul total al pierderilor suferite de Rusia de la începutul invaziei Ucrainei: 

353 de tancuri, 1.165 de vehicule blindate, 125 de sisteme de artilerie, 58 de lansatoare de rachete, 31 de sisteme 

de apărare aeriană, 57 de avioane, 83 de elicoptere, 558 de vehicule, 3 nave/ambarcațiuni, 60 de cisterne 

transportatoare de combustibil și 7 drone. (www.korrespondent.net - 11 martie) /sdan/ilapadat 

BBC: Rușii au efectuat raiduri aeriene în orașele din vestul Ucrainei  

RADOR (11 martie) - Forțele ruse și-au extins atacurile din Ucraina, lovind două orașe din vestul țării. 

Orașul central Dnipro a fost de asemenea ținta raidurilor aeriene rusești. Sirele de raid aerian au răsunat în această 

dimineață pentru mai mult de trei ore. Oficialii anunță că au fost efectuate trei raiduri aeriene, care au vizat o 

fabrică de încălțăminte, un bloc de apartamente și o grădiniță. O persoană a fost ucisă. Orașul este un centrul 

industrial important, iar pe teritoriul său se află inclusiv o fabrică de rachete. O fabrică de prelucrare a metalelor a 

fost de asemenea lovită. Nicio țintă nu era obiectiv militar. Dnipro s-a pregătit de atacuri de la începutul invaziei, 

toate podurile și intrările în oraș sunt păzite, iar rezidenții s-au adăpostit în locațiile subterane la auzul sirenelor. 

Chiar și așa, orașul a fost până acum relativ ferit, iar oamenii care au fugit din zonele de conflict au ales să se 



935 

 

refugieze aici - relatează corespondentul BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 13:00) 

/aboboc/ilapadat 

BBC: Trupele ruse se pregătesc de un nou asalt asupra Kievului, relevă imagini din satelit  

RADOR (11 martie) - Imaginile din satelit livrate de o companie americană arată că în apropiere de Kiev, 

capitala Ucrainei, sunt noi redesfășurări de trupe ruse, care semnalează pregătirea unui nou asalt asupra capitalei 

Ucrainei. Imaginile arată că elementele unui convoi militar rusesc s-au mutat pe poziții în orașele din jurul 

Kievului, informează BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 16:00) /mbaciu/denisse 

RBK-Ucraina: "Provocări însângerate". Aviația Federației Ruse pregătește o lovitură asupra 

teritoriulului Republicii Belarus (Reznikov)  

RADOR (11 martie) - Aviația Rusiei pregătește o serie de provocări însângerate împotriva Ucrainei. Între 

altele, aviația se pregătește să efectueze o lovitură asupra a o serie de localități din Republica Belarus, lângă granița 

ucraineană, transmite RBK-Ucraina, citând postarea pe Facebook a ministrului apărării, Aleksei Reznikov. 

"Prieteni. Potrivit informațiilor în care avem deplină încredere și care au fost confirmate, în acest moment, 

comandamentul trupelor rusești de ocupație pregătește o serie de provocări sângeroase. Potrivit planului crimninal 

al acestora, aviația rusească se pregătește să efectueze o lovitură asupra a o serie de localități de pe teritoriul 

Republicii Belarus, aflate în apropierea frontierei ucraineano - belaruse. Între altele, se pregătesc să lovească 

localitatea Kopani din raionul Stolinski, regiunea Brest", a remarcat acesta. Pentru a masca, a arătat acesta, Rusia 

preconizează să atace din spațiul aerian al Ucrainei. "Provocarea are ca obiectiv să oblige actuala conducere a 

Republicii Belarus să intre în război împotriva Ucrainei. Garantez că armata ucraineană nu a planificat, nu planifică 

și nu va planifica niciun fel de acțiuni agresive împotriva Republicii Belarus", a adăugat Reznikov. (www.rbc.ua 

- 11 martie) /snicolau/atataru 

RBK-Ucraina: Aviația rusească a efectuat o lovitură asupra Republicii Belarus Belarus (Reznikov)  

RADOR (11 martie) - Aviația rusească a efectuat o lovitură asupra Republicii Belarus vineri, 11 martie. 

Avioanele Federației Ruse au tras asupra localității Kopani, transmite RBK-Ucraina, citând Comandamentul 

Forțelor Aeriene le Forțelor Armate ale Ucrainei. "Astăzi, la orele 14:30 a parvenit informația potrivit căreia 

avioanele rusești au decolat de pe aerodromul Dubrovița (Republica Belarus), au intrat pe teritoriul Ucrainiei, au 

întors deasupra localităților noastre Gorodici și Tumeni, după care au lovit direct localitatea Kopani (Republica 

Belarus)", se arată în comunicat. Acum, Detașamentul 9 de Grăniceri observă ocuparea acestei localități de către 

trupele inamice. Forțele Armate Ucrainene au declarat că aceste acțiuni ale Federației Ruse sunt provocări al căror 

scop este să atragă Forțele Armate ale Republicii Belarus în războiul cu Ucraina. Ulterior, surse din cadrul 

Comandamentului Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei au adăugat că există informații despre un tir 

efectuat asupra localităților Buhlici și Verhniy Terebejok (Republica Belarus). Reamintim faptul că ministrul 

apărării al Ucrainei, Aleksei Reznikov, avertiza că aviația rusească pregătește o serie de provocări sângeroase 

împotriva Ucrainei. (www.rbc.ua - 11 martie) /snicolau/atataru 

BBC: Ucraina condamnă decizia Rusiei de a aduce mercenari sirieni în războiul de pe teritoriul 

ucrainean  

RADOR (11 martie) - Un oficial american de la Pentagon a acuzat recent Rusia că încearcă să recruteze 

sirieni în războiul din Ucraina. Rusia a fost un actor-cheie în războiul dus de forțele președintelui Basahr al-Assad 

împotriva forțelor opoziției siriene. Președintele rus, Vladimir Putin, a acceptat vineri propunerea ministrului rus 

al apărării, Serghei Șoigu, de a mobiliza sirieni și mercenari ai grupării militare private Wagner în războiul din 

Ucraina. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat decizia Moscovei și a spus că mercenarii sirieni 

au fost trimiși pe un teritoriu străin "pur și simplu ca să omoare". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 

19:00) /mbaciu/atataru 
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KORRESPONDENT: Armata rusă a ucis 1.582 de civili la Mariupol, de la începutul războiului  

RADOR (11 martie) - 1.582 de civili au murit la Mariupol în urma atacurilor lansate de armata rusă, de la 

începutul invaziei în Ucraina. Potrivit Consiliului Local din Mariupol, oameni au fost uciși de armata rusă în cele 

12 zile de când orașul este supus unei blocade din partea ocupanților, care le bombardează cartierele rezidențiale. 

"Nu vom uita și nu vom ierta niciodată această crimă împotriva umanității, împotriva Ucrainei, împotriva 

Mariupolului!" - se arată într-un mesaj postat pe contul de Telegram al primăriei. (www.korrespondent.net - 11 

martie) /sdan/atataru 

UNIAN: Rusia și-ar putea intensifica metodele teroriste de război - avertizează armata Ucrainei  

RADOR (11 martie) - Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei avertizează că există o mare 

probabilitate ca Federația Rusă să-și intensifice metodele teroriste de război pe teritoriul ucrainean. Potrivit armatei 

Kievului, trupele ruse continuă să desfășoare o operațiune ofensivă împotriva Ucrainei, mai ales că nu și-au atins 

principalele obiective de a captura anumite orașe și teritorii. "Există o mare probabilitate ca Federația Rusă să 

intensifice metodele teroriste de război, să lanseze rachete și atacuri cu bombă asupra infrastructurii civile, a 

zonelor rezidențiale, să intimideze populația locală, să desfășoare campanii informaționale, psihologice pentru a 

submina încrederea populației în oficialii administrației publice locale, să răspândească dezinformare și să ia 

ostatici localnici ucraineni. De asemenea, se constată faptul că unitățile și subunitățile forțelor de ocupație nu 

renunță la încercările de a continua ofensiva în toate direcțiile. În acest scop, Rusia ia măsuri pentru suplimentarea 

personalului militar" - notează Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei într-un mesaj postat vineri pe 

contul oficial de Facebook. Potrivit armatei ucrainene, o parte semnificativă a unităților rusești reiau pregătirile 

pentru luptă. Statul Major a mai subliniat că invadatorii ruși continuă să efectueze misiuni aeriene de recunoaștere 

a pozițiilor personalului militar ucrainean din zonele operaționale Donețk, Tavrida, Bugul de Sud și Basarabska. 

"Pentru a atrage Republica Belarus în războiul împotriva Ucrainei, inamicul recurge la acțiuni provocatoare. 

Potrivit informațiilor disponibile, avioane ale Forțelor aerospațiale ruse au atacat localități de pe teritoriul 

Republicii Belarus situate în apropierea graniței de stat a Ucrainei. Atacul a fost efectuat de Rusia din spațiul aerian 

al Ucrainei" - a subliniat în Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Armata ucraineană asigură că, în strânsă 

cooperare cu alte componente ale sectorului de securitate și apărare, respinge ferm acțiunile invadatorilor, 

provocând pierderi semnificative armatei Federației Ruse. "Starea morală și psihologică a inamicului este extrem 

de scăzută" - a remarcat Statul Major, adăugând că inamicul este demoralizat și că, în unele zone, ocupanții ruși 

se predau. (www.unian.net - 11 martie) /sdan/cvanatoru 

RBC: Armata rusă lansează atacuri asupra orașului ucrainean Mikolaiv  

RADOR (11 martie) - Șeful administrației militare regionale din Mikolaiv, Vitali Kim, a anunțat, vineri 

seară, că invadatorii ruși au început să bombardeze orașul, lansând atacuri dinspre nord-est. "Au loc ostilități active 

lângă Huriivka. Încercăm să-i eliminăm în continuare. Unii dintre ei fug, alții încearcă să se ascundă" - a scris Kim 

pe Telegram. Acesta a făcut apel la populație să nu intre în panică și să nu facă fotografii sau înregistrări video cu 

luptele care au loc în regiune. "Vă rog să nu faceți fotografii, să nu filmați! Nu vă speriați, sunt oamenii noștri. Ne 

deplasăm, ne facem treaba. Totul este în regulă" - a adăugat Vitali Kim. Ulterior, într-un alt mesaj, șeful 

administrației militare din regiunea Mikolaiv a precizat că invadatorii ruși au început să tragă dinspre nord-est. 

(www.rbc.ua - 11 martie) /sdan/dsirbu 

RRA: Comunicat al MApN  

RADOR (11 martie) - Ministerul Apărării de la București a comunicat, astăzi, că un obiect aerian de mici 

dimensiuni, cel mai probabil o dronă, a fost reperat de sistemul de supraveghere a spațiului aerian al României 

aseară, între ora 23:23 și 23:26, venind dinspre Ucraina și îndreptându-se spre Ungaria. Drona zbura la înălțime 

mică și cu viteză ridicată, într-o zonă cu relief accidentat și în condiții meteo nefavorabile, astfel că nu a fost 

posibilă identificarea în zbor a respectivului obiect aerian, a mai explicat Ministerul Apărării. 

O dronă militară de producție rusească și aflată probabil în dotarea armatei ucrainene s-a prăbușit, ieri seară, 

într-un parc al capitalei croate Zagreb, după ce a survolat România și Ungaria - a declarat astăzi premierul croat 

Andrej Plenković. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 11 martie, ora 17:03) /denisse 
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DARIK: Pentagonul a discutat consolidarea NATO cu Bulgaria și România  

RADOR (11 martie) - Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a purtat o convorbire telefonică cu 

miniștrii apărării din Bulgaria și România despre situația din Ucraina și problemele legate de consolidarea NATO, 

informează purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby. Șeful Pentagonului și ministrul bulgar al apărării, 

Dragomir Zakov, au confirmat consolidarea cooperării strategice bilaterale. Cei doi au făcut un schimb de opinii 

cu privire la operațiunea rusă în Ucraina și au trecut în revistă eforturile internaționale de ajutorare a ucrainenilor. 

Austin și Zakov au discutat despre planurile Bulgariei de a forma pe teritoriul său un grup de luptă multinațional 

condus de NATO. De asemenea, au analizat și eforturile de modernizare a apărării Bulgariei, inclusiv livrările de 

aeronave F-16 și sprijinul pentru transformarea forțelor terestre ale țării. 

Într-o convorbire cu ministrul român al apărării naționale, Vasile Dîncu, Lloyd Austin a remarcat necesitatea 

unei coordonări permanente între aliații NATO în legătură cu evenimentele din Ucraina. Șeful Pentagonului a 

salutat intențiile României de a găzdui un centru logistic de ajutor umanitar și a discutat despre planurile de 

desfășurare a unui grup de luptă multinațional condus de francezi în România. (www.dariknews.bg - 11 martie) 

/ddaniela/ilapadat 

REUTERS: Comisia Europeană intenționează să dubleze ajutorul militar pentru Ucraina  

RADOR (11 martie) - Comisia Europeană intenționează să dubleze ajutorul militar acordat de UE Ucrainei 

și a propus să aloce încă 500 de milioane de euro în acest scop, a declarat șeful politicii externe Josep Borrell. 

„Toată lumea era conștientă de faptul că trebuie să ne sporim sprijinul militar pentru Ucraina”, a spus el reporterilor 

la sosirea la întâlnirea liderilor de la Versailles, adăugând că „sunt sigur că liderii vor aproba acești bani”. UE are 

în vedere, de asemenea, să impună mai multe sancțiuni împotriva oligarhilor ruși și a economiei ruse, a adăugat 

Borrell. (REUTERS - 11 martie, ora 12:00) /aboboc/ilapadat 

INFOSTART.HU: La 230 de kilometri de la granița cu Ungaria au loc lupte intense  

INFOSTART.HU (11 martie) - Forțele ruse au lansat un atac asupra orașului Ivano-Frankivsk, în vestul 

Ucrainei, aflat la  230 de kilometri de la granița cu Ungaria. Mass-media locală a relatat despre explozii. Ministerul 

ucrainean de Apărare a confirmat vineri dimineață că a fost lansat un atac în regiunea Ivano-Frankivsk și Luțk. 

Oficialii din Ministerul Apărării din Moscova spun că "atacurile lor de înaltă precizie, cu rază lungă de acțiune" 

vizează două aeroporturi militare", scrie Telex.hu. Ruslan Martsinkiv, primarul orașului Ivano-Frankivsk, a 

confirmat pe pagina sa de Facebook că orașul a fost atacat de artileria rusă. "Inamicul a lovit orașul Frankivsk", a 

spus primarul. Consilierul președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, a reacționat pe Twitter la intensificarea 

atacurilor rusești în toată țara. Mihailo Podoliak a scris în postarea sa: "marile orașe ucrainene se confruntă din 

nou cu atacuri devastatoare". El a adăugat că primele focuri au fost trase în Luțk, Ivano-Frankivsk a fost lovit de 

trei "explozii puternice", și este atacat și orașul Dnipro."Războiul devastator al Rusiei continuă împotriva civililor 

și a marilor orașe", a scris Mihailo Podoliak. (https://infostart.hu/kulfold/2022/03/11/mar-a-magyar-hatartol-230-

km-re-is-sulyos-harcok-folynak) /rganciu/ilapadat 

CNN: Peste 800 de rachete lansate de trupele ruse de la începutul invaziei, jumătate din Ucraina, 

jumătate din Rusia și Belarus (SUA)  

RADOR (11 martie) - Trupele ruse au lansat peste 800 de rachete "de toate modelele, mărimile și varietățile" 

de la începutul invaziei în Ucraina, a declarat vineri un oficial american din apărare. Aproximativ jumătate dintre 

rachete au fost lansate din puncte din interiorul Ucrainei, în timp ce cealaltă jumătate a fost lansată de pe teritoriul 

Rusiei și al Belarusului, combinat, a mai spus oficialul american. (CNN INTERNATIONAL - 11 martie, ora 19:00) 

/mbaciu/avladucu 

CNN: Un transport de echipamente de securitate din SUA pentru Ucraina sosește în Europa în 

următoarele 24 de ore  

RADOR (11 martie) - Un transport de echipamente de securitate trimis de Statele Unite Ucrainei va sosi în 

Europa în următoarele 24 de ore, a anunțat vineri un oficial american din apărare. "Vom continua să trimitem 

resurse în Ucraina, cât de repede și mult putem", a subliniat oficialul citat. SUA colaborează, de asemenea, pentru 
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coordonarea altor transporturi cu asistență de securitate trimise de alte națiuni spre Ucraina. "Nu suntem numai 

noi, mai sunt alte 14 națiuni care asigură, de asemenea, de pe o bază bilaterală, resurse Ucrainei. Noi doar ajutăm 

la coordonarea acestor transporturi. "Acționăm pentru a le trimite genul de lucruri de care știm că au nevoie cel 

mai mult și care în general înseamnă muniție pentru apărare antiaeriană și anti-blindate", a adăugat oficialul 

american. (CNN INTERNATIONAL - 11 martie, ora 19:00) /mbaciu/dsirbu 

REUTERS: Pentagonul reînființează o echipă specială pentru a accelera livrarea de arme către 

Ucraina și aliați  

RADOR (11 martie) - Pentagonul apelează la o echipă specială pentru a răspunde cererii crescute de vânzări 

de noi arme și solicitărilor de transfer de arme existente între aliații SUA, în timp ce mai multe țări, inclusiv 

Ucraina, fac eforturi pentru a obține arme, în urma invaziei rusești, au declarat trei persoane implicate în această 

chestiune. Biroul de Achiziții și Susținere al Pentagonului, cumpărătorul de arme pentru Departamentul de Apărare 

al SUA, a răspuns cererii crescute din partea aliaților europeni sperând să livreze arme în Ucraina prin transferuri 

de către terți sau să cumpere arme pentru a-și consolida propria apărare, au spus sursele. Echipa de răspuns rapid 

a fost reînființată în ultimele zile pentru a coordona și a elimina birocrația din jurul vânzărilor și transferurilor, 

acordând prioritate solicitărilor de la aliați, au adăugat sursele. Decizia survine în condițiile în care Pentagonul 

lucrează pentru a răspunde unui cadru în schimbare rapidă pentru tranzacții și transferuri de arme. Pentagonul, 

care a folosit echipa de răspuns rapid și în timpul Administrației Trump, nu a răspuns imediat unei cereri de 

comentarii. Operațiunea se desfășoară în cooperare cu Agenția de Cooperare pentru Securitate a Apărării din SUA, 

care supraveghează vânzările și transferurile de arme către alte țări pentru Departamentul Apărării. Potrivit unui 

e-mail obținut de Reuters, DSCA a cerut recent industriei de apărare dispozitive care pot fi folosite pentru a 

dezactiva sau doborî dronele, care erau fie în stoc, fie ar putea fi gata de livrare în 120 de zile. "Pe fondul crizei 

care se desfășoară în Europa, USG (Guvernul SUA) își continuă eforturile de a identifica soluții eficiente care ar 

ajuta Ucraina în situația în curs. Unul dintre domeniile noastre de interes este C-sUAS", se afirmă în mesaj. 

Tehnologia de contracarare a sistemelor aeriene fără pilot (C-sUAS) este utilizată pentru a anihila dronele. 

Dispozitivele anti-dronă există într-o varietate de dimensiuni, prețuri și formate, fiind vorba inclusiv de 

Dronekiller, asemănător unui pistol radar portabil, fabricat de IXI Electronic Warfare și Dronebuster de la Radio 

Hill Technologies, care pot costa zeci de mii de dolari fiecare. Există, de asemenea, versiuni mai mari ale 

tehnologiei, inclusiv una care ar putea proteja o zonă de dimensiunea unui stadion, realizată de SRC Inc. Sistemele 

mai mari pot costa între 3 și 6 milioane de dolari, au spus directori din industrie. În unele cazuri, aliații încearcă 

să profite de situația din Ucraina pentru a "a obține lucrurile pe care și le-au dorit chiar înainte de conflict", a 

declarat un oficial american sub rezerva anonimatului, adăugând că lanțurile de aprovizionare sunt încă afectate 

din cauza pandemiei, așa că există incertitudine cu privire la modul în care  cererea ar putea fi satisfăcută imediat. 

Țările din Europa - și de pe tot globul - intenționează să își majoreze bugete pentru apărare pentru a face față unei 

perspective de securitate din ce în ce mai incerte, iar printre ele, Germania a promis o creștere masivă a cheltuielilor 

în acest domeniu. (REUTERS - 11 martie) /opopescu/dsirbu 

XIX.3 Perspectiva economică  

RRA: Moscova își va menține exporturile energetice (Vladimir Putin)  

RADOR (11 martie) - Moscova își va menține exporturile energetice, în pofida conflictului din Ucraina și 

a sancțiunilor occidentale, a declarat ieri președintele rus, Vladimir Putin, subliniind totodată că nu Rusia se face 

vinovată de actualele scumpiri din energie. Liderul de la Kremlin a avertizat și asupra faptului că sancțiunile 

occidentale riscă să determine o inflație mondială a prețurilor la alimente, pentru că Rusia și Belarus - mari 

producători de îngrășăminte chimice - nu vor mai putea exporta cantități suficiente, ne-a relatat corespondentul 

RRA Alexandr Beleavschi. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 11 martie, ora 1:02) /gpodea 

BBC: Compania americană Walt Disney își întrerupe operațiunile în Rusia  

RADOR (11 martie) - Compania Walt Disney, cu sediul în Statele Unite, se alătură numeroaselor branduri 

care își sistează operațiunile din Rusia, anunțând o întrerupere a afacerilor în această țară. Demersul include 
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autorizarea conținutului și a produselor, revista National Geographic, Disney Cruise Line, canale TV și producția 

de conținut local. "Unele dintre aceste activități comerciale putem și le vom întrerupe imediat", a anunțat compania, 

într-un comunicat. "În cazul altora - precum canalele TV și unele licențe pentru conținut și produse - va dura ceva 

timp, având în vedere complicațiile contractuale". Cu toate acestea, personalul Disney din Rusia va rămâne angajat 

de companie. La începutul acestei săptămâni, Disney a anunțat că va înceta lansarea de filme animate în Rusia. 

Zeci de companii internaționale și-au închis sau redus semnificativ afacerile din Rusia, sau au renunțat la investiții, 

precum Netflix, McDonald's, Shell, BP, Sony și Starbucks, iar cel mai recent, Goldman Sachs. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 11 martie, ora 3:00) /mbrotacel/gpodea 

ROSBALT: Țările G7 pregătesc un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei  

RADOR (11 martie) - Țările G7 vor introduce în curând un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, din 

cauza ''operațiunii militare ruse din Ucraina'', a declarat secretarul britanic de externe, Liz Truss, în timpul 

discursului său susținut la Consiliul Atlantic de la Washington. Totodată, Truss nu a spus ce măsuri concrete ar 

putea fi discutate și aplicate, dar a subliniat că acestea vizează ''slăbirea economiei ruse'' și că ele ar trebui să 

priveze autoritățile ruse de posibilitatea de a ''finanța mașina lor militară'', transmite Agenția de presă TASS. Truss 

a remarcat, de asemenea, că economia rusă a fost deja ''grav afectată'', ca urmare a presiunii exercitate de 

sancțiunile G7 și a cerut altor țări să se alăture măsurilor împotriva Rusiei. Reamintim, pe 24 februarie, președintele 

rus Vladimir Putin a transmis un mesaj televizat către ruși și a anunțat o operațiune militară specială în Donbas. 

În discursul său, el a afirmat că ''împrejurările necesită o acțiune decisivă din partea Rusiei'' și a subliniat că ''Rusia 

nu va permite Ucrainei să dețină arme nucleare''. Ca răspuns la acțiunile Rusiei, țările occidentale SUA, Canada, 

UE, Marea Britanie, Japonia au anunțat noi sancțiuni mult mai dure împotriva Federației Ruse, inclusiv financiare 

și economice. (www.rosbalt.ru - 11 martie) /vdraguta/ilapadat 

TASS: Serghei Lavrov a examinat cu omologul său armean aspecte privind cooperarea în cadrul 

OTSC, UEE și CSI  

RADOR (11 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a examinat cu omologul său armean, Ararat 

Mirzoian, o serie de aspecte privind cooperarea în cadrul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, Uniunii 

Economice Euroasiatice și Comunității Statelor Independente. Ei au discutat, de asemenea, despre pregătirile 

pentru vizita oficială a prim-ministrului armean, Nikol Pașinian, în Rusia, în luna aprilie. Ministrul rus de externe, 

Serghei Lavrov, și omologul său armean, Ararat Mirzoian, au discutat și despre promovarea cooperării în cadrul 

OTSC, UEE și CSI, precum și o serie de aspecte legate de propunerile Rusiei cu privire la asigurarea unor garanții 

de securitate în zona euroatlantică. ''Au fost coordonate abordările privind promovarea cooperării în cadrul 

asociațiilor comune de integrare, inclusiv OTSC, UEE și CSI. Partea armeană, în calitate de președinte OTSC, a 

informat despre planurile de îmbunătățire a activităților organizației. Au fost, de asemenea, examinate alte aspecte 

de pe agenda internațională, inclusiv în contextul propunerilor Rusiei cu privire la asigurarea garanțiilor de 

securitate în zona euroatlantică'', a precizat Ministerul rus de Externe, într-un comunicat publicat vineri. Au fost 

examinate aspecte legate de evenimente dedicate celei de-a 30-a aniversări de la stabilirea relațiilor diplomatice 

între cele două țări, Rusia și Armenia. ''A avut loc un schimb de opinii pe teme din actualitate regională. Miniștrii 

au reafirmat axarea conducerii țărilor pe implementarea consecventă a acordurilor semnate de liderii din 

Azerbaidjan, Armenia și Rusia, din 9 noiembrie 2020, 11 ianuarie și 26 noiembrie 2021. Ei au discutat pașii de 

stabilizare în continuare a situației din Transcaucazia, a adăugat Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. 

Amintim că Uniunea Economică Euroasiatică este o uniune economică, Tratatul privind crearea UEE a fost 

semnat la 29 mai 2014 de către liderii statelor Belarus, Kazahstan și Rusia. Comunitatea Statelor Independente 

este o organizație regională formată din nouă din cele 15 foste republici ale fostei Uniuni Sovietice, excepțiile 

fiind cele trei țări baltice: Estonia, Letonia și Lituania, precum și Georgia și Ucraina. Organizația Tratatului de 

Securitate Colectivă a fost fondată în 1992. Din ea fac parte șase state post-sovietice aparținând Comunității 

Statelor Independente - Rusia, Armenia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Tadjikistan și Uzbekistan. (Agenția de presă TASS 

- 11 martie) /vdraguta/ilapadat 
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REUTERS: Noi sancțiuni americane vizând oligarhii și elitele din Rusia  

RADOR (11 martie) - SUA a impus vineri sancțiuni mai multor oligarhi și membri ai elitelor din Rusia, 

sporind presiunea asupra apropiaților președintelui rus Vladimir Putin, ca pedeapsă pentru invazia Ucrainei de 

către Moscova. Printre cei vizați vineri de sancțiuni se numără zece persoane care fac parte din consiliul de 

administrație al VTB Bank, 12 membri ai Dumei și familia purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, 

a anunțat într-un comunicat Departamentul Trezoreriei. (REUTERS - 11 martie) /opopescu/dsirbu 

BBC: Avansul forțelor ruse ar putea împiedica plantarea culturilor de anul acesta, avertizează 

președintele companiei ucrainene MHP  

RADOR (11 martie) - Unul dintre cei mari producători alimentari din Ucraina a declarat că dacă forțele 

rusești avansează i-ar putea împiedica să planteze culturile de anul acesta și cerealele. Președintele MHP a declarat 

pentru BBC că acest lucru ar avea consecințe catastrofale pentru capacitatea Ucrainei de a se hrăni singură și 

implicații majore pentru lanțul de aprovizionare global. MHP are culturi care se întind pe 2,5 milioane de acri din 

Ucraina și este un furnizor major pentru armata ucraineană. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 7:00) 

/aboboc/ilapadat 

RBC: Ucraina renunță la combustibilul nuclear rusesc  

RADOR (11 martie) - Compania care operează centralele nucleare ucrainene, Energoatom, a anunțat că 

refuză combustibilul nuclear rusesc. Potrivit unui comunicat remis de Energoatom, compania ucraineană nu va 

mai achiziționa resurse din Federația Rusă. Agenția RBC amintește că invadatorii ruși au capturat centrala nucleară 

din Enerhodar, regiunea Zaporojie și au plasat explozibili de-a lungul coastei lacului de acumulare Kahovka, în 

apropierea centralei. Joi, Rusia a anunțat că Belarus a restabilit alimentarea cu energie a centralei nucleare de la 

Cernobîl, aflată sub controlul ocupanților, însă autoritățile ucrainene susțin că această informație nu este adevărată. 

(www.rbc.ua - 11 martie) /sdan/ilapadat 

INTERFAX: Marea Britanie a impus sancțiuni împotriva a 386 de membri ai Dumei de Stat pentru 

recunoașterea așa-ziselor republici Luhansk și Donețk  

RADOR (11 martie) - Autoritățile britanice au impus vineri sancțiuni împotriva a 386 de membri ai Dumei 

de Stat a Federației Ruse în legătură cu recunoașterea de către Rusia a independenței așa-ziselor republici Luhansk 

și Donețk, transmite Downing Street. ''Secretarul de externe, Liz Truss, a aprobat impunerea, începând de astăzi, 

11 martie, sancțiuni împotriva a 386 de membri ai Dumei, Camera inferioară a parlamentului rus, pentru sprijinirea 

regiunilor separatiste ucrainene Luhansk și Donețk'', a declarat guvernul britanic, într-un comunicat. Documentul 

notează că sancțiunile implică impunerea interdicției pentru aceste persoane de a intra în Regatul Unit, precum și 

interdicția de a accesa activele lor din Regatul Unit și de a face afaceri în această țară. Potrivit Downing Street, 

încă de la începutul operațiunii speciale rusești în Ucraina, Marea Britanie a impus sancțiuni pentru peste 500 de 

''persoane influente'' din Rusia, instituții, structuri și bănci. În ajunul deciziei autorităților britanice au fost anunțate 

sancțiuni împotriva antreprenorilor ruși Roman Abramovici, Oleg Deripaska și alți cinci oameni de afaceri ruși. 

Într-o declarație postată pe site-ul guvernului britanic, se spune că este luată măsura de ''înghețare completă a 

activelor și de interdicție de călătorie''. Downing Street a amintit că legea infracțiunilor economice care intră în 

vigoare săptămâna viitoare va simplifica procesul care prevede ca autoritățile britanice să impună sancțiuni, 

inclusiv împotriva anumitor persoane. Pe la începutul lunii martie, autoritățile britanice au impus sancțiuni omului 

de afaceri rus Alișer Usmanov și președintelui Băncii VEB Igor Șuvalov. Premierul Boris Johnson a mai spus că 

Londra și partenerii săi sunt pregătiți să impună sancțiuni împotriva Federației Ruse, în legătură cu evenimentele 

din Ucraina, atâta timp cât este necesar. (www.interfax.ru - 11 martie) /vdraguta/asalar 

BBC: Senatul SUA a votat aprobarea sumei de 14 miliarde de dolari pentru sprijinirea Ucrainei  

RADOR (11 martie) - Senatul SUA a votat aprobarea unei sume de aproape 14 miliarde de dolari pentru 

ajutorarea Ucrainei, ca parte a unui buget uriaș propus de administrația Biden. Ajutoarele sunt destinate sprijinirii 

armatei ucrainene și asistenței umanitare. Proiectul de lege va merge la președintele Biden, care urmează să îl 

promulge. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 8:00) /aboboc/ilapadat 
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INTERFAX: Premierul Canadei a anunțat introducerea de sancțiuni împotriva a cinci cetățeni 

ruși și 32 de companii din Federația Rusă  

RADOR (11 martie) - Autoritățile canadiene introduc sancțiuni împotriva a cinci cetățeni ruși și 32 de 

structuri legate, între altele, de complexul de apărare al Federației Ruse, a anunțat, astăzi, primul ministru canadian, 

Justin Trudeau. Potrivit datelor publicației "Toronto Star", este vorba de antreprenorii Roman Abramovici și Alișer 

Usmanov, de președintele Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, precum și de Elena Morozova și Igor 

Janciuk.  După cum transmite Interfax, Canada introduce sancțiuni împotriva a 32 de întreprinderi și organizații 

din domeniul apărării, energeticii și finanțelor, pentru rolul jucat în situația din Ucraina. (www.interfax.ru  - 11 

martie) /snicolau/avladucu 

ROSBALT: SUA vor să introducă interdicții asupra importului de vodcă, icre și diamante din 

Rusia  

RADOR (11 martie) - Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat hotărârea de a interzice importul de alcool 

rusesc, fructe de mare și diamante, transmite RIA - Novosti, preluată de Rosbalt. Potrivit publicației americane 

WSJ, interdicția oficială va avea nevoie de consimțământul Congresului, dar parlamentarii din ambele partide au 

dat de înțeles că sprijină acest demers. (www.rosbalt.ru - 11 martie) /snicolau/avladucu 

BBC: Președintele SUA a anunțat noi măsuri și sancțiuni împotriva Rusiei  

RADOR (11 martie) - Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat vineri noi pași pentru restricționarea 

și sancționarea Rusiei pentru invazia în Ucraina. Joe Biden a declarat că SUA au convenit cu aliații din G7 și 

Uniunea Europeană să revoce statutul de "cea mai favorizată națiune", acordat Rusiei și care îi permitea beneficii 

în baza statutului ei de membru al Organizației Mondiale a Comerțului. Președintele Biden a mulțumit 

republicanilor din Congresul SUA pentru sprijin, afirmând că ultimele măsuri au fost adoptate cu sprijin bipartizan. 

Președintele Biden a mai spus că se vor impune interdicții importurilor de bunuri de lux din Rusia. "Vom acționa 

în continuare și vom interzice importurile de bunuri de consum din mai multe sectoare ale economiei ruse, inclusiv 

pește și produse marine, vodcă și diamante. Voi continua să îl presez pe Putin, iar G7 va căuta să blocheze dreptul 

Rusiei de a împrumuta de la marile instituții financiare internaționale, precum Fondul Monetar Internațional și 

Banca Mondială. Putin este un agresor, el este agresorul, iar Putin trebuie să plătească prețul", a declarat Joe Biden. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 19:00) /mbaciu/avladucu 

XIX.4 Perspectiva socială 

REUTERS: "Sunteți coloana vertebrală a mișcării împotriva războiului și morții", afirmă 

Navalnîi, cerând organizarea de proteste duminică  

RADOR (11 martie) - Aleksei Navalnîi, criticul rus al Kremlinului, aflat în închisoare, a cerut organizarea 

de proteste împotriva războiului la Moscova și în alte orașe, duminică. "Maniacul nebun Putin va fi oprit rapid de 

poporul Rusiei dacă el se opune războiului", apare în mesajul pe contul de Instagram al lui Navalnîi. "Trebuie să 

mergeți la demonstrații împotriva războiului în fiecare weekend, chiar dacă pare că toți au plecat sau s-au speriat... 

Sunteți coloana vertebrală a mișcării împotriva războiului și morții", a afirmat el. Rusia a inițiat invazia Ucrainei 

pe 24 februarie, cel mai mare atac asupra unei țări europene de la Al Doilea Război Mondial. Moscova își numește 

acțiunile în Ucraina "operațiuni speciale" de dezarmare și "denazificare" a Ucrainei. Ucraina și aliații occidentali 

consideră acesta un pretext pentru un război inițiat care a provocat temeri legate de posibilitatea unui conflict mai 

extins în Europa. Grupul de monitorizare a protestelor OVD Info susține că 13.908 persoane au fost arestate în 

timpul demonstrațiilor împotriva războiului care au avut loc în Rusia de la începutul invaziei. Navalnîi a fost închis 

în 2021, când a revenit în Rusia după ce a primit îngrijiri medicale în Germania, în urma unui atac cu un agent 

neurotoxic, în timpul unei vizite în Siberia, în 2020. Autoritățile ruse au negat că ar fi fost autorii unui astfel de 

atac. Navalnîi poate posta pe social media prin intermediul avocaților și aliaților săi. (REUTERS - 11 martie) 

/aionita/ilapadat 
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REUTERS: "Rușii cărora le este rușine de conflictul din Ucraina nu sunt ruși adevărați" 

(Kremlin)  

RADOR (11 martie) - Rușii care spun că le este rușine de „operațiunea militară specială” a țării în Ucraina 

nu sunt ruși adevărați, a transmis Kremlinul. „Unui rus adevărat nu îi este niciodată rușine că este rus”, a declarat 

reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, atunci când a fost întrebat despre sloganul „rușinat 

să fiu rus” pe care unii l-au repetat atât în țară, cât și în afara Rusiei. „Dacă cineva spune astfel de lucruri, atunci 

pur și simplu nu este rus”, a spus Peskov. Peskov a adăugat că ura împotriva rușilor este periculos de intensă în 

Occident și și-a exprimat speranța ca liderii occidentali să înceteze "să alimenteze o asemenea rusofobie". 

(REUTERS - 11 martie, ora 13:00) /aboboc/ilapadat 

INTERFAX: Kira Iarmîș, purtătorul de cuvânt al lui Aleksei Navalnîi, a fost inclusă pe lista 

persoanelor date în urmărire federală în Rusia  

RADOR (11 martie) - Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei l-a inclus pe lista persoanelor date în urmărire 

federală în Rusia pe cel mai fervent susținător, Kira Iarmîș, purtătorul de cuvânt al lui Aleksei Navalnîi. După cum 

rezultă din baza de date a persoanelor date în urmărire federală, în Rusia, Iarmîș a fost inclusă pe această listă din 

cauza unui dosar penal. Pe 16 august 2021, Tribunalul Preobrajensk din Moscova a condamnat-o pe Iarmîș la un 

an și jumătate de privare de libertate pentru instigare la încălcarea normelor sanitare și epidemiologice, în timpul 

unei acțiuni neautorizate din 23 ianuarie la Moscova. Ei i s-a interzis să-și schimbe locul de reședință, să 

călătorească în afara regiunii Moscova și să participe la evenimente publice. La sfârșitul lunii august a aceluiași 

an a devenit cunoscut faptul că Iarmîș a părăsit teritoriul Federației Ruse. Acțiuni neautorizate în sprijinul liderului 

opoziției Navalnîi, care a fost arestat după întoarcerea în Rusia, au avut loc pe 23 ianuarie în mai multe orașe din 

țară, inclusiv la Moscova. După aceste proteste, forțele de ordine ruse au deschis o serie de dosare penale, inclusiv 

pentru încălcarea normelor sanitare și epidemiologice (Articolul 236 din Codul Penal al Federației Ruse), folosirea 

violenței împotriva oficialilor guvernamentali (Articolul 318 din Codul Penal al Federației Ruse), pentru 

huliganism (Articolul 213 din Codul Penal al Federației Ruse). (www.interfax.ru - 11 martie) /vdraguta/ilapadat 

INTERFAX: Un preot din Kostroma, Rusia, a fost amendat cu 35.000 de ruble pentru 

discreditarea armatei ruse  

RADOR (11 martie) - Un preot din regiunea Kostroma a fost amendat cu 35.000 de ruble pentru că a 

discreditat armata rusă, în timpul unei predici susținute după o liturghie în biserică. Bărbatul a fost acuzat în temeiul 

părții 1 a Articolului 20.3.3 din Codul de Infracțiuni Administrative al Federației Ruse (acțiuni publice menite să 

discrediteze Forțele Armate Ruse și interesele Federației Ruse și ale cetățenilor săi, pentru a menține pacea și 

securitate internațională), a anunțat vineri Serviciul de presă al Judecătoriei Kostroma. Se mai precizează că 

bărbatul a vorbit în public despre situația din Ucraina, care, potrivit instanței, ''a discreditat Forțele Armate Ruse 

în protejarea intereselor Federației Ruse și cetățenilor săi''. De asemenea, el a postat informații similare pe rețelele 

sale de socializare. Bărbatul a pledat nevinovat. "După examinarea probelor prezentate, instanța a stabilit că 

bărbatul se făcea vinovat de săvârșirea infracțiunii care i se impută și a fost condamnat la o amendă administrativă 

în valoare de 35.000 de ruble. Decizia instanței nu a intrat în vigoare", se arată în comunicatul instanței. Presa 

locală relatează că acesta este preotul paroh al Bisericii Învierea lui Hristos din localitatea Karabanovo, din 

Kostroma, Rusia. (www.interfax.ru - 11 martie) /vdraguta/ilapadat 

TASS: Partea ucraineană a convenit asupra a două din cele zece coridoare umanitare propuse de 

Rusia (Ministerul rus al Apărării)  

RADOR (11 martie) - Partea ucraineană a convenit asupra a două din cele zece coridoare umanitare propuse 

de Rusia, din Kiev, Cernigov, Sumi, Harkov și Mariupol. Rusia a convenit asupra a încă patru rute suplimentare, 

propuse de Ucraina, a declarat general-colonel Mihail Mizințev, șef al Centrului Național de dirijare a apărării al 

Federației Ruse. "În conformitate cu angajamentele asumate și exclusiv în scopuri umane, Federația Rusă a deschis 

astăzi, la ora 10:00 (ora Moscovei), zece coridoare umanitare pentru evacuarea populației civile și a cetățenilor 

străini din orașele Kiev, Cernigov, Sumi, Harkov și Mariupol (...). Din cele zece rute propunse de noi, partea 

ucraineană a convenit numai asupra a două - Kiev și Mariupol", a spus el. Potrivit oficialului militar rus, autoritățile 
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de la Kiev au anunțat suplimentar încă patru rute, din orașele Izium, Energodar, Volnovahi și Jitomir. Autoritățile 

ucrainene continuă să respingă categoric coridoarele umanitare în direcția Rusiei, a menționat Mizințev și a afirmat 

că pur și simplu nu există civili și cetățeni străini care să vrea să intre pe teritoriul Rusiei. (www.tass.ru  - 11 

martie) /snicolau/atataru 

INTERFAX: În două săptămâni, la Sankt Petersburg au fost amendați 2.098 de protestatari și 748 

au fost arestați  

RADOR (11 martie) - În intervalul 25 februarie - 11 martie, la Sankt Petersburg au ajuns în instanță 3.784 

de materiale administrative referitoare la protestatarii reținuți, care au luat parte la acțiunile neautorizate care s-au 

desfășurat în oraș începând din 24 februarie a.c. Judecătorii au reușit să cerceteze 3.062 din aceste dosare. Au fost 

arestați 748 de protestatari, au fost amendați 2.098, iar 81 au primit munci obligatorii. (www.interfax.ru - 11 

martie) /snicolau/dsirbu 

BBC: Instagram, interzis în Rusia începând de luni  

RADOR (11 martie) - Autoritățile din Rusia au anunțat interzicerea Instagram pe teritoriul țării, după ce 

compania mamă, META, a decis să permită comentariile violente cu privire la invadarea Ucrainei. Autoritatea de 

reglementare în domeniu a comunicat că interdicția va intra în vigoare începând de luni. Un reprezentant de prim 

rang al META a declarat că schimbarea regulilor urmărește să permită atitudini de autoapărare ca reacție la o 

invazie militară. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 23:04) /opopescu/dsirbu 

BBC: Orașul Mariupol este supus unui asediu în stil medieval, afirmă un parlamentar ucrainean  

RADOR (11 martie) - Un parlamentar ucrainean a descris situația din jurul orașului sud-estic ucrainean 

Mariupol ca fiind similară unui "asediu medieval". Dmitro Gurin a declarat pentru BBC că armata rusă a încercuit 

orașul, în timp ce bombardierele aruncă non-stop explozibili asupra orașului. "Când armata rusă a realizat că nu 

ne poate înfrânge pe câmpul de luptă, au început, pur și simplu, să bombardeze orașe". Gurin, ai cărui părinți se 

află, încă, în oraș, a adăugat că localnicii sunt nevoiți să trăiască în subsoluri și că autoritățile cred că rezervele 

alimentare mai ajung "pentru două sau trei zile". El a spus că părinții săi nu au plecat din Mariupol pentru că nu 

au crezut că Rusia va bombarda un oraș în care 95% din populație este vorbitoare de limba rusă. (www.bbc.com - 

11 martie) /mbrotacel/gpodea 

REUTERS: Peste 400.000 de civili evacuați din zonele din Ucraina unde au loc lupte  

RADOR (11 martie) - Peste 400.000 de civili au fost evacuați, până acum, din zonele de lupte active din 

Ucraina, a declarat, joi, ministrul de interne Denis Monastirski, la televiziunea națională. "Ei au fost evacuați în 

special din zone în care sunt în desfășurare lupte", a spus ministrul. (REUTERS - 11 martie) /mbrotacel/gpodea 

CNN: Aproximativ 100.000 de persoane au fost evacuate prin coridoarele umanitare în ultimele 

două zile (Zelenski)  

RADOR (11 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că aproximativ 100.000 de 

persoane au fost evacuate, în ultimele două zile, prin intermediul coridoarelor de evacuare. "Una dintre principalele 

sarcini pentru noi, astăzi, a fost de a organiza coridoarele umanitare", a afirmat Zelenski, într-o declarație video 

publicată pe Facebook joi noapte. "Sumi, Trostianeț, Krasnopillia, Irpin, Bucea, Hostomel, Izium. Aproape 40.000 

de oameni au fost evacuați astăzi. Li s-a oferit, în sfârșit, siguranță. În Poltava, Kiev, Cerkasi, Zaporijjia, Dnipro, 

Lviv." Zelenski a adăugat că au fost livrate ajutoare umanitare, alimente și medicamente. "Facem tot posibilul 

pentru a salva oamenii noștri din orașele pe care inamicul vrea doar să le distrugă", a spus Zelenski. Mariupol și 

Volnovaha rămân însă complet blocate, a precizat președintele, adăugând că, în pofida tuturor eforturilor oficialilor 

ucraineni de a face să funcționeze coridoarele, "trupele ruse nu au încetat focul". Cu toate acestea, Zelenski a 

afirmat că a decis să trimită un convoi cu camioane încărcate cu alimente, apă și medicamente. "Însă invadatorii 

au început un atac cu tancuri exact în zona în care se presupunea că există coridorul. Coridor al vieții. Pentru 

populația din Mariupol", a spus președintele. În cursul zilei de joi, autoritățile locale din Mariupol, aflat sub asediu, 

au declarat că forțele ruse au început să arunce bombe asupra "coridorului verde" menit să evacueze localnicii din 
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Mariupol. "Chiar acum, este în desfășurare un bombardament aerian asupra orașului Mariupol", a declarat Petro 

Andriușcenko, consilier al primarului din orașul ucrainean. "Au făcut-o cu bună știință, au știut că întrerup. Au 

ordin clar să țină ostatic orașul Mariupol, să îl tortureze, să îl bombardeze constant", a spus Zelenski. "Astăzi, 

clădirea distrusă a principalului departament al Serviciului de stat de Urgență din regiunea Donețk. Chiar lângă 

această clădire se afla locul în care localnicii din Mariupol urmau să se adune pentru evacuare." Anterior, în cursul 

zilei de joi, primarul din Mariupol, Vadim Boicenko, a transmis un mesaj furios în care condamnă "războiul cinic 

și distrugător al Rusiei împotriva umanității" și a precizat că la fiecare 30 de minute, orașul este invadat de forțele 

ruse. El a adăugat că, pentru a șasea zi consecutiv, ajutoarele umanitare nu au putut ajunge în Mariupol. Zelenski 

a subliniat că statul va continua să încerce să ducă în Mariupol ajutoarele de care populația acestuia "are nevoie 

disperată". (edition.cnn.com - 11 martie) /mbrotacel/gpodea 

RBC: Războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei, cea de-a 16-a zi  

RADOR (11 martie) - Pentru a 16-a zi, Rusia bombardează orașele și localitățile ucrainene, ucide civili și 

distruge infrastructura țării. Forțele Armate ale Ucrainei, apărarea antiteroristă, voluntarii și locuitorii, civilii 

Ucrainei opun o rezistență acerbă în fața inamicului. Forțele inamice nu au reușit să avanseze mult în centrul țării. 

De asemenea, nu au reușit să intre în orașele Kiev, Harkiv, Sumi, Cernihiv, Mariupol, Mikolaiv și o serie de alte 

orașe. Suburbiile capitalei Kiev sunt cele mai afectate, din cauza invaziei și a barbariei invadatorilor, dar forțele 

armate ucrainene nu cedează în fața trupelor ruse. (www.rbc.ua - 11 martie) /vdraguta/gpodea 

RBC: Numărul copiilor refugiați din Ucraina a depășit un milion (UNICEF)  

RADOR (11 martie) - Numărul copiilor refugiați, care fug de invazia rusă lansată asupra Ucrainei, împreună 

cu părinții lor, a depășit un milion. Majoritatea familiilor au plecat în Polonia, România, Ungaria, Slovacia, 

Republica Moldova, relatează RBC-Ucraina, cu referire la UNICEF. ''Numărul copiilor care fug de război este 

șocant, ceea ce demonstrează cât de disperată a devenit situația pentru copiii și familiile din Ucraina'', a declarat 

directorul regional UNICEF pentru Europa și Asia Centrală, Afshan Khan. Potrivit acestuia, organizația, în 

cooperare cu partenerii săi, va livra medicamente pentru 22 de spitale din cinci regiuni afectate de război. În această 

etapă, se preconizează să fie ajutați 20 de mii de copii și mame. În momentul de față, în Ucraina au sosit șase 

camioane, care au livrat aproape 70 de tone de marfă. Acestea includ echipamente de protecție personală și truse 

medicale, chirurgicale și obstetrice. În viitorul apropiat, UNICEF intenționează să livreze Ucrainei alte trei 

camioane cu produse esențiale, cum ar fi rechizite, truse de recreere și igienă. Aceste livrări au ajuns deja în 

Polonia. Ajutoare suplimentare sunt pe drum din Copenhaga și Turcia și ar trebui să ajungă în Ucraina, în zilele 

următoare. Războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei continuă pentru a 16-a zi. (www.rbc.ua - 11 martie) 

/vdraguta/ilapadat 

RBC: Rușii au lansat atacuri aeriene asupra orașelor ucrainene Dnipro, Luțk și Ivano-Frankivsk  

RADOR (11 martie) - Trupele invadatoare ruse au lansat, vineri dimineață, atacuri aeriene asupra orașelor 

ucrainene Dnipro, Luțk și Ivano-Frankivsk - transmite RBC. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență 

al Ucrainei, trei atacuri aeriene au avut loc asupra orașului Dnipro: în apropierea unei grădinițe și a unui bloc de 

locuințe și lângă o fabrică de încălțăminte cu două etaje, bombardamentele fiind urmate de incendii. Cel puțin o 

persoană a decedat. La Luțk, primarul orașului Igor Polișciuk a raportat pe Facebook explozii în zona aerodromului 

din oraș. Potrivit șefului Administrației Regionale de Stat Volin, Iuri Pohuliaiko, conform informațiilor 

preliminare nu există victime. Echipaje ale pompierilor au fost trimise la fața locului pentru a stinge incendiile 

generate de explozii. Anton Gherașcenko, un consilier din Ministerul de Interne al Ucrainei, a raportat că trei 

explozii au fost semnalate și la Ivano-Frankivsk. (www.rbc.ua - 11 martie) /sdan/ilapadat 

BBC: 122 de nigerieni se întorc în țara lor, după ce au fost evacuați din zonele de conflict din 

Ucraina  

RADOR (11 martie) - Un grup de 122 de nigerieni se vor întoarce acasă vineri, după ce au fugit de conflictul 

din Ucraina. Mai mult de 100 de nigerieni au fost deja evacuați, dar alte câteva sute, majoritatea studenți, încă sunt 

blocați în țara cuprinsă de război. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 8:00) /aboboc/ilapadat 
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RBC: O persoană a murit în urma raidurilor aeriene rusești asupra orașului Luțk, nord-vestul 

Ucrainei  

RADOR (11 martie) - Invadatorii ruși au tras trei rachete asupra aerodromului din Luțk, în dimineața zilei 

de vineri. Potrivit presei locale, o persoană a fost ucisă în urma atacurilor respective. Informația a fost confirmată 

de primarul orașului, Igor Polișciuk. (www.rbc.ua - 11 martie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: Ucraina speră să se deschidă vineri coridorul umanitar de la Mariupol - vicepremier  

RADOR (11 martie) - Ucraina speră că va fi deschis cu succes un „coridor umanitar” pentru ca civilii să 

părăsească astăzi orașul-port Mariupol, asediat de ruși, a declarat viceprim-ministrul Irina Vereșciuk. Eforturile 

de a asigura evacuarea în siguranță a locuitorilor din Mariupol blocați în oraș au eșuat în mod repetat în această 

săptămână. (REUTERS - 11 martie, ora 9:13) /aboboc/ilapadat 

RBC: Regiunea Luhansk: Trupele ruse au bombardat un azil de bătrâni și mai multe cartiere 

rezidențiale  

RADOR (11 martie) - Invadatorii ruși continuă să atace orașele din regiunea Luhansk, vineri dimineață fiind 

bombardate mai multe case și un gazoduct - transmite RBC, precizând că există persoane rănite. Șeful 

administrației militare din regiune, Serhi Gaidai, a comunicat că, în urma atacurilor din orășelul Rubijne, au luat 

foc un azil de bătrâni și o locuință privată, iar o conductă de gaz a fost avariată. În orașul Severodonețk, echipajele 

pentru situații de urgență au raportat incendii în mai multe cartiere rezidențiale, soldate cu câteva persoane rănite. 

În orașul Kreminna, în urma atacurilor rusești, a izbucnit un incendiu într-o parcare și într-o locuință privată, fiind 

raportată inclusiv o persoană rănită. În orașul Lisiceansk au fost semnalate incendii în câteva blocuri și o avarie la 

o conductă de gaz. (www.rbc.ua - 11 martie) /sdan/ilapadat 

BBC: Primarul orașului Ivano-Frankivsk confirmă atacul trupelor rusești  

RADOR (11 martie) - Primarul din Ivano-Frankivsk a confirmat bombardarea de către ruși a orașului său, 

situat în sud-vestul Ucrainei. Într-un mesaj pe Facebook, el a spus: „Inamicul a lovit Frankivsk”. El a sfătuit 

oamenii să nu distribuie fotografii și videoclipuri ale exploziilor și a părut să sugereze că un sistem de alarmă anti-

aeriană nu a funcționat. De asemenea, i-a avertizat pe locuitorii din districtele Krihivți, Ciukalivka, Oprișivți, 

Horodok să nu-și părăsească casele. "Rămâneți acasă pentru siguranța dumneavoastră! Când pericolul va trece - 

vă voi anunța", adaugă el. (bbc.com - 11 martie, ora 9:40) /aboboc/ilapadat 

UNIAN: Autoritățile ucrainene deschid noi culoare umanitare pentru evacuarea civililor  

RADOR (11 martie) - Vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk a anunțat vineri dimineață deschiderea unor 

noi culoare umanitare pentru evacuarea populației din zonele afectate de ostilități. Potrivit oficialului, vor fi 

organizate evacuări din Mariupol, Polohi, Volnovaha, Enerhodar, Izium și din alte orașe de lângă Kiev. "Lucrăm 

la noi rute pentru culoarele umanitare, prin care vor fi transportate medicamentele necesare, apă și alimente în 

regiunile Herson, Cernihiv, Harkov și în alte regiuni care au astfel de necesități" - a adăugat Vereșciuk. 

(www.unian.net - 11 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Doi morți și șase răniți în atacul aerian lansat de ruși asupra orașului ucrainean Luțk  

RADOR (11 martie) - Doi oameni au murit și alți șase au fost răniți în atacul cu rachete lansat de ruși, vineri 

dimineață, asupra aerodromului din orașul ucrainean Luțk. "În această dimineață (11 martie, n.r.), în jurul orei 

5:45, s-au tras patru rachete, care, potrivit estimărilor, au fost lansate de un bombardier al armatei ruse asupra 

instalațiilor aerodromului militar din Luțk. Din păcate există victime. Au fost găsiți doi militari morți și șase răniți" 

- a precizat șeful Administrației Militare Regionale Volin, Iuri Pohuliaiko. (www.rbc.ua - 11 martie) /sdan/ilapadat 

BBC: Alimentarea cu apă a fost întreruptă în Cernihiv după raidurile aeriene ruse  

RADOR (11 martie) - Raidurile aeriene de peste noapte efectuate asupra orașului Cernihiv din nordul 

Ucrainei au întrerupt alimentarea cu apă, anunță autoritățile. Compania de apă Chernihivvodokanal a scris în 
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această dimineață pe Facebook că va repara sistemul. „În timpul raidurilor de noapte, rețeaua de alimentare cu apă 

a fost întreruptă... din cauza scurgerilor, alimentarea cu apă a orașului a fost întreruptă”, se arată în postare, care 

adaugă "Începem alimentarea cu apă a orașului. Acesta este un proces lung: 3-4 ore". (bbc.com - 11 martie, ora 

10:08) /aboboc/ilapadat 

UNIAN: Doi morți în atacurile lansate de ruși în regiunea Sumî  

RADOR (11 martie) - Doi civili au murit în regiunea ucraineană Sumî, în atacuri lansate de trupele de 

ocupație ruse - transmite vineri agenția UNIAN. Potrivit președintelui Administrației Militare Regionale Sumi, 

Dmitro Jivițki, în noaptea de 11 martie, invadatorii ruși au lansat atacuri asupra mai multor clădiri rezidențiale. În 

acest context, oficialul a precizat că, în cursul zilei de vineri, regiunea Sumî nu va organiza culoare umanitare 

pentru evacuarea populației. (www.unian.net - 11 martie) /sdan/ilapadat 

UNIAN: Spital de psihiatrie din regiunea Harkov, bombardat de forțele ruse  

RADOR (11 martie) - Armata rusă a bombardat, vineri, un spital de psihiatrie din localitatea Oskol, regiunea 

Harkov. 330 de persoane erau în clădire în momentul atacului - potrivit guvernatorului Oleg Sinegubov. "Am 

reușit să evacuăm 73 de persoane. În momentul atacului în spital erau 330 de persoane. Dintre aceștia, 50 - 

mobilizați la pat și 10 în scaun cu rotile" - a precizat Sinegubov. Autoritățile urmează să stabilească dacă există 

morți sau răniți. Sinegubov a subliniat că trupele ruse bombardează în mod cinic infrastructura civilă, deoarece 

știu că toate acțiunile ofensive pe care le lansează sunt un eșec. (www.unian.net - 11 martie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: Peste 2,5 milioane de oameni au fugit din Ucraina, potrivit ONU  

RADOR (11 martie) - Peste 2,5 milioane de persoane s-au refugiat din Ucraina până pe 11 martie, a anunțat 

agenția ONU pentru migrație pe site-ul său. Numărul arată aproximativ 200.000 de refugiați suplimentari de la 

ultimul raport al Organizației Internaționale pentru Migrație. Separat, Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor 

Umanitare a anunțat vineri că cel puțin 1,85 milioane de persoane au fost strămutate în Ucraina. (REUTERS - 11 

martie, ora 11:00) /aboboc/ilapadat 

BBC: Mai mulți civili uciși decât soldați - șeful apărării ucrainean  

RADOR (11 martie) - Forțele ruse au ucis mai mulți civili ucraineni decât soldați în cele două săptămâni de 

la începutul invaziei, spune ministrul ucrainean al apărării, Oleksi Reznikov. „Vreau ca acest lucru să fie auzit nu 

numai la Kiev, ci în toată lumea”, spune el. Comentariile sale vin în vreme ce forțele ruse par să-și extindă asaltul 

asupra țării - lansând atacuri asupra orașelor de pe tot teritoriul. (bbc.com - 11 martie, ora 11:18) /aboboc/ilapadat 

UKRAINSKA PRAVDA: Forțele de rezistență din regiunea Cernihiv au eliberat cinci localități 

ocupate anterior de invadatorii ruși  

RADOR (11 martie) - Forțele de rezistență ucrainene care operează în regiunea Cernihiv au eliberat cinci 

localități de sub ocupația armatei ruse - a anunțat, vineri, comandamentul operativ "Nord". De asemenea, 

ucrainenii au capturat două transportoare blindate de trupe aparținând Federației Ruse. "Unitățile Federației Ruse 

nu pot desfășura operațiuni de luptă complete. Există o panică în rândul ofițerilor abandonați de conducerea 

militară și politică. Starea morală și psihologică a soldaților nu contribuie la îndeplinirea sarcinilor. Prin urmare, 

localitățile noastre rămân sub drapelul de stat al Ucrainei, iar cele două vehicule blindate vor servi acum în folosul 

poporului ucrainean" - se arată într-un mesaj postat pe contul de Facebook al comandamentului. 

(www.pravda.com.ua - 11 martie) /sdan/ilapadat 

BBC: Ucraina speră să redeschidă coridorul umanitar din orașul-port asediat Mariupol  

RADOR (11 martie) - Ucraina speră să redeschidă un coridor umanitar din orașul-port asediat Mariupol, 

spune viceprim-ministrul Irina Vereșciuk. Eforturile de a asigura trecerea în siguranță pentru locuitorii din 

Mariupol au eșuat în mod repetat în această săptămână, deoarece bombardamentele rusești continuă. Guvernul 

ucrainean a acuzat forțele ruse că au încălcat o încetare temporară a focului pentru a permite evacuările. 
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Președintele Volodimir Zelenski susține că eforturile de a duce alimente, apă și medicamente în oraș, unde 

condițiile devin tot mai disperate, au eșuat și ele când tancurile rusești au atacat un convoi umanitar. (bbc.com - 

11 martie, ora 11:38) /aboboc/ilapadat 

KORRESPONDENT: Ucraina anulează examenele de bacalaureat și admiterea la facultate, din 

cauza războiului  

RADOR (11 martie) - Ministrul ucrainean al educației și științei, Serhi Șkarlet, a anunțat vineri că, din cauza 

războiului, examenele externe independente (ZNO, echivalentul bacalaureatului, n.r.) și examenele de admitere la 

universități vor fi anulate anul acesta în Ucraina. "Nu vor fi examene de admitere la universități, pentru a evita 

cazurile de corupție. Se va crea un mecanism asemănător ZNO, dar fără participarea elevului. Totul va fi 

transparent, din moment ce calculatorul nu ia parte la nicio schemă de corupție" - a explicat Șkarlet. Ministrul a 

precizat că admiterea la facultate se va face folosind un sistem electronic special. (www.korrespondent.net - 11 

martie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: Aproape un milion de ucraineni au rămas fără electricitate  

RADOR (11 martie) - Peste 954.000 de ucraineni nu au în prezent acces la electricitate din cauza invaziei 

trupelor ruse, a transmis furnizorul de energie nucleară Energoatom. „Aproape 228.000 de consumatori au rămas 

fără gaz”, mai notează Energoatom într-un comunicat. (REUTERS - 11 martie, ora 12:40) /aboboc/ilapadat 

UNIAN: Oameni din toată lumea au donat armatei ucrainene aproape 350 de milioane de euro  

RADOR (11 martie) - Peste 11,3 miliarde de hrivne (aproape 350 de milioane de euro) au fost transferate 

până acum în contul special pe care Banca Centrală de la Kiev l-a deschis pentru sprijinirea Forțelor Armate ale 

Ucrainei - transmite UNIAN. Potrivit serviciului de presă al Băncii Naționale a Ucrainei, fondurile au venit atât 

de la cetățeni și întreprinderi din țară, cât și de la comunitatea internațională. Aproape 3,3 miliarde de hrivne (peste 

101 milioane de euro) au intrat în cont din străinătate, în valută străină. Dintre aceste fonduri, Banca Națională a 

Ucrainei a transferat deja aproape 10,2 miliarde de hrivne (peste 314 milioane de euro) pentru nevoile armatei. La 

data de 11 martie, în acest cont special mai erau aproape 1,14 miliarde de hrivne (circa 35 de milioane de euro). 

Totodată, 194 de milioane de hrivne (aproape 6 milioane de euro) au fost virați în contul Ministerului pentru 

Politici Sociale din Ucraina pe care Banca Națională l-a deschis în scopuri umanitare. În total, peste 77 de milioane 

de hrivne (2,3 milioane de euro) au ajuns în acest cont de la donatori din străinătate. (www.unian.net - 11 martie) 

/sdan/ilapadat 

REUTERS: 78 de copii au fost uciși până acum în Ucraina  

RADOR (11 martie) - Cel puțin 78 de copii au fost uciși în Ucraina de la invazia rușilor, a declarat avocatul 

ucrainean pentru drepturile omului Liudmila Denisova. Ea a precizat că luptele intense din jurul orașelor Mariupol, 

Volnovaha și Irpin din regiunea Kiev au făcut dificil ca autoritățile să poată stabili cu exactitate câte persoane au 

fost ucise sau rănite. (REUTERS - 11 martie, ora 13:25) /aboboc/ilapadat 

BBC: Mai multe orașe din Ucraina, atacate pentru prima dată de forțele ruse  

RADOR (11 martie) - În a 16-a zi a luptelor din Ucraina, mai multe orașe au fost atacate pentru prima dată 

de armata rusă. Rusia își amplifică și intensifică operațiunile armate. Autoritățile au declarat că vor ataca numai 

obiective militare, însă astăzi primele atacuri de la Dnipro, în centrul Ucrainei, au lovit o fabrică de pantofi, un 

bloc de apartamente și o grădiniță. În condițiile în care atacurile aeriene și bombardamentele rusești se 

concentrează asupra mai multor orașe din țară, mai ales în sud, continuă eforturile de livrare a ajutoarelor esențiale 

și de evacuare a civililor. Ar trebui să existe 12 coridoare umanitare, însă în cele mai multe regiuni, acordurile de 

încetare a focului nu sunt niciodată respectate. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 20:02) 

/opopescu/dsirbu 
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UKRAINSKA PRAVDA: Administrația Prezidențială de la Kiev confirmă că primarul din 

Melitopol a fost răpit de invadatorii ruși  

RADOR (11 martie) - Autoritățile ucrainene dețin informații potrivit cărora soldații ruși l-au răpit vineri pe 

primarul orașului Melitopol, Ivan Fedorov - a anunțat pe Telegram șeful adjunct al cancelariei prezidențiale de la 

Kiev, Kirillo Timoșenko. Potrivit acestuia, primarul a fost răpit în jurul orei 16:45. Timoșenko a publicat ulterior 

și o înregistrare video care confirmă răpirea primarului din Melitopol de către ocupanții ruși. Cu o oră înainte de 

răpire, primarul Ivan Fedorov a postat pe Facebook un mesaj în care mulțumește antreprenorilor din Melitopol 

pentru că i-au ajutat pe oamenii din oraș aflați în dificultate. (www.pravda.com.ua - 11 martie) /sdan/cvanatoru 

REUTERS: Autoritățile din Ucraina spun că forțele ruse l-au răpit pe primarul unui oraș ocupat, 

încălcând legislația internațională  

RADOR (11 martie) - Autoritățile din Ucraina au acuzat vineri forțele ruse de încălcarea dreptului 

internațional prin răpirea primarului din Melitopol, un oraș din sud-estul Ucrainei care a trecut sub controlul Rusiei 

în timpul invaziei. Autoritățile din Rusia nu au comentat despre soarta primarului Ivan Fedorov. Ucrainenii afirmă 

că forțele ruse l-au răpit după ce l-au acuzat în mod fals de terorism. "Răpirea primarului din Melitopol este 

clasificată drept crimă de război în conformitate cu Convențiile de la Geneva și Protocolul adițional, care interzic 

luarea de ostatici civili în timpul războiului", a specificat Ministerul de Externe al Ucrainei într-un comunicat. 

(REUTERS - 11 martie) /opopescu/dsirbu 

BBC: Criză umanitară în orașul-port ucrainean Mariupol  

RADOR (11 martie) - Autoritățile din portul ucrainean Mariupol, aflat sub asediu, afirmă că mai mult de 

1.500 de civili au fost uciși în cele 12 zile de când a fost instituită blocada rusă. Oficiali din cadrul Ministerului 

ucrainean de Interne au descris situația de acolo ca fiind "critică" și au acuzat Rusia că blochează tentativele de 

livrare a ajutoarelor umanitare în oraș. Prioritatea forțelor ruse, deși se pare că se regrupează în jurul capitalei 

Kiev, este ocuparea orașelor din sud, între care Mariupol, unde se pare că s-a declanșat cea mai gravă criză 

umanitară. Mai devreme s-a anunțat că ultimul turn de comunicații de acolo a fost lovit, așa că oamenii de acolo 

nu mai pot lua legătură cu exteriorul. Foarte mulți locuitori ai Kievului sunt disperați să afle ce se întâmplă cu 

rudele lor din Mariupol. Având în vedere relatările conform cărora mai mult de 1.200 de cadavre zac pe străzile 

din Mariupol, oamenii se tem de ce este mai rău. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 22:03) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Bombardamentele rusești împiedică din nou evacuarea civililor din Mariupol, afirmă 

reprezentanții Ucrainei  

RADOR (11 martie) - Bombardamentele rusești au împiedicat din nou evacuarea civililor din nou orașul-

port ucrainean Mariupol, în timp ce în alte părți, forțele ruse au oprit și unele autobuze cu persoane care încercau 

să fugă din regiunea Kiev, a declarat vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk. Într-o alocuțiune video, dna 

Vereșciuk a spus că unele evacuări planificate au avut succes, referindu-se inclusiv la 1.000 de persoane care au 

reușit să plece din satul Vorzel, în regiunea Kiev. Forțele ruse asediază orașul Mariupol. Autoritățile din Ucraina 

afirmă că 1.582 de civili au murit acolo în 12 zile după declanșarea invaziei. (REUTERS - 11 martie) 

/opopescu/dsirbu 

RBC: MAE de la Kiev cere o reacție din partea comunității internaționale după răpirea primarului 

din Melitopol de către invadatorii ruși  

RADOR (11 martie) - Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev a transmis un apel către comunitatea 

internațională în legătură cu răpirea primarului din Melitopol, Ivan Fedorov, de către invadatorii ruși - transmite 

RBC. "Agresiunea armată a Federației Ruse împotriva Ucrainei este însoțită de încălcări grave ale normelor și 

principiilor dreptului internațional... Una dintre aceste încălcări grave este răpirea primarului Melitopolului, Ivan 

Fedorov, pe 11 martie" - a subliniat instituția. Ministerul de Externe de la Kiev a remarcat că trupele ruse îl acuză 

în mod cinic pe primar de "terorism". Totodată, instituția menționează că ocupanții ruși continuă să lanseze atacuri 
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cu rachete și bombe asupra instalațiilor și infrastructurii civile din Ucraina. Răpirea primarului din Melitopol este 

calificată de MAE ucrainean drept crimă de război, potrivit Convenției de la Geneva și Protocolul adițional nr. 2 

la convenția respectivă, care interzic luarea de ostatici civili în timpul războiului. "Solicităm comunității 

internaționale să reacționeze imediat față de răpirea lui Ivan Fedorov și a altor civili din Ucraina, să crească 

presiunea asupra Rusiei, pentru a o forța să oprească războiul barbar împotriva poporului ucrainean" - a adăugat 

Ministerul de Externe de la Kiev. Amintim că primarul orașului Melitopol, Ivan Fedorov, a fost răpit, vineri, de 

un grup de soldați ruși, pentru că a refuzat să coopereze cu invadatorii. (www.rbc.ua - 11 martie) /sdan/dsirbu 

BNR: Refugiații din Ucraina vor primi documente de protecție temporară la frontierele Bulgariei  

RADOR (11 martie) - Începând de vineri, la frontiera româno-bulgară se vor deschide puncte de control 

unde refugiații din Ucraina vor primi un document de protecție temporară care le va permite să locuiască în 

Bulgaria în mod legal, să aibă acces pe piața muncii, să beneficieze de asistență medicală, educație și sprijin social. 

Punctele de la frontieră fac parte din măsurile luate de Grupul de criză constituit de guvernul de la Sofia pentru a 

gestiona criza cauzată de războiul din Ucraina și refugiații care vin în Bulgaria. De la începutul ostilităților din 

Ucraina, peste 29.000 de refugiați au trecut prin punctele de trecere a frontierei din Bulgaria, iar odată cu 

deschiderea coridoarelor umanitare, numărul acestora este de așteptat să depășească 150.000. "Fiecare document 

eliberat la frontieră va avea un număr unic de identificare", a explicat prim-ministrul Kiril Petkov. "De acolo se 

transmite un semnal către Ministerul Turismului, care dispune de o bază de date cu toate hotelurile pregătite să 

găzduiască refugiați. Aceștia sunt direcționați către aceste hoteluri în coordonare cu prefecții regiunilor, astfel încât 

să nu existe haos", a adăugat șeful executivului bulgar. "Consiliul Regional al Crucii Roșii Bulgare din Dobrici a 

suplimentat numărul de voluntari pentru a ajuta la primirea refugiaților din Ucraina", a declarat președintele 

organizației locale, dr. Artiun Erinozov: "Voluntarii sunt în așteptare, având în vedere că infrastructura în sine nu 

este pregătită la punctul de trecere a frontierei și atunci când îi vom trimite acolo, ei trebuie să aibă adăpost, 

posibilități și condiții pentru a putea ajuta, la rândul lor", a adăugat Erinozov. (www.bnr.bg - 11 martie) 

/ddaniela/ilapadat 

MTI: Ungaria trimite 10.000 de pungi pentru recoltare de sânge în Ucraina (Péter Szijjártó)  

RADOR (11 martie) - Ungaria trimite 10.000 de pungi pentru recoltare de sânge în Ucraina - a anunțat 

vineri, pe pagina sa de Facebook, ministrul ungar de externe. "Văzând tot ce se întâmplă în Ucraina, nu se pune 

problema că în asemenea situație cel mai important este protejarea vieților oamenilor, de aceea împreună cu 

Serviciul Național de Transfuzie Sanguină am răspuns imediat la solicitările ucrainenilor și vom trimite Ucrainei 

10.000 de pungi necesare pentru recoltare de sânge. "Conform deciziei guvernului, vom trimite un transport de 

ajutoare din capacitățile noastre, donație care peste câteva ore va ajunge la graniță de unde persoanele abilitate vor 

duce mai departe, acolo unde este nevoie", a scris în postarea sa Péter Szijjártó, potrivit căruia cele 10.000 de pungi 

de recoltare pentru sânge vor fi suficiente chiar și pentru îngrijirea a treizeci de mii de răniți. Ministrul ungar de 

externe a mai precizat că, potrivit informațiilor, din cauza războiului a crescut foarte mult dorința de a dona sânge 

în Ucraina, dar sunt necesare pungi speciale de sânge pentru a stoca și a utiliza sângele prelevat, din care există în 

prezent un deficit grav. "Este oribil și sfâșietor prin tot ceea ce trebuie să treacă oamenii în Ucraina de 16 zile. 

Vom acorda ajutor cu tot ce vom putea. Până acum am primit peste 200.000 de refugiați la granițele noastre, iar în 

paralel are loc cea mai mare acțiune de ajutor umanitar din istoria Ungariei", a subliniat ministrul. Transportul de 

ajutoare a plecat vineri dimineață în prezența ambasadorului Ucrainei la Budapesta, Nepop Ljubov, și a 

secretarului de stat pentru informații civile în Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior din Ungaria, 

Tamás Varga. (MTI - 11 martie) /rganciu/ilapadat 

REUTERS: Suedia primește 76.000 de refugiați ucraineni până la sfârșitul lunii mai  

RADOR (11 martie) - Autoritățile pentru migrație din Suedia au anunțat vineri că, potrivit scenariului oficial 

al guvernului, până la sfârșitul lunii mai în Suedia vor fi primiți 76.000 de refugiați din Ucraina. (REUTERS - 11 

martie, ora 14:18) /mbaciu/atataru 
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RRA: Peste 21.000 de cetățeni ucraineni au intrat în România în ultimele 24 de ore  

RADOR (11 martie) - Peste 21.000 de cetățeni ucraineni au intrat în România în ultimele 24 de ore, cifră în 

scădere cu 10,8% față de ziua precedentă. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat la noi în țară peste 8.000 de ucraineni, 

iar pe la cea cu Republica Moldova aproximativ 11.300, de asemenea, date în scădere față de ziua de ieri. Pe sensul 

de ieșire din România au efectuat formalitățile aproape 24.000 de cetățeni din Ucraina. De la începutul războiului 

au intrat în țara noastră peste 364.000 de cetățeni ucraineni și au ieșit aproximativ 282.000. Poliția de Frontieră 

menționează că a suplimentat personalul de control și a intensificat verificările în timp ce activitatea se desfășoară 

la capacitatea maximă a punctelor de trecere. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 11 martie, ora 9:00) 

/rpatulea/csimion 

RRA: Refugiații ucraineni se pot integra pe piața muncii din România  

RADOR (11 martie) - Refugiații din Ucraina se pot integra pe piața muncii în România, Cehia, Polonia, 

Estonia, Lituania și Letonia. Miniștrii de resort din țările respective au semnat o declarație comună prin care se 

angajează să coopereze în acest sens. Țările semnatare au cerut sprijin și din partea Comisiei Europene pentru a 

gestiona criza refugiaților. România îi va integra și pe copiii ucraineni, care vor să învețe în țara noastră. Ei se pot 

înscrie în unitățile de învățământ și vor beneficia de drepturi similare cu cele ale cetățenilor români de la cazare 

până la burse. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 11 martie, ora 10:05) /lcoman/csimion 

CNN: O familie din Adunații Copăceni a găzduit 36 de refugiați ucraineni  

RADOR (11 martie) - ONU estimează că cel puțin 2,5 milioane de ucraineni au fugit din țară de teama 

războiului și au fost găzduiți în țările vecine. Potrivit informațiilor, o familie de români din Adunații Copăceni, în 

județul Giurgiu, a găzduit în casa ei aproape 36 de refugiați ucraineni. Una dintre refugiate, Aliona Batocika, de 

14 ani, a povestit pentru CNN călătoria ei și a familiei ei, cu care a fugit din orașul ucrainean Harkov. "Ne-a luat 

cinci zile să părăsim casa noastă, să îl părăsim pe tata, familia noastră mare, școala, echipa mea de dansuri. Este 

foarte greu pentru noi, pentru că familia noastră a rămas în Harkov", a spus Aliona corespondentului CNN la 

București, Miguel Marquez. Adolescenta a mai spus că vecinii ei, care au rămas în Harkov, au grijă și de pisicuța 

ei. Aliona a subliniat că se simte foarte bine în România, unde este susținută de toți. "Vă rog opriți războiul", a 

declarat Aliona, răspunzând la întrebarea ce i-ar spune președintelui Putin dacă l-ar avea în față. Tânăra a mai spus 

că se va întoarce cu siguranță în Ucraina, dar nu știe anume când se va întâmpla acest lucru. "Mă voi întoarce 

acasă, la tatăl meu. Sper asta, sper din toată inima", a declarat Aliona Batocika. (CNN INTERNATIONAL - 11 

martie, ora 19:00) /mbaciu/asalar 

RRA: În România, numărul unic de urgență 112 este disponibil pentru a prelua apeluri în limba 

ucraineană  

RADOR (12 martie) - În România, numărul unic de urgență 112 și linia specială destinată copiilor - 119 - 

sunt acum disponibile și pentru a prelua apeluri în limba ucraineană, iar la punctele de trecere a frontierelor au fost 

luate măsuri suplimentare pentru prevenirea traficului de persoane. Autoritățile române au lansat ieri și o nouă 

platformă online, pe care se centralizează ofertele de ajutor, în colaborare cu programatorii voluntari din cadrul 

comunității "Code for Romania", ce integrează inițiativa Guvernului "Ucraina - Împreună ajutăm mai mult!". Ea 

poate fi accesată atât de pe site-ul Executivului, gov.ro, cât și pe pagina dopomoha.ro, lansată, de asemenea, în 

sprijinul refugiaților. "Dopomoha" înseamnă "ajutor" în ucraineană. Platforma are două secțiuni - una destinată 

cererilor și ofertelor de alimente, produse de igienă, servicii și voluntariat, iar cea de-a doua este destinată cazării 

refugiaților. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 12 martie, ora 0:03) /dsirbu 

RRA: Refugiații din Ucraina se pot integra pe piața muncii în România, Cehia, Polonia, Estonia, 

Lituania și Letonia  

RADOR (11 martie) - Refugiații din Ucraina se pot integra pe piața muncii în România, Cehia, Polonia, 

Estonia, Lituania și Letonia. Miniștrii de resort din țările respective au semnat o declarație comună prin care se 

angajează să coopereze în acest sens. Țările semnatare au cerut sprijin și din partea Comisiei Europene pentru a 

gestiona criza refugiaților. România îi va integra și pe copiii ucraineni care vor să învețe în țara noastră. Ei se pot 
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înscrie în unitățile de învățământ și vor beneficia de drepturi similare cu cele ale cetățenilor români, de la cazare 

până la burse. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 11 martie, ora 10:00) /rpatulea/ilapadat 

RRA: Primăria Capitalei va prelungi sâmbătă seară programul liniei de autobuz 104 și a 

tramvaiului 40  

RADOR (11 martie) - Primăria Capitalei va prelungi mâine seară programul liniei de autobuz 104 și a 

tramvaiului 40, iar linia 1 va avea frecvență sporită, pentru concertul caritabil organizat pe Arena Națională. 

Evenimentul "We are One" este programat să înceapă la ora 16:00 și include concerte ale unui mare număr de 

artiști din România și din străinătate, care vor cânta pentru a strânge fonduri destinate poporului ucrainean, grav 

afectat de invazia rusă în țara vecină, banii strânși din bilete urmând să fie donați, după cum au anunțat 

organizatorii. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 11 martie, ora 23:00) /dsirbu 

RRA: Cooperare a miniștrilor muncii pentru integrarea refugiaților ucraineni  

RADOR (11 martie) - Miniștrii muncii din Cehia, Polonia, Estonia, Lituania, Letonia și România au semnat 

ieri o declarație comună prin care se angajează să coopereze pentru a-i ajuta pe refugiații din Ucraina să se integreze 

pe piața muncii și în societate, pe durata derulării conflictului armat. Precizarea a fost făcută de ministrul român 

al muncii, Marius Budăi, pe pagina sa de Facebook. Totodată, statele semnatare au invitat Comisia Europeană să 

ofere sprijin pentru traversarea crizei refugiaților. Tot ieri, ministrul român al educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat 

că preșcolarii, elevii și studenții ucraineni refugiați în țara noastră se vor putea înscrie în unitățile de învățământ. 

Ei vor beneficia de drepturi similare cu cele ale cetățenilor români, de la cazare și până la burse. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 11 martie, ora 4:01) /gpodea 

BNR: Bulgaria va acorda sprijin copiilor și familiilor din Ucraina  

RADOR (11 martie) - Președintele bulgar, Rumen Radev, care s-a întâlnit cu reprezentantul UNICEF în 

Bulgaria, Christina de Bruin, a declarat că Bulgaria va oferi sprijin copiilor și familiilor care caută refugiu în urma 

conflictului militar din Ucraina. Radev a subliniat că Bulgaria este pregătită să ofere asistență umanitară 

refugiaților din Ucraina, prin posibilitatea pentru copiii ucraineni de a-și continua studiile în școlile și grădinițele 

bulgare, iar adulții să fie incluși pe piața muncii. Potrivit UNICEF, un milion de copii au părăsit Ucraina de la 

începutul conflictului. "Organizația este pregătită să-și consolideze sprijinul pentru țările care au acceptat 

refugiați", a declarat în cadrul întâlnirii reprezentantul UNICEF. Christina de Bruin a discutat cu președintele 

Radev și despre dezvoltarea politicilor pentru copii și familii din Bulgaria, punctele evidențiate în noul program 

de parteneriat dintre UNICEF și guvernul bulgar pentru perioada 2023-2027 fiind dezvoltarea copilăriei timpurii 

și sprijinul parental, garantarea drepturilor și protecției copiilor. (www.bnr.bg - 11 martie) /ddaniela/ilapadat 

REUTERS: Elveția recomandă cetățenilor săi să părăsească temporar Rusia  

RADOR (11 martie) - Elveția și-a sfătuit cetățenii aflați în Rusia să părăsească această țară, a anunțat vineri 

Ministerul elvețian de Externe pe website-ul său. "Ministerul de Externe recomandă cetățenilor elvețieni a căror 

prezență în Rusia nu este o urgență să părăsească temporar această țară, prin propriile lor mijloace de transport. 

Decizia de a părăsi țara este o decizie personală", subliniază anunțul postat pe site. (REUTERS - 11 martie, ora 

13:48) /mbaciu/atataru 

BBC: Medici fără Frontiere avertizează că extinderea ofensivei ruse ar putea afecta operațiunile 

de ajutor  

RADOR (11 martie) - Un reprezentant al organizației umanitare Medici fără Frontiere a declarat pentru 

BBC că ultimele acțiuni militare ale Rusiei sunt îngrijorătoare. "Dnipro, la fel ca multe alte orașe din Ucraina, este 

un loc unde s-au regrupat organizațiile umanitare, aflate în căutarea unui loc sigur unde să poată lucra la răspunsul 

umanitar și răspunsul de urgență (n.r. - la situația generată). Sunt de asemenea orașe unde s-au refugiat zeci de mii 

de oameni dislocați din alte localități, care au încercat să găsească un loc unde să fie la adăpost de lupte. 

Intensificarea violențelor în aceste zone reprezintă pentru noi o nouă fază critică. Va deveni tot mai greu pentru 

noi să ne continuăm munca". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 13:00) /aboboc/ilapadat 
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REUTERS: Biroul ONU pentru Drepturile Omului susține că are dovezi că Rusia a utilizat bombe 

cu fragmentație în Ucraina  

RADOR (11 martie) - Biroul ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a declarat vineri că a primit 

"rapoarte credibile" privind cazuri multiple în care forțele ruse au utilizat bombe cu fragmentație în zonele populate 

din Ucraina. OHCHR a adăugat că utilizarea nediscriminatorie a unor asemenea arme este considerată crimă de 

război. OHCHR are zeci de monitori în Ucraina și urmează să sosească și mai mulți, odată ce va fi stabilită la 

Geneva o comisie care să investigheze posibile crime de război comise de trupele ruse în Ucraina. Cel puțin 549 

de civili au fost uciși de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina. (REUTERS - 11 martie, ora 14:00) /mbaciu/lbadiu 

REUTERS: Facebook permite temporar publicarea unor mesaje ce instigă la violență împotriva 

rușilor sau a lui Vladimir Putin  

RADOR (10 martie) - Meta Platforms va permite utilizatorilor Facebook și Instagram din unele țări să 

publice apeluri la violență împotriva rușilor și a soldaților ruși, în contextul invaziei din Ucraina, potrivit unor 

emailuri interne văzute joi de Reuters - ceea ce reprezintă o modificare temporară a politicii companiei privind 

discursul instigator la ură. Totodată, compania de socializare online va permite și unele postări care fac apel la 

moartea președintelui rus, Vladimir Putin, sau a celui belarus, Aleksandr Lukașenko, în țări precum Rusia, Ucraina 

și Polonia, potrivit unei serii de emailuri către moderatorii de conținut ai Meta. Aceste apeluri la moartea liderilor 

vor fi permise doar dacă nu se vor referi și la alte ținte sau nu vor avea doi indicatori de credibilitate, precum 

locația sau metoda, se afirmă în unul dintre emailuri, ce indică o recentă schimbare a regulilor companiei privind 

instigarea la violență. În emailuri se mai precizează că mesajele de violență la adresa rușilor sunt permise doar 

când postarea se referă clar la invadarea Ucrainei. Meta nu a răspuns, deocamdată, solicitării de a comenta aceste 

informații. Schimbarea temporară în politica regulilor privind apelurile la violență împotriva soldaților ruși se 

aplică în Armenia, Azerbaidjan, Estonia, Gerogia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Rusia, Slovacia 

și Ucraina, conform unui email. Săptămâna trecută, Rusia a anunțat că interzice accesarea Facebook pe teritoriul 

său, în răspuns la restricționarea accesului unor canale mass-media ruse pe această platformă. (REUTERS - 11 

martie, ora 0:36) /mbrotacel/gpodea 

REUTERS: Twitter urmează să limiteze distribuirea postărilor din partea BelTa  

RADOR (11 martie) - Twitter Inc va aplica etichete și va limita distribuirea postărilor din partea presei de 

stat din Belarus și a membrilor conducerii acesteia, a declarat compania joi, într-o măsură menită să scadă 

dezinformarea din partea aliatului Rusiei în invazia Ucrainei. Serviciile social media, printre care și Twitter, a 

încercat în ultimii ani să eticheteze conturile televiziunilor de stat și a site-urilor web, pentru a menționa că 

organizațiile sunt susținute de guvern. Conturile etichetate și postările acestora au limitări în cadrul căutărilor și 

recomandărilor pe Twitter. Yoel Roth, directorul Twitter pentru integritatea site-ului, a declarat pentru reporteri 

că firma va eticheta aproximativ 15 nume, dintre care cel mai important este agenția de știri BelTa, care are aproape 

37.000 de urmăritori. "Avem dovezi că acesta, ca și afiliații lor din Rusia, s-au implicat în dezinformare și 

angajează presa și alte mijloace pe care le dețin în a propaga narațiuni favorabile și pentru a deruta și distrage 

publicul de la ce se întâmplă", a declarat Roth. Printre numele etichetate se numără și Belteleradio și posturi de 

radio care distribuie puncte de vedere create de guvern. BelTa și Belteleradio nu au răspuns imediat cererii de a 

comenta. (REUTERS - 11 martie, ora 5:00) /aionita/gpodea 

BBC: Meta permite temporar discursul violent pe platformele sale, din cauza războiului din 

Ucraina  

RADOR (11 martie) - Meta, compania care deține Facebook și Instagram, a anunțat că își schimbă regulile 

privind discursul instigator la ură, în mai multe țări, din cauza războiului din Ucraina. Compania transmite că va 

permite temporar postările cu conținut violent, de exemplu "moarte invadatorilor ruși!", care de obicei încalcă 

politicile platformelor. Meta a subliniat că nu va permite instigarea la violență împotriva civililor ruși. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 8:00) /aboboc/ilapadat 
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ROSBALT: YouTube va bloca canalele mass-media de stat rusești și va șterge materialele cu 

aprobarea operațiunii speciale a Rusiei în Ucraina  

RADOR (11 martie) - Platforma video YouTube, un proiect al Google, a declarat că va bloca canalele mass-

media rusești finanțate de stat. De asemenea, platforma va șterge materialele despre operațiunea specială a 

Federației Ruse în Ucraina care "încalcă politica sa". "Principiile călăuzitoare ale comunității noastre interzic 

conținutul care neagă, minimizează sau simplifică atitudinea față de evenimente bine documentate referitoare la 

violență", a declarat compania într-un comunicat. YouTube a confirmat, de asemenea, că suspendă toate metodele 

de monetizare pe platforma sa din Rusia. Cetățenii Rusiei nu se vor mai putea abona la Premium, Music Premium, 

precum nici să plătească pentru sponsorizare, superchat și superstikers. (www.rosbalt.ru  - 11 martie) 

/snicolau/cvanatoru 

XIX.5 Perspectiva de mediu 

BBC: Autoritățile ucrainene au informat AIEA că au pierdut comunicațiile cu centrala Cernobîl  

RADOR (11 martie) - Agenția Internațională pentru Energie Atomică afirmă că au primit o informare din 

partea autorităților ucrainene, conform cărora acestea au pierdut toate comunicațiile cu instalațiile de deșeuri 

radioactive de la Cernobîl. Directorul AIEA, Rafael Grossi, a declarat că agenția a primit rapoarte privind 

restabilirea alimentării cu energie electrice a complexului de la Cernobîl și încearcă să obțină confirmări. Cernobîl 

- locul unde s-a produs cel mai grav accident nuclear din lume, în 1986 - nu mai este o centrală nucleară funcțională, 

însă necesită un management constant. După discuții separate cu miniștri de externe din Rusia și din Ucraina, 

domnul Grossi a declarat că pregătește planuri privind garantarea securității complexelor nucleare din Ucraina. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 11 martie, ora 3:00) /mbrotacel/gpodea 

RBC: Ocupanții ruși au bombardat o instalație de cercetare nucleară din Harkov  

RADOR (11 martie) - Ocupanții ruși au bombardat o instalație de cercetare nucleară din Harkov. În seara 

zilei de 10 martie, la Harkov, armata rusă a bombardat din nou unitatea de cercetare nucleară a Institutului de 

Fizică și Tehnologie Harkov, relatează RBC-Ucraina, cu referire la declarația Inspectoratului de Stat pentru 

Reglementarea Nucleară din Ucraina. Potrivit unor informații preliminare, instalația nucleară cu ansambluri 

subcritice ''Sursa de neutroni'' este complet dezactivată. În plus, există daune la suprafață clădirii și pot exista și 

alte daune. Între timp aceste informații sunt verificate. De menționat că, pe 6 martie, instalația nucleară subcritică 

a fost supusă unui bombardament, care a provocat următoarele daune: stația RU-0,4 kV a fost complet distrusă; 

au fost deteriorate cablurile aparatelor de aer condiționat ale sistemului de răcire a galeriei klister a acceleratorului 

liniar de electroni; în unele locuri există deteriorarea suprafeței clădirii principale și a instalației; sistemul de 

încălzire a complexului de clădiri și structuri ale instalației nucleare subcritice ''Sursa de neutroni'' a fost 

deteriorată; au fost sparte ferestre în clădirea stației de pompare și a turnurilor de răcire, în laboratorul de izotopi. 

Înainte de lansarea atacului, instalația nucleară se afla în stadiul de lansare fizică, în cadrul căruia zona activă a 

fost încărcată cu combustibil nuclear proaspăt. Pe 24 februarie, la începutul agresiuni ruse de mare amploare, 

personalul instalației nucleare a transferat-o într-o stare subcritică profundă. Amintim că la Harkov, peste 400 de 

case au fost distruse de pe urma bombardamentelor ocupanților. La Mikolaiv, cei de la serviciile publice adună și 

scot obuzele după bombardamentul rusesc. (www.rbc.ua - 11 martie) /vdraguta/ilapadat 

12 Martie (Sâmbătă)  

XX.1  Perspectiva politică 

INTERFAX: Ministerul rus de Externe a spus că este imposibil un dialog cu NATO, în condițiile 

furnizării de arme letale Ucrainei  

RADOR (12 martie) - În condițiile în care țările NATO furnizează Ucrainei arme letale, nu se poate discuta 

despre inițierea unui dialog între Rusia și alianță, a declarat Nikolai Kobrineț, șeful Departamentului pentru 
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cooperare paneuropeană din cadrul Ministerului rus de Externe, într-un interviu acordat pentru Agenția de presă 

Interfax. 

''În momentul de față, țările alianței (și mai ales - Uniunea Europeană), ignorând normele internaționale și 

propriile lor coduri de conduită, furnizează arme letale Forțelor Armate Ucrainene, arme concepute pentru a ucide 

militari ruși. În aceste condiții nu se poate discuta despre un dialog cu NATO'', a susținut diplomatul rus, 

comentând, printre altele, posibilitatea stabilirii unor contacte între Moscova și Bruxelles. Kobrineț a mai remarcat 

că, ''în ultimii ani, relațiile dintre NATO și Rusia s-au redus la zero din cauza alianței''. ''Prin refuzul de a discuta 

probleme de actualitate referitoare la securitate, blocul nord-atlantic a redus importanța Consiliului Rusia-NATO 

ca mecanism de consultare în orice perioadă de situații de criză'', a subliniat interlocutorul agenției. El a amintit că 

''în 2014, după lovitura de stat din Ucraina, alianța a decis să suspende orice cooperare practică civilă și militară 

cu Rusia''. Apoi, potrivit acestuia, toate proiectele comune au fost sistate, iar la reuniunile Consiliului NATO-

Rusia, reluate în 2016, ''blocul nord-atlantic a făcut ca examinarea problemei ucrainene să devină o condiție 

obligatorie, deși aceasta nu-l privește'', în timp ce ''a ignorat propunerile de detensionare și de transparență a 

activității militare''. ''La 6 octombrie 2021, alianța a luat decizia de a revoca acreditarea a opt angajați ai Misiunii 

Permanente a Rusiei la NATO, precum și reducerea la zece persoane a numărului de membri ai misiunii 

diplomatice. Aceasta era deja a treia reducere a Misiunii Permanente a Rusiei (anterior au avut loc reduceri în 

2015 și în 2018). În lipsa unor condiții adecvate pentru implementarea activității diplomatice, Rusia a suspendat 

activitatea Misiunii Permanente de la NATO, precum și activitățile Misiunii de legătură militară a alianței de la 

Moscova și ale Biroului de Informații NATO din capitala Rusiei''', a continuat Kobrineț. ''Astăzi se mai mențin 

doar contacte de urgență cu sediul alianței, prin ambasadorul Rusiei în Regatul Belgiei. Atașatul militar al Rusiei 

de la Bruxelles menține legăturile cu NATO pe linie militară. Prin aceste canale, primim mesaje de la secretarul 

general al NATO și solicitări cu privire la unele posibile contacte", a susținut diplomatul. (www.interfax.ru - 12 

martie) /vdraguta/ilapadat 

INTERFAX: Serghei Riabkov a anunțat că Rusia va face public răspunsul Moscovei la noile 

sancțiuni ale SUA  

RADOR (12 martie) - Ministrul rus adjunct de externe, Serghei Riabkov, a anunțat că Rusia va face public 

răspunsul dat de Moscova la noile sancțiuni ale SUA. Listele de sancțiuni personale împotriva unor oficiali ai 

Statelor Unite sunt gata, a declarat sâmbătă ministrul rus adjunct de externe, Serghei Riabkov. "Listele sunt gata. 

Ne ocupăm de asta. În general, aceasta face parte din activitatea noastră zilnică", a spus el, în direct la emisiunea 

Big Game de pe Kanalul 1. Riabkov a menționat că listele ''vor fi făcute publice în curând''. Sâmbătă, Trezoreria 

SUA a anunțat impunerea de sancțiuni împotriva a zece foști și actuali membri ai Consiliului de administrație al 

VTB Bank, a 12 deputați ai Dumei de Stat a Rusiei, precum și măsuri suplimentare împotriva omului de afaceri 

Viktor Vekselberg. Departamentul de Stat al SUA a anunțat recent impunerea de sancțiuni împotriva soției și 

copiilor adulți ai lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, precum și împotriva 

a 12 membri ai Dumei de Stat a Rusiei. (www.interfax.ru - 12 martie) /vdraguta/ilapadat 

KORRESPONDENT: Putin i-a promis lui Lukașenko tehnică militară în schimbul produselor 

agricole livrate de Belarus  

RADOR (12 martie) - În cadrul întrevederii de vineri de la Kremlin, președintele rus, Vladimir Putin, i-a 

promis, omologului său belarus, Aleksandr Lukașenko, că Rusia va livra tehnică militară, echipament militar, 

armament, în schimbul produselor agricole livrate de Belarus părții ruse. Cei doi au examinat vineri la Moscova 

și ''conflictul'' din Ucraina. Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat că va trimite ''cele mai moderne modele de 

tehnică și echipamente militare'' în Belarus. El a anunțat acest lucru vineri, 11 martie, în timpul convorbirilor de 

cinci ore purtate cu liderul Belarus, Aleksandr Lukașenko, informează Agenția de presă BelTA. Rusia va trimite 

''cele mai moderne modele de tehnică și echipamente militare'' în Belarus, iar Minsk-ul va crește oferta sa către 

Federația Rusă de produse agricole, mijloace de transport pentru pasageri și alte produse de tehnologii esențiale 

pentru sectorul construcției de mașini. Lukașenko și Putin au ajuns ieri la concluzia că ''dacă partea ucraineană 

dorește, conflictul poate fi soluționat în orice moment''. De asemenea, cei doi au convenit ''pașii comuni de sprijin 

reciproc, în fața presiunii exercitate de sancțiuni, inclusiv discutând despre prețurile la energie''. După cum a mai 

anunțat agenția, în timpul întâlnirii cu președintele rus, Vladimir Putin, de vineri, Lukașenko a spus că Ucraina ar 
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fi pregătit un ''atac'' împotriva forțelor armate din Belarus și din Rusia. Ministerul Apărării al Ucrainei a avertizat 

că aviația rusă intenționează să bombardeze teritoriul Belarus, dinspre Ucraina, pentru a crea un pretext pentru 

invazia belarusă asupra Ucrainei. Au apărut informații despre atacurile aeriene provocate de Rusia. Cu toate 

acestea, Ministerul Apărării din Belarus a susținut că informațiile cu privire la atacul aerian asupra unei localități 

din Belarus sunt ''fake''. (www.korrespondent.net - 12 martie) /vdraguta/sdm2/avladucu 

REUTERS: Rusia este pregătită să reia discuțiile cu SUA pe tema controlului armelor dacă și 

Washingtonul este pregătit (RIA)  

RADOR (12 martie) - Rusia este pregătită să reia discuțiile cu SUA pe tema controlului armelor dacă și 

Washingtonul este pregătit, a declarat sâmbătă ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, transmite agenția 

de presă RIA. Riabkov a spus că Moscova și Washingtonul mențin constant legătura, însă Kremlinul nu vede 

niciun semn că Washingtonul ar fi gata să continue dialogul cu privire la Ucraina. Cu toate acestea, Riabkov a 

spus că propunerile privind garanțiile de securitate pe care Rusia le-a transmis Statelor Unite și NATO înainte ca 

forțele ruse să intre în Ucraina, luna trecută, nu mai sunt valabile, deoarece situația s-a schimbat complet. 

(REUTERS - 12 martie) /cstoica/sdm2 

RRA: Proiect de hotărâre privind acordarea de gratuități și facilități pentru transportul 

refugiaților ucraineni, pe agenda ședinței de guvern  

RADOR (12 martie) - Guvernul va discuta în ședința programată la această oră un proiect de hotărâre privind 

acordarea de gratuități și facilități pentru transportul cetățenilor străini sau al apatrizilor aflați în situații deosebite, 

proveniți din zona conflictului armat din Ucraina - informează biroul de presă al executivului. Peste 380.000 de 

refugiați ucraineni au intrat în România de când a început invazia rusă, dar doar puțin peste 75.000 au rămas la noi 

în țară. Potrivit celor mai noi date ale Poliției de Frontieră, numărul refugiaților care au trecut ieri granița în 

România a fost de aproximativ 16.000, în scădere cu peste 20% față de ziua precedentă. Au plecat aproape 22.000. 

Poliția de Frontieră amintește că se lucrează la capacitate maximă în toate vămile pe unde trec cei care fug de 

războiul din țara vecină. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 12 martie, ora 11:00) /dstanesc 

RRA: Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, urmează să efectueze o vizită în 

Republica Moldova  

RADOR (12 martie) - Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, urmează să meargă astăzi în 

Republica Moldova pentru a analiza modalități de ajutor în privința numărului mare de refugiați ucraineni. "Nu 

vom permite undelor de șoc provocate de Rusia să se răspândească în alte țări din Europa", a spus ministrul german 

înainte de călătorie. Doamna Baerbock are programate discuții cu președintele Maia Sandu și cu premierul Natalia 

Gravrilița și vizite la centre de procesare a refugiaților din Chișinău și de la un punct de trecere a frontierei cu 

Ucraina. Potrivit Radio Chișinău, și ministrul danez de externe s-a aflat, ieri, în Republica Moldova pentru a oferi 

sprijin în gestionarea crizei refugiaților. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 12 martie, ora 11:02) 

/denisse/avladucu 

BNR: Premierul Bulgariei s-a întâlnit cu președintele Turciei  

RADOR (12 martie) - Premierul Bulgariei, Kiril Petkov, efectuează o vizită oficială în Turcia, unde participă 

la cea de-a doua ediție a Forumului Diplomatic Internațional de la Antalya. La evenimentul care se desfășoară în 

perioada 11-13 martie sunt prezenți șefi de stat și de guvern și miniștri de externe din întreaga lume, precum și 

reprezentanți ai mediului de afaceri, mediului academic și sectorului neguvernamental. Kiril Petkov s-a întâlnit cu 

președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, discuțiile axându-se pe relațiile de bună vecinătate dintre Bulgaria și 

Turcia, precum și pe dorința unei cooperări mai active în sectorul energiei, economiei, infrastructurii și apărării. 

Prim-ministrul bulgar și președintele turc au remarcat progresele și colaborarea din cadrul reuniunilor bilaterale 

ale miniștrilor transporturilor, precum și eforturile depuse pentru a reduce traficul la punctele de control comune. 

Petkov și Erdoğan au analizat posibilitățile de îmbunătățire a conectivității transporturilor și de construire și 

îmbunătățire a conexiunilor rutiere, inclusiv între Plovdiv și Istanbul. Președintele Turciei l-a felicitat pe premierul 

Bulgariei pentru voința guvernului de a lupta împotriva corupției și de a efectua reforme în cadrul sistemului 



956 

 

judiciar. La rândul său, Kiril Petkov l-a apreciat pe Recep Tayyip Erdoğan pentru rolul său de lider în discuțiile 

diplomatice dintre Ucraina și Rusia. (www.bnr.bg - 12 martie) /ddaniela/ilapadat 

INTERFAX: Polonia a anunțat că au avut loc incidente la granița sa cu Belarus  

RADOR (12 martie) - Polonia a anunțat că au avut loc incidente la granița sa cu Belarus, unde grănicerii 

din Polonia au fost ținta unor atacuri. Serviciul de frontieră polonez i-a acuzat pe polițiștii de frontieră din Belarus 

că au luat parte la incidente, aruncând cu pietre și bucăți de bușteni în patrulele poloneze, în timpul noilor tentative 

ale migranților ilegali de a trece granița. ''Pe 11 martie, 46 de persoane au încercat să intre ilegal pe teritoriul 

Poloniei din Belarus. Străinii și polițiștii de frontieră din Belarus au aruncat cu pietre și bușteni în patrule. 26 de 

imigranți au fost reținuți până la ora 7:00, la postul de frontieră Mel'nik'', se specifică în comunicatul Serviciului 

de frontieră al Poloniei. Serviciul de frontieră polonez a anunțat agravarea situației cu migranții la granița cu 

Belarus, s-a raportat o creștere a numărului de tentative de forțare a frontierei și a creșterii numărului de migranți 

reținuți. (www.interfax.ru - 12 martie) /vdraguta/ilapadat 

NOVINI: Prim-ministrul bulgar s-a întâlnit cu ministrul de externe al Macedoniei de Nord la 

Forumul Diplomatic de la Antalya  

RADOR (12 martie) - Premierul Bulgariei, Kiril Petkov, s-a întâlnit cu ministrul de externe al Macedoniei 

de Nord, Bujar Osamni, în cadrul celei de-a doua ediții a Forumului Diplomatic Internațional de la Antalya. 

Întâlnirea s-a concentrat asupra conflictului militar din Ucraina și asupra modului în care acesta va afecta situația 

de securitate din Balcanii de Vest și Europa. "Avem nevoie de mesaje clare ca garant al perspectivei europene a 

țărilor din regiune. Integrarea noastră europeană devine o problemă de securitate și doar un pas pozitiv în această 

direcție va contribui la securitatea și siguranța comună a întregului continent european", a comentat șeful 

diplomației macedonene într-o postare pe Facebook. În cadrul întrevederii, a fost exprimată satisfacția față de 

procesul de intensificare a cooperării bilaterale prin implementarea conceptului de grupuri de lucru și activităților 

și propunerilor specifice de până acum. În ceea ce privește pachetul de probleme politice, s-a subliniat că o 

comunicare directă la nivel politic și de experți este o metodă eficientă care va continua să fie utilizată în contextul 

aprofundării relațiilor și ridicării nivelului dialogului politic. (www.novini.bg - 12 martie) /ddaniela/ilapadat 

TASS: Ministrul de externe al Azerbaidjanului, Bairamov, a discutat cu reprezentantul UE, 

Borrell, despre situația din Ucraina  

RADOR (12 martie) - Ministrul de externe al Azerbaidjanului, Djeihun Bairamov, a discutat sâmbătă cu 

Înaltul Reprezentant pentru problemele externe și politica de securitate al UE, Josep Borrell, despre situația din 

Ucraina, precum și despre relațiile bilaterale. Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul Forumului diplomatic din Antalya, 

transmite serviciul de presă al MAE azer. După cum se arată în comunicat, s-a discutat despre perspectivele 

colaborării dintre Azerbaidjan și UE, despre probleme referitoare la parteneriatul strategic și domeniul energetic. 

S-a subliniat importanța unei mai grabnice finalizări a convorbirilor în legătură cu noul acord de parteneriat 

strategic care va crea baza juridică a legăturilor dintre Azerbaidjan și UE. 

Potrivit serviciului de presă citat, alte teme de dezbatere au fost situația din Ucraina și chestiunile referitoare 

la acordarea de ajutor umanitar pentru această țară. Mai mult decât atât, Bairamov l-a informat pe Borrell despre 

realizarea înțelegerilor trilaterale referitoare la Karabah și "a împărtășit punctul de vedere al autorităților de la 

Baku în ceea ce privește normalizarea relațiilor dintre Azerbaidjan și Armenia". (www.tass.ru - 12 martie) 

/snicolau/ilapadat 

CNN: Franța, Germania și Rusia discută privind situația din Ucraina, informează surse de la 

Palatul Elysée  

RADOR (12 martie) - Președintele Franței, Emmanuel Macron și cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, se află 

la această oră într-o convorbire telefonică cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, subiectul discuției fiind războiul 

din Ucraina, informează sâmbătă pentru CNN surse de la Palatul Elysée. Cei trei au discutat anterior joi, când 

președintele Macron a subliniat că "nu sunt acceptabile pentru nimeni" condițiile puse de președintele Putin pentru 

o încetare a focului în Ucraina. Președintele Macron nu a precizat, însă despre ce condiții era vorba. În ultima lună, 
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președintele Macron a discutat frecvent cu președintele Putin, dar nu s-a înregistrat un progres care să ducă la 

soluționarea crizei și a conflictului din Ucraina. (CNN INTERNATIONAL, 12 martie, ora 14:00) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Putin, Macron și Schulz au discutat telefonic situația din Ucraina  

RADOR (12 martie) - Putin, Macron și Schulz au discutat telefonic situația din Ucraina, transmite serviciul 

de presă al Kremlinului, citat de Tass. (www.tass.ru - 12 martie) /snicolau/ilapadat 

TASS: Macron și Scholz au arătat necesitatea încetării focului în Ucraina în discuția cu Putin  

RADOR (12 martie) - Cancelarul german, Olaf Scholz, președintele francez, Emmanuel Macron, și liderul 

Rusiei, Vladimir Putin, au avut sâmbătă o discuție telefonică, a comunicat guvernul german. În cursul celor 75 de 

minute cât a durat discuția cancelarul federal și președintele Franței "au insistat asupra încetării imediate a focului 

în Ucraina și începerea căutării unei soluții diplomatice a conflictului. Referitor la celelalte detalii s-a hotărât să se 

păstreze tăcerea", se arată în declarația Guvernului Germaniei. (www.tass.ru - 12 martie) 

/snicolau/ilapadat/avladucu 

INTERFAX: Macron, Scholz și Putin au discutat telefonic despre situația în Ucraina  

RADOR (12 martie) - Sâmbătă a avut loc convorbirea telefonică a președintelui Federația Ruse, Vladimir 

Putin, cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei Olaf Scholz, transmite serviciul de 

presă al Kremlinului. "În legătură cu problemele ridicate de interlocutori cu privire la situația umanitară în zonele 

unde se desfășoară operațiunea militară specială pentru apărarea Donbasului, Vladimir Putin a informat despre 

starea reală a lucrurilor", se spune în comunicat. Au fost exemplificate numeroase acte de încălcare grosolană, de 

către forțele ucrainene, a dreptului umanitar internațional - judecată în afara normelor juridice, luarea de ostatici, 

folosirea civililor drept scut uman, amplasarea armamentului greu în zone de locuințe, în apropierea spitalelor, 

școlilor, grădinițelor etc. În același timp, batalioanele naționaliste zădărnicesc sistematic operațiunile de salvare a 

populației, intimidează civilii în timpul încercărilor de evacuare". Putin a făcut insistent apel la Macron și la Scholz 

"să influențeze autoritățile de la Kiev pentru ca aceste acțiuni criminale să înceteze".    

Președintele Rusiei a vorbit detailat despre seria de convorbiri dintre reprezentanții ruși și ucraineni, 

desfășurate în ultimele zile într-un format video. În acest sens, cei trei liderii au analizat unele aspecte legate de 

acordurile elaborate cu privire realizarea cerințelor cunoscute ale Rusiei. S-a convenit continuarea contactelor în 

ceea ce privește problematica ucraineană, se mai arată în comunicat. (www.interfax.ru - 12 martie) 

/snicolau/ilapadat 

REUTERS: Președintele Rusiei a avut o convorbire telefonică împreună cu președintele Franței și 

cancelarul Germaniei  

RADOR (12 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a prezentat președintelui Franței, Emmanuel 

Macron, și cancelarului Germaniei, Olaf Scholz, stadiul în care se află negocierile dintre Moscova și Kiev și a 

răspuns îngrijorărilor celor doi lideri privind situația umanitară din Ucraina, în cadrul unei convorbiri telefonice, 

informează Kremlinul, fără a da, însă, detalii privind stadiul negocierilor, la 17 zile de la începerea războiului și 

invadarea Ucrainei de către trupele ruse, pe 24 februarie. Vineri, președintele Putin a declarat că s-au înregistrat 

"anumite schimbări pozitive" în cadrul negocierilor care au avut loc în Belarus, dar nu a detaliat. Declarația 

Kremlinul subliniază că Emmanuel Macron și Olaf Scholz au pus și problema coridoarelor umanitare, iar Vladimir 

Putin a răspuns cu acuzații privind abuzuri împotriva drepturilor omului comise de forțele ucrainene, dar, de 

asemenea, nu a detaliat și nu a prezentat dovezi care să sprijine aceste acuzații. Cei trei lideri au hotărât să rămână 

în legătură, a mai spus Kremlinul. (REUTERS - 12 martie, ora 16:12) /mbaciu/ilapadat/avladucu 

ROSBALT: Înainte de a discuta cu Putin și cu Macron, Scholz a vorbit cu Zelenski  

RADOR (12 martie) - În cursul convorbirii telefonice pe care președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, 

a avut-o sâmbătă cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cu cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, acesta din 

urmă i-a comunicat lui Putin că, înaintea acestei discuții, l-a sunat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. 
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Scholz i-a reamintit încă o dată liderului de la Kremlin de necesitatea încetării focului în Ucraina și găsirea unei 

soluționări diplomatice a conflictului. (www.rosbalt.ru - 12 martie) /snicolau/ilapadat 

REUTERS: Președintele Rusiei nu a demonstrat că e pregătit să pună capăt războiului (Franța, 

Germania)  

RADOR (12 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu a demonstrat niciun fel că ar avea dorința de 

a pune capăt războiului din Ucraina, în cadrul convorbirii telefonice tripartite avută sâmbătă cu președintele 

Franței, Emmanuel Macron și cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, au declarat oficiali ai președinției franceze. 

Liderii francez și german au reiterat apelul pentru o încetare imediată a focului în Ucraina, ca o condiție a unor 

negocieri complete, a mai spus oficialul francez. (REUTERS - 12 martie, ora 17:30) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Parisul a anunțat noi sancțiuni împotriva Federației Ruse după convorbirile dintre Macron, 

Putin și Scholz  

RADOR (12 martie) - Țările Uniunii Europene se pregătesc să introducă noi sancțiuni împotriva Rusiei, 

despre care se va anunța în următoarele ore, a anunțat o sursă de la Palatul Élysée, după convorbirile prin telefon 

dintre președintele Franței, Emmnuel Macron, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și liderul Rusiei, Vladimir Putin. 

După cum a declarat sursa postului de televiziune BFM, Moscova "nu a dovedit dorința de a opri războiul". 

(www.tass.ru - 12 martie) /snicolau/ilapadat 

BBC: Președintele Putin nu are nicio intenție să pună capăt războiului - Palatul Élysée  

RADOR (12 martie) - Palatul Élysée a transmis că președintele Putin nu are nicio intenție să înceteze 

războiul cu Ucraina, după un apel telefonic între liderul rus și omologul său francez și cancelarul german. Biroul 

președintelui francez informează că Emmanuel Macron și Olaf Scholz i-au cerut lui Putin să introducă imediat un 

armistițiu. Purtătorul de cuvânt al lui Putin a spus că oficialii ucraineni și ruși continuă să discute prin 

teleconferințe, iar președintele Zelenski susține că abordarea este fundamental diferită. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 12 martie, ora 20:00) /aboboc/atataru 

CNN: Vaticanul este pregătit să facă tot ce este posibil pentru a susține și media un acord de 

încetare a războiului din Ucraina  

RADOR (12 martie) - Vaticanul este pregătit să facă "tot ce este posibil" pentru a asista negocierile privind 

încetarea focului în Ucraina și pentru a media un acord de încheiere a războiului, a declarat sâmbătă cardinalul 

Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului, într-un interviu acordat Vatican News. Sfântul Scaun este 

"disponibil pentru orice fel de mediere", a precizat oficialul de la Vatican. Pietro Parolin a reiterat apelul Papei 

Francisc pentru o încetare imediată a focului în Ucraina, în cadrul unei convorbiri telefonice avute în această 

săptămână cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. "Am cerut încetarea luptelor și negocierea unei soluții 

pentru încheierea conflictului. Am insistat și am făcut apel la respectarea populației civile și a coridoarelor 

umanitare", a declarat Pietro Parolin și a adăugat că Papa Francisc a respins poziția Moscovei, care susține că nu 

este război, ci operațiune militară. "Cuvintele sunt importante, iar a defini ce se întâmplă în Ucraina drept 

operațiune militară este o lipsă de recunoaștere a realității faptelor. Ne confruntăm cu un război, în care, din 

nefericire, pier mulți civili - așa cum se întâmplă, de fapt, în toate războaiele", a subliniat Pietro Parolin. (CNN 

INTERNATIONAL, 12 martie, ora 16:00) /mbaciu/ilapadat 

XX.2 Perspectiva militară 

UKRAINSKA PRAVDA: Rusia amenință să distrugă convoaiele cu armament străin furnizat 

Ucrainei  

RADOR (12 martie) - Rusia a anunțat că toate convoaiele cu armament străin destinat Ucrainei vor fi "ținte 

legitime" pentru forțele armate ruse - transmite Ukrainska Pravda, citând o declarație a ministrului adjunct de 

externe rus, Serghei Riabkov. "Rusia a avertizat Statele Unite despre consecințele transferului de arme către 
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Ucraina. Convoaiele cu arme străine care sunt furnizate Ucrainei vor deveni ținte legitime pentru Forțele Armate 

ale Federației Ruse" - a declarat, sâmbătă, Serghei Riabkov. (www.pravda.com.ua - 12 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Ministerul britanic al Apărării a comunicat că forțele ruse atacă orașele Luțk și Ivano-

Frankivsk  

RADOR (12 martie) - Autoritățile din Marea Britanie au declarat vineri că forțele aeriene și de rachete 

rusești au atacat în ultimele 24 de ore orașele Luțk și Ivano-Frankivsk din vestul Ucrainei. Avioanele tactice rusești 

care susțin avansul forțelor terestre au folosit în principal muniții "proaste" nedirijate, se afirmă în actualizarea de 

informații a Ministerului Apărării, publicată pe Twitter. (REUTERS - 12 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Militarii ruși au distrus până acum 3.491 de obiective de infrastructură militară 

ucraineană (Igor Konașenkov)  

RADOR (12 martie) - Militarii ruși au distrus până acum 3.491 de obiective de infrastructură militară 

ucraineană pe teritoriul Ucrainei, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor 

Konașenkov, citat de agențiile de presă ruse. Forțele ruse "continuă ofensiva în Ucraina pe un front larg", a precizat 

Konașenkov. Reuters nu a putut deocamdată să verifice informațiile precizate în declarația oficialului rus. 

(REUTERS - 12 martie) /cstoica/sdm2 

XX.3. Perspectiva economică 

REUTERS: Miliardar rus și familia purtătorului de cuvânt al Kremlinului, vizați de noi sancțiuni 

americane  

RADOR (12 martie) - SUA a instituit vineri sancțiuni împotriva miliardarului rus Viktor Vekselberg, a trei 

membri ai familiei purtătorului de cuvânt al președintelui Vladimir Putin și a unor parlamentari, ca parte a celei 

mai recente pedepse pentru invadarea Ucrainei de către Moscova. Rusia a fost lovită de o serie de măsuri de la 

lansarea invaziei sale din 24 februarie, cel mai mare atac asupra unui stat european din 1945, despre care 

administrația de la Moscova spune că este "o operațiune specială" de dezarmare a țării vecine și de îndepărtare a 

liderilor pe care îi numește "neonaziști".  Printre cei afectați de sancțiunile de vineri se numără zece persoane din 

consiliul de administrație al VTB Bank, al doilea cel mai mare creditor din Rusia, și 12 membri ai Dumei, camera 

inferioară a parlamentului rus, a anunțat Departamentul Trezoreriei SUA într-un comunicat. "Trezoreria continuă 

să tragă la răspundere oficialii ruși pentru că au permis războiul nejustificat și neprovocat al lui Putin", a declarat 

secretarul Trezoreriei, Janet Yellen. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a fost vizat pe 3 martie. 

Măsurile de vineri se extind asupra soției sale și a celor doi copii adulți. Aceștia duc "stiluri de viață luxoase care 

sunt incongruente cu salariul funcționarului public Peskov", a specificat Trezoreria în comunicat. Kremlinul nu a 

răspuns imediat la o solicitare a de comentarii a Reuters. Forțele ruse au continuat să bombardeze vineri orașe din 

toată Ucraina și par să se regrupeze pentru un posibil asalt asupra capitalei Kiev. La jumătatea lunii februarie, 

camera inferioară a parlamentului Rusiei a votat pentru a-i cere lui Putin să recunoască ca independente două 

regiuni separatiste susținute de ruși din estul Ucrainei. Unsprezece membri și președintele Dumei, Viaceslav 

Volodin, au fost adăugați vineri pe lista de sancțiuni. "Desemnările de astăzi mai țin cont de acei actori care au 

fost direct responsabili pentru recunoașterea nelegitimă și ilegală din partea Rusiei... și pentru facilitarea 

pretextului fals folosit de Putin pentru a justifica... războiul neprovocat împotriva Ucrainei", a transmis Trezoreria. 

Justificând decizia de la acea vreme, dl Volodin a spus: "Kievul nu respectă acordurile de la Minsk. Cetățenii și 

compatrioții noștri care locuiesc în Donbas au nevoie de ajutorul și sprijinul nostru". Acordurile de la Minsk sunt 

o pereche de înțelegeri semnate în 2014 și 2015 în speranța de a pune capăt violențelor dintre separatiștii pro-ruși 

din estul Ucrainei și guvernul de la Kiev. (REUTERS - 12 martie) /opopescu/dsirbu/avladucu 
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INTERFAX: Roskosmos le-a cerut țărilor partenere în cadrul proiectului ISS să ridice sancțiunile 

impuse întreprinderilor ruse  

RADOR (12 martie) - Roskosmos a cerut țărilor partenere în cadrul proiectului Stații Spațiale Internaționale, 

ISS, să ridice sancțiunile aplicate împotriva întreprinderilor ruse. Roskosmos a trimis deja mesaje scrise către 

partenerii săi  din cadrul proiectului ISS, a anunțat șeful corporației de stat Dmitri Rogozin, pe canalul său de 

Telegram. Solicitările de eliminare a ''sancțiunilor ilegale'' ce vizează întreprinderile corporației de stat Roskosmos 

au fost transmise conducerii Administrației Naționale pentru Aeronautică și Spațiu (National Aeronautics and 

Space Administration - NASA), Agenției Spațiale a Canadei (Canadian Space Agency - CSA), Agenției Spațiale 

Europene (European Space Agency - ESA). Sancțiuni împotriva Roskosmos au fost aplicate pe 24 februarie, atunci 

Statele Unite și Uniunea Europeană au anunțat impunerea de sancțiuni împotriva industriei spațiale ruse. Ca 

răspuns la sancțiunile europene, directorul Roskosmos a anunțat încetarea lansărilor de rachete Soiuz de pe 

cosmodromul Kourou din Guyana Franceză și rechemarea specialiștilor ruși de acolo. În 2021, mai multe 

întreprinderi spațiale rusești, inclusiv Samara RKȚ Progress și Institutul Central de Cercetare în domeniul 

Ingineriei Mecanice (ȚNIIMaș), au fost incluse pe lista de sancțiuni întocmită de SUA. Directorul Roskosmos a 

catalogat sancțiunile împotriva întreprinderilor spațiale RKȚ Progress și ȚNIIMaș drept ilegale. Pe 3 martie, 

directorul Roscosmos a anunțat că alte trei întreprinderi ale corporației de stat au fost incluse pe lista de sancțiuni 

a SUA. Printre acestea se numără Centrul Federal de Cercetare și Producție ''Titan-Barricadî'', societatea pe acțiuni 

a întreprinderii chimice Salavat, Centrul de Stat pentru proiectarea de rachete ''V.P. Makeev''. Tot pe 3 martie, 

Rogozin a anunțat că Rusia ar putea extinde răspunsul la sancțiuni în sectorul spațial împotriva țărilor occidentale. 

El a menționat că acest lucru se va face dacă țările occidentale continuă să furnizeze arme Ucrainei și să admită 

declarații agresive împotriva Federației Ruse. Pe 4 martie, Rogozin a dispus să se sisteze pregătirile de la 

cosmodromul Baikonur pentru lansarea rachetei Soiuz-2.1b cu sateliți OneWeb. Potrivit acestuia, decizia a fost 

luată pe baza faptului că practic ''compania OneWeb nu a respectat cerințele noastre legale de a furniza informațiile 

necesare despre utilizarea sau neutilizarea sistemului în scopuri militare, în interesul Pentagonului și ale 

ministerelor militare ale țărilor membre NATO''. (www.interfax.ru - 12 martie) /vdraguta/sdm2 

BBC: Rușii nu mai pot retrage sume în valută  

RADOR (12 martie) - Banca Centrală a Rusiei restricționează, în continuare, accesul la valuta străină, în 

contextul în care depune eforturi pentru a opri devalorizarea rublei, care a pierdut mai mult de o treime din valoare 

de la invazia în Ucraina. Începând de astăzi, rușii care primesc transferuri de bani de la bănci străine vor putea să 

retragă numerar doar în ruble. Aceasta este o nouă măsură, pe lângă cea instituită miercuri de Banca Centrală, 

respectiv, limitarea retragerilor de numerar la nivelul de 10.000 de dolari. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 12 

martie, ora 8:04) /cstoica/sdm2   

INTERFAX: Membrii din conducerea Băncii VTB, Ghennadi Ziuganov și Viaceslav Volodin, 

vizați de sancțiunile SUA  

RADOR (12 martie) - Departamentul de Stat al SUA a anunțat noi sancțiuni aplicate împotriva conducerii 

băncii din Rusia Novikombank și VTB. Trezoreria SUA a anunțat impunerea de noi sancțiuni împotriva a zece 

foști și actuali membri ai Consiliului de administrație al Băncii VTB, a 12 deputați ai Dumei de Stat, precum și 

măsuri suplimentare împotriva omului de afaceri Viktor Vekselberg. Potrivit Trezoreriei SUA, ''toți cei zece 

membri ai Consiliului de administrație ai Băncii VTB au fost sancționați pentru că sunt fie acum, fie au fost în 

trecut manageri, înalți funcționari sau membri ai Consiliului de administrație (ai băncii), fie pentru că au lucrat în 

sectorul financiar, sectorul bancar al Rusiei''. Pe listă se regăsesc și Maksim Kondratenko, Olga Dergunova, Erkin 

Norov. Trezoreria SUA mai precizează că măsurile restrictive împotriva lui Viktor Vekselberg, introduse în 2018, 

se vor aplica în continuare și în conformitate  cu noul decret de sancțiuni al președintelui SUA ce vizează 

persoanele ''care desfășoară activități în domeniul tehnologiilor înalte, tehnologiilor esențiale, din economia rusă''. 

Departamentul de Stat al SUA a anunțat impunerea de sancțiuni împotriva soției și copiilor adulți ai lui Dmitri 

Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, precum și împotriva a 12 membri ai Dumei de 

Stat a Rusiei. Trezoreria SUA precizează faptul că sunt impuse sancțiuni împotriva președintelui Dumei de Stat a 

Federației Ruse, Viaceslav Volodin, liderului Partidului Comunist din Federația Rusă, Ghennadi Ziuganov, și a 

zece dintre colegii săi de partid: Leonid Kalașnikov, Vladimir Kașin, Iuri Afonin, Evgheni Bessonov, Nikolai 
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Kolomeițev, Aleksei Kurennoi, Ivan Melnikov, Dmitri Novikov, Nikolai Osadci și Kazbek Taisaev. 

(www.interfax.ru  - 12 martie) /vdraguta/sdm2 

REUTERS: Economia SUA este puternică, dar vor exista consecințe din cauza sancțiunilor impuse 

Rusiei  

RADOR (12 martie) - Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a declarat vineri că economia Statelor Unite 

este puternică, recunoscând în același timp că inflația este o problemă și că vor exista consecințe din cauza 

sancțiunilor impuse Rusiei în urma invaziei sale din Ucraina. Ea a mai spus că o politică monetară mai strictă 

pentru combaterea inflației ar putea provoca recesiune, adăugând însă că are încredere în capacitatea Rezervei 

Federale de a echilibra acest lucru. (REUTERS - 12 martie) /opopescu/dsirbu 

BBC: Hyundai suspendă contractul de sponsorizare cu Chelsea  

RADOR (12 martie) - Hyundai a anunțat că își suspendă sponsorizarea pentru Chelsea Football Club, după 

sancțiunile anunțate joi împotriva proprietarului Roman Abramovici. Gigantul auto a semnat un contract de 

sponsorizare de patru ani cu Chelsea în 2018, într-un acord estimat la valoarea de aproximativ 50 de milioane de 

lire sterline. „Hyundai a devenit unul dintre cei mai puternici parteneri în fotbal de-a lungul anilor, iar compania 

susține ca sportul să fie o forță pentru bine”, a spus compania într-un comunicat, care mai adaugă „Prin 

parteneriatul nostru cu Chelsea FC, suntem mândri susținători ai jucătorilor, suporterilor și fotbalului. Cu toate 

acestea, în circumstanțele actuale, am luat decizia de a suspenda activitățile noastre de marketing și comunicare 

cu clubul până la noi ordine”. (bbc.com - 12 martie, ora 20:30) /aboboc/avladucu 

TASS: Republica Moldova s-a adresat Germaniei și UE pentru sprijin financiar, din cauza 

afluxului de refugiați din Ucraina  

RADOR (12 martie) - Republica Moldova s-a adresat Germaniei și UE pentru sprijin financiar, din cauza 

afluxului de refugiați din Ucraina, a informat sâmbătă, prim-ministrul republicii, Natalia Gavrilița, după întâlnirea 

comună cu ministrul german de externe, Annalena Baerbock, și cu președintele republicii, Maia Sandu. "Am cerut 

ajutor financiar nerambursabil pentru sprijinirea bugetului țării, acest ajutor fiind necesar pentru menținerea 

nivelului de trai al populației și securitatea energetică ", a scris Gavrilița pe contul său de pe Facebook. "Am 

discutat despre gestionarea consecințelor economice, sociale și politice, generate de acțiunile militare din Ucraina. 

Am informat despre asistența acordată refugiaților de Guvernul Republicii Moldova. De asemenea, contăm pe 

sprijinul Republicii Moldova din partea Germaniei și a altor țări membre ale UE", a precizat Gavrilița. După cum 

transmite agenția de presă Tass, în acest moment în Republica Moldova se află 131 de mii de refugiați, inclusiv 

47 de mii de copii. În diferite raioane ale țării sunt deschise câteva zeci de puncte de primire, care acordă locuință 

temporară, hrană și mijloace de igienă. (www.tass.ru – 12 martie) /snicolau/ilapadat 

BNR: UE a fost de acord să ofere sprijin financiar țărilor care primesc refugiați ucraineni 

(premierul Bulgariei)  

RADOR (12 martie) - Premierul Bulgariei, Kiril Petkov, a participat la reuniunea informală a șefilor de stat 

și de guvern de la Versailles. După încheierea reuniunii, șeful cabinetului de la Sofia a declarat jurnaliștilor că 

liderii europeni au aprobat o propunere a Bulgariei de a înființa un fond mutual care să acopere costurile valului 

de refugiați din Ucraina. "Acești bani vor proveni din fonduri rămase din toate celelalte programe la nivelul Uniunii 

Europene. Cu alte cuvinte, acesta nu va fi un nou împrumut. Sumele despre care s-a vorbit sunt pentru început de 

ordinul a 10 miliarde de euro pentru Europa", a precizat Petkov. (www.bnr.bg - 12 martie) /ddaniela/sdm2 

BBC: Italia - Polițiștii au sechestrat cel mai mare iaht din lume, al cărui proprietar este un oligarh 

rus vizat de sancțiuni europene  

RADOR (12 martie) - Polițiștii italieni au sechestrat cel mai mare iaht din lume, la doar câteva zile după ce 

proprietarul vasului, afaceristul miliardar rus Andrei Igorevici Melnicenko, a fost plasat pe o listă de sancțiuni 

instituită de UE. Iahtul, care are o lungime de 143 de metri, se afla în portul Trieste. Superiahtul este estimat la o 
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valoare de aproximativ 530 de milioane de euro. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 12 martie, ora 12:05) 

/cstoica/sdm2/avladucu 

TASS: Polonia discută cu țările vecine posibilitatea restricționării circulației autocamioanelor în 

Federația Rusă și Republica Belarus  

RADOR (12 martie) - Autoritățile poloneze discută cu țările vecine posibilitatea restricționării circulației 

autocamioanelor cu mărfuri în Federația Rusă și Republica Belarus, fără a primi acordul UE pentru acest pas, a 

declarat la o conferință de presă ținută sâmbătă secretarul de presă al guvernului Poloniei, Petr Muller. Întrebat de 

perspectivele restricționării, acesta a declarat că "sancțiunile referitoare la restricționarea schimbului de mărfuri 

sunt adoptate printr-o hotărâre a Consiliului European". "În conformitate cu tratatele, astfel de hotărâri sunt luate 

de UE", a spus el. După cum a arătat oficialul polonez, din cauza lipsei de consens la nivel UE, se caută portițe de 

scăpare pentru a îngrădi această activitate. "Acest lucru este posibil numai dacă luăm o astfel de hotărâre în același 

timp cu alte țări din partea noastră de regiune". După cum a afirmat Muller, prim-ministrul polonez a discutat 

această chestiune cu omologul lituanian și se așteaptă o soluționare în orele care urmează. (www.tass.ru - 12 

martie) /snicolau/ilapadat 

XX. 4 Perspectiva socială 

TASS: Șeful Instagram, Adam Mosseri, a confirmat că rețeaua de socializare va fi blocată în Rusia 

pe 14 martie  

RADOR (12 martie) - Șeful Instagram, Adam Mosseri, a confirmat că rețeaua de socializare va fi blocată 

în Rusia pe 14 martie. Adam Mosseri a numit această decizie greșită. Șeful rețelei sociale americane Instagram, 

Adam Mosseri, a publicat o declarație în acest sens vineri, pe Twitter. ''Instagramul va fi blocat luni în Rusia'', a 

spus Mosseri, calificând decizia drept una greșită. În opinia sa, blocarea rețelei de socializare ''va priva 80 de 

milioane de utilizatori din Rusia de comunicare între ei și cu restul lumii''. El a mai susținut că aproximativ 80% 

dintre utilizatorii din Rusia sunt abonați la conturi din afara țării. Roskomnadzor, Agenția Federală de Monitorizare 

a Comunicațiilor, Mass-Media și Tehnologii Digitale, a decis vineri să finalizeze procedura de impunere a 

restricțiilor de acces la Instagram, începând de la miezul nopții din 14 martie. Autoritatea a explicat că a luat 

această decizie, deoarece utilizatorii activi de Instagram ''vor avea nevoie de timp pentru a-și transfera fotografiile 

și videoclipurile pe alte rețele de socializare, pentru a-și anunța contactele și abonații''. Roskomnadzor a decis să 

restricționeze accesul la Instagram în legătură cu răspândirea apelurilor de a comite acte violente împotriva rușilor, 

inclusiv a militarilor ruși. Procuratura Generală a Rusiei a cerut ca Meta Platforms Inc., care include rețelele sociale 

Facebook, Instagram și WhatsApp Messenger, să fie recunoscută ca organizație extremistă în Rusia și să i se 

interzică activitățile în Federația Rusă. În plus, din cauza suspiciunii de comitere a unor infracțiuni prevăzute de 

partea 2 a Art. 205.2 din Codul Penal al Federației Ruse (Propaganda teroristă) și partea 2 a Art. 282 din Codul 

Penal al Federației Ruse (Incitarea la ură și discriminare prin amenințare la violență), Procuratura Generală a trimis 

materiale Comitetului de investigații al Parchetului Federației Ruse pentru a demara urmărirea penală. Procuratura 

Generală a precizat că, potrivit datelor confirmate printr-o declarație a purtătorului de cuvânt al platformei Meta, 

Andy Stone, din 11 martie, în contextul evenimentelor din Ucraina, compania ridică temporar interdicția rețelelor 

sale sociale pentru rezidenții mai multor țări de a posta informații care conțin apeluri la violență împotriva 

cetățenilor ruși, inclusiv împotriva militarilor ruși. (Agenția de presă TASS - 12  martie) /vdraguta/sdm2/avladucu 

RRA: În România, numărul unic de urgență 112, disponibil pentru a prelua apeluri în limba 

ucraineană  

RADOR (12 martie) - În România, numărul unic de urgență 112 și linia specială destinată copiilor - 119 - 

sunt acum disponibile și pentru a prelua apeluri în limba ucraineană, iar la punctele de trecere a frontierelor au fost 

luate măsuri suplimentare pentru prevenirea traficului de persoane. Autoritățile române au lansat ieri și o nouă 

platformă online, pe care se centralizează ofertele de ajutor, în colaborare cu programatorii voluntari din cadrul 

comunității "Code for Romania", ce integrează inițiativa Guvernului "Ucraina - Împreună ajutăm mai mult!". Ea 

poate fi accesată atât de pe site-ul Executivului, gov.ro, cât și pe pagina dopomoha.ro, lansată, de asemenea, în 
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sprijinul refugiaților. "Dopomoha" înseamnă "ajutor" în ucraineană. Platforma are două secțiuni - una, destinată 

cererilor și ofertelor de alimente, produse de igienă, servicii și voluntariat, iar cea de-a doua este destinată cazării 

refugiaților. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 12 martie, ora 0:03) /dsirbu 

RRA: Refugiații din Ucraina, care intră în țară pe la vama Isaccea, vor beneficia de transport de 

gratuit la trecerea Dunării cu bacul  

RADOR (12 martie) - Refugiații din Ucraina, care intră în țară pe la vama Isaccea, vor beneficia de transport 

de gratuit la trecerea Dunării cu bacul și, în caz de nevoie, va fi asigurat transportul cu autocarele pe teritoriul 

României, potrivit Ministerului Transporturilor. În situații excepționale, autoritățile vor putea închiria avioane 

pentru transportul refugiaților. De asemenea, aceștia pot folosi trenurile CFR Călători pentru transport, iar în 

curând și pe cele ale operatorilor privați. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 12 martie, ora 8:07) /denisse 

RRA: România are suficiente stocuri de alimente și produse neperisabile, dau asigurări oficialii 

guvernamentali  

RADOR (12 martie) - România are suficiente stocuri de alimente și produse neperisabile, există suficientă 

marfă în depozite și în magazine, iar autoritățile sunt în contact permanent cu retailerii, a declarat astăzi purtătorul 

de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru. Și ministrul familiei, Gabriela Firea, spune că românii nu trebuie să se 

teamă că vor rămâne fără pâine și alte alimente pe masa din cauza conflictului militar din Ucraina. Majoritatea 

alimentelor s-au scumpit, din păcate, a scris pe Facebook Gabriela Firea, dar nu trebuie să ne panicăm la prima 

veste neverificată și să golim rafturile magazinelor. Și tot astăzi, ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat 

că avem stocuri de ulei până la noua recoltă și că la minister sunt în monitorizate zilnic stocurile de cereale, 

alimente și ulei. S-a iscat iarăși o mare isterie legată de faptul că România nu va mai avea ulei și toată lumea a dat 

o buluc în magazine; nu este nevoie să cumpărăm mai mult ulei decât avem nevoie - dă asigurări responsabilul de 

la agricultură. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 12 martie, ora 12:00) /dstanesc 

RRA: "We are One" - cel mai mare concert caritabil din România pentru refugiații ucraineni  

RADOR (12 martie) - Mai sunt câteva ore până la cel mai mare concert caritabil din România pentru 

refugiații ucraineni. În total, vor fi peste opt ore de muzică, iar toți banii strânși vor fi donați poporului ucrainean. 

Peste 35 de artiști români și străini vor urca pe scena de la Arena Națională din București, începând cu ora 16:00. 

Printre ei: Armin van Buuren, Tom Odell, Inna, Irina Rimes, Guess Who, Carla's Dreams, Vama sau Spike. Pe 

scena evenimentului caritabil "We are One" va fi și Jamala, o solistă din Ucraina, câștigătoare a Eurovision. Mai 

sunt bilete doar pe gazon, care pot fi cumpărate de pe site-ul concertului. Persoanele care dețin pașaport ucrainean 

vor intra gratuit. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 12 martie, ora 14:00) /csimion 

RRA: Concert caritabil pentru refugiații ucraineni  

RADOR (12 martie) - Peste 35 de artiști români și străini vor participa la cel mai mare concert caritabil din 

România pentru refugiații ucraineni, programat să înceapă la această oră pe Arena Națională din capitală. Printre 

ei: Armin van Buuren, Tom Odell, Inna, Irina Rimes, Guess Who, Carla's Dreams, Vama sau Spike. Pe scenă va 

fi și Jamala, o solistă din Ucraina, câștigătoare a concursului Eurovision. Evenimentul se va întinde pe durata a 

opt ore, iar toți banii strânși vor fi donați ucrainenilor care au fugit de război prin Crucea Roșie. Persoanele care 

dețin pașaport ucrainean vor intra gratuit. Cu această ocazie, Societatea de Transport București a anunțat că unele 

linii de transport în comun vor funcționa în această noapte cu program prelungit. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 12 martie, ora 16:01). /rpatulea/ilapadat/avladucu 

RRA: Aproximativ 16 mii de refugiați ucraineni au ajuns în România în ultimele 24 de ore  

RADOR (12 martie) - Refugiații ucraineni care fug din calea războiului continuă să sosească în România. 

Aproximativ 16 mii au ajuns în țara noastră în ultimele 24 de ore, în scădere cu peste 20% față de ziua precedentă. 

Poliția de Frontieră amintește că se lucrează la capacitatea maximă în toate vămile pe unde trec cei care fug de 

războiul din țara vecină. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 12 martie, ora 19:02). /rpatulea/ilapadat/avladucu 
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RRA: Numărul de ucraineni care au intrat în România de la începutul invaziei ruse depășește 

380.000  

RADOR (12 martie) - Numărul de ucraineni care au intrat în România de la începutul invaziei ruse depășește 

380.000; dintre aceștia peste 300.000 au părăsit deja țară pentru a ajunge în vestul Europei - arată datele oficiale. 

Refugiații se întâmpinați la granițe de voluntari, autorități locale și oameni obișnuiți, care le oferă tot sprijinul de 

care au nevoie. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 12 martie, ora 21:01) /lbadiu 

RRA: Acțiuni publice de solidaritate cu Ucraina în mai multe orașe din România  

RADOR (12 martie) - Mai multe acțiuni publice de solidaritate cu Ucraina au avut loc astăzi în marile orașe 

europene, dar și în România, la Iași, Cluj-Napoca, Piatra Neamț și Roman. Inițiativa a avut un puternic ecou și la 

Constanța, unde aproape 1.000 de oameni s-au strâns pe platoul din fața Prefecturii pentru a-și arăta sprijinul față 

de poporul ucrainean. La București, pe Arena Națională, are loc la această oră cel mai mare concert caritabil din 

România pentru refugiați. Printre artiștii care urcă pe scenă este și Jamala, o solistă din Ucraina, câștigătoarea 

concursului Eurovision. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 12 martie, ora 22:00) /atataru/avladucu 

RRA: Un nou convoi umanitar a ajuns la Cernăuți, în Ucraina  

RADOR (12 martie) - Un nou convoi umanitar a ajuns la Cernăuți, în Ucraina; este vorba despre 11 tiruri, 

camioane și autoutilitare cu alimente, produse de igienă și de strictă necesitate, medicamente și materiale tehnico-

sanitare. De la Cernăuți ajutoarele vor fi trimise mai departe oamenilor din zonele afectate de războiul din Ucraina, 

celor aflați în buncăre, stații de metrou, în subsolurile clădirilor ori spații de apărare improvizate din Kiev, Harkov 

și alte centre regionale ale țării. Organizatorii convoiului sunt Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și cea a Vadului, 

Feleacului și Clujului. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 12 martie, ora 23:01) /lbadiu 

RRA: Șeful diplomației israeliene, Yair Lapid, va vizita tabăra pentru refugiații ucraineni din 

orașul Siret, județul Suceava  

RADOR (12 martie) - Șeful diplomației israeliene, Yair Lapid, merge mâine în tabăra pentru refugiații 

ucraineni din orașul Siret, județul Suceava. Acolo a fost ieri și ministrul francez de interne, Gérald Darmanin, care 

a declarat că România va primi în continuare sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene în gestionarea crizei 

refugiaților de război. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 12 martie, ora 9:03:18) /dstanesc 

BBC: În Republica Moldova, fiecare al optulea copil este refugiat, anunță ministrul de externe 

Nicu Popescu  

RADOR (12 martie) - Peste 2,5 milioane de oameni au părăsit până în prezent Ucraina pentru a scăpa de 

război. Moldova a anunțat că fiecare al optulea copil de pe teritoriul său este, în prezent, un refugiat, în contextul 

în care zilnic sosesc noi oameni din Ucraina. Ministrul de externe din Republica Moldova, Nicu Popescu, a declarat 

pentru BBC că țara este în pragul unui colaps. Nicu Popescu a avertizat că țara sa este în pragul situației în care 

nu va mai putea să amenajeze amplasamente pentru adăpostirea refugiaților și nici nu va mai putea să le asigure 

condiții de găzduire. Numărul de refugiați aflați în Moldova este mic, după standardele regionale, respectiv puțin 

peste 100.000, însă acest număr reprezintă o creștere cu patru procente a populației țării. Dl Popescu a declarat 

pentru BBC că Moldova este cel vecinul cel mai fragil al Ucrainei, dispunând de cele mai puțin resurse financiare 

și cea mai redusă reziliență în privința securității, a sistemului sanitar și educației, relatează corespondentul BBC. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 12 martie, ora 8:04) /cstoica/sdm2 

TASS: UE va primi 2.500 din cei aproape 100.000 de refugiați ucraineni din Republica Moldova  

RADOR (12 martie) - Potrivit ministrului german de externe, Annalena Baerbock, Uniunea Europeană 

înțelege că acest lucru nu este suficient. Uniunea Europeană va primi 2.500 de refugiați ucraineni din cei peste 

100.000 de refugiați care se află în momentul de față în Republica Moldova, a declarat sâmbătă ministrul german 

de externe, Annalena Baerbock, la o conferință de presă comună susținută cu viceprim-ministrul Republicii 

Moldova și ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicolae Popescu. "Republica Moldova nu este 
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singură în această situație de criză. UE și țara mea sunt solidare cu dumneavoastră. Ieri am decis să primim 2.500 

de refugiați ucraineni care au ajuns în țara dumneavoastră. Înțelegem că acest lucru nu este suficient", a spus ea, 

menționând că aproape 300.000 de refugiați au ajuns în Republica Moldova, dintre care o treime au rămas pe 

teritoriul republicii. Ministrul german de externe a mai spus că, în legătură cu afluxul de refugiați, Guvernul 

Republicii Moldova va primi o asistență de cinci milioane de euro de la Uniunea Europeană și trei milioane de 

euro de la Guvernul german, care se vor adăuga celor 37 de milioane de Euro deja promise pentru a fi acordate în 

acest an. La rândul său, Popescu a subliniat că ''autoritățile de la Chișinău vor continua să ajute refugiații din 

Ucraina care se află în țară sau o tranzitează'', dar a cerut ajutor UE, întrucât republica se luptă să facă față acestui 

flux. În prezent, în țară sunt 131.000 de refugiați, inclusiv 47.000 de copii, pentru care au fost deschise câteva zeci 

de centre în diferite zone, li se asigură temporar locuințe, alimente și produse de igienă. Cu toate acestea, după o 

scurtă perioadă, majoritatea acestor oameni din Ucraina pleacă în România și în alte țări UE: două treimi dintre 

refugiați au făcut-o deja. Pe 17 februarie, situația pe linia de contact din Donbas a escaladat. În așa-zisele republici 

populare Donețk și Luhansk au fost semnalate cele mai intense bombardamente din Ucraina, din ultimele luni. Pe 

21 februarie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat recunoașterea suveranității lor. Pe 24 februarie, Putin a 

anunțat că, drept răspuns la un apel al liderilor așa-ziselor republici din Donbas, a decis să conducă o operațiune 

militară specială. El a subliniat că planurile Moscovei nu includ ocuparea teritoriilor ucrainene, scopul fiind 

demilitarizarea și denazificarea acestei țări. (Agenția de presă TASS - 12  martie) /vdraguta/sdm2/avladucu 

REUTERS: Germania va prelua refugiați din Republica Moldova printr-un coridor ce va fi 

înființat în România (Annalena Baerbock)  

RADOR (12 martie) - Germania va prelua 2.500 de refugiați care au fugit din Ucraina în Republica 

Moldova, a anunțat sâmbătă ministrul german de externe, Annalena Baerbock, declarație făcută în contextul în 

care eforturile estului Europei de a ajuta refugiații sunt tot mai dificile. Numărul refugiaților care au fugit din 

Ucraina de când Rusia și-a lansat invazia, pe 24 februarie, a depășit în prezent pragul de 2,5 milioane, iar unele 

orașe din estul Europei rămân fără locuri de cazare. Baerbock a declarat, la finalul unei întâlniri la Chișinău cu 

omologul său moldovean, că Germania s-a angajat să ajute vecinii Ucrainei să îngrijească refugiații și că va înființa 

un coridor prin România pentru a aduce oamenii în Germania, în principal cu autobuzul. "Europa și țara noastră 

sunt solidare cu voi, vom prelua refugiați de la voi", a declarat dna ministru Baerbock. Peste 270.300 de persoane 

au trecut în Moldova din Ucraina, dintre care aproximativ 105.000 au rămas în țară. În Germania, au fost 

înregistrați până în prezent aproximativ 109.183 de refugiați, a anunțat vineri Ministerul german de Interne, iar 

germanii au oferit până la 300.000 de reședințe particulare pentru a-i găzdui. (REUTERS - 12 martie) 

/cstoica/sdm2 

BNR: Peste 33.000 de refugiați ucraineni se află în Bulgaria  

RADOR (12 martie) - Sâmbătă a avut loc primul briefing al Grupului Operațional de Coordonare format în 

cadrul guvernului de la Sofia, care planifică și organizează acțiunile instituțiilor statului pentru evacuarea și cazarea 

refugiaților sosiți în Bulgaria ca urmare a războiului din Ucraina. Din data de 24 februarie, când a început conflictul 

militar, un total de 69.735 de cetățeni ucraineni au intrat în Bulgaria, în țară aflându-se în prezent 33.516 de 

refugiați, dintre care o treime sunt copii. 1.100 sunt cazați în baze de stat și municipale, iar 2.500 în hoteluri. Unii 

dintre cetățenii ucraineni care au intrat în Bulgaria au ales să plătească pe cont propriu cazarea în hoteluri. 

Coordonatorul grupului, Kalina Konstantinova, a subliniat că ceea ce se întâmplă acum se petrece pentru prima 

dată în UE și, pentru prima dată, Directiva privind protecția temporară este activată în toate statele membre. 

"Prioritatea guvernului bulgar este securitatea. Datoria noastră este să ajutăm oamenii care fug de ororile 

războiului. 40 de leva (circa 20 de euro) este suma pe zi pentru un refugiat care va fi oferită hotelierilor din țara 

noastră", a declarat Konstantinova. Consilierul cabinetului prim-ministrului, reprezentantul grupului de 

coordonare, Valeri Racev, a anunțat că modelul de acordare a protecției temporare a fost deja schimbat, fiind 

deschise puncte de recepție preliminară. Capacitatea hotelurilor în acest moment este de 40 de mii de locuri, se 

colectează și date despre capacitatea bazelor de stat și municipale. Săptămâna viitoare, cel mai probabil luni, 

documentele pentru statutul de protecție temporară vor fi completate la punctele de trecere a frontierei și se va 

elibera un card celor care doresc. Pentru ucrainenii care au ajuns deja în diferite orașe, statutul de protecție 

temporară poate fi solicitat și prin intermediul Direcțiilor regionale de poliție, unde își au reședința în prezent. 
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Voluntarii vor colecta alimente și produse sanitare pentru refugiați la Muzeul de Artă Contemporană din Sofia 

până duminică, la inițiativa angajaților Galeriei Naționale de Artă. Ajutoarele merg către Centrul "Uși Deschise 

pentru Ucraina". (www.bnr.bg - 12 martie) /ddaniela/sdm2 

MTI: Annalena Baerbock: Refugiații ucraineni din Republica Moldova vor fi transportați pe calea 

aerului  

RADOR (12 martie) - Autoritățile de la Berlin colaborează cu partenerii săi internaționali în vederea 

realizării unui pod aerian pentru transportul refugiaților ucraineni care au sosit în Republica Moldova - a anunțat 

sâmbătă ministrul german de externe, Annalena Baerbock. După întrevederea de la Chișinău cu ministrul de 

externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, șefa diplomației germane a spus că Guvernul Germaniei 

intenționează, pentru început, să transporte din Republica Moldova direct în Germania 2.500 de refugiați ucraineni. 

Printre planuri figurează zboruri de la București cu refugiați aduși în România cu autobuze, pe așa-numite 

coridoare verzi, precum și zboruri direct de la Chișinău. Uniunea Europeană a acordat Republicii Moldova un 

ajutor de urgență de 5 milioane de euro, iar Germania a acordat alte 3 milioane - a precizat Annalena Baerbock. 

Aceste fonduri reprezintă o suplimentare a celor 37 de milioane de euro pe care Ministerul Federal al Dezvoltării 

le-a alocat Republicii Moldova ca sprijin economic. Totodată, Serviciul Federal de Ajutor Tehnic a trimis paturi 

de campanie, saci de dormit, corturi, instalații de încălzire și alimente. Potrivit lui Nicu Popescu, Republica 

Moldova a primit aproximativ 300.000 de refugiați din Ucraina, din care peste 100.000 încă se mai află pe teritoriul 

țării. (MTI - 12 martie) /ademeny/sdm2 

TASS: În Cipru s-a desfășurat o acțiune în sprijinul acțiunilor Rusiei în Ucraina  

RADOR (12 martie) - Manifestația în sprijinul acțiunilor Rusiei în Ucraina, s-a desfășurat sâmbătă în 

capitala cipriotă, Nicosia, transmite corespondentul agenției Tass. După ora 12:00 (ora locală), pe strada din fața 

Ambasadei Rusiei au început să se adune adversari ai acuzațiilor la adresa Moscovei, aduse de politicienii 

occidentali și care apar în paginile din presă. Zeci de participanți la acțiune țineau în mâini pancarte și steaguri 

rusești, așezau pe gardul ambasadei bannere și pancarte cu lozinci precum "Rusia spune adevărul", "Rusia, noi 

suntem cu tine", "Nu NATO în Ucraina și în Cipru". Dintre organizatorii acțiunii amintim Uniunea greco-slavă, 

recent creată, al cărui reprezentant, Andreas Hristofi, a declarat pentru Tass: "Ne-am adunat aici pentru a ne 

exprima sprijinul pentru Rusia, ale cărei cereri nu au mai fost auzite în lume de atâția ani". După cum a declarat 

Hristofi, "operațiunea militară a Federației Ruse în Ucraina a fost necesară pentru a pune capăt neonazismului 

european, care acum se dezvoltă puternic". "Este timpul să oprim toate acestea", a spus Hristofi și a adăugat că nu 

vede altă forță, în afară de Rusia, care să poată face față acestei sarcini. Hristofi și-a exprimat convingerea că 

părerea participanților la acțiunea de astăzi în sprijinul Federației Ruse este împărtășită de mai mult de jumătate 

dintre locuitorii Ciprului. Un alt participant la acțiune Mihail Filaniotis, conducătorul grupului de traducători în 

limba greacă a lucrării în mai multe volume "Marea Victorie", și-a exprimat nedumerirea de ce Rusia este supusă 

acum unor sancțiuni dure, iar Statele Unite, de la care, după părerea sa, pornește "răul internațional", nu au fost 

niciodată responsabile pentru participarea la războaiele din Iugoslavia, Irak, Libia, Afganistan, Yemen, Vietnam 

și Coreea. Filaniotis a subliniat că cineva trebuie să oprească Washingtonul și a adăugat că "Rusia va salva lumea". 

Între participanții la acțiune au fost și reprezentanți ai comunității turce din Cipru, precum și mulți reprezentanți 

ai comunității rusești de pe insulă, inclusiv originari din Donbas și Transnistria. (www.tass.ru - 12 martie) 

/snicolau/ilapadat/avladucu 

BBC: 1,6 milioane de ucraineni au trecut în Polonia de la începutul războiului  

RADOR (12 martie) - Peste 1,6 milioane de oameni au trecut din Ucraina în Polonia de la începutul 

războiului, a transmis Agenția poloneză de grăniceri. Nu toți acești refugiați se mai află în prezent în Polonia. 

Maciek Duszczyk, prorectorul pentru cercetare la Universitatea din Varșovia, estimează că aproximativ un milion 

de refugiați au rămas în Polonia, iar restul au plecat în alte țări. Numărul de persoane care au trecut astăzi granița 

până la ora 14:00 GMT a fost de 46.400 - în creștere cu 4% față de vineri, a mai scris agenția pe Twitter. (bbc.com 

- 12 martie, ora 20:00) /aboboc/atataru 
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BBC: Parlamentul Poloniei a aprobat o lege care va permite refugiaților ucraineni să trăiască și să 

muncească pe teritoriul țării  

RADOR (12 martie) - Parlamentul Poloniei a votat o legislație de urgență care permite ucrainenilor care fug 

de război să trăiască și să muncească în Polonia pentru 18 luni. Refugiații vor primi dreptul de acces la servicii 

medicale gratuite, educație și beneficii sociale. Odată înregistrați, legea va permite ucrainenilor să își extindă 

șederea până la 3 ani. Aproximativ 1 milion de refugiați au rămas în Polonia. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 12 

martie, ora 20:00) /aboboc/atataru 

INTERFAX: Albumele Pink Floyd și piesele lui David Gilmour vor fi retrase de pe platformele 

digitale din Rusia și din Belarus  

RADOR (12 martie) - O parte dintre albumele muzicale ale formației Pink Floyd și înregistrările solo ale 

unuia dintre membrii săi, David Gilmour, vor fi retrase de pe platformele digitale din Belarus și din Rusia, relatează 

pe contul oficial de Twitter trupa rock britanică. ''Pentru ca împreună cu întregul mapamond să condamnăm ferm 

invazia Rusiei asupra Ucrainei, producțiile Pink Floyd din 1987 și toate înregistrările solo ale lui David Gilmour 

sunt retrase de la toți furnizorii de muzică digitală din Rusia și din Belarus, începând de astăzi'', se specifică în 

comunicatul postat pe Twitter. Decizia nu se aplică albumelor înregistrate de trupă înainte de 1987. În special, 

albumele ''The Dark Side of the Moon'', ''Wish You Were Here'' și ''The Wall'', care au adus faima mondială a 

trupei Pink Floyd și care au fost înregistrate în anii 1970. Grupul a fost fondat pe la mijlocul anilor 1960. 

(www.interfax.ru  - 12 martie) /vdraguta/sdm2 

BBC: Rușii nu mai pot retrage sume în valută  

RADOR (12 martie) - Banca Centrală a Rusiei restricționează, în continuare, accesul la valuta străină, în 

contextul în care depune eforturi pentru a opri devalorizarea rublei, care a pierdut mai mult de o treime din valoare 

de la invazia în Ucraina. Începând de astăzi, rușii care primesc transferuri de bani de la bănci străine vor putea să 

retragă numerar doar în ruble. Aceasta este o nouă măsură, pe lângă cea instituită miercuri de Banca Centrală, 

respectiv, limitarea retragerilor de numerar la nivelul de 10.000 de dolari. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 12 

martie, ora 8:04) /cstoica/sdm2 

13 Martie (Duminică) 

XXI.1 Perspectiva politică  

TASS: Crearea zonei de interdicție aeriană deasupra Ucrainei poate conduce la izbucnirea celui 

de-Al Treilea Război Mondial (Borrell) 

RADOR (13 martie) - Crearea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei ar putea duce la izbucnirea 

celui de-Al Treilea Război Mondial, a opinat Înaltul Reprezentant pentru probleme externe și politica de securitate 

al UE, Josep Borrell, într-un interviu acordat ziarului "El Periodico". "Când cineva cere o zonă de interdicție 

aeriană, acest lucru presupune capacitatea și disponibilitatea de a doborî avioanele rusești care o violează", a 

menționat șeful diplomației UE. "Asta ar însemna extinderea conflictului până la Al Treilea Război Mondial și, 

evident, nu vrem să facem asta". "Sancțiunile nu pot opri războiul într-o clipă, dar pot slăbi economia rusească, 

lucru care va costa scump Rusia", a afirmat Borrell. "Ceea ce se petrece în sistemul politic din Rusia este problema 

rușilor. Noi nu introducem sancțiuni împotriva Rusiei pentru a schimba regimul ei politic", a mai spus Borrell. 

(www.tass.ru - 13 martie) /snicolau/gpodea 

REUTERS: Rusia se bazează pe China pentru a putea face față sancțiunilor occidentale, declară 

ministrul de finanțe Anton Siluanov 

RADOR (13 martie) - Rusia a anunțat duminică faptul că se bazează pe China pentru a putea să facă față 

loviturii suferite de economia sa din cauza sancțiunilor occidentale, în urma cărora aproape jumătate din rezervele 

sale de aur și valută sunt înghețate. "O parte din rezervele noastre de aur și de schimb valutar le deținem în moneda 
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chineză, în yuan. Și vedem ce presiune exercită țările occidentale asupra Chinei, pentru a limita comerțul reciproc 

cu China. Desigur, există presiuni pentru a limita accesul la acele rezerve", a declarat ministrul rus de finanțe, 

Anton Siluanov. "Dar cred că parteneriatul nostru cu China ne va permite în continuare să menținem cooperarea 

pe care am realizat-o și nu numai să o menținem, ci și să o creștem, într-un mediu în care piețele occidentale se 

închid." Țările occidentale au impus sancțiuni fără precedent asupra sistemului financiar și corporativ al Rusiei, 

de când a invadat Ucraina, pe 24 februarie, în cadrul a ceea ce Rusia numește a fi «o operațiune militară specială». 

Comentariile făcute de Siluanov în timpul unui interviu televizat au marcat cea mai clară declarație de până acum 

din partea Moscovei, respectiv că va căuta ajutor din partea Chinei pentru a amortiza impactul sancțiunilor. Cele 

două țări și-au consolidat cooperarea în ultima vreme, deoarece ambele au fost supuse unor puternice presiuni 

occidentale în privința drepturilor omului și a unei game de alte probleme. Președintele rus, Vladimir Putin, și 

președintele chinez, Xi Jinping, s-au întâlnit la Beijing la 4 februarie și au anunțat un parteneriat strategic, despre 

care au spus că are ca obiectiv contracararea influenței Statelor Unite, descriind acest parteneriat drept o prietenie 

fără limite. Pentru economia rusă, sancțiunile asupra rezervelor de stat au devenit dintre cele mai dureroase măsuri. 

În urmă cu o lună, Siluanov declara că Rusia va putea rezista sancțiunilor datorită rezervelor sale abundente și că 

se gândește chiar să ofere euroobligațiuni investitorilor străini odată ce volatilitatea pieței se va diminua. Duminică, 

ministrul a spus că sancțiunile au înghețat aproximativ 300 de miliarde de dolari din cele 640 de miliarde de dolari 

pe care Rusia le deține în rezervele sale de aur și valută. Siluanov a mai spus că Rusia își va îndeplini obligațiile 

datorate de stat și va plăti în ruble creditorilor până când rezervele de stat vor fi dezghețate. (REUTERS - 13 

martie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Un delegat rus a declarat că s-au înregistrat progrese semnificative în negocierile cu 

Ucraina (RIA) 

RADOR (13 martie) - Agenția de presă RIA a transmis că unul dintre membrii delegației ruse la discuțiile 

cu Ucraina a declarat duminică faptul că s-au făcut progrese semnificative și că este posibil ca delegațiile să ajungă 

în curând la "o poziție comună". Potrivit agenției de presă RIA, Leonid Slutsky a comparat starea discuțiilor de 

acum cu situația la care erau la început, iar acesta spus că s-a înregistrat "un progres substanțial". (REUTERS - 13 

martie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Este posibil ca delegațiile să ajungă în curând la un proiect de acord, susține un delegat 

rus la convorbirile cu Ucraina 

RADOR (13 martie) - Un delegat rus din cadrul discuțiilor cu Ucraina a fost citat duminică spunând că s-

au făcut progrese semnificative și că este posibil ca delegațiile să ajungă în curând la un proiect de acord, fără însă 

a preciza elementele prevăzute în posibilul proiect de acord. Agenția de presă RIA l-a citat pe Leonid Slutsky care 

a comparat starea discuțiilor de acum cu situația de la debutul convorbirilor și a spus că s-a înregistrat "un progres 

substanțial". Comentariile au fost făcute în cea de-a 18- zi a războiului care a început când forțele ruse au invadat 

Ucraina, pe 24 februarie, Kremlinul etichetând-o drept "o operațiune militară specială". "Conform așteptărilor 

mele personale, acest progres se poate transforma în zilele următoare într-o poziție comună a ambelor delegații, în 

documente ce pot fi semnate", a declarat Slutsky. Nu se cunoaște clar care ar putea fi obiectivul unor astfel de 

documente. Ucraina a transmis că este dispusă să negocieze, dar nu să se predea și nici să accepte un ultimatum. 

Trei runde de discuții între cele două părți din Belarus, dintre care cea mai recentă desfășurată lunea trecută, au 

avut ca temă principală problemele umanitare și au dus la deschiderea limitată a unor coridoare pentru ca civilii 

să poată scăpa din calea războiului. Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că au avut loc unele "schimbări 

pozitive" în discuții, dar nu a detaliat. Sâmbătă, Kremlinul a declarat că discuțiile dintre oficialii ruși și ucraineni 

au continuat "în format video". (REUTERS - 13 martie) /cstoica/sdm2 

TASS: Dmitri Peskov a anunțat că negocierile dintre Rusia și Ucraina vor continua la 14 martie 

prin legătură video 

RADOR (13 martie) - Negocierile ruso-ucrainene vor continua luni, 14 martie, prin legătură video, a anunțat 

Agenției TASS secretarul de presă al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov. "Da", a răspuns reprezentantul 

Kremlinului la întrebarea dacă discuțiile de mâine vor avea loc în formatul unor videoconvorbiri. (www.tass.ru - 

13 martie) /ssirbu/ilapadat 
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RRA: Kremlinul nu exclude o întâlnire între președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski 

RADOR (13 martie) - Kremlinul nu exclude o întâlnire între președinții Vladimir Putin și Volodimir 

Zelenski, iar negociatorii ucraineni și ruși vorbesc despre progrese în negocieri într-un moment în care eforturile 

diplomatice se intensifică în ciuda continuării luptelor. Consilierul președintelui ucrainean, Mihailo Podoliak, a 

spus că Moscova a încetat să lanseze ultimatumuri și a început să asculte propunerile Kievului. Între timp, 

deputatul rus, Leonid Sluțki, membru al delegației de negociatori, a vorbit despre progrese substanțiale. Potrivit 

corespondentului nostru la Moscova, Alexandr Beleavschi, deputatul rus a mai spus că este posibil ca în zilele 

următoare să fie convenite pentru semnare unele documente. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Dmitri Peskov, 

a confirmat în această seară că negocierile între cele două delegații vor continua mâine, prin videoconferință. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 martie, ora 22:00) /csimion 

BBC: Președintele Zelenski a discutat cu premierul israelian despre posibile negocieri de pace 

RADOR (13 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a vorbit cu premierul 

israelian Naftali Bennett și a discutat despre perspectivele unor discuții de pace pentru a pune capăt conflictului 

cu Rusia. Zelenski a spus într-o postare pe Twitter că cei doi "au vorbit despre agresiunea Rusiei și despre 

perspectivele negocierilor de pace". El a adăugat că a cerut, de asemenea, ajutorul lui Bennett pentru a asigura 

"eliberarea primarului captiv din Melitopol". Un purtător de cuvânt al lui Bennett a declarat pentru BBC că 

conversația a durat peste o oră și "a tratat modalități de a opri luptele din Ucraina și eforturile pe care Israelul le 

face în această chestiune". (bbc.com - 13 martie, ora 00:00) /aboboc/atataru 

RRA: Volodimir Zelenski afirmă că Moscova are o nouă tactică în negocierile ruso-ucrainene 

RADOR (13 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut ieri liderilor Franței, Germaniei 

și Israelului, cu care a avut convorbiri telefonice, să intervină pentru eliberarea lui Ivan Fedorov, primarul orașului 

Melitopol, arestat vineri de ocupanții ruși, care îl acuză de acte teroriste. Liderul de la Kiev a mai spus că Ucraina 

lucrează alături de Comisia Europeană pentru accelerarea aderării sale la Uniunea Europeană, dar a deplâns faptul 

că membrii NATO nu au căzut de acord asupra primirii țării sale în alianță. Volodimir Zelenski a subliniat că 

Moscova are o nouă tactică în negocierile ruso-ucrainene, abordând subiecte concrete, în loc să lanseze 

ultimatumuri. Pe de altă parte, Zelenski a spus că Occidentul nu este suficient de implicat în negocierile de pace. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 martie, ora 1:02) /atataru 

TASS:Vicepremierul Vreșciuk a condus statul-major ucrainean pentru comunicarea cu prizonierii 

RADOR (13 martie) - Guvernul Ucrainei a creat un stat-major de coordonare pentru problemele comunicării 

cu prizonierii de război. Șeful acestui stat-major a fost numit vice-prim-ministrul pentru problemele reintegrării 

teritoriilor necontrolate ale Ucrainei, Irina Vereșciuk - a comunicat, astăzi, publicația "Ukrainskaia pravda", citând 

o hotărâre de guvern. Din componența statului-major fac parte reprezentanți ai ministerelor de profil, ai 

departamentelor coercitive, precum și consilierul șefului Biroului președintelui Ucrainei. (www.tass.ru  - 13 

martie) /snicolau/lalexandrescu 

BBC: Rusia încearcă să creeze noi pseudorepublici în Ucraina, afirmă președintele Volodimir 

Zelenski 

RADOR (13 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia încearcă să creeze 

noi pseudorepublici în Ucraina, pentru a dezintegra această țară. În cel mai recent discurs adresat națiunii, domnul 

Zelenski a cerut regiunilor ucrainene să nu repete experiența regiunilor estice Donețk și Lugansk, unde separatiștii 

proruși au început să lupte împotriva forțelor ucrainene, în 2014. El s-a referit, în special, la orașul Herson, ocupat 

de forțele ruse, unde Consiliul Regional a votat în sprijinul unei rezoluții ce afirmă că orașul rămâne al ucrainenilor. 

"Ocupanții din regiunea Herson încearcă să repete experiența tristă a formării unor pseudorepublici. Oficialii locali 

sunt șantajați, parlamentarii sunt supuși presiunilor. Ei caută oameni pe care să îi mituiască, pentru a organiza așa-

numita republică populară Herson", a spus Zelenski. El a adăugat că duminică urmează să ajungă transporturile 

umanitare în orașul Mariupol, asediat de forțele ruse. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 13 martie, ora 7:00) 

/mbrotacel/cpodea 
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RBC: Ucraina și Rusia se apropie de un compromis - consideră un consilier din cancelaria 

prezidențială de la Kiev 

RADOR (13 martie) - Mihailo Podoliak, membru al delegației Ucrainei la discuțiile cu Rusia și consilier al 

șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev, a declarat că retorica Rusiei la negocieri s-a schimbat mult în ultimele 

zile. Podoliak consideră că părțile se apropie de un compromis. "Partea rusă privește deja situația într-un mod mult 

mai adecvat" - a subliniat consilierul, adăugând, totuși, că ar trebui să mai treacă ceva timp pentru ca Rusia să 

înțeleagă pe deplin situația în care se află. (www.rbc.ua - 13 martie) /sdan/cpodea 

RBC: Ambasadorul UE la Kiev, despre intenția rușilor de a înființa "Republica Populară 

Herson": "Corespunde tradițiilor ruso-sovietice" 

RADOR (13 martie) - Ambasadorul Uniunii Europene în Ucraina, Matti Maasikas, a comentat intențiile 

Kremlinului de a crea o așa-numită republică populară în Herson. Potrivit diplomatului, aceste încercări sunt în 

concordanță cu tradiția ruso-sovietică veche de un secol. "Trebuie să urmărim îndeaproape situația din Herson. 

Încercările de a crea orice fel de republică populară, 'Republica Populară Herson sau altceva corespunde cu 

adevărat tradiției ruso-sovietice vechi de un secol de a crea pretexte 'politice' pentru a obține o presupusă 'baza 

legală' în vederea agresiunii ulterioare sau împărțirii țării" - a scris diplomatul pe Twitter. (www.rbc.ua - 13 martie) 

/sdan/cpodea 

REUTERS: Ucraina lucrează cu Israel și cu Turcia pentru a stabili cadrul unor convorbiri cu 

Rusia (Mihailo Podoliak) 

RADOR (13 martie) - Ucraina lucrează cu Israel și cu Turcia, în calitate de mediatori, pentru a finaliza 

cadrul și locul unor negocieri pentru pace cu Rusia, a declarat, duminică, Mihailo Podoliak, consilier prezidențial 

și negociator ucrainean. "Când se va rezolva, va avea loc o întâlnire. Cred că nu va dura mult să ajungem acolo", 

a declarat Podoliak, la televiziunea națională. (REUTERS - 13 martie, ora 13:06) /mbrotacel/gpodea 

TASS: Pozițiile Federației Ruse și Ucrainei la negocieri s-au apropiat (Çavușoğlu) 

RADOR (13 martie) - Ministrul de externe al Turciei, Mevlüt Çavușoğlu, și-a exprimat astăzi punctul de 

vedere, potrivit căruia pozițiile Federației Ruse și Ucrainei în cursul negocierilor s-au apropiat în câteva probleme. 

"Între părți continuă negocieri serioase. Fiind țară neutră, Turcia are încredere în ambele părți. Există divergențe 

în privința viitorului statut al Ucrainei, de membră NATO sau de țară neutră. Remarcăm că în legătură cu o serie 

de probleme pozițiile părților s-au apropiat", a afirmat Çavușoğlu, în cursul discursului rostit, astăzi, la Forumul 

diplomatic din Antalya. (www.tass.ru  - 13 martie) /snicolau/schelaru 

REUTERS: Avocatul Poporului din Ucraina a acuzat Rusia că a folosit muniție interzisă cu fosfor 

într-un atac asupra orașului Popasna 

RADOR (13 martie) - Avocatul Poporului din Ucraina a acuzat duminică Rusia că a folosit muniție interzisă, 

cu fosfor, într-un atac executat noaptea asupra orașului Popasna, din regiunea Luhansk, din estul Ucrainei. Reuters 

nu a putut să verifice declarația Avocatului. Avocatul Poporului, Liudmila Denisova, a postat o fotografie care, 

potrivit domniei sale, indică presupusul atac, dar nu a precizat dacă Ucraina deține dovezi concrete. "Bombardarea 

unui oraș civil, de către atacatorii ruși, cu aceste arme, constituie o crimă de război și o crimă împotriva umanității, 

conform Convenției de la Roma", a precizat dna Denisova, într-o declarație postată în mediul online. (REUTERS 

- 13 martie) /cstoica/sdm2 

RBC: Reprezentant al președintelui Ucrainei, despre negocierile privind securizarea spațiului 

aerian: "Nu e totul pierdut" 

RADOR (13 martie) - Șeful adjunct al Biroului Președintelui de la Kiev, Igor Jovkva, a discutat la 

televiziunea TSN despre negocierile privind impunerea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, 

subliniind că reprezentanții Statelor Unite și ai NATO au declarat în repetate rânduri în discursurile lor că 

"închiderea cerului" deasupra teritoriului ucrainean ar putea duce la o confruntare directă cu Rusia, până la al 
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treilea război mondial. În acest sens, președintele Zelenski este de părere că NATO nu are curajul să se unească 

de dragul Ucrainei. Potrivit lui Igor Jovkva, reprezentanții Biroului Președintelui Ucrainei aud astfel de declarații 

de la diverși oficiali de rang înalt. "Din păcate, evident, nu este suficient curaj, hotărâre... Poate că ei se gândesc 

să stea deoparte, să nu se întâmple ceva. Dar deja s-a întâmplat, războiul se desfășoară în Europa de 18 zile. Prin 

urmare, nu vor putea să stea deoparte" - a remarcat Jovkva. Acesta a adăugat că autoritățile ucrainene propun și o 

altă variantă: Ucraina să primească fondurile necesare și își va securiza singură spațiul aerian. "Noi suntem 

flexibili, pentru că spunem în felul următor: dacă nu puteți asigura o zonă de interdicție aeriana deasupra teritoriului 

ucrainean, dați-ne fonduri pentru acest lucru, oferiți-ne sisteme de apărare antirachetă, pentru că le aveți, dați-ne 

avioane, avioane de vânătoare, pentru că le aveți" - a explicat șeful adjunct al cancelariei prezidențiale ucrainene. 

Potrivit acestuia, negocierile sunt încă în curs și încă nu e totul pierdut. "Nu e totul pierdut, negocierile sunt în curs 

de desfășurare, iar unele au destul de mult succes. Dar aș dori mai mult devotament, pentru ca țările să gândească 

în perspectivă și să înțeleagă că, protejând Ucraina astăzi, se protejează pe sine pentru ziua de mâine" - a adăugat 

Igor Jovkva. (www.rbc.ua - 13 martie) /sdan/sdm2 

RBC: Reprezentant al cancelariei prezidențiale ucrainene, despre posibilitatea unui atac asupra 

Kievului: Nu trebuie să vă faceți griji 

RADOR (13 martie) - Oleksi Arestovici, consilier al șefului cancelariei prezidențiale ucrainene, a declarat 

că, în acest moment, nu există nicio amenințare la adresa Kievului. "Nu trebuie să vă faceți deloc griji pentru Kiev. 

Toate forțele care se îndreptau spre Kiev au fost înfrânte. Au intrat în defensivă. Acum se plimbă pe jos prin sate, 

pentru că nu mai pot executa mișcări de trupe, nu mai au combustibil" - a explicat Arestovici situația din capitală. 

"Nu există nicio amenințare directă la adresa Kievului în acest moment și nu este vizibilă o astfel de amenințare 

în viitorul apropiat. La fel e și la Harkov, Sumî și Cernihv" - a adăugat consilierul. (www.rbc.ua - 13 martie) 

/sdan/ilapadat 

RBC: Kievul confirmă că următoarea rundă de negocieri cu Rusia va avea loc luni 

RADOR (13 martie) - Mihailo Podoliak, consilierul șefului cancelariei prezidențiale ucrainene, a confirmat 

că următoarea rundă de negocieri cu Rusia va avea loc pe 14 martie. Cu toate acestea, potrivit consilierului, 

"negocierile se desfășoară non-stop, iar mâine (luni, n.r.) va fi un rezumat". "Repet: Negocierile continuă non-stop 

prin videoconferință. Grupurile de lucru lucrează în permanență. Un număr mare de probleme necesită o atenție 

constantă. Luni, 14 martie, va avea loc o sesiune de negocieri pentru a rezuma rezultatele preliminare" - a explicat 

reprezentantul președinției Ucrainei. RBC amintește că, duminică, Moscova a anunțat o nouă rundă de negocieri 

cu Ucraina. Potrivit Kremlinului, discuțiile sunt programate pentru 14 martie. (www.rbc.ua - 13 martie) 

/sdan/ilapadat 

INTERFAX: Volodimir Zelenski a discutat cu președintele Consiliului European despre 

negocierile privind aderarea Ucrainei la UE 

RADOR (13 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat cu președintele Consiliului 

European, Charles Michel, despre consolidarea sprijinului financiar pentru Ucraina și a presiunilor de sancțiuni 

asupra Rusiei, precum și despre mersul procesului de negocieri privind aderarea Ucrainei la UE. "Am avut noi 

convorbiri internaționale. Am discutat cu președintele Consiliului European, Charles Michel, despre consolidarea 

sprijinului financiar pentru Ucraina /... /. O atenție deosebită a fost acordată procesului de negocieri privind 

aderarea Ucrainei la UE" - a scris Zelenski pe contul său de Twitter. În plus, președintele Ucrainei a anunțat că 

purtat convorbiri telefonice și cu premierii Marii Britanii și Cehiei, Boris Johnson și Petr Fiala. "Am avut 

convorbiri cu premierul britanic, Boris Johnson, și cu premierul ceh, Petr Fiala. /... /. Le-am mulțumit partenerilor 

mei pentru sprijinul lor important. Apreciem acest lucru" - a scris Zelenski. (www.interfax.ru - 13 martie) 

/ssirbu/ilapadat 

TASS: Convorbire telefonică Dmitro Kuleba - Antony Blinken privind ajutorul pentru Ucraina 

RADOR (13 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, și secretarul de stat american, Antony 

Blinken, au avut, duminică, o convorbire telefonică în timpul căreia au discutat despre ajutorul pentru Ucraina. 
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Șeful diplomației ucrainene a publicat anunțul în acest sens pe pagina sa de Twitter. "În timpul convorbirii cu 

secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, am coordonat viitorul ajutor pentru Ucraina. /... /. Suntem recunoscători 

Statelor Unite ale Americii pentru că s-au poziționat ferm de partea poporului ucrainean" - a scris acesta. 

(www.tass.ru - 13 martie) /ssirbu/ilapadat 

CNN: Ucraina a confirmat că luni va avea loc o nouă rundă de negocieri prin videoconferință între 

partea ucraineană și cea rusă 

RADOR (13 martie) - Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a confirmat că luni va avea loc 

o nouă rundă de negocieri cu partea rusă, prin videoconferință. Într-un mesaj postat pe Twitter, Mihailo Podoliak 

a subliniat: "Revin. Negocierile continuă non-stop în format de videoconferință. Grupurile de lucru funcționează 

permanent. Un mare număr de aspecte necesită atenție constantă. Luni, 14 martie, sesiunea de negocieri va avea 

loc pentru a revizui rezultatele preliminare..." (CNN INTERNATIONAL, 13 martie, ora 23:00) /mbaciu/ilapadat 

RRA: Premierul Nicolae Ciucă a discutat duminică, la București, cu ministrul israelian de externe, 

Yair Lapid 

RADOR (13 martie) - Premierul Nicolae Ciucă a discutat astăzi, la București, cu ministrul israelian de 

externe, Yair Lapid, despre agresiunea rusă din Ucraina. Premierul român a condamnat în termeni fermi această 

agresiune și a remarcat răspunsul puternic și unitar al Uniunii Europene și al NATO, pentru consolidarea flancului 

estic și garantarea securității. Oficialul israelian a felicitat România pentru sprijinul acordat cetățenilor israelieni 

care se refugiază din Ucraina și care vor să se repatrieze în Israel. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 

martie, ora 15:00) /amirea/sdm2 

RADOR: Convorbire telefonică între Zelenski și Iohannis 

RADOR (13 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, duminică seară, că a avut o 

discuție la telefon cu omologul său român, Klaus Iohannis. Într-un mesaj postat pe contul său de Twitter, Volodimir 

Zelenski a menționat că l-a informat pe Klaus Iohannis despre contracararea agresiunii ruse și despre crimele de 

război comise de Rusia, în special împotriva civililor. De asemenea, Zelenski a mulțumit pentru sprijinul acordat 

Ucrainei. "Separat, am discutat despre drumul nostru către UE" - a scris liderul de la Kiev. În același mesaj, 

Zelenski a menționat că a avut o discuție similară cu președintele Slovaciei, Zuzana Čaputová. /sdan/sdm2 

RRA: Convorbire telefonică între președinții României și Ucrainei 

RADOR (13 martie) - Președinții României și Ucrainei au discutat, în această seară, telefonic, anunță cei 

doi politicieni pe Twitter. Volodimir Zelenski notează că discuțiile s-au concentrat asupra modului în care poate 

fi contracarată agresiunea rusă, precum și crimele de război săvârșite de ruși, în special împotriva civililor din 

Ucraina. Klaus Iohannis scrie, la rândul său, că l-a asigurat pe președintele Zelenski de întregul sprijin pentru 

aderarea țării sale la Uniunea Europeană și l-a informat că hub-ul umanitar, creat în nordul României, la Suceava, 

în apropierea graniței cu Ucraina, a început să funcționeze și că primele ajutoare au început să fie livrate. 

Președintele Iohannis a mai dat asigurări că România va avea grijă de toți cetățenii ucraineni care ajung în țara 

noastră. Aproximativ 400.000 de cetățenii ucraineni au intrat în România de la începutul războiului declanșat de 

Rusia în Ucraina, dar doar aproximativ o cincime dintre aceștia au rămas aici. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 13 martie, ora 20:00). /rpatulea/ilapadat 

RRA: Ministrul italian de externe, Luigi Di Maio, se va întâlni luni la București cu ministrul 

Bogdan Aurescu 

RADOR (13 martie) - Ministrul italian de externe, Luigi Di Maio, vine luni la București, unde va fi primit 

de ministrul Bogdan Aurescu. Vizita șefului diplomației italiene are loc în contextul agresiunii militare ilegale a 

Rusiei asupra Ucrainei și al interesului Italiei de a sprijini eforturile de gestionarea crizei refugiaților ucraineni. În 

cadrul discuțiilor se va vorbi și despre eforturile pentru stoparea conflictului și sancțiunile la adresa Federației 

Ruse, se arată într-un comunicat de presă. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 martie, ora 22:45). 

/rpatulea/ilapadat 
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RRA: Vizită a ministrului israelian al afacerilor externe, Yair Lapid, la punctul de trecere a 

frontierei Siret 

RADOR (13 martie) - Ministrul israelian al afacerilor externe, Yair Lapid, a vizitat astăzi Punctul de Trecere 

a Frontierei Siret, unde a discutat cu autoritățile din România despre situația de la graniță. Oficialul le-a mulțumit 

personal celor care le sunt alături angajaților Ministerului israelian al Afacerilor Externe, care lucrează la Siret 

încă de la începutul conflictului pentru a-i ajuta pe refugiații din Ucraina. Ministrul Lapid a vizitat punctul de lucru 

al ambasadei și corturile autorităților și ale voluntarilor care le sar în ajutor zi și noapte celor care au fost nevoiți 

să își părăsească țara, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ambasadei Israelului în România. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 martie, ora 23:00) /csimion 

BBC: Parlamentul Poloniei a votat legea care permite ucrainenilor să trăiască și să muncească în 

țară 

RADOR (13 martie) - Parlamentul Poloniei a votat o legislație de urgență care permite ucrainenilor care fug 

de război să trăiască și să muncească în Polonia pentru 18 luni. Refugiații vor primi dreptul de acces la servicii 

medicale gratuite, educație și beneficii sociale. Ministrul economiei din Ucraina a vizitat un oraș din Polonia, 

pentru a se asigura că refugiații au condiții bune de trai. "Verificăm situația ucrainenilor care au plecat din țară. 

Sunt aproape două săptămâni și am vrut să vedem în ce condiții stau aici și vrem să asigurăm oamenii că vom 

continua să luptăm și vom învinge și toți cei de aici din Polonia se vor putea întoarce acasă", a declarat ea. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 13 martie, ora 00:00) /aboboc/atataru 

MTI: Gergely Gulyás l-a primit, la Budapesta, pe George Pataki 

RADOR (13 martie) - Șeful de Cabinet al premierului ungar, Gergely Gulyás, l-a primit, la Budapesta, pe  

George Pataki, a informat într-un comunicat Cancelaria premierului ungar, remis sâmbătă Agenției de Presă MTI. 

Potrivit comunicatului, fostul guvernator al statului New York și-a exprimat aprecierea sa pentru eforturile 

deosebite depuse de Guvernul ungar și de organizațiile de caritate pentru gestionarea situației refugiaților, care s-

a creat din cauza războiului ruso-ucrainean. La întâlnire au participat din partea ungară, pe lângă șeful de Cabinet 

al premierului ungar, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Alexandra Szentkirályi, și europarlamentarul Ernő 

Schaller-Baross, se mai arată în comunicat. (MTI - 13 martie) /rganciu/schelaru 

TASS: Marine Le Pen consideră că livrările de arme către Ucraina sunt limitrofe cu participarea 

la conflict 

RADOR (13 martie) - Deputatul Parlamentului francez, candidatul la alegerile prezidențiale din Franța din 

partea "Adunării Naționale", Marine Le Pen, consideră că livrarea de arme Ucrainei este la limită cu participarea 

la conflict. Ea a făcut această declarație, duminică, la postul de televiziune BFM. "Furnizarea de arme Kievului 

este limitrofă cu participarea la conflict" - a declarat Le Pen, subliniind că, în continuare, se pronunță pentru 

"retragerea Franței din comanda militară unificată a NATO". Răspunzând la o întrebare despre atitudinea ei față 

de sancțiunile împotriva Rusiei, ea a subliniat că "se opune acelor sancțiuni, ale căror prime victime vor fi 

francezii"."În ceea ce privește propunerile de stabilire a unui embargo total asupra furnizării de petrol și gaze 

rusești, un astfel de pas ar avea consecințe dezastruoase pentru consumatorii noștri" - a spus Le Pen. "Nu vreau să 

sacrific interesele francezilor, locurile de muncă ale acestora, economia franceză în ansamblu de dragul unor 

inițiative pe care le consider iresponsabile" - a subliniat aceasta. Potrivit afirmațiilor sale, "cel mai bunl mod de a 

ajuta Ucraina este obținerea păcii". Menționăm că, alegerile prezidențiale din Franța vor avea loc în două tururi - 

pe 10 și 24 aprilie. Potrivit sondajelor sociologice, Marine Le Pen ocupă locul al doilea în clasamentul candidaților, 

după actualul președinte Emmanuel Macron, care candidează pentru un al doilea mandat. (www.tass.ru - 13 martie) 

/ssirbu/sdm2 
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REUTERS: Marea Britanie va găzdui lideri din Țările Baltice și nordice, pentru a găsi o modalitate 

de a izola Rusia 

RADOR (13 martie) - Premierul britanic Boris Johnson va găzdui lideri din țările aflate în nord-vestul 

Rusiei, săptămâna viitoare, pentru a discuta modurile în care pot reacționa față de invazia președintelui Putin în 

Ucraina, inclusiv noi moduri de a izola economia Rusia. Liderii țărilor din Forța Expediționară Comună (JEF), un 

grup condus de Marea Britanie și alcătuit din Danemarca, Estonia, Finlanda și Islanda, Letonia, Lituania, Țările 

de Jos, Norvegia și Suedia, urmează să se întrunească marți la Londra. Liderii urmează să stabilească noi exerciții 

în nordul Oceanului Atlantic și în Marea Baltică și vor discuta despre războiul din Ucraina și securitate, a declarat 

biroul premierului Johnson. "Securitatea europeană a fost zguduită de atacul Rusiei asupra Ucrainei și, alături de 

partenerii noștri, vom lua măsuri pentru a ne asigura că vom deveni mai puternici și mai uniți decât înainte", a 

declarat Johnson. "Asigurarea că putem răspunde amenințărilor lui Putin trebuie să meargă dincolo de poziționarea 

noastră militară - împreună cu partenerii noștri nordici și baltici, trebuie să ne asigurăm că suntem protejați de 

interferențele Rusiei și de impactul acesteia asupra rezervelor noastre de energie, a economiei și valorilor noastre". 

Marea Britanie a impus sancțiuni asupra a o sută de indivizi și entități din Rusia și a promis să reducă treptat 

importurile de petrol rusesc. (REUTERS - 13 martie, ora 0:36) /aionita/atataru 

REUTERS: Papa condamnă "agresiunea militară" din Ucraina și bombardarea "barbară" a 

obiectivelor civile 

RADOR (13 martie) - Papa Francisc a condamnat duminică, în cei mai duri termeni de până acum, războiul 

din Ucraina, declarând că această "agresiune militară inacceptabilă" trebuie să înceteze. Adresându-se miilor de 

oameni adunați în piața Sf. Petru, pentru binecuvântarea de duminică, Papa Francisc a mai spus că bombardarea 

spitalelor și a altor obiective civile este "barbară" și nu are "niciun motiv strategic valid". "În numele lui Dumnezeu, 

vă cer: Opriți acest masacru!", a afirmat Suveranul Pontif, adăugând că orașele ucrainene riscă să fie "transformate 

în cimitire". (REUTERS - 13 martie, ora 13:48) /mbrotacel/sdm2 

REUTERS: Marea Britanie analizează noi opțiuni pentru îmbunătățirea capacității de 

autoapărare a Ucrainei 

RADOR (13 martie) - Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, i-a spus duminică președintelui Ucrainei, 

Volodimir Zelenski, că Londra va continua să caute mai mult posibilități de îmbunătățire a capacității de 

autoapărare a Ucrainei. Boris Johnson a adăugat că Marea Britanie va coopera cu partenerii săi, inclusiv cu 

partenerii din Forța Expediționară Comună, cu care se va întâlni marți la Londra pentru a găsi noi modalități de 

îmbunătățire a capacității de autoapărare a Ucrainei. Premierul britanic și președintele ucrainean au condamnat 

uciderea, duminică, a regizorului Brent Renaud și a miilor de ucraineni nevinovați, precum și răpirea primarilor 

orașelor Dniprorudne și Melitopol, relevă un comunicat emis după convorbirea telefonică a celor doi lideri. 

(REUTERS - 13 martie, ora 23:06) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Turcia speră că Rusia nu va adopta o poziție negativă în timpul convorbirilor privind 

acordul nuclear cu Iranul (Çavușoğlu) 

RADOR (13 martie) - Turcia speră că Rusia nu va adopta o poziție negativă, în timpul convorbirilor pe tema 

acordului nuclear cu Iranul, după ce o solicitare de ultim moment a Moscovei a dus la întreruperea discuțiilor, a 

declarat, duminică, ministrul de externe turc, Mevlüt Çavușoğlu. Negociatorii au ajuns în etapele finale ale 

discuțiilor privind revitalizarea pactului, ce prevede ridicarea sancțiunilor impuse Iranului, în schimbul reducerii 

programului nuclear al acestuia, considerat de Occident drept o acoperire pentru dezvoltarea bombelor atomice. 

Însă discuțiile riscă să intre în colaps, după ce Rusia a cerut garanții de protejare a comerțului său cu Iranul, în fața 

sancțiunilor impuse Moscovei în urma invadării Ucrainei. În declarațiile făcute în orașul sudic turc Antalya, la 

finalul unui forum pentru diplomație, Mevlüt Çavușoğlu a declarat că orice poziție negativă adoptată de Rusia va 

avea consecințe pentru toată lumea, inclusiv pentru Moscova. (REUTERS - 13 martie, ora 13:00) 

/mbrotacel/gpodea 
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REUTERS: Dmitro Kuleba anunță că a convenit cu Antony Blinken că sunt necesare mai multe 

măsuri pentru a stopa agresiunea rusă 

RADOR (13 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a discutat duminică cu secretarul 

american de stat, Antony Blinken, și a anunțat printr-o postare: "Am convenit împreună că sunt necesare mai multe 

măsuri pentru a stopa agresiunea rusă și pentru a trage la răspundere Rusia pentru crimele sale". (REUTERS - 13 

martie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: OMS și alte două agenții din cadrul ONU cer încetarea imediată a atacurilor asupra 

sistemului de sănătate din Ucraina 

RADOR (13 martie) - Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și alte două agenții din cadrul Organizației 

Națiunilor Unite (ONU) au cerut duminică încetarea imediată a atacurilor asupra sistemului de sănătate din 

Ucraina, subliniind că aceste atacuri ucid și rănesc pacienți și personal medical și împiedică mii de acte medicale. 

Într-o declarație comună, directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, și directorii executivi ai UNICEF și 

UNFPA, fondul ONU pentru copii și respectiv fondul său pentru populație, au cerut ca asistența medicală să fie 

protejată de toate actele de violență. Atacurile asupra instituțiilor și serviciilor medicale s-au soldat, de la începutul 

războiului, cu cel puțin 12 morți și 34 de răniți și au afectat accesul la serviciile de sănătate, se precizează în 

declarație. "Astăzi solicităm încetarea imediată a tuturor atacurilor asupra asistenței medicale în Ucraina. Aceste 

atacuri îngrozitoare ucid și provoacă răni grave pacienților și personalului medical, distrug infrastructura vitală a 

sistemului sanitar și forțează mii de oameni să renunțe la accesul la serviciile de sănătate în ciuda nevoilor 

catastrofale", au subliniat oficialii. În declarație se mai precizează că "se lucrează cu parteneri pentru a extinde 

serviciile și asistența salvatoare și pentru a răspunde nevoilor urgente de sănătate". (REUTERS - 13 martie) 

/cstoica/ilapadat 

RBC: MAE de la Kiev cere presei internaționale să condamne uciderea jurnalistului american 

Brent Renaud de către soldații ruși 

RADOR (13 martie) - Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei solicită presei internaționale să condamne 

uciderea jurnalistului american Brent Renaud de către invadatorii ruși din Irpin, regiunea Kiev - potrivit unui mesaj 

postat pe contul de Twitter al purtătorului de cuvânt al MAE ucrainean, Oleg Nikolenko. De asemenea, Nikolenko 

face apel la jurnaliștii din întreaga lume să ceară Rusiei încetarea imediată a ostilităților. "Solicităm presei 

internaționale să condamne uciderea barbară a civililor din Ucraina și să ceară încetarea imediată a ostilităților din 

partea Rusiei" - a mai scris Nikolenko. Amintim că invadatorii ruși din orașul Irpin au ucis un jurnalist care, în 

2015, lucra pentru New York Times. Un alt jurnalist a fost rănit. (www.rbc.ua - 13 martie) /sdan/ilapadat 

RRA: Președintele american Joe Biden a autorizat deblocarea a 200 de milioane de dolari pentru 

a asista militar Ucraina 

RADOR (13 martie) - Președintele american Joe Biden a autorizat deblocarea a 200 de milioane de dolari 

pentru a asista militar Ucraina - a anunțat Casa Albă. Potrivit Administrației de la Washington numai anul trecut 

ajutorul american de securitate pentru Kiev s-a ridicat la 1,2 miliarde de dolari. Aceste fonduri sunt utilizate pentru 

cumpărarea de arme și mijloacele defensive din stocul Pentagonului, precum și pentru instrucția militară. Aceste 

noi fonduri au fost deblocate la câteva zile după ce Congresul american a aprobat un ajutor de urgență de 13,6 

miliarde de dolari pentru Ucraina, notează Reuters. Amintim că, tot ieri, Rusia a avertizat Statele Unite că ar putea 

ataca transporturile americane de arme către Ucraina, pe care le consideră ținte legitime. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 13 martie, ora 00:01) /atataru 

REUTERS: Rusia va plăti "un preț sever" dacă va lansa un atac cu arme chimice asupra Ucrainei, 

avertizează Jake Sullivan 

RADOR (13 martie) - Consilierul pentru securitate națională al SUA, Jake Sullivan, a avertizat duminică 

Rusia că va plăti "un preț sever" dacă va lansa un atac cu arme chimice asupra Ucrainei și a spus că orice atac 

asupra teritoriului NATO va declanșa un răspuns complet din partea alianței occidentale. Dl Sullivan a declarat 
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pentru emisiunea «Face the Nation», difuzată de postul CBS, că SUA și aliații săi poartă strânse consultări cu 

privire la amenințarea tot mai mare a unui atac cu arme chimice și că există comunicații directe cu Moscova, pentru 

a avertiza împotriva unei astfel de posibilități. "Folosirea armelor de distrugere în masă ar fi o linie suplimentară 

șocantă pe care (președintele rus Vladimir) Putin o traversează în privința atacului său la adresa dreptului 

internațional și a normelor internaționale", a declarat Jake Sullivan. (REUTERS - 13 martie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: China s-ar putea confrunta cu consecințe dacă sprijină economic Rusia (SUA) 

RADOR (13 martie) - Consilierul pe probleme de securitate națională al Statelor Unite, Jake Sullivan, 

urmează să se întâlnească luni la Roma, în Italia, cu directorul Comisiei Centrale pentru Afaceri Externe din China, 

Yang Jiechi. Jake Sullivan a avertizat Beijingul că s-ar putea confrunta cu consecințe dacă va ajuta Moscova să 

ocolească sancțiunile impuse pentru războiul declanșat în Ucraina. Oficialul american a declarat pentru CNN că 

SUA cred că Beijingul știa de planurile Rusiei privind Ucraina chiar înainte de invazie, chiar dacă nu avea 

informații cu privire la amploarea acțiunii militare. Acum, a spus Jake Sullivan, Washingtonul urmărește cu atenție 

evoluția situației, pentru a vedea dacă Beijingul asigură sprijin economic sau material Rusiei, iar dacă acest ajutor 

se va materializa, atunci SUA sunt pregătite să impună sancțiuni. "Nu vom permite acest lucru, nu vom permite 

niciunei țări, de oriunde din lume, să ofere Rusiei o portiță de eludare a sancțiunilor economice", a declarat Jake 

Sullivan. (REUTERS - 13 martie, ora 20:24) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Ministrul de externe al Qatarului se întâlnește duminică, la Moscova, cu omologul său 

rus 

RADOR (13 martie) - Ministrul de externe al Qatarului va merge la Moscova, duminică, pentru discuții pe 

marginea convorbirilor cu Iranul privind acordul nuclear și pe tema invaziei Rusiei în Ucraina, a precizat o sursă 

ce cunoaște detalii privind această vizită. Potrivit sursei, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani se va 

întâlni cu omologul său rus, Serghei Lavrov. Cele 11 luni de discuții de la Viena, pe tema revitalizării acordului 

nuclear iranian, riscă să intre în colaps, după o solicitare de ultim moment a Rusiei, ce a forțat puterile mondiale 

să pună pauză convorbirilor, în pofida existenței unui text aproape finalizat. Rusia solicită garanții că sancțiunile 

impuse de Occident pentru invadarea Ucrainei nu vor afecta comerțul Moscovei cu Iranul - o cerere pe care puterile 

occidentale au calificat-o drept inacceptabilă, iar Washingtonul a insistat că nu o va aproba. Sâmbătă, Sheikh 

Mohammed a avut discuții telefonice separate, pe tema acordului nuclear, cu secretarul de stat american, Antony 

Blinken și cu ministrul de externe iranian, Hossein Amirabdollahian, a precizat Ministerul de Externe al Qatarului, 

într-un mesaj publicat pe Twitter. Discuțiile de la Viena au scopul de a readuce Iranul la îndeplinirea restricțiilor 

prevăzute în pactul nuclear, cu privire la activitățile sale nucleare și de a reangaja Statele Unite în acest pact, după 

retragerea din 2018, în timpul fostului președinte Donald Trump. Joi, emirul Qatarului s-a întâlnit cu Bektum 

Rostam, emisar special al președintelui Ucrainei, pentru discuții pe marginea eforturilor diplomatice de a pune 

capăt războiului, a transmis agenția națională de presă din Qatar. (REUTERS - 13 martie) /mbrotacel/cpodea 

REUTERS: Ministrul de externe al Qatarului face apel la "moderație", în conflictul din Ucraina 

RADOR (13 martie) - Ministrul de externe al Qatarului a făcut apel la toate părțile să "dea dovadă de 

moderație", pentru a evita o nouă escaladare a situației din Ucraina, în timpul unei convorbiri telefonice cu 

omologul său ucrainean, a precizat, duminică, un comunicat al Ministerului de Externe din Qatar. Sheikh 

Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani i-a spus ministrului ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, că statul Qatar 

îndeamnă "toate părțile să exercite moderație, să soluționeze disputele prin dialog constructiv și metode 

diplomatice și să rezolve disputele internaționale prin mijloace pașnice", se arată în comunicat. (REUTERS - 13 

martie, ora 12:42) /mbrotacel/schelaru 

RRA: Șeful diplomației din Qatar insistă că trebuie evitată o nouă escaladare în Ucraina 

RADOR (13 martie) - Ministrul de externe al Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, i-a 

spus omologului său din Ucraina, Dmitro Kuleba, într-o convorbire telefonică, că toate părțile trebuie să dea 

dovadă de reținere. Disputele pot fi rezolvate prin dialog constructiv și metode diplomatice. Șeful diplomației din 

Qatar insistă că trebuie evitată o nouă escaladare în Ucraina. El intenționează să se întâlnească cu omologul rus, 
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Serrghei Lavrov, a transmis corespondentul RRA, Dragoș Ciocîrlan. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 

martie, ora 15:00) /denisse 

TASS: Ministrul de externe al Qatarului va efectua o vizită în Rusia pentru a purta convorbiri cu 

Serghei Lavrov despre Ucraina 

RADOR (13 martie) - Vicepremierul qatariot, ministrul de externe al Qatarului, șeicul Mohammed bin 

Abdulrahman bin Jassim Al Thani, va sosi, duminică, la Moscova pentru a purta  convorbiri cu ministrul rus de 

externe, Serghei Lavrov, pe marginea situației din Ucraina, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului de 

Externe al emiratului, Majid bin Mohammed al-Ansari. "Această vizită este legată de cea mai dificilă perioadă 

prin care trece lumea, ca urmare a escaladării situației din Ucraina" - a declarat oficialul qatariot, citat de Qatar 

News Agency. Potrivit afirmațiilor lui al-Ansari, în timpul convorbirilor urmează să fie discutate "cele mai recente 

evoluții în jurul crizei ruso-ucrainene, precum și eforturile diplomatice depuse pentru rezolvarea situației actuale". 

Ministerul de Externe din Qatar subliniază că "soluționarea pașnică este singura cale" de rezolvare a conflictului 

din Ucraina. Anterior, șeful Ministerului de Externe din Qatar a purtat, duminică, o convorbire telefonică cu 

ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, în timpul căreia a subliniat importanța ca toate părțile implicate 

în conflict de pe teritoriul țării să evite acțiunile care conduc spre o escaladare a tensiunilor. (www.tass.ru - 13 

martie) /ssirbu/sdm2 

CNN: India își mută temporar ambasada din Ucraina în Polonia 

RADOR (13 martie) - India își relochează temporar ambasada din Ucraina în Polonia, din cauza "situației 

care se deteriorează rapid", a anunțat , duminică, Ministerul indian al Afacerilor Externe. "Dată fiind situația 

securității ce se deteriorează rapid în Ucraina, inclusiv atacuri în zonele de vest ale țării, s-a decis ca Ambasada 

Indiei în Ucraina să fie relocată temporar în Polonia", precizează comunicatul ministerului. La 1 martie, India a 

afirmat că își stabilește ambasada în orașul ucrainean Lvov, după ce toți cetățenii indieni au fost evacuați din 

capitala Kiev, din cauza conflictului. Duminică, Ministerul de Externe indian a comunicat că situația ambasadei 

"va fi reevaluată, în contextul noilor evoluții." (edition.cnn.com - 13 martie) /mbrotacel/lalexandrescu 

REUTERS: Prioritatea Chinei este de a preveni ca situația din Ucraina să scape de sub control 

(Ambasada Chinei la Washington) 

RADOR (13 martie) - Prioritatea Chinei este aceea de a preveni ca situația tensionată din Ucraina să scape 

de sub control, a declarat duminică Ambasada Chinei la Washington, răspunzând informațiilor apărute în presă 

potrivit cărora Moscova ar fi cerut Beijingului echipamente militare. "Situația actuală din Ucraina este într-adevăr 

deconcertantă. Marea prioritatea este acum să prevenim ca situația de acolo să escaladeze sau să scape de sub 

control", a declarat purtătorul de cuvânt al ambasadei, Liu Pengyu. (REUTERS - 13 martie, ora 22:48) 

/mbaciu/ilapadat 

ROSBALT Peste cinci ani, Libia este pregătită să înlocuiască complet în Europa gazele rusești 

RADOR (13 martie) - Țările UE vor putea peste cinci ani să renunțe complet la gazele rusești, pe seama 

livrărilor din Libia, este estimarea ministrului libian pentru petrol și gaze, Muhammed Aun. "Libia nu poate deveni 

acum un înlocuitor ... Poate peste cinci sau șapte ani", a spus oficialul libanez, citat de RIA - Novosti, preluată de 

Rosbalt.  

Anterior, grupul italian pentru petrol și gaze "Eni" a hotărât să nu încheie noi contracte pentru furnizarea de 

țiței din Federația Rusă. Șeful Ministerului german al economiei, Robert Habeck, a anunțat planurile ca țara să 

obțină până în toamnă independența față de cărbunele rusesc, iar până la sfârșitul anului să devină aproape 

independentă de petrolul rusesc. (www.rosbalt.ru  - 13 martie) /snicolau/lalexandrescu 

REUTERS: Bahamas sistează toate tranzacțiile financiare cu entități rusești vizate de sancțiuni 

occidentale 

RADOR (13 martie) - Autoritățile din Bahamas au dat dispoziție instituțiilor financiare locale să sisteze 

toate tranzacțiile cu entități rusești care au fost sancționate de către națiunile occidentale, au transmis autoritățile 
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financiare locale printr-un comunicat. Guvernul națiunii din Caraibi a condamnat în mod expres invazia Rusiei în 

Ucraina, însă pare să rămână într-o poziție contradictorie cu privire la gradul de agresivitate cu care poate participa 

la eforturile de sancțiuni fără a-și avaria propria economie, relativ mică. Reuters a informat luni că cisternele de 

petrol și combustibil operate de compania rusească Sovcomflot au fost redirecționate către Bahamas, după ce nu 

au putut să livreze mărfuri din cauza sancțiunilor. "Entitățile reglementate, care sunt licențiate sau autorizate să 

opereze din sau în interiorul Bahamas, (sunt îndrumate) să nu se implice în tranzacții cu persoane, entități sau 

afaceri sancționate legate de Rusia și Belarus", se menționează în declarația publicată sâmbătă seara, semnată de 

Banca Centrală și contrasemnată de alte patru agenții de reglementare. Nu se cunoaște cuantumul sumelor ce au 

legături cu Rusia se află în instituțiile financiare din Bahamas. Agențiile de reglementare, inclusiv Banca Centrală, 

nu au răspuns solicitărilor prin care se cer detalii privind expunerea instituțiilor bancare locale la fondurile rusești. 

(REUTERS - 13 martie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Rusia ar putea folosi arme chimice (Jens Stoltenberg) 

RADOR (13 martie) - Duminică, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că Rusia ar putea 

folosi arme chimice în urma invaziei ei în Ucraina și că o asemenea acțiune ar reprezenta o crimă de război, potrivit 

unui interviu pe care l-a acordat ziarului german Welt am Sonntag. "În ultimele zile, am auzit afirmații absurde 

legate laboratoare de arme biologice și chimice", a spus Stoltenberg, citat de Welt am Sonntag, adăugând că 

Moscova inventează pretexte false pentru a justifica nejustificabilul. "Acum, că au fost făcute aceste afirmații 

false, trebuie să rămânem vigilenți, pentru că este posibil ca Rusia însăși să plănuiască operațiuni cu arme chimice, 

sub aceste minciuni fabricate. Ar fi o crimă de război", a afirmat Stoltenberg, potrivit publicației. El a adăugat că 

deși poporul ucrainean rezistă invaziei cu mult curaj, este posibil ca următoarele zile să aducă greutăți mari. 

(REUTERS - 13 martie, ora 5:06) /aionita/atataru 

RADOR: NATO va trebui să își regândească serios modul de răspuns, dacă Rusia va folosi arme 

chimice în Ucraina (Andrzej Duda) 

RADOR (13 martie) - Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat duminică, într-un interviu acordat 

BBC, că folosirea armelor chimice de către Rusia în Ucraina ar reprezenta un moment de cotitură, iar NATO va 

trebui să își regândească serios decizia de a nu interveni militar în acest conflict. Întrebat de jurnalista BBC Sophie 

Raworth dacă crede că președintele rus, Vladimir Putin, s-ar putea pregăti de folosirea armelor chimice, în Ucraina, 

Duda a răspuns: "Acest lucru este ceva ce lumea nu a mai văzut, la o asemenea amploare, de la Al Doilea Război 

Mondial. (...) Dacă mă întrebați dacă Putin poate folosi arme chimice, cred că Putin poate folosi orice în acest 

moment, mai ales când se află într-o situație dificilă. Politic, el a pierdut, deja, acest război, iar din punct de vedere 

militar, nu îl câștigă." Întrebat dacă folosirea armelor chimice de către Putin ar constitui o linie roșie pentru NATO, 

punct în care ar trebui să intervină, Duda a declarat: "Bineînțeles, toată lumea speră că el nu va îndrăzni să facă 

asta. Însă, dacă va folosi orice arme de distrugere în masă, atunci acesta ar fi un moment de cotitură în evoluția 

generală a lucrurilor. Desigur, Alianța Nord-Atlantică și liderii acesteia, în frunte cu Statele Unite, vor trebui să 

discute și vor trebui cu adevărat să se gândească serios la ceea ce este de făcut, pentru că în acel moment lucrurile 

încep să devină periculoase, nu doar pentru Europa, ci și pentru întreaga lume." (www.bbc.com, REUTERS - 13 

martie) /mbrotacel/lalexandrescu 

XXI.2 Perspectiva militară 

RRA: Transportul de arme occidentale către Ucraina ar putea fi ținte legitime ale armatei ruse 

RADOR (13 martie) - Transportul de arme occidentale către Ucraina ar putea fi ținte legitime ale armatei 

ruse, a declarat ieri adjunctul ministrului de externe al Federației Ruse, Serghei Riabkov, într-un interviu acordat 

postului de televiziune Channel One, preluat de France Presse. El a precizat că în actualul context nu mai sunt 

valabile garanțiile de securitate cerute de Rusia Statelor Unite și NATO, în special asigurarea că Ucraina nu va 

adera niciodată la Alianța Nord-Atlantică. Oficialul rus a subliniat că, dacă Statele Unite vor accepta acest lucru, 

Moscova este gata să reia dialogul cu Washingtonul și a adăugat că pentru țara sa importantă este acum 

demilitarizarea Ucrainei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 martie, ora 2:01) /atataru 
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INTERFAX: Forțele Armate ale Rusiei au scos din funcțiune 3.687 de obiective ale infrastructurii 

militare ale Ucrainei 

RADOR (13 martie) - Ministerul Apărării al Federației Ruse a declarat că au fost scoase din funcțiune în 

timpul operațiunii militare speciale, începute pe 24 februarie, 3.687 de obiective ale Ucrainei , transmite astăzi 

purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konnașenkov.  

Au fost distruse 99 de avioane, 128 de drone, 1.194 de tancuri și alte vehicule blindate de luptă, 121 de 

sisteme reactive de tras în salvă, 443 de tunuri ale artileriei de câmp și aruncătoare de mine, 991 de unități de 

vehicule militare speciale", - a declarat Konnașenkov.  

În ultimele 24 de ore, militarii ruși au doborât încă un bombardier ucrainean Su-24 și două drone, a mai 

precizat sursa. (www.interfax.ru  - 13 martie) /snicolau/gpodea 

TASS: O dronă a Federației Ruse a distrus de la o înălțime de peste trei mii de metri un sistem 

reactic de foc în salve a forțelor ucrainene 

RADOR (13 martie) -  O dronă a Forțelor Militare Cosmice ale Federației Ruse a distrus de la o înălțime de 

peste trei mii de metri, cu muniție de înaltă precizie, un sistem reactiv de foc în salve al forțelor ucrainene, se arată 

în comunicatul Ministerului rus al Apărării, dat publicității astăzi. (www.tass.ru  - 13 martie) 

/snicolau/lalexandrescu 

TASS: Ministerul Apărării din Rusia a anunțat distrugerea a până la 180 de mercenari străini 

lângă Iavoriv 

RADOR (13 martie) - Aproximativ 180 de mercenari străini au fost uciși și o cantitate mare de arme străine 

a fost distrusă în urma unui atac al Forțelor Armate Ruse asupra centrelor de pregătire de la poligonul de 

antrenament militar din Iavoriv, regiunea Lvov. Lichidarea mercenarilor străini sosiți pe teritoriul Ucrainei va 

continua, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, general-maior Igor Konașenkov. "În 

dimineața zilei de 13 martie, cu arme de înaltă precizie cu rază lungă de acțiune au fost atacate centrele de 

antrenament ale Forțelor Armate ale Ucrainei din localitatea Starici și de la poligonul militar Iavoriv. La aceste 

obiective, regimul de la Kiev a desfășurat un punct de antrenament și coordonare de luptă pentru mercenari străini 

înainte de a fi trimiși în zonele acțiunilor armate împotriva militarilor ruși, precum și o bază de depozitare pentru 

arme și tehnică militară provenită din țări străine. În urma loviturii, până la 180 de mercenari străini au fost uciși 

și o cantitate mare de arme străine a fost distrusă" - a declarat Konașenkov. Potrivit afirmațiilor acestuia, 

"lichidarea mercenarilor străini care au ajuns pe teritoriul Ucrainei va continua". Anterior, postul de televiziune 

CNN, citând autoritățile ucrainene, a anunțat că un atac aerian a fost lansat asupra unui poligon de antrenament 

din regiunea Lvov, unde țările occidentale au efectuat anterior pregătiri ale soldaților și ofițerilor Armatei 

ucrainene. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a declarat ulterior că la poligonul Iavoriv, în 

momentul atacului asupra acestuia, nu se aflau militari americani, aceștia părăsind poligonul în urmă cu câteva 

săptămâni. (www.tass.ru - 13 martie) /ssirbu/ilapadat 

BBC: Rusia a anunțat că a ucis mercenari străini și a distrus un transport de arme străine în 

Iavoriv, în vestul Ucrainei 

RADOR (13 martie) - Rusia a anunțat că a ucis un mare număr de ceea ce a numit "mercenari străini" și a 

distrus un transport de arme străine într-un atac împotriva bazei militare Iavoriv din vestul Ucrainei. Autoritățile 

ucrainene au precizat că cel puțin 35 de persoane au fost ucise în atacul din Iavoriv. Poliția din Kiev a anunțat că 

un jurnalist american, Brent Renaud, a fost ucis în Irpin, suburbie a capitalei ucrainene, pe măsură ce forțele ruse 

continuă să avanseze spre Kiev. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 13 martie, ora 23:00) /mbaciu/ilapadat 

RRA: Belarusul a anunțat că va desfășura cinci unități de luptă la frontiera sudică 

RADOR (13 martie) - Belarusul a anunțat ieri că va desfășura cinci unități de luptă la frontiera sudică, pentru 

a preveni intrarea în țară unor formațiuni naționaliste armate din Ucraina. Adjunctul ministrului Apărării de la 

Minsk a declarat că mișcările de trupele nu sunt legate de niciun fel de pregătiri și a dat asigurări că soldații belaruși 
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nu vor participa la ceea ce a numit operațiunea specială de pe teritoriul Ucrainei. Kievul acuză Belarusul că 

plănuiește să intre în război alături de Rusia, acuzație pe care liderul Belarus, Alexandru Lukașenko, o neagră. 

Există însă informații că forțele ruse ar fi folosit Belarusul ca bază din care au atacat ținte din Ucraina cu avioane 

de vânătoare și rachete. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 martie, ora 5:02) /atataru 

TASS: În ultimele 24 de ore, Forțele Militare ucrainene au tras asupra așa-numitei republici 

populare Luhansk de trei ori 

RADOR (13 martie) - În ultimele 24 de ore, Forțele Militare ale Ucrainei au tras asupra a trei localități din 

așa-numita republică populară Luhansk, a comunicat, astăzi, reprezentanța republicii populare Luhansk la Centrul 

Comun pentru controlul și coordonarea regimului de încetare a focului, se arată pe canalul Telegram al 

reprezentanței. În orașul Irmin, în urma tirurilor a fost distrusă o casă de locuit și au fost afectate trei case, clădirea 

unei școli și un gazoduct de presiune medie. Au rămas fără alimentare cu gaze 15 abonați. (www.tass.ru  - 13 

martie) /snicolau/schelaru 

REUTERS: Raid aerian asupra unei baze militare ucrainene din Iavoriv, din apropierea graniței 

cu Polonia 

RADOR (13 martie) - Un raid aerian a fost lansat asupra unei baze militare ucrainene din Iavoriv, din vestul 

țării, aproape de granița cu Polonia, a comunicat, duminică, administrația militară regională din Lviv. "Ocupanții 

au lansat un raid aerian asupra Centrului Internațional pentru Menținerea păcii și a Securității. Potrivit datelor 

preliminare, au fost lansate opt rachete", a anunțat, duminică, administrația regională. Reprezentanții centrului, 

care se află la mai puțin de 25 de kilometri de granița cu Polonia, nu au precizat dacă acesta a fost lovit, însă au 

comunicat că vor oferi detalii mai târziu. (REUTERS - 13 martie, ora 7:48) /mbrotacel/schelaru 

RBC: Atac cu rachete în vestul Ucrainei 

RADOR (13 martie) - Un atac cu opt rachete a fost lansat, duminică, de trupele ruse asupra poligonului 

militar din Iavoriv, regiunea vest-ucraineană Lviv. Autoritățile au transmis că nu există victime. Anton Mironovici, 

secretar de presă al Academiei Forțelor Terestre Ucrainene, a precizat că atacul a fost lansat asupra uneia dintre 

unitățile militare. Acesta a subliniat, însă, că sistemul de apărare aeriană ucraineană a funcționat eficient. Potrivit 

lui Mironovici, ținta inamicului era Centrul Internațional pentru Menținerea Păcii și Securității din Iavoriv. 

(www.rbc.ua - 13 martie) /sdan/cpodea 

UKRAINSKA PRAVDA: Armata ucraineană a capturat un sistem de război electronic 

RADOR (13 martie) - Forțele ucrainene au capturat un sistem de război electronic al armatei ruse. Potrivit 

Forțelor Terestre Ucrainene, arma respectivă va intra în dotarea armatei Kievului și va fi folosită împotriva 

invadatorilor ruși. (www.pravda.com.ua - 13 martie) /sdan/cpodea 

REUTERS: Forțele ruse încearcă să încercuiască forțele ucrainene, în estul Ucrainei (serviciile de 

informații britanice) 

RADOR (13 martie) - Forțele ruse încearcă să încercuiască forțele ucrainene, în estul țării, în timp ce 

înaintează dinspre Harkiv, din nord, și Mariupol, din sud, a comunicat, duminică, Ministerul britanic al Apărării. 

"Forțele ruse care avansează dinspre Crimeea încearcă să ocolească Mikolaiv, în timp ce se deplasează către vest, 

spre Odesa", a precizat ministerul pe Twitter, într-o actualizare a datelor primite de la serviciile de informații. 

(REUTERS - 13 martie, ora 9:18) /mbrotacel/cpodea 

RBC: Ministrul apărării din Ucraina cere NATO să securizeze imediat spațiul aerian ucrainean, 

după atacul lansat de ruși în regiunea Lvov 

RADOR (13 martie) - Ministrul ucrainean al apărării, Oleksi Reznikov, a reacționat la atacul aerian al 

invadatorilor ruși asupra Centrului Internațional pentru Menținerea Păcii și Securității de lângă Lvov (poligonul 

Iavoriv), cerând Alianței Nord-Atlantice să impună o zonă de interdicție asupra spațiului aerian al Ucrainei. "Rusia 
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a atacat Centru Internațional pentru Menținerea Păcii și Securității de lângă Lviv. Acolo lucrează instructori străini. 

Urmează să fie stabilit numărul victimelor. Acesta este un nou atac terorist asupra păcii și securității în apropierea 

graniței UE-NATO. Trebuie luate măsuri pentru a opri acest lucru. Închideți cerul" - a scris ministrul pe Twitter. 

Amintim că, duminică dimineață, trupele ruse au tras opt rachete asupra terenului de antrenament militar din 

Iavoriv, regiunea vest-ucraineană Lvov, aproape de granița cu Polonia. (www.rbc.ua - 13 martie) /sdan/schelaru 

REUTERS: La unitatea militară Iavoriv, vizată de un raid aerian rusesc, lucrau și instructori 

militari străini (ministrul ucrainean al apărării) 

RADOR (13 martie) - Ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a declarat că la unitatea militară 

Iavoriv, de lângă granița poloneză, care a fost vizată, duminică, de un atac aerian rusesc, lucrau și instructori 

militari străini, însă nu este clar dacă aceștia se aflau acolo în acel moment. Un reprezentant al Ministerului 

Apărării a declarat pentru Reuters că acesta încearcă să stabilească dacă vreunul dintre instructori se afla în centru 

în momentul atacului. "Rusia a atacat Centrul Internațional pentru Menținerea Păcii și a Securității, de lângă Lviv. 

Aici lucrează instructori străini. Informațiile legate de victime sunt în curs de clarificare", a precizat Reznikov, 

într-un mesaj publicat online. (REUTERS - 13 martie, ora 10:18) /mbrotacel/gpodea 

TSN: Raidul aerian asupra poligonului din Iavoriv, un semnal transmis Alianței Nord-Atlantice 

(Vadim Denisenko) 

RADOR (13 martie) - Vadim Denisenko, un consilier din Ministerul de Interne de la Kiev, susține că atacul 

lansat duminică de ruși asupra Centrului Internațional pentru Menținerea Păcii și Securității din regiunea Lviv 

poate fi considerat un semnal real transmis de Rusia Alianței Nord-Atlantice, în contextul în care, anterior, 

Vladimir Putin a amenințat că va distruge lanțul de transfer de arme din UE către Ucraina. "Aceasta este încercare 

de a trimite un semnal către NATO, pentru că ieri (sâmbătă, n.r.) a existat o declarație a lui Putin că Rusia va 

distruge întreg lanțul de transfer de arme din Occident către teritoriul Ucrainei. În acest caz, este vorba despre unul 

dintre astfel de semnale. Din păcate, aceasta este realitatea noastră pentru săptămâna viitoare și ar trebui să privim 

mult mai calm asupra acestui lucru. Intrăm într-o etapă destul de lungă de război. Blitzkrieg-ul rușilor a eșuat. Iar 

noi avem acum două opțiuni: fie să ne predăm, fie să luptăm. Dar noi luptăm, așa că ar trebui să avem răbdare și 

să nu ne demoralizăm. Urmează câteva săptămâni tensionate, dificile din punct de vedere psihologic" - a explicat 

Denisenko. Potrivit acestuia, "trupele ruse încearcă să arate că în Ucraina nu există nici măcar un punct în care 

ocupanții să nu poată ajunge, nicio zonă unde să fii calm, unde oamenii să nu fie forțați să stea în subsoluri în 

așteptarea unui raid aerian". Amintim că nouă persoane au fost ucise și alte 57 au fost rănite în urma atacului cu 

rachete lansat, duminică dimineață, de forțele ruse asupra terenului de antrenament din Iavoriv, aproape de granița 

Ucrainei cu Polonia. Rușii au lansat peste 30 de rachete în atacul respectiv. Potrivit TSN, în Iavoriv funcționează 

Centrul Internațional pentru Menținerea Păcii și Securității din regiunea Lviv. (www.tsn.ua - 13 martie) 

/sdan/gpodea 

REUTERS: Forțele ucrainene lansează contraatacuri în două regiuni, declară un oficial ucrainean 

RADOR (13 martie) - Forțele armate ale Ucrainei lansează contraatacuri împotriva trupelor ruse în regiunea 

Mikolaiv din sudul Ucrainei și regiunea estică Harkiv, a anunțat duminică Vadim Denisenko, oficial în cadrul 

Ministerului de Interne, într-un interviu acordat televiziunii publice. Întrebat despre posibilitatea ca trupele ruse să 

blocheze capitala Ucrainei, Kiev, Denisenko a declarat: "Nu există blocadă în acest moment și nu este prevăzută 

pentru viitorul apropiat". Reuters nu a putut verifica declarația despre contraatacuri. (REUTERS - 13 martie) 

/cstoica/denisse 

RBC: Avion de vânătoare rusesc, doborât de forțele ucrainene 

RADOR (13 martie) - Armata ucraineană a mai doborât un avion de vânătoare al invadatorilor ruși, de data 

aceasta în timpul unui raid aerian asupra orașului Cernihiv - transmite, duminică, agenția de știri RBC. Potrivit 

comandamentului "Pivnici", pilotul avionului rusesc a reușit să se catapulteze. (www.rbc.ua - 13 martie) 

/sdan/ilapadat 
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UKRAINSKA PRAVDA: Rușii planifică o debarcare la Odesa - susține un înalt oficial de 

securitate din Ucraina 

RADOR (13 martie) - Secretarul Consiliului de Securitate și Apărare Națională din Ucraina, Oleksi Danilov, 

a declarat că rușii planifică o debarcare la Odesa și în regiune, însă a dat asigurări că armata ucraineană este 

pregătită să răspundă la o astfel de operațiune din partea Rusiei. "La Marea Neagră, rușii au vrut să facă acest lucru 

acum 3-4 zile. Dar din cauza vremii au fost nevoiți să meargă la Sevastopol. Acum se întorc. Au o mare dorință 

să înceapă debarcarea la Odesa și în regiune. Însă ai noștri îi așteaptă acolo. Este vorba despre debarcarea trupelor 

pe teritoriul regiunii Odesa, pentru a prelua controlul asupra situației din oraș" - a explicat Danilov. Potrivit 

oficialului, rușii nu vor reuși "să se plimbe ușor prin regiunea Odesa, așa cum plănuiau cândva să se plimbe pe 

Hreșciatik (principalul bulevard din Kiev, n.r.)". "Înțelegem ce se întâmplă acolo, iar situația este sub control. 

Există cineva acolo care să îi întâmpine. Așa cum au fost întâlniți în regiunile Cernihiv și Kiev" - a subliniat 

Danilov. (www.pravda.com.ua - 13 martie) /sdan/ilapadat 

UKRAINSKA PRAVDA: Rusia a deschis în Siria 14 centre de recrutare a mercenarilor pentru 

războiul din Ucraina 

RADOR (13 martie) - Ofițerii ucraineni de informații au raportat că ocupanții ruși au deschis în Siria 14 

centre de recrutare a mercenarilor pentru războiul împotriva Ucrainei - scrie Ukrainska Pravda. Potrivit Direcției 

Principale de Informații a Ministerului Apărării de la Kiev (GUR), Rusia continuă să recruteze mercenari în Siria 

și în Libia. "Rusia lui Putin a deschis 14 centre de recrutare pentru mercenari în Siria, în teritorii controlate de 

regimul lui Bashar al-Assad (Damasc, Alep, Hama, Raqqa și Deir ez-Zor). După un scurt antrenament, mercenarii 

vor fi transportați în Rusia, prin intermediul bazei aeriene "Khmeimim", cu două avioane Tu-134 (până la 80 de 

pasageri) și Tu-154 (până la 180 de pasageri), la baza aeriană "Cikalovski", din regiunea Moscova" - se arată într-

un comunicat al GUR. Potrivit serviciilor ucrainene de informații, Federația Rusă a adunat deja mii de mercenari 

sirieni în rândurile forțelor de ocupație, în special membri ai așa-numitei Forțe Naționale de Apărare și unități ale 

corpului 5 al armatei siriene. Se presupune că sirienii vor folosi artilerie grea și arme cu lunetă împotriva 

ucrainenilor. De asemenea, Ucraina deține informații potrivit cărora Federația Rusă antrenează mercenari libieni 

pentru a-i trimite să participe la ostilitățile din Ucraina. Rusia ar urma să plătească mercenarilor străini un salariu 

lunar care pornește de la 300 de dolari și poate ajunge până la 600 de dolari. (www.pravda.com.ua - 13 martie) 

/sdan/sdm2 

RRA: România, Ungaria și Croația se alătură anchetei privind cauzele prăbușirii dronei de 

fabricație rusească în capitala croată, Zagreb 

RADOR (13 martie) - România, Ungaria și Croația se alătură anchetei privind cauzele prăbușirii dronei de 

fabricație rusească în capitala croată, Zagreb. Premierul croat, Andrej Plenkovic, a făcut apel la ''întărirea 

cooperării'' în cadrul NATO, în astfel de situații, având în vedere că dispozitivul s-a aflat în spațiul aerian ungar 

timp de 40 de minute, fără ca țara sa să fie alertată. Drona s-a prăbușit joi seară într-un parc aflat la 6 kilometri de 

centrul Zagrebului, lângă un campus universitar, care găzduiește 4.500 de studenți și la aproximativ 200 de metri 

distanță de un cartier rezidențial, fără a face victime. 40 de mașini aflate într-o parcare au fost avariate. Aparatul a 

zburat 3 minute în spațiul aerian al Românei, deasupra județului Satu-Mare și mai puțin de 7 minute în Croația. 

Nu se știe deocamdată dacă aparatul îi aparține Ucrainei sau Rusiei, dar ancheta ar putea elucida acest lucru. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 martie, ora 7:09) /cpodea/schelaru 

INFOSTART.HU: Bombardamentele rusești din vestul Ucrainei au arătat că transportarea de 

armament este periculoasă (Péter Szijjártó) 

INFOSTART.HU (13 martie) - Ministrul ungar de externe a atras atenția asupra faptului că în prezent 

aproximativ zece țări membre ale UE, dintre care și Ungaria, își mențin în continuare funcționarea ambasadelor 

lor în Ucraina. Atacurile cu rachete în apropierea orașului Lvov evidențiază importanța deciziei anterioare a 

Guvernului ungar, privind interzicerea transportului de armament letal pe teritoriul Ungariei către Ucraina, a 

precizat pe pagina sa de Facebook Péter Szijjártó, care a subliniat: Ungaria va menține - în pofida tuturor 

presiunilor - interzicerea transportului de armament pe teritoriul Ungariei în Ucraina. Actele de război pe teritoriul 
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Ucrainei sunt din ce în ce mai grave, acestea se deplasează tot mai mult spre vest. Ultimul atac cu rachetă a avut 

loc la câteva zeci de kilometri de Polonia. Potrivit specialiștilor militari, unul din scopurile demonstrative ale 

acestor atacuri este acela că rușii vor să distrugă transporturile de armament, primite de Ucraina din vest, a afirmat 

șeful diplomației ungare, care a adăugat: ostilitățile rusești arată clar riscurile grave pe care le-ar prezenta aceste 

transporturi de arme pentru Ungaria și pentru regiunea Tanscarpatia din Ucraina, locuită de maghiari. Péter 

Szijjártó a mai relatat că a purtat o convorbire telefonică cu ambasadorul Ungariei în Ucraina, István Ijjártó, aflat 

temporar la Lvov, care i-a spus că în oraș este liniște, în ciuda alarmei aeriene anterioare. Ministrul ungar de 

externe a precizat că Ambasada Ungariei va rămâne în continuare la Lvov pentru a oferi asistență maghiarilor 

aflați în dificultate și pentru a asigura posibilitatea unui dialog la nivel înalt. Péter Szijjártó a menționat că mai 

puțin de zece state membre ale UE își mențin în continuare funcționarea ambasadelor lor în Ucraina. "Așadar, cei 

care de obicei susțin puternic că sunt prietenii Ucrainei, au părăsit din ce în ce mai repede teritoriul Ucrainei și nu 

și-au menținut ambasadele lor", a subliniat Péter Szijjártó.  

https://infostart.hu/kulfold/2022/03/13/szijjarto-peter-a-nyugat-ukrajnai-orosz-bombazasok-megmutattak-

hogy-veszelyes-fegyvert-szallitani/rganciu/sdm2 

REUTERS: Republica Cehă va livra noi ajutoare militare Ucrainei, a declarat ministrul ceh al 

apărării 

RADOR (13 martie) - Republica Cehă va livra noi ajutoare militare Ucrainei, în sumă de cel puțin 31,55 

milioane de dolari, a anunțat duminică ministrul apărării, Jana Černochová. Declarația a fost făcută în timpul unei 

dezbateri televizate, însă doamna ministru a refuzat să furnizeze detalii legate de transport, invocând motive de 

siguranță. (REUTERS - 13 martie) /cstoica/sdm2 

BBC: Președintele Poloniei declară că un atac al Rusiei asupra Ucrainei prin folosirea de arme de 

distrugere în masă va schimba poziția NATO 

RADOR (13 martie) - Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat că un atac asupra Ucrainei, de către 

Rusia, prin folosirea de arme de distrugere în masă, va schimba poziția alianței NATO. "Bineînțeles, toată lumea 

speră că nu va face acest lucru, că nu va folosi arme de distrugere în masă. Nici arme chimice, nici arme biologice, 

nicio formă de arme nucleare. Dacă folosește vreun tip de armă de distrugere în masă, acest lucru va schimba totul. 

Cu siguranță, [...] liderii [NATO] și SUA vor trebui să se așeze la masă și vor trebui cu mare seriozitate să se 

gândească la ce este de făcut, deoarece atunci va începe să fie periculos pentru întreaga lume", a declarat 

președintele polonez. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 13 martie, ora 16:04) /cstoica/sdm2 

TASS: Drona care s-a prăbușit la Zagreb transporta o bombă de 120 kg, informează mass-media 

RADOR (13 martie) - Drona care s-a prăbușit la Zagreb transporta o bombă de aviație de 120 kg, care a 

explodat în craterul format la impactul dronei cu solul, a anunțat, duminică, televiziunea națională HRT, citând o 

sursă din cadrul Ministerul Apărării al Croației. Potrivit acesteia, urmele găsite pe dronă indică faptul că greutatea 

bombei ar fi putut fi de până la 120 kg. "Dar când drona a căzut pe un teren moale, explozia a avut loc în subteran. 

Dacă (bomba) ar fi lovit o suprafață tare, asfalt sau beton, consecințele ar fi fost catastrofale" - a declarat o sursă 

din cadrul Ministerului croat al Apărării. La rândul său, într-un comentariu făcut la televiziune, ministrul croat al 

apărării, Mario Banožić, a declarat că printre fragmentele dronei există elemente separate, care ar putea indica, 

printre altele, implicarea părții ucrainene în lansarea acesteia. "Dar există încă multe semne de întrebare" - a spus 

ministrul. Anterior, la Zagreb, au fost efectuate lucrări pentru extragerea epavei unei drone dintr-un crater. Potrivit 

afirmațiilor lui Banožić, pe fragmente au fost găsite urme ale unui dispozitiv exploziv de la o bombă de aviație, 

iar acest lucru indică faptul că acest dispozitiv nu era de recunoaștere. Potrivit autorităților croate, drona s-a aflat 

mai întâi în spațiul aerian al României, iar apoi a petrecut aproximativ 40 de minute pe cer deasupra Ungariei, 

Croația nefiind avertizată în legătură cu obiectul care se apropia. În noaptea de joi spre vineri, un obiect necunoscut 

s-a prăbușit într-unul dintre cartierele de la periferia Zagrebului, identificat ulterior de unele mass-media locale ca 

fiind drept o dronă Tu-141 "Strizh" de fabricație sovietică. Nu s-au înregistrat victime, însă mai multe mașini au 

fost avariate și au fost găsite două parașute. Zona de impact a fost izolată și o anchetă este în desfășurare. 

(https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14056823) (www.tass.ru - 13 martie) /ssirbu/ilapadat 



984 

 

XXI.3 Perspectiva economică 

TASS: Anton Siluanov a declarat că circa 300 de miliarde de dolari în rezerve de aur și valută ale 

Băncii Centrale sunt înghețate 

RADOR (13 martie) - Jumătate din rezervele de aur și valută ale Băncii Rusiei sunt înghețate din cauza 

sancțiunilor, a declarat ministrul rus de finanțe, Anton Siluanov, la postul de televiziune "Rossia-1", într-un 

interviu acordat emisiunii "Moscova. Kremlin. Putin". "Aceasta este aproximativ jumătate din rezervele pe care le 

aveam. Avem o sumă totală de rezerve de aproximativ 640 de miliarde de dolari, aproximativ 300 de miliarde de 

rezerve sunt acum într-o stare în care nu le putem folosi" - a subliniat Siluanov, răspunzând la întrebările 

jurnalistului Pavel Zarubin. Ministrul rus a adăugat că o parte din rezervele rusești în aur și valută este în moneda 

chineză. În același timp, țările occidentale fac acum presiuni asupra Chinei, pentru a limita comerțul cu aceasta. 

"Desigur, există presiune pentru a limita accesul la acele rezerve pe care le avem în yuani. Dar, cred că parteneriatul 

nostru cu China ne va permite să menținem cooperarea pe care am realizat-o și nu doar să menținem, ci să o și 

creștem, în condițiile în care piețele occidentale se închid" - a declarat Siluanov. (www.tass.ru - 13 martie) 

/ssirbu/sdm2 

REUTERS: Gazprom continuă livrările de gaze prin Ucraina, la același volum 

RADOR (13 martie) - Compania rusă de gaze naturale Gazprom a anunțat, duminică, 13 martie, că livrările 

de gaze prin Ucraina continuă, la un volum de 109,6 metri cubi, de la 109,5, în ziua precedentă. (REUTERS - 13 

martie, ora 9:42) /mbrotacel/schelaru 

MTI: Comitetul Olimpic Internațional ajută financiar sportul ucrainean 

RADOR (13 martie) - Comitetul Olimpic Internațional (COI) oferă sprijin financiar comunității olimpice 

ucrainene afectată de război, a anunțat COI pe site-ul său oficial. CIO a înființat deocamdată un fond de solidaritate 

de 200.000 de dolari ca parte a ajutorului umanitar, în colaborare cu un grup de lucru condus de Comitetului 

Olimpic European, precum și de Serghei Bubka, membru al CIO, președinte al Comitetului Olimpic Ucrainean. 

Banii vor fi folosiți pentru evacuarea sportivilor, antrenorilor și membrilor familiei din "zonele periculoase de 

escaladare militară" și vor fi finanțate cazarea și îngrijirea celor aflați în dificultate. COI va contribui, de asemenea, 

la pregătirea sportivilor ucraineni la competițiile majore. Comitetul Olimpic al Ucrainei este responsabil pentru 

distribuirea banilor. (MTI - 13 martie) /rganciu/lalexandrescu 

REUTERS: Ucraina cere Microsoft și Oracle să nu își mai sprijine produsele în Rusia 

RADOR (13 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut companiilor Microsoft și Oracle 

să înceteze să își mai sprijine produsele din Rusia, informează Reuters. (REUTERS - 13 martie, ora 20:30) 

/mbaciu/ilapadat 

RBC: Zelenski le-a cerut giganților IT să renunțe complet la piața rusă 

RADOR (13 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat companiilor Microsoft, Oracle 

și SAP, cerându-le să-și înceteze complet activitățile pe teritoriul Federației Ruse și să nu-l sprijine pe agresorul 

sângeros de la Kremlin. "Astăzi nu pot exista semi-decizii sau semi-tonuri! Există doar alb-negru, bine și rău! Ori 

ești pentru pace, ori susții sângerosul agresor rus în uciderea copiilor și femeilor ucrainene. Microsoft, Oracle, 

SAP, încetați să vă susțineți produsele în Rusia, opriți războiul!" - a scris Zelenski, într-un mesaj postat pe Twitter 

duminică seară. (www.rbc.ua - 13 martie) /sdan/ilapada 

TASS: FMI a declarat că doar actualele autorități de la Kiev vor putea primi banii fondului pentru 

Ucraina 

RADOR (13 martie) - FMI va aloca sumele de bani convenite doar actualelor autorități ucrainene, cu care 

s-au încheiat acordurile în acest sens, a declarat directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), 

Kristalina Georgieva, într-un interviu acordat duminică televiziunii CBS, ca răspuns la întrebarea ce se va întâmpla 
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dacă guvernul lui Volodimir Zelenski va fi înlocuit cu altul. "Am alocat 1,4 miliarde de dolari ca finanțare de 

urgență pentru Ucraina prin crearea unui cont special la FMI. Un acord în acest sens a fost convenit cu Guvernul 

Ucrainei și nimeni altcineva nu va avea acces la acești bani" - a declarat aceasta. Joi s-a anunțat că Consiliul 

executiv al FMI a aprobat acordarea unei finanțări de urgență Kievului în valoare de 1,4 miliarde de dolari. 

(www.tass.ru - 13 martie) /ssirbu/ilapadat 

BBC: Președintele Biden a aprobat asistență militară suplimentară pentru Ucraina, în valoare de 

20 de milioane de dolari 

RADOR (13 martie) - Președintele Biden a aprobat asistență militară suplimentară, în valoare de 200 de 

milioane de dolari, pentru Ucraina. Măsura deschide drumul pentru transporturi imediate de echipament, inclusiv 

arme de mici dimensiuni, sisteme anti-aeriene și împotriva blindatelor. Statele Unite autorizaseră deja oferirea de 

echipament militar în valoare de 350 de milioane de dolari în luna februarie. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 13 

martie, ora 1:00) /aionita/atataru 

REUTERS: SUA și aliații lor vor continua să intensifice presiunea asupra Rusiei, anunță Jake 

Sullivan 

RADOR (13 martie) - Extinderea atacurilor Rusiei către noi ținte în Ucraina, lângă granița poloneză, reflectă 

propria frustrare, crescândă, față de ritmul invaziei, a declarat duminică, pentru CNN, Jake Sullivan, consilierul 

pe probleme de securitate națională de la Casa Albă. Sullivan a precizat că Washingtonul nu intenționează să 

opereze forțe militare americane în Ucraina, dar că SUA vor apăra "fiecare centimetru" al teritoriului NATO, 

sporind, totodată, asistența acordată luptătorilor ucraineni, inclusiv prin furnizarea de arme antiaeriene. Jake 

Sullivan a menționat că SUA și aliații lor vor continua să intensifice presiunea asupra Rusiei și au avertizat că 

orice demers al Chinei sau al altora, de a oferi Rusiei un colac de salvare sau de a o ajuta să evite sancțiunile 

occidentale, va avea, "indiscutabil", consecințe. (REUTERS - 13 martie) /cstoica/sdm2 

TASS: NATO așteaptă de la toți membrii săi să introducă restricții împotriva Moscovei 

(Stoltenberg) 

RADOR (13 martie) - Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat astăzi, la Forumul 

diplomatic din Antalya, că Alianța Nord-Atlantică așteaptă de la toți membrii săi să introducă restricții împotriva 

Moscovei, transmite Tass. (www.tass.ru  - 13 martie) /snicolau/cpodea 

REUTERS: Ministrul britanic de finanțe cere companiilor britanice să renunțe la orice investiții 

în Rusia 

RADOR (13 martie) - Ministrul britanic de finanțe, Rishi Sunak, a cerut, duminică, mai multor companii 

britanice să își lichideze investițiile existente în Rusia, afirmând că noile investiții ar trebui oprite. "Deși recunosc 

că închiderea investițiilor existente ar putea fi dificilă, cred, totodată, că nu există nici un argument pentru noi 

investiții în economia rusă", a declarat Sunak, într-un mesaj video pe Twitter. "Cer managerilor și deținătorilor de 

active să se gândească foarte atent la orice investiție care i-ar sprijini în orice sens pe Putin și regimul său". Mai 

multe firme britanice importante și-au anunțat intențiile de a-și vinde acțiunile deținute în Rusia, iar Sunak a 

precizat că firmele care fac acest lucru vor avea sprijinul deplin al guvernului britanic. (REUTERS - 13 martie, 

ora 11:48) /mbrotacel/schelaru 

RRA: Spaniolii își fac provizii de carburant și alimente 

RADOR (13 martie) - Spaniolii își fac provizii de carburant și alimente, mai ales de ulei de floarea-soarelui, 

la care vânzările au fost deja raționalizate ieri, pe fondul crizei ucrainene. Potrivit corespondentului RRA la 

Madrid, Oana Popa, spaniolii au fost făcuți să creadă că va urma o criză alimentară și una a benzinei după ce 

anunțuri false au fost distribuite ieri pe WhatsApp. De asemenea, ei au luat cu asalt benzinăriile economice cu 

autoservire, unde încă se mai poate alimenta cu 1,80 euro, și au cumpărat cantități mai mari decât de obicei de 

alimente de bază sau produse de igienă, convinși că vor urma scumpiri. Pe rafturile marilor magazine făina, orezul, 
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zahărul sau legumele uscate au dispărut sau se găsesc în cantități mici, deși autoritățile spaniole au anunțat că 

aprovizionarea se va realiza normal. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 martie, ora 4:02) /atataru 

TASS: Noile sancțiuni UE împotriva Rusiei intră în vigoare deja pe 13 martie (ministrul de externe 

al Franței) 

RADOR (13 martie) - Noul pachet de sancțiuni UE împotriva Federației Ruse intră în vigoare deja astăzi, 

13 martie, a declarat ministrul de externe al Franței, Jean-Ives Le Drian. Acest pachet de sancțiuni este convenit 

în acest moment de ambasadorii la UE, a comunicat ministrul de externe al Franței postului de radio France Inter. 

După cum a subliniat diplomatul, în acest pachet va intra interdicția asupra importului în Rusia de obiecte de lux. 

(www.tass.ru  - 13 martie) /snicolau/sdm2 

MTI: Patronii ungari care angajează refugiați ucraineni vor primi sprijin 

 (Péter Szijjártó) 

RADOR (13 martie) - Guvernul ungar va acorda un sprijin patronilor care vor angaja cetățeni ucraineni care 

sosesc în Ungaria ca refugiați și vor asigura cazare pe termen lung în condiții corespunzătoare, precum și 

transportul acestora la locul de muncă, a precizat duminică pe pagina sa de Facebook ministrul ungar de externe. 

În intervenția sa video transmisă în direct Péter Szijjártó a subliniat că firmele care îndeplines condițiile vor 

beneficia lunar de 60 de mii de forinți în cazul în care angajează cetățeni ucraineni refugiați. De asemenea, 

refugiații cu copii vor primi suplimentar 12 mii de forinții. Șeful diplomației ungare a mai precizat că în următoarea 

perioadă sunt așteptate tot mai multe valuri de refugiați. "Noi, maghiarii, suntem absolut pregătiți pentru primirea 

refugiaților ale căror număr este în creștere", a adăugat Péter Szijjártó, menționând: Cei care vor să rămână mai 

mult timp în Ungaria vor beneficia de posibilitatea de angajare "deoarece noi aici, în Ungaria, construim o societate 

bazată pe muncă, acesta fiind un angajament al nostru de-a dreptul de succes". Potrivit ministrului de externe, 

interesul refugiaților ucraineni care planifică să rămână aici un timp mai îndelungat este ca ei să nu trăiască din 

ajutoare, ci să aibă un loc de muncă, iar cei care vor să muncească vor primi posibilitatea în acest sens. Această 

posibilitate servește nu numai intereselor refugiaților, dar și cetățenilor ungari și al companiilor ungare, a mai 

precizat Péter Szijjártó. (MTI - 13 martie) /rganciu/sdm2 

TASS: Turcia nu se va alătura sancțiunilor Occidentului împotriva Rusiei (Mevlüt Çavușoğlu) 

RADOR (13 martie) - Turcia nu se va alătura sancțiunilor impuse Rusiei de o serie de țări occidentale din 

cauza operațiunii speciale din Ucraina,  a declarat astăzi ministrul turc de externe, Mevlüt Çavușoğlu, la Forumul 

diplomatic din Antalya. "Considerăm că sancțiunile nu rezolvă problema - a răspuns șeful diplomației turcești, 

întrebat referitor la poziția Turciei în ceea ce privește introducerea de sancțiuni împotriva Federației Ruse - . De 

exemplu, închiderea spațiului aerian. Nu-l putem închide, potrivit Convenției de la Montreaux. Este o obligație 

juridică". (www.tass.ru  - 13 martie) /snicolau/gpodea 

XXI.4 Perspectiva socială  

TASS: Militarii au eliberat civilii și monahii luați ostatici de naționaliști (Ministerul rus al 

Apărării) 

RADOR (13 martie) - Forțele armate ale Federația Rusă au eliberat aproximativ 300 de cetățeni și monahi 

pe care luptătorii batalionului naționalist "Aidar" îi țineau ostatici în Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului 

Nikolo-Vasilievsk din localitatea Nikolskoe, a comunicat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării 

al Federației Ruse, general-maior Igor Konnașenkov. În timpul eliberării amintitei localități, subunitățile rusești 

au ucis o parte dintre naționaliști, restul s-au împrăștiat. Ostaticii și clădirile mănăstiri nu au fost afectate, a arătat 

Konnașenkov. (www.tass.ru  - 13 martie) /snicolau/lalexandrescu 
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TASS: Peste 330 de tone de ajutoare umanitare pentru locuitorii din Donbas din partea Rusiei 

RADOR (13 martie) - Specialiștii Ministerului rus pentru Situații de Urgență au transportat, pe 11 și 12 

martie, locuitorilor din Donbas și Ucraina unde situația este cea mai dificilă peste 330 tone de ajutoare umanitare, 

transmite astăzi serviciul de presă al departamentului amintit. Trei coloane de camioane aparținând Ministerului 

rus pentru Situații de Urgență transportă încărcătura care cuprinde produse alimentare și obiecte de primă 

necesitate. Zilnic sunt formate încărcături în regiunile rusești Rostov și Belgorod, precum și în Republica Crimeea. 

Transportul se efectuează în totală conformitate cu legislația internațională privind transportul ajutoarelor 

umanitare. (www.tass.ru  - 13 martie) /snicolau/gpodea 

TASS: Publicația rusă "Izvestia", la 105 ani de la prima apariție 

RADOR (13 martie) - "Izvestia" este unul dintre liderii recunoscuți ai mass-media naționale tipărite, a spus 

președintele Rusiei, Vladimir Putin, și a remarcat munca actualului colectiv al publicației fondată în 1917. 

Telegrama de felicitare a șefului statului a fost publicată astăzi, pe site-ul Kremlinului. "Sunteți pe bună dreptate 

mândri de faptul că aparțineți familiei unite și armonioase a  'colaboratorilor Izvestiei', cea mai bogată moștenire 

de creație a predecesorilor voștri. Multe generații de talentați jurnaliști, publiciști, fotoreporteri au slujit cu credință 

cauzei iubite, au creat istoria și tradițiile ziarului, stilul recognoscibil, de firmă al acestuia", se arată în telegrama 

de felicitare adresată de șeful statului. În paginile publicației apar materiale pe teme politice și economice, precum 

și articole din viața culturală și sportivă din Rusia și din afara granițelor acesteia. (www.tass.ru - 13 martie) 

/snicolau/gpodea 

MTI: Sportivii ruși, excluși de la competițiile FISU 

RADOR (13 martie) - Consiliul de conducere al Federației Internaționale de Sport Universitar (FISU) a 

decis să excludă sportivii ruși de la participarea la competițiile sale din cauza războiului împotriva Ucrainei. 

Potrivit unui comunicat dat publicității de FISU, interzicerea va rămâne în vigoare, cu siguranță, până la sfârșitul 

anului. Nici sportivii din Belarus, care susțin invazia rusă, nu vor avea voie să concureze sub auspiciile FISU. 

Reprezentanții celor două țări nu vor putea participa la Universiada de vară, la evenimentul de vârf al studenților, 

care va avea loc la Chengdu, în perioada 26 iunie-7 iulie 2022. FISU a retras, totodată, dreptul de găzduire de către 

Rusia a tuturor evenimentelor sale. Comitetul Olimpic Internațional a recomandat pe 28 februarie federațiilor 

sportive internaționale interzicerea sportivilor ruși și belaruși de participare la competițiile internaționale din cauza 

războiului Rusiei împotriva Ucrainei. La acest apel s-au alăturat multe federații mondiale, declarând persona non 

grata pe sportivii ruși și belaruși. (MTI - 13 martie) /rganciu/lalexandrescu 

BBC: Trupele ruse au atacat un convoi cu femei și copii care erau evacuați dintr-un sat de lângă 

Kiev 

RADOR (13 martie) - Armata ucraineană transmite că trupele rusești au atacat un convoi de femei și copii 

care erau evacuați dintr-un sat din estul Kievului, ucigând șapte persoane. Nu au fost făcute verificări independente 

și nu există nici comentarii din partea Moscovei. Ucraina a acuzat de mai multe ori Rusia că nu respectă acordul 

de încetare a focului și atacă civili. Deși unele încercări de evacuare a oamenilor din zonele învecinate Kievului 

au avut succes astăzi, trupele ruse au tras într-un convoi cu femei și copii. Serviciile de informații ucrainene 

transmit că incidentul s-a petrecut pe un coridor umanitar convenit cu partea rusă, iar supraviețuitorii atacului au 

fost duși înapoi în sat și nu pot fi momentan evacuați - relatează corespondentul BBC. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 13 martie, ora 00:00) /aboboc/asalar 

RRA: În Ucraina exodul refugiaților are loc fără să existe o încetare a focului 

RADOR (13 martie) - În Ucraina exodul refugiaților are loc fără să existe o încetare a focului și fără ca 

coridoarele umanitare să fie sigure. Serviciul de informații ucrainean a acuzat Rusia că a tras asupra unui convoi 

de femei și copii în regiunea Kiev, omorând șapte civili, printre care și un minor, transmite Reuters. Ministrul 

ucrainean de externe spune că Moscova recurge la tactici similare cu cele folosite în Siria și cere națiunilor 

occidentale să sprijine Ucraina în desfășurare investigațiilor privind crimele de război comise de Rusia. Între timp, 

negocierile dintre delegațiile Kievului și Moscovei continuă non-stop în format video, a informat un consilier al 
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președintelui Volodimir Zelenski. Pe de altă parte, armata ucraineană a anunțat că a eliberat două localități din 

zona Cernihiv, împiedicând înaintarea forțelor rusești către Kiev. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 

martie, ora 00:01) /atataru 

BBC: 1.300 de ucraineni și 13.000 de ruși au murit în războiul din Ucraina 

RADOR (13 martie) - Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că aproximativ 1.300 de trupe ucrainene 

au fost ucise de la începutul invaziei ruse. În fața jurnaliștilor din Kiev, el a mai adăugat că numărul morților din 

rândul trupelor ruse este mult mai mare, estimându-l la aproximativ 13.000. Datele nu pot fi verificate independent. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 13 martie, ora 00:00) /aboboc/asalar 

BBC: Situația umanitară este dramatică în sudul Ucrainei 

RADOR (13 martie) - Trupele ruse au înregistrat progrese în sudul țării. Autoritățile ucrainene transmit că 

trupele au capturat suburbiile estice ale portului Mariupol și au confirmat că orașul Volnovaha este controlat de 

ruși. Un reprezentant al organizației umanitare Medici fără Frontiere a declarat pentru BBC: "În această dimineață 

am primit o actualizare a situației din zonă și este teribil ceea ce auzim. Sunt cadavre pe străzi, după 

bombardamentele care s-au petrecut, oamenii au început să sape gropi în propriile curți pentru a îngropa trupurile 

neînsuflețite ale vecinilor lor, oamenii mor din cauză că nu au acces la medicamente pentru bolile pe care le au. 

Mor din cauza afecțiunilor medicale pentru care necesitau asistență pe care nu o pot primi". (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 13 martie, ora 00:00) /aboboc/atataru 

CNN: Nou primar instalat de ruși în Melitopol, după ce primarul ales a fost răpit 

RADOR (13 martie) - Administrația regională Zaporojjie anunță că un nou primar a fost instalat de ruși în 

orașul ucrainean Melitopol, care se află sub control militar rus, după ce primarul ales a fost răpit vineri. Ivan 

Fedorov, primarul ales al Melitopolului, a fost răpit vineri de bărbați înarmați și acuzat de infracțiuni de terorism 

de către parchetul regiunii separatiste Luhansk, susținută de Rusia. Primarul nou instalat este Galina Danilcenko, 

fost membru al consiliului municipal, potrivit unui comunicat de pe site-ul administrației regionale Zaporojjie. 

Danilcenko, care nu a fost ales de popor, a fost prezentat ca primar interimar la televiziunea locală, se arată în 

comunicat. În declarația sa televizată, care a fost postată de administrație pe Telegram, Danilcenko a spus că 

"sarcina sa principală este să ia toate măsurile necesare pentru ca orașul să revină la normal". (CNN 

INTERNATIONAL, 13 martie, ora 00:30) /aboboc/atataru 

BBC: Niciun civil nu a reușit să părăsească orașul Mariupol (Irina Vereșciuk) 

RADOR (13 martie) - Un ministru ucrainean a declarat că aproximativ 13.000 de persoane au fost evacuate 

din mai multe orașe ucrainene sâmbătă, dar Irina Verșciuk a afirmta că nimeni nu a reușit să părăsească orașul 

asediat Mariupol. Un parlamentar din partidul președintelui Zelenski, "Slujitorul poporului", a declarat pentru 

BBC că Rusia a blocat în mod repetat eforturile de evacuare a civililor din Mariupol și de oferire a ajutorului 

umanitar. "Ucraina deschide 15 coridoare umanitare. Și încă sperăm că vom reuși să evacuăm locuitorii, în special 

copiii și femeile, dar problema este că nu putem avea încredere în ruși. Ne-au înșelat încrederea de mai multe ori 

deja și au atacat civili, în timp ce încercau să evacueze, ceea ce este o crimă de război foarte gravă", a afirmat el. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 13 martie, ora 1:00) /aionita/atataru 

BBC: Explozii în orașele ucrainene Lvov și Ivano-Frankivsk 

RADOR (13 martie) - Mai mulți martori oculari au declarat pentru BBC Ucraina că au auzit explozii, în 

regiunea orașului vestic ucrainean Lvov. Agenția de presă UNIAN a citat, de asemenea, utilizatori din rețelele de 

socializare online, care au raportat două explozii puternice, în Lvov. Potrivit presei locale, sirenele de raiduri 

aeriene au pornit în cursul nopții în Lviv și în numeroase alte orașe din Ucraina. Publicația Kiev Independent scrie 

că există informații conform cărora în Lviv au loc atacuri rusești cu rachete. Cauza exploziilor nu este cunoscută, 

iar BBC nu poate confirma relatările martorilor oculari. Lvov este situat în vestul Ucrainei, unde se află în prezent 

numeroase echipe ale presei străine, iar prin acest oraș trec mulți refugiați care părăsesc Ucraina. Martori oculari 

au declarat, totodată, pentru serviciul ucrainean al BBC că au auzit explozii în orașul vestic Ivano-Frankivsk, iar 
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canalele de știri ucrainene au raportat, de asemenea, producerea unor explozii. (www.bbc.com - 13 martie) 

/mbrotacel/lalexandrescu 

TASS: Japonia a transportat în Polonia un lot de ajutoare umanitare pentru Ucraina 

RADOR (13 martie) - Un avion de transport ale Forțelor aeriene de autoapărare ale Japoniei  a transportat 

în Polonia primul lot de ajutoare umanitare pentru locuitorii Ucrainei, transmite, astăzi, agenția Kyodo. Este al 

doilea aparat trimis din Japonia cu ajutoare umanitare, primul a fost trimis pe 10 martie. După cum anunțase, pe 

data de 8 martie, ministrul nipon al apărării, Nobio Kisi, Tokyo va transmite Kievului ca ajutor umanitar: veste 

antiglonț, căști de protecție, haine calde, echipamente foto și video, corturi, instalații sanitare, alimente și 

generatoare electrice. (www.tass.ru  - 13 martie) /snicolau/lalexandrescu 

TASS: Mai mult de 140 de cetățeni străini au fost evacuați din Ucraina în Crimeea 

RADOR (13 martie) - 141 de cetățeni din diferite țări, dintre care amintim SUA, India, Vietnam, Bulgaria, 

au fost transportați cu autobuzele în localitatea Armiansk din Crimeea din regiunea ucraineană Herson, se arată în 

comunicatul Ministerului Apărării al Federația Ruse, dat publicității astăzi. Evacuarea a fost organizată la cererea 

ambasadelor de a se acorda sprijin în ceea ce privește scoaterea în condiții de securitate a cetățenilor lor de pe 

teritoriul Ucrainei și la cererile cetățenilor străini, predate comenduirii militare rusești din orașul Herson. 

Transportul a fost realizat de militari din Districtul Militar de Sud al Federației Ruse. (www.tass.ru  - 13 martie) 

/snicolau/gpodea 

INTERFAX-UCRAINA: Invadatorii ruși au lansat un nou atac aerian asupra aeroportului din 

Ivano-Frankivsk 

RADOR (13 martie) - Primarul din Ivano-Frankivsk, Ruslan Marținkiv, a anunțat că un nou atac rusesc cu 

rachete a avut loc asupra aeroportului orașului, duminică dimineață. "Este deja a treia lovitură asupra aeroportului. 

Inamicul vrea să distrugă complet infrastructura aeroportului. Potrivit informațiilor preliminare, nimeni nu a fost 

rănit" - a declarat Marținkiv. (www.interfax.com.ua - 13 martie) /sdan/cpodea 

KORRESPONDENT: Invadatorii ruși au instalat un nou "primar" la Melitopol 

RADOR (13 martie) - Ocupanții ruși din Melitopol au instalat un nou "primar" al orașului, după ce edilul 

ales a fost răpit de trupele ruse în cursul zilei de vineri - potrivit presei locale. "Primarul" nou-instalat este Galina 

Danilcenko, fost membru al Consiliului Local din partea unui partid pro-rus. Aceasta a transmis și un mesaj video 

adresat populației din Melitopol, în care susține că "sarcina noastră principală este să adaptăm toate mecanismele 

la noua realitate". Danilcenko a adăugat că în oraș acționează "extremiști care vor să submineze ordinea". 

(www.korrespondent.net - 13 martie) /sdan/gpodea 

KORRESPONDENT: Rușii au lansat un atac aerian asupra unui tren de evacuare 

RADOR (13 martie) - Șeful Administrației Militare Regionale Donețk, Pavlo Kirilenko, a anunțat, duminică 

dimineață, că o persoană a fost ucisă și o alta a fost rănită în urma unui raid aerian nocturn asupra unui tren de 

evacuare a civililor care circula pe ruta Kramatorsk-Lviv. "În jurul orei 00:00, în urma unui raid aerian, trenul de 

evacuare Kramatorsk-Lviv a fost avariat. În urma acestei crime cinice, o persoană a murit, iar una a fost rănită" - 

a scris Kirilenko pe Facebook. La rândul său, compania națională de transport feroviar a Ucrainei (Ukrzaliznița) a 

raportat că atacul a avut loc lângă stația Brusin din regiunea Donețk. Trenul se îndrepta către Liman, pentru a 

prelua locuitorii din regiunile Lugansk și Donețk aflați în zone în care au loc ostilități intense. "Una dintre 

însoțitoarele de tren a murit din cauza rănilor, iar o alta a fost rănită. Aceasta a fost transportată la un spital din 

orașul Sloviansk" - a precizat compania. Ukrzaliznița a adăugat că depune toate eforturile pentru a evacua echipajul 

trenului avariat și toți pasagerii, inclusiv aproximativ 100 de copii, care așteptau să fie salvați în gara din Liman. 

(www.korrespondent.net - 13 martie) /sdan/gpodea 
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RBC: Atacuri aeriene la Baștanka, regiunea Mikolaiv 

RADOR (13 martie) - Trupele ruse au lansat, duminică dimineață, mai multe atacuri aeriene asupra unei 

zone rezidențiale din Baștanka, regiunea ucraineană Mikolaiv. Echipele de intervenție au reușit să scoată o 

persoană rănită de sub dărâmăturile unei case - potrivit informațiilor transmise în jurul orei 9:00. Mai multe 

locuințe au fost distruse sau avariate. (www.rbc.ua - 13 martie) /sdan/cpodea 

RBC: Un bloc de nouă etaje s-a prăbușit la Cernihiv, în urma unui atac aerian lansat de ruși 

RADOR (13 martie) - Un bloc de locuințe cu nouă etaje s-a prăbușit, duminică dimineață, în orașul 

ucrainean Cernihiv, după ce a fost ținta unor atacuri aeriene lansate de trupele ruse. Potrivit Serviciului pentru 

Situații de Urgență al Ucrainei, clădirea s-a prăbușit la ora 05:46, după un atac aerian urmat de un incendiu. 

"Conform informațiilor preliminare, șapte persoane au fost salvate, o persoană a murit, iar o alta a fost rănită. 

Operațiunile de salvare continuă" - a transmis instituția. (www.rbc.ua - 13 martie) /sdan/cpodea 

RBC: Pierderile suferite de Rusia în războiul cu Ucraina 

RADOR (13 martie) - Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a actualizat, duminică, bilanțul 

pierderilor înregistrate de Rusia în războiul declanșat pe teritoriul ucrainean. Începând cu data de 24 februarie, 

când a invadat Ucraina, Rusia a pierdut pe front peste 12.000 de militari. Totodată, armata ucraineană a doborât 

74 de avioane rusești, 86 de elicoptere, a distrus 374 de tancuri rusești, 1.226 de blindate, 140 de sisteme de 

artilerie, 62 de lansatoare de rachete, 34 de sisteme de apărare aeriană, 600 de vehicule, 3 bărci, 60 de cisterne 

transportatoare de combustibil și 7 drone. (www.rbc.ua - 13 martie) /sdan/gpodea 

REUTERS: Numeroase ambulanțe au fost văzute venind din direcția bazei militare ucrainene din 

Iavoriv, vizată de un raid aerian rusesc 

RADOR (13 martie) - Un martor al Reuters afirmă că 19 ambulanțe cu sirenele pornite au fost văzute venind 

din direcția bazei militare din raionul ucrainean Iavoriv, din apropierea graniței cu Polonia, după ce oficiali locali 

au anunțat că respectivul complex a fost vizat de un raid aerian rusesc. "Ocupanții au lansat un raid aerian asupra 

Centrului Internațional pentru Menținerea Păcii și a Securității. Potrivit datelor preliminare, au fost lansate opt 

rachete", a anunțat, duminică, administrația regională. Alte șapte ambulanțe au fost văzute îndreptându-se către 

centrul militar, după ceea ce pare să fi fost cel mai vestic atac de la începerea invaziei ruse în Ucraina, baza militară 

aflându-se la mai puțin de 25 de kilometri de granița cu Polonia. (REUTERS - 13 martie, ora 10:06) 

/mbrotacel/gpodea 

RBC: Ucraina deschide 14 culoare umanitare pentru evacuarea civililor 

RADOR (13 martie) - Comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Irina Denisova, a anunțat că, în cursul 

zilei de duminică, Ucraina va deschide 14 culoare umanitare pentru evacuarea populației din zonele afectate de 

război. Potrivit acesteia, oamenii vor fi duși în zone mai sigure. Vor fi organizate evacuări din mai multe orașe și 

localități, printre care Zaporijjia, Andriivka, Makariv, Rubijne, Kreminna și Șciastia. (www.rbc.ua - 13 martie) 

/sdan/cpodea 

RBC: Un alt primar a fost răpit de ruși în regiunea Zaporojie, sud-estul Ucrainei 

RADOR (13 martie) - Invadatorii ruși au răpit încă un primar din regiunea ucraineană Zaporojie. De data 

aceasta, este vorba despre primarul din Dniprorudne, Evhen Matveev - potrivit șefului administrației militare 

regionale, Oleksandr Staruh. Amintim că, zilele trecute, soldații ruși l-au răpit pe primarul din Melitopol, Ivan 

Fedorov. A doua zi, invadatorii au instalat în funcția respectivă o fostă membră a Consiliului Local Melitopol, 

reprezentantă a unui partid pro-rus. (www.rbc.ua - 13 martie) /sdan/gpodea 
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REUTERS: Nouă persoane au murit și alte 57 au fost rănite, în raidul aerian asupra unei baze 

militare din Iavoriv (guvernatorul din Lviv) 

RADOR (13 martie) - Guvernatorul regiunii Lviv, din vestul Ucrainei, a declarat că nouă persoane au fost 

ucise și 57, rănite, în urma unui raid aerian al Rusiei asupra bazei militare din Iavoriv, aflată la aproximativ 25 de 

kilometri de granița cu Polonia. Guvernatorul a precizat că 30 de rachete au fost lansate asupra centrului de 

pregătire militară la care lucrau și instructori străini, potrivit ministrului ucrainean al apărării. "Rusia a atacat 

Centrul Internațional pentru Menținerea Păcii și a Securității, de lângă Lviv. Aici lucrează instructori străini. 

Informațiile legate de victime sunt în curs de clarificare", anunțase ministrul Oleksii Reznikov. (REUTERS - 13 

martie, ora 10:18) /mbrotacel/gpodea 

TSN: Forțele aeriene ruse au lansat atacuri în regiunea Donețk, avariind o mănăstire și un centru 

de recuperare pentru copii 

RADOR (13 martie) - Forțele ruse au atacat nordul regiunii Donețk în noaptea de sâmbătă spre duminică, 

lansând lovituri aeriene inclusiv asupra unui teritoriu din Sviatohirsk care unde se află o mănăstire și un centru de 

recuperare pentru copii. Bombele au avariat mai multe clădiri ale Centrului Regional de Recuperare pentru Copii 

"Perla Donbasului" și două încăperi ale Mănăstirii Sviatohirsk. La momentul atacului, în incinta mănăstirii se aflau 

aproximativ 1.000 de oameni, dintre care mai mult de 200 erau copii. În urma atacurilor aeriene, o persoană a fost 

internată în spital. Două victime au mers singure la camera de gardă din Sloviansk. În plus, la fața locului, au fost 

tratate 30 de persoane care au suferit răni minore. Infrastructura din jurul mănăstirii a fost avariată. (www.tsn.ua - 

13 martie) /sdan/gpodea 

RBC: Nouă oameni au fost uciși într-un atac lansat de ruși la Mikolaiv 

RADOR (13 martie) - Trupele de ocupație ruse au lansat, duminică, un atac aerian asupra orașului Mikolav. 

Potrivit șefului administrației militare din regiune, Vitali Kim, nouă persoane au fost ucise în atacul respectiv, iar 

alte câteva au fost rănite. Presa locală din Mikolaiv a semnalat focuri de armă la ora 11:15. Anterior, la ora 9:19, 

într-un cartier din oraș a fost raportată o explozie. (www.rbc.ua - 13 martie) /sdan/cpodea 

TSN: 85 de copii ucraineni au fost uciși de la începutul invaziei ruse 

RADOR (13 martie) - Procuratura Generală a Ucrainei a transmis că, de la începutul invaziei, trupele 

invadatoare ruse au ucis 85 de copii ucraineni. Alți aproximativ 100 de copii au fost răniți. Potrivit Parchetului 

ucrainean, cele mai multe cazuri de copiii decedați și răniți au fost semnalate în regiunile Kiev, Harkiv, Donețk, 

Sumi, Herson, Mikolaiv și Jitomir. De asemenea, de la începutul invaziei, trupele ruse au bombardat 369 de 

instituții de învățământ, dintre care 57 au fost complet distruse. (www.tsn.ua - 13 martie) /sdan/gpodea 

REUTERS: Kievul are rezerve alimentare pentru două săptămâni, în cazul unei blocade impuse 

de forțele ruse 

RADOR (13 martie) - Administrația municipală din capitala Ucrainei, Kiev, a comunicat că au fost rezervate 

produse alimentare esențiale ce vor acoperi o perioadă de două săptămâni, dacă orașul va fi blocat de forțele ruse. 

"Orașul este pregătit pentru acțiuni posibile în cazul unei blocade. Cei două milioane de locuitori ai Kievului, care 

nu și-au părăsit locuințele, nu vor fi lăsați fără sprijin, în cazul în care situația se va înrăutăți", precizează autoritățile 

municipale, într-un comunicat publicat online. (REUTERS - 13 martie, ora 12:06) /mbrotacel/lalexandrescu 

REUTERS: Cel puțin 35 de morți și 134 răniți, în urma raidului aerian al Rusiei asupra unui 

centru de pregătire militară din Iavoriv 

RADOR (13 martie) - Guvernatorul regiunii ucrainene Lviv, Maksim Kozițki, a declarat că 35 de persoane 

au fost ucise și alte 134 au fost rănite, în urma raidului aerian al Rusiei asupra unui centru de pregătire militară din 

Iavoriv, din vestul Ucrainei, aflat la aproximativ 25 de kilometri de granița cu Polonia. Guvernatorul a precizat că 

30 de rachete au fost lansate asupra centrului de pregătire militară la care lucrau și instructori străini, potrivit 

ministrului ucrainean al apărării. "Rusia a atacat Centrul Internațional pentru Menținerea Păcii și a Securității, de 
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lângă Lviv. Aici lucrează instructori străini. Informațiile legate de victime sunt în curs de clarificare", anunțase 

ministrul Oleksii Reznikov. (REUTERS - 13 martie) /mbrotacel/lalexandrescu 

BBC: Continuă eforturile pentru evacuarea civililor din orașul ucrainean Mariupol, asediat de 

forțele ruse 

RADOR (13 martie) - Eforturile pentru evacuarea civililor din portul sudic ucrainean Mariupol, aflat sub 

asediul forțelor ruse, continuă, în pofida eșecului numeroaselor tentative anterioare. Orașul este blocat și 

bombardat de Rusia de aproximativ două săptămâni, iar localnicii îndură condiții îngrozitoare. Președintele 

Volodimir Zelenski a afirmat că duminică ar urma să ajungă și transporturi umanitare în Mariupol. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 13 martie, ora 13:00) /mbrotacel/lalexandrescu 

TASS: 28,2 tone de ajutoare umanitare din Kazahstan pentru Ucraina 

RADOR (13 martie) - Kazahstanul va trimite 28,2 de tone de ajutoare umanitare pentru Ucraina, cu două 

curse de avion, pe 14 și 15 martie, de pe aeroportul de la Almatî, a comunicat astăzi serviciul de presă al 

Ministerului Sănătății al Kazahstanului. Încărcătura umanitară va fi trimisă cu un avion pe ruta Almatî - Katowice 

(Polonia). Încărcătura cuprinde, printre altele, 17 denumiri de medicamente. (www.tass.ru  - 13 martie) 

/snicolau/sdm2 

REUTERS: Aproape 125.000 de persoane au fost evacuate din zonele de conflict din Ucraina prin 

coridoarele umanitare (Volodimir Zelenski) 

RADOR (13 martie) - Aproape 125.000 de persoane au fost evacuate din zonele de conflict din Ucraina prin 

coridoarele umanitare, a anunțat președintele Volodimir Zelenski printr-un mesaj video. "Astăzi, principalul 

obiectiv este Mariupol", a declarat duminică președintele Zelenski, adăugând că un convoi umanitar cu provizii se 

află la doar 80 de kilometri distanță de orașul-port aflat sub asediu, unde sunt blocați peste 400.000 de oameni. 

(REUTERS - 13 martie) /cstoica/sdm2 

BBC: Un jurnalist american a fost împușcat mortal într-o suburbie a Kievului, anunță Poliția 

ucraineană 

RADOR (13 martie) - Poliția din capitala ucraineană, Kiev, a anunțat că un jurnalist american a fost 

împușcat mortal. Brent Renaud a fost ucis în Irpin, într-o suburbie a Kievului, șeful Poliției regiunii Kiev anunțând 

că jurnalistul a fost ținta unui atac al soldaților ruși. Alți doi jurnaliști au fost răniți și transportați la spital. Potrivit 

informațiilor locale, mașina în care aceștia se aflau a fost ținta unui atac. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 13 

martie, ora 16:03) /cstoica/sdm2 

BBC: Soldații ruși au tras focuri de avertisment la adresa manifestanților ucraineni din orașul 

Herson 

RADOR (13 martie) - Soldații ruși au tras focuri de avertisment la adresa protestatarilor ucraineni din orașul 

ucrainean Herson, ocupat de forțele invadatoare ruse. Potrivit informațiilor locale, mii de oameni au participat la 

proteste, mulți fluturând drapelul ucrainean, cerându-le militarilor ruși să plece acasă și etichetându-i "fasciști 

ruși". Manifestația a avut loc la cea de-a 78 aniversare de când ocupanții naziști au fost alungați din oraș. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 13 martie, ora 16:05) /cstoica/sdm2 

REUTERS: 2.187 de locuitori ai Mariupolului au fost uciși de la debutul invaziei Rusiei în Ucraina, 

transmit autoritățile locale 

RADOR (13 martie) - Consiliul Local din orașul Mariupol, aflat sub asediu, a anunțat duminică, printr-un 

comunicat, că 2.187 de localnici au fost uciși de la debutul invaziei Rusiei în Ucraina, la 24 februarie. "În ultimele 

24 de ore au avut loc cel puțin 22 de bombardamente asupra localității. Peste 100 de bombe au fost deja lansate 

asupra Mariupolului", se precizează într-un comunicat publicat în mediul online. (REUTERS - 13 martie) 

/cstoica/sdm2 
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RBC: Accesul presei în Irpin a fost interzis, după uciderea jurnalistului american Brent Renaud 

de către invadatorii ruși 

RADOR (13 martie) - Presa de la Kiev transmite că, după moartea jurnalistului american Brent Renaud, 

autoritățile din Irpen (regiunea Kiev) au decis să închidă orașul pentru toți reprezentanții presei. De asemenea, 

primarul îi îndeamnă pe oameni să nu posteze pe rețelele sociale fotografii cu militarii ucraineni aflați în Irpin. 

"De astăzi (duminică - n.r.), interzicem intrarea jurnaliștilor în Irpin. Astfel, dorim să salvăm atât viețile lor, cât și 

ale apărătorilor noștri. Îi rog pe toți reprezentanții mass-media, precum și pe toți ucrainenii, să nu publice imagini 

cu militarii noștri, cu echipamentul lor sau orice ar indica localizarea acestora" - a declarat primarul din Irpin, 

Oleksandr Markușin. Acesta a mai raportat moartea a trei militari ucraineni aflați la un punct de control de la 

intrarea din Bucea. RBC amintește că șeful Poliției din regiunea Kiev, Andri Nebitov, a anunțat că ocupanții ruși 

din Irpin l-au împușcat mortal pe jurnalistul New York Times, Brent Renaud, și au rănit un alt jurnalist. Ulterior, 

s-a dovedit că Renaud nu mai lucra pentru NYT. (www.rbc.ua - 13 martie) /sdan/sdm2 

RBC: Șapte morți în urma unui raid aerian rusesc în regiunea Kirovohrad 

RADOR (13 martie) - Șapte oameni au murit în urma atacurilor aeriene lansate de ruși, sâmbătă, asupra 

aerodromului din orașul Kropivnițki, regiunea ucraineană Kirovohrad. "Dragi compatrioți, ca urmare a loviturilor 

cu rachete lansate asupra aerodromului militar, din păcate, avem șapte morți. Infrastructura a fost avariată. 

Loviturile au fost atât de puternice, încât s-au auzit în tot orașul" - a scris pe Telegram primarul din Kropivnițki, 

Andri Raikovici. (www.rbc.ua - 13 martie) /sdan/sdm2 

RBC: Doi oameni au murit în urma unui atac aerian rusesc asupra unei școli dintr-un sat de lângă 

Mikolaiv 

RADOR (13 martie) - Un atac aerian al trupelor ruse asupra satului Zeleni Hai, la 25 de kilometri de 

Mikolaiv, s-a soldat cu moartea a doi cetățeni ucraineni - transmite, duminică, agenția RBC. Potrivit Serviciului 

de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, pe 13 martie, ocupanții au lansat un atac aerian asupra școlii din 

Zeleni Hai. Instituția de învățământ a fost distrusă. Potrivit datelor preliminare, două persoane au murit, iar alte 

două au fost rănite. (www.rbc.ua - 13 martie) /sdan/sdm2 

RRA: Peste 3.000 de israelieni și peste 1.200 de ucraineni de origine evreiască au fost evacuați prin 

România (Bogdan Aurescu) 

RADOR (13 martie) - Peste 3.000 de israelieni și peste 1.200 de ucraineni de origine evreiască au fost 

evacuați prin România, a anunțat ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, după întrevederea cu omologul 

său israelian, Yair lapid. Șeful diplomației române a amintit că recent a fost deschis la Suceava un centru logistic 

destinat să colecteze și să transfere ajutorul internațional pentru Ucraina, invitând statul Israel să-l sprijine. Cei doi 

miniștri au vorbit și despre pregătirea celei de-a treia ședințe comune de guvern România-Israel, existând potențial 

crescut de colaborare în mai multe domenii precum agricultură, managementul apelor, inteligență artificială și 

securitate cibernetică. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 martie, ora 14:01) /denisse 

UNIAN: Trupele ruse au intrat în Skadovsk, un oraș din regiunea Herson 

RADOR (13 martie) - O coloană de echipamente militare rusești a intrat în Skadovsk, regiunea ucraineană 

Herson - a anunțat duminică seară primarul orașului, Oleksandr Iakovlev. "Un convoi al invadatorilor (aproximativ 

30 de echipamente) a intrat în Skadovsk și se pare că vor rămâne peste noapte. S-au stabilit într-una dintre taberele 

de copii de la marginea Skadovskului" - a precizat Iakovlev. Potrivit primarului, în timpul zilei ocupanții ruși au 

intrat și în clădirea Consiliului Local. "Nu mai erau angajați în clădire. Situația rămâne neschimbată: Skadovsk 

este Ucraina" - a mai scris primarul pe Facebook. (www.unian.net - 13 martie) /sdan/ilapadat 

CNN: Un rezident din Mariupol relatează despre situația disperată din oraș 

RADOR (13 martie) - Un rezident din Mariupol, oraș asediat de trupele ruse în sudul Ucrainei, a înregistrat 

un jurnal video despre situația disperată în care se află orașul. Materialul video a fost realizat duminică dimineața, 
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pe străzile aproape pustii din Mariupol, după care a fost postat pe Twitter. Imaginile mai arată magazine jefuite și 

oameni care încearcă să gătească afară, la temperaturi extrem de scăzute. Aproximativ 2.200 de persoane au fost 

ucise în bombardamentele asupra orașului, iar eforturile repetate de a aduce în oraș ajutoare umanitare au eșuat 

până acum. Rezidentul relatează: "Orașul Mariupol, 13 martie. Este a 18-a zi de război. Orașul este asediat... Nu 

există niciun fel de ajutor umanitar și nici nu va fi. Evacuarea populației pașnice este imposibilă. Oamenii sunt 

devastați, iar apa și alimentele sunt pe sfârșite. Oamenii au fost nevoiți să intre cu forța în magazine, căutând de-

ale gurii, căutând inclusiv lemne de foc, pentru că afară sunt acum minus 7 grade. Uite ce vedem în magazine... 

Vehicule militare ale armatei ruse și chiar și ale DNR (autointitulata Republică Populară Donețk) nu se rușinează 

să bombardeze orașul, peste care cad mereu proiectile de artilerie grea sau lansate cu lansatoarele de rachete Grad. 

Sunt mii de victime printre civilii pașnici... în toate părțile orașului! Am fost în partea stângă, acum sunt în Ilicea, 

cartier din Mariupol... E ca într-o mașină de tocat. Se simte amărăciunea, disperarea - acest pământ mustește de 

amărăciune și disperare... Rușii au venit aici cu o propunere rezonabilă, din punctul lor de vedere, dar nu au făcut 

decât să semene disperare, teamă, amărăciune... Ne-au luat pacea, ne ucid... Asta se întâmplă aici... Orașul nu are 

electricitate de 13 zile, nu are căldură, apă... și lumea nu știe ce se întâmplă aici... Este oribil... Iată și dimineața 

noastră bună..." (CNN INTERNATIONAL, 13 martie, ora 21:00) /mbaciu/ilapadat 

RBC: Patru morți și trei răniți în urma atacului aerian lansat de ruși asupra școlii din Zeleni Hai, 

un sat de lângă Mikolaiv 

RADOR (13 martie) - Ministerul de Interne din Ucraina a actualizat bilanțul atacului aerian lansat de forțele 

ruse asupra școlii din satul Zeleni Hai, de lângă Mikolaiv. Potrivit instituției, patru persoane au murit și alte trei 

au fost rănite. Inițial au fost raportați doi morți și doi răniți. (www.rbc.ua - 13 martie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: O fabrică a celei mai mari companii de oțel din Ucraina a fost lovită de obuzele trase 

de trupele ruse 

RADOR (13 martie) - Cea mai mare companie de oțel din Ucraina, Metinvest, a declarat că obuzele au lovit 

perimetrul fabricii de cocs Avdiivka, iar unele clădiri au fost avariate. Anterior, procurorul general al Ucrainei a 

declarat că cinci rachete au lovit fabrica de cocs, care își suspendase activitatea din cauza invaziei Rusiei în 

Ucraina. Metinvest, al cărui pachet majoritar este deținut de cel mai bogat om de afaceri din Ucraina, Rinat 

Ahmetov, a anunțat că nicio persoană nu a fost rănită în bombardamentul care a lovit două magazine de brichete 

de cocs și alte zone adiacente fabricii. (REUTERS - 13 martie, ora 21:12) /mbaciu/ilapadat 

RBC: Trei jurnaliști au fost uciși de ruși în Ucraina de la începutul invaziei 

RADOR (13 martie) - Ocupanții ruși au ucis trei jurnaliști și au comis zece tentative de omor de când Rusia 

a invadat Ucraina, pe 24 februarie - potrivit Maria Ordzhonikidze, directoarea Fundației Justiție pentru Jurnaliști 

(JFJ). Potrivit acesteia, atacurile fizice, toate comise de trupele Federației Ruse, au inclus uciderea a trei jurnaliști. 

Viktor Dudar a murit în timpul luptelor de lângă Mikolaiv, cameramanul Evhen Sakun a murit în timpul unui atac 

cu rachetă la Kiev, iar americanul Brent Renaud a fost ucis duminică, la un punct de control din Irpin. În plus au 

existat zece tentative de omor: jurnalistul elvețian Guillaume Briquet, care a fost și jefuit de trupele ruse, după ce 

a fost rănit, doi jurnaliști de la publicația cehă Voxpot, Majda Slámová și Vojtěch Boháč, care au fost atacați de 

soldații ruși, doi corespondenți danezi ai ziarului Ekstra-Bladet, jurnalistul Stefan Weichert și fotograful și 

reporterul Emil Filtenborg Mikkelsen, care au fost răniți prin împușcare la Ohtîrka. De asemenea, a fost atacat un 

grup britanic de la televiziunea Sky News - corespondentul Stuart Ramsay și cei patru colegi ai săi, în timp ce se 

întorceau la Kiev. Ramsay a fost rănit de un glonț, iar asupra cameramanului Richie Mockler rușii au tras de patru 

ori, însă a fost salvat de o vestă antiglonț. (www.rbc.ua - 13 martie) /sdan/ilapadat 

CNN: Revista americană Time a publicat un mesaj după uciderea jurnalistului Brent Renaud în 

Ucraina 

RADOR (13 martie) - Revista americană Time a publicat duminică un comunicat de presă cu privire la 

moartea jurnalistului american Brent Renaud, ucis în Ucraina. "Suntem devastați de piederea lui Brent Renaud. 

Ca realizator de filme și jurnalist de prestigiu, Brent Renaud a făcut relatări excepționale în întreaga lume, alături 
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de fratele său, Craig Renaud", se arată în comunicat. "În ultimele săptămâni, Brent s-a aflat în Ucraina, unde lucra 

un proiect pentru TIME Studious, proiect despre criza mondială a refugiaților. Inimile noastre sunt alături de toți 

cei dragi ai săi! Este esențial ca jurnaliștii să poată acoperi în siguranță evenimentele din Ucraina, această invazie 

care continuă și criza umanitară", se mai arată în comunicatul emis de Time. Brent Renaud, jurnalist american de 

renume, a fost ucis duminică de forțele ruse în orașul Irpin, suburbie a capitalei Kiev, iar un alt jurnalist american 

a fost rănit, a anunțat poliția ucraineană din Kiev pe media sociale. (CNN INTERNATIONAL, 13 martie, ora 

23:00) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Crucea Roșie Internațională face apel la ajutor de urgență pentru miile de rezidenți blocați 

în Mariupol, în Ucraina 

RADOR (13 martie) - Crucea Roșie Internațională (ICRC) a declarat că în orașul Mariupol din sudul 

Ucrainei nu mai este posibilă prevenirea celui mai sumbru scenariu și a făcut apel la asigurarea de urgență a unor 

ajutoare umanitare susținătoare de viață pentru miile de rezidenți blocați în oraș din cauza bombardamentelor 

forțelor ruse invadatoare și agrearea de urgență a unui plan de evacuare a civililor. ICRC a insistat că rezidenții 

din Mariupol se confruntă cu suferințe crunte, fiind lipsiți total sau parțial de alimente, apă și medicamente. 

Cadavrele zac pe străzi sau sunt acoperite de dărâmături și moloz. Consiliul orășenesc a declarat că peste 2.100 de 

civili în Mariupol. Președintele ICRC, Peter Maurer, a declarat că oamenii din Mariupol au îndurat "timp de 

săptămâni întregi coșmarul vieții pe muchie de cuțit, fără alimente, fără apă, fără adăposturi sau căldură". Zilnic 

ICRC a încercat să formeze un convoi și să intre în oraș pentru a scoate oamenii de acolo, dar în fiecare zi a eșuat. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 13 martie, ora 23:00) /mbaciu/ilapadat 

RRA: Numărul ucrainenilor care au intrat în România de la începutul invaziei ruse în țara vecină 

depășește 380.000 de persoane 

RADOR (13 martie) - Numărul de ucraineni care au intrat în România de la începutul invaziei ruse în țara 

vecină depășește 380.000. Dintre aceștia peste 300.000 au părăsit deja țara noastră pentru a ajunge în vestul 

Europei. Refugiații sunt întâmpinați la graniță de voluntari, autorități locale și oameni obișnuiți, care le oferă 

sprijinul de care au nevoie. Și ucrainenii rămași acasă sunt ajutați, mai multe organizații neguvernamentale și 

arhiepiscopii au trimis în țara vecină alimente, produse de igienă și de strictă necesitate, medicamente și materiale 

tehnico-sanitare  (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 martie, ora 5:00) /atataru 

RRA: Marile rețele comerciale fac un apel la responsabilitate și le cer clienților să nu cumpere mai 

mult decât au nevoie 

RADOR (13 martie) - Marile rețele comerciale fac un apel la responsabilitate și le cer clienților să nu 

cumpere mai mult decât au nevoie, mai ales alimente neperisabile, pentru a evita risipa și pentru a permite ca toată 

lumea să aibă acces la produsele de bază. Apelul vine în contextul în care, pe fondul războiului din Ucraina și al 

creșterii prețurilor, românii au început să își facă stocuri de alimente, în special ulei. Asociația marilor comercianți 

subliniază că toate magazinele alimentare sunt deschise și funcționează normal, conform programului. Asociația 

dă asigurări că marile rețele comerciale fac toate eforturile pentru a asigura continuitatea în aprovizionare. 

Magazine pot decide punctulal să limiteze cantitățile comercializate pentru anumite produse, pentru a evita 

specula, mai transmit reprezentanții marilor lanțuri de magazine. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 

martie, ora 9:00) /cpodea/schelaru 

RRA: Peste 16.000 de cetățeni ucraineni au intrat în România în ultimele 24 de ore 

RADOR (13 martie) - Peste 16.000 de cetățeni ucraineni au intrat în România în ultimele 24 de ore, cifră în 

ușoară creștere față de ziua precedentă. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat la noi în țară peste 7.200 de ucraineni, 

iar pe la cea cu Republica Moldova aproximativ 8.000. De la începerea războiului au intrat în România peste 

397.000 de cetățeni ucraineni. Poliția de Frontieră menționează că a suplimentat personalul de control și a 

intensificat verificările, în timp ce activitatea se desfășoară la capacitatea maximă a punctelor de trecere. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 martie, ora 11:00) /lalexandrescu/schelaru 
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RRA: Ministerul Transporturilor a lansat o aplicație online pentru refugiații din Ucraina 

RADOR (13 martie) - Ministerul Transporturilor a lansat o aplicație online pentru refugiații din Ucraina. 

Potrivit reporterului RRA, Alexandru Lancuzov, aceasta cuprinde informații în limbile ucraineană, engleză și 

română despre coridoarele verzi de transport din România. Cei interesați pot afla mai multe despre rețeaua de 

transport rutieră, feroviară și aeriană, despre vămi, gări, benzinării și aeroporturi. Refugiații ucraineni pot călători 

gratuit pe teritoriul țării noastre. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 martie, ora 12:00) /lalexandrescu 

RRA: Hartă interactivă pe care pot fi identificate culoarele de tranzit pentru refugiații din Ucraina 

RADOR (13 martie) - Autoritățile au pus la dispoziție o hartă interactivă pe care pot fi identificate culoarele 

de tranzit pentru refugiații din Ucraina care vor să se îndrepte către statele vecine României, spre Ungaria, Serbia 

sau Bulgaria. Aplicația poate fi accesată de pe site-ul Ministerului Transporturilor, la secțiunea Hărți și este 

disponibilă în limbile română, engleză și ucraineană. Într-o postare pe internet, ministrul Sorin Grindeanu 

precizează că sunt disponibile astfel informații despre coridoarele de tranzit rutiere, cu benzinării, parcări și spații 

de servicii aferente, coridoarele feroviare și stațiile de cale ferată. Există, de asemenea, informații despre puncte 

de trecere a frontierei, aeroporturile internaționale și conexiunile cu aeroporturile apropiate de punctele vamale de 

interes în acest moment. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 martie, ora 17:00) /dstanesc 

RRA: Fondurile strânse la concertul caritabil We are One vor fi donate către Crucea Roșie 

Română, în sprijinul refugiaților ucraineni 

RADOR (13 martie) - Peste 750.000 de euro s-au strâns până acum la concertul caritabil We are One în 

sprijinul refugiaților ucraineni, însă contorizarea continuă, a anunțat azi primarul Capitalei, Nicușor Dan. 'Lupta 

pentru identitate, libertate și democrație continuă în Ucraina și acestea sunt valorile în care și noi românii credem', 

a scris Nicușor Dan pe Facebook. Nume mari din industria muzicală, între care Armin van Buuren, unul dintre cei 

mai cunoscuți DJ la nivel internațional, Tom Odell, artistul care semnează piesa în 'Another Love', imnul celor 

care protestează pașnic,  Jamala, cântăreața ucraineană câștigătoarea concursului Eurovision în 2016, dar și unii 

dintre cei mai cunoscuți interpreți români au cântat ieri seară pe Arena Națională din capitală în cadrul concertului 

caritabil We are One. Toate fondurile strânse vor fi donate către Crucea Roșie Română cu scopul de a ajuta 

victimele afectate de criza umanitară din Ucraina. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 martie, ora 17:00) 

/amirea/sdm2 

RRA: Peste 3.000 de refugiați din Ucraina sosiți în România au trecut în ultimele zile prin Vama 

Curtici din județul Arad, spre Ungaria 

RADOR (13 martie) - Peste 3.000 de refugiați din Ucraina au trecut granița româno-ungară în ultimele zile 

prin vama Curtici, din județul Arad. Cei mai mulți au fost femei și copii, iar arădenii s-au mobilizat și au amenajat 

în gara din oraș standuri cu alimente, fructe, apă, cafea, ceai, produse de igienă și medicamente pe care le distribuie 

gratuit celor care se retrag din calea războiului. Potrivit voluntarilor prezenți în Gara Curtici, cel mai tânăr refugiat 

ucrainean pe care l-au întâlnit avea doar două săptămâni, transmite Radio România Timișoara. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 martie, ora 18:00:38) /dstanesc 

RRA: O familie din Ucraina a încercat să intre în România cu 1,6 milioane de dolari, a anunțat 

Poliția de Frontieră 

RADOR (13 martie) - O familie din Ucraina a încercat să intre în România pe la vama Albița cu 1,6 milioane 

de dolari, a anunțat astăzi Poliția de Frontieră. Pe lângă milionul de dolari, cei doi soți aveau în mașina cu care 

călătoreau și nouă ceasuri, bijuterii, 24 de genți de lux și peste 50.000 de euro, bani și bunuri pe care nu le-au 

declarat la intrarea în România. A fost sesizat Parchetul, iar bunurile și sumele în valută au fost ridicate în vederea 

continuării cercetărilor. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 martie, ora 21:00) /csimion 
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RRA: Sprijin financiar sub formă de granturi pentru comunitățile de români din Ucraina 

RADOR (13 martie) - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pregătește un sprijin financiar sub 

formă de granturi pentru comunitățile de români din Ucraina. Săptămâna viitoare urmează să fie definitivate mai 

multe măsuri pentru ca banii să ajungă mai repede la oameni - a spus într-un interviu acordat în exclusivitate pentru 

Radio România Actualități secretarul de stat Gheorghe Cârciu. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 martie, 

ora 1:01) /atataru 

RRA: Convoi umanitar la Cernăuți, în Ucraina 

RADOR (13 martie) - Un nou convoi umanitar a ajuns ieri la Cernăuți, în Ucraina. 11 tiruri, camioane și 

autoutilitare au transportat alimente, produse de igienă și de strictă necesitate, medicamente și materiale tehnico-

sanitare. De la Cernăuți ajutoarele vor fi trimise mai departe oamenilor din zonele afectate de războiul din Ucraina, 

celor aflați în buncăre, stațiile de metrou, în subsolurile clădirilor ori spațiilor de apărare improvizate din Kiev. 

Harkov și alte centre regionale ale țării afectate de invazia Rusiei. Organizatorii convoiului sunt Arhiepiscopia 

Sucevei și Rădăuților și cea a Vadului, Feleacului și Clujului. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 martie, 

ora 2:00) /atataru 

BBC: Republica Moldova solicită ajutor extern pentru a face față afluxului de refugiați 

RADOR (13 martie) - Refugiații continuă să ajungă în număr mare în Republica Moldova, iar liderii țării 

fac apel la asistență internațională, pentru a face față afluxului. "Până acum, peste 270.000 de persoane au trecut 

granița", a declarat prim-ministrul Natalia Gavrilița pentru BBC Serviciul Mondial. Peste 100.000 de refugiați au 

ales să rămână - cel puțin temporar, a afirmat premierul moldovean. Pentru o țară precum Republica Moldova, 

acestea sunt cifre destul de mari. Republica Moldova - o țară mică, de aproximativ 2,5 milioane de locuitori, situată 

între Ucraina și România, este unul dintre statele europene cele mai fragile din punct de vedere economic. Numărul 

de refugiați ucraineni reprezintă aproximativ 4% din populația țării. Doamna Gavrilița a adăugat că civilii 

moldoveni ajută la îngrijirea și cazarea refugiaților care ajung cu miile, în fiecare zi. "Suntem foarte îngrijorați de 

consecințele economice ale războiului din Ucraina, întrucât rutele noastre comerciale sunt perturbate. Suntem 

foarte îngrijorați în legătură cu creșterea prețurilor la energie și la produsele alimentare, care afectează cu atât mai 

mult o țară cu un nivel de trai precum Republica Moldova, una dintre cele mai sărace din Europa". "Cu siguranță 

avem nevoie de ajutor extern", a spus Gavrilița. (www.bbc.com - 13 martie) /mbrotacel/lalexandrescu 

MTI: Sâmbătă au fost primiți aproximativ 3.700 de refugiați în gările feroviare din Budapesta 

RADOR (13 martie) - Sâmbătă au sosit cu trenul la Budapesta 3.730 de refugiați din Ucraina, dintre care 

1.247 copii, a informat duminică Inspectoratul General al Poliției din Budapesta (BRFK) pe site-ul police.hu. Cei 

mai mulți dintre refugiați solicită informații, călătoresc mai departe individual sau merg la rude. La centrele de 

cazare din Budapesta și din mediul rural transportul și cazarea a 135 de refugiați, din care 80 de copii au fost 

soluționate de autoritățile locale în colaborare cu BRFK, potrivit site-ului, care mai menționează: BRFK și Poliția 

pentru Situații de Urgență îi ajută pe refugiații care sosesc cu trenul din Ucraina în gările de Est și de Vest. În 

vederea asigurării transportului și cazarea refugiaților, polițiștii sunt în contact permanent cu personalul Direcției 

Naționale pentru Situații de Urgență, Direcției Naționale pentru Imigrări, Căilor Ferate de Stat ale Ungariei 

(MÁV), Centrului de Transport din Budapesta, Direcției de Poliție a Municipiului Budapesta și a organizațiilor de 

caritate. (MTI - 13 martie) /rganciu/gpodea 

REUTERS: Britanicii vor primi 350 de lire pe lună pentru a primi refugiați ucraineni 

RADOR (13 martie) - Marea Britanie va plăti cetățenilor pentru ca aceștia să primească în casele lor refugiați 

ucraineni care fug din calea invaziei ruse, într-o măsură integrat, în încercarea guvernului de a reduce furia legată 

de răspunsul acestuia față de cea mai accelerată criză a refugiaților din Europa de la Al Doilea Război Mondial. 

Noul program se va numi "Case pentru Ucraina" și va permite refugiaților din Ucraina să intre în Marea Britanie, 

chiar dacă nu au legături familiale cu cetățeni britanici, a declarat duminică guvernul britanic. Marea Britanie va 

plăti câte 350 de lire pe lună cetățenilor care pot oferi refugiaților o cameră sau o proprietate pentru o perioadă 

minimă de șase luni. Premierul Boris Johnson a încercat să înfățișeze țara ca un lider al răspunsului global față de 



998 

 

invazia rusească - pe care Moscova o numește "operațiune specială" - , dar guvernul s-a confruntat cu numeroase 

critici legate de întârzierea acceptării refugiaților. Parlamentari din toate partidele politice au atacat insistența 

guvernului ca ucrainenii să ceară vize și teste biometrice înainte de a ajunge în Marea Britanie, afirmând că acesta 

prioritizează birocrația, în defavoarea celor care fug din calea războiului. (REUTERS - 13 martie, ora 0:36) 

/aionita/atataru 

CNN: Aproape 5.000 de refugiați ucraineni au ajuns în Irlanda 

RADOR (13 martie) - Aproximativ 5.000 de refugiați ucraineni au ajuns în Irlanda de la începutul invaziei 

în Ucraina, a declarat premierul irlandez, Micheál Martin. "Avem aproape 5.500 de refugiați până acum. Impulsul 

nostru primar este să îi ajutăm pe cei care fug de război... există o uriașă empatie, evidentă, în a ajuta femei și 

copii. Dacă ucrainenii vin în Irlanda, vor avea acces la protecție socială, acces la serviciile de sănătate, la educație, 

vor avea drept de muncă. Considerăm că asta este corect să facem, în contextul celei mai mari dislocări de populație 

și criză a refugiaților de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial. Iar viteza de reacție este foarte importantă 

în asemenea situații", a declarat Micheál Martin într-un interviu acordat BBC. (CNN INTERNATIONAL, 13 

martie, ora 20:00) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Turcia a cerut Rusiei sprijin pentru evacuarea cetățenilor săi din Mariupol 

RADOR (13 martie) - Turcia a cerut Rusiei sprijin pentru evacuarea cetățenilor săi din Mariupol. Imamul 

unei moschei din Mariupol a negat acuzațiile că ar fi fost atacată. Anunțul a fost făcut duminică, de către ministrul 

turc de externe, Mevlüt Çavușoğlu, în timpul forumului diplomatic din Antalya. "Da, cetățenii noștri se află într-

o moschee din Mariupol, menținem legătura cu ei. Ieri au fost informații, cum că moscheea a fost bombardată, dar 

imamul a negat acest lucru. Potrivit afirmațiilor acestuia, nu au fost provocate daune moscheii. I-am cerut 

ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, să sprijine evacuarea cetățenilor turci din Mariupol" - a declarat șeful 

diplomației turce. "Rusia ne-a întrebat câți turci sunt în regiune, iar noi le-am transmis informațiile noastre. Astăzi 

intenționăm să desfășurăm o activitate intensă în această direcție (în privința evacuării cetățenilor turci - nota 

TASS)" - a declarat ministrul turc. Potrivit afirmațiilor lui Çavușoğlu, până în prezent Turcia a evacuat deja peste 

15.000 dintre cetățenii săi din Ucraina. (www.tass.ru - 13 martie) /ssirbu/sdm2 

TASS: Autocros la Belgrad în sprijinul Rusiei 

RADOR (13 martie) - Un autocros în masă în sprijinul Rusiei se desfășoară, duminică, în capitala Serbiei, 

Belgrad, a anunțat corespondentul TASS de la fața locului. Acțiunea, la care participă sute de mașini, a luat startul 

de la Centrul Sava în jurul orei locale 16:00 (18:00 ora Moscovei), după care a continuat pe străzile centrale ale 

capitalei sârbe. Protestatarii au lipit litere "Z" pe mașini și le-au decorat cu steaguri rusești și sârbești. O coloană 

de mașini se deplasează în prezent pe strada Țar Dušan, iar șoferii din trafic îi salută pe participanții la acțiune cu 

sunete de claxoane, în timp ce demonstranții îi claxonează, la rândul lor, în semn de răspuns. Locuitorii 

Belgradului, aflați la plimbare pe străzile orașului, filmează ce se întâmplă cu telefoanele și salută făcând semne 

cu mâinile. Din spatele geamurilor deschise ale mașinilor se aud cântece patriotice sârbești și rusești. Acțiunea se 

desfășoară cu respectarea tuturor regulilor de circulație. https://tass.ru/obschestvo/14056393 (www.tass.ru - 13 

martie) /ssirbu/ilapadat 

BBC: Încă 300 de refugiați nigerieni din Ucraina au ajuns în Nigeria 

RADOR (13 martie) - Încă un grup de aproximativ 300 de nigerieni au ajuns acasă, după ce s-au refugiat 

din calea conflictului din Ucraina. Aceștia erau în principal studenți și un copil, care rămăseseră blocați în orașul 

nord-estic Sumi. Refugiații nigerieni au luat avionul din Ungaria către capitala nigeriană, Abuja. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 13 martie, ora 8:00) /mbrotacel/lalexandrescu 
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XXI. 5. Perspectiva de mediu  

RRA: Centrala nucleară de la Zaporojie, considerată teritoriu rus, a fost plasată sub controlul 

Rosatom 

RADOR (13 martie) - Responsabili ai autorității nucleare ruse Rosatom au ajuns la Centrala nucleară 

ucraineană de la Zaporojie, bombardată pe 4 martie și ocupată de trupele rusești. Ei au spus că vor verifica nivelul 

de radiații - a comunicat ieri agenția nucleară ucraineană Energoatom, citată de France Presse. Personalul a fost 

anunțat că centrala este acum considerată teritoriul rusesc aflat în subordinea agenției ruse. Într-un comunicat 

separat, Rosatom a indicat că personal ucrainean va asigura funcționarea Centralei de la Zaporojie, ca și pe cea a 

celei de la Cernobîl, de asemenea ocupată de forțele rusești. Garantarea siguranței exploatării centralelor nucleare 

ucrainene are loc în colaborare cu conducerea Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, dă asigurări 

Rosatom. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 13 martie, ora 2:00) /atataru 

BBC: Rusia intenționează să preia controlul deplin și permanent asupra centralei Zaporijjia, 

afirmă autoritățile ucrainene 

RADOR (13 martie) - Autoritățile ucrainene au informat Agenția Internațională pentru Energie Atomică 

(AIEA) că Rusia intenționează să preia controlul deplin și permanent asupra centralei nuclear-electrice Zaporijjia. 

Potrivit AIEA, cel mai înalt oficial rus din domeniul energiei a insistat că personalul ucrainean continuă să 

gestioneze operațiunile de la Zaporijjia, iar experții ruși îndeplinesc doar roluri de consultanți. Agenția ONU a 

adăugat că, potrivit părții ucrainene, 400 de soldați ruși sunt prezenți în permanență la complexul Zaporijjia. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 13 martie, ora 8:00) /mbrotacel/lalexandrescu 

RBC: Ucraina anunță reluarea alimentării cu energie a centralei nucleare de la Cernobîl 

RADOR (13 martie) - Compania care operează centralele nucleare ucrainene, Energoatom, a anunțat, 

duminică seară, că alimentarea cu energie electrică a fost restabilită la centrala nucleară de la Cernobîl și că toate 

sistemele de răcire a depozitelor de combustibil nuclear uzat vor funcționa la capacitate normală. Potrivit 

ministrului ucrainean al energiei, Herman Galușcenko, "alimentarea cu electricitate a centralei, capturată de 

invadatorii ruși, a fost posibilă datorită eforturilor incredibile ale specialiștilor companiei naționale Ukrenergo, 

cercetătorilor și electricienilor ucraineni". "Inginerii noștri ucraineni, riscându-și sănătatea și viața, au reușit să 

evite riscul unei posibile catastrofe nucleare care a amenințat întreaga Europă. Acum, sistemele de răcire a 

depozitelor de combustibil nuclear uzat vor funcționa din nou în regim normal, nu pe seama generatoarelor de 

rezervă. Subliniez că centrala nucleară de la Cernobîl este a noastră și nu avem nevoie de niciun ajutor din partea 

nimănui pentru a asigura sau a restabili alimentarea cu energie a instalațiilor noastre" - a afirmat Halușcenko. 

Totodată, ministrul a cerut, din nou, comunității internaționale să ajute la protejarea instalațiilor nucleare. "Prin 

urmare, adresez încă o dată un apel către partenerii noștri internaționali, Comisia Europeană, AIEA, ONU, OSCE: 

ajutați-ne să protejăm instalațiile nucleare! În prezent, este imperativ necesar să forțăm inamicul să părăsească 

centrala nucleară și să stabilim o zona demilitarizată de 30 de kilometri în jurul instalațiilor nucleare ale Ucrainei" 

- a subliniat ministrul ucrainean al energiei, Herman Galușcenko. (www.rbc.ua - 13 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită la Centrala nucleară de la Cernobîl, 

anunță autoritățile ucrainene 

RADOR (13 martie) - Ministerul ucrainean pentru Energiei Atomică a anunțat că alimentarea cu energie 

electrică a fost restabilită la Centrala nucleară de la Cernobîl, ceea ce înseamnă că sistemele de răcire vor funcționa 

normal și nu vor trebui să folosească energie de rezervă. Ministerul a făcut anunțul duminică printr-o postare în 

mediul online. Ucraina a avertizat anterior în privința unui risc crescut de scurgere de radiații dacă o linie electrică 

de înaltă tensiune către centrală, avariată în timpul luptei, nu ar fi fost reparată. (REUTERS - 13 martie) 

/cstoica/sdm2 
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14 martie (Luni) 

XXII.1 Perspectiva politică  

REUTERS: Ministrul de externe iranian efectuează marți o vizită în Rusia 

RADOR (14 martie) - Ministrul de externe al Iranului, Hossein Amirabdollahian, va efectua marți o vizită 

în Rusia, a declarat, luni, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, pe fondul preocupărilor legate de 

rezultatul convorbirilor vizând revitalizarea acordului nuclear din 2015. Convorbirile riscă să intre în colaps, după 

ce o solicitare de ultim moment a Rusiei a determinat puterile mondiale să întrerupă negocierile, pe o perioadă 

nedeterminată, în pofida existenței unui text aproape finalizat. (REUTERS - 14 martie, ora 11:00) 

/mbrotacel/dsirbu 

TASS: Rusia și Qatarul vor continua contactele în legătură cu problema ucraineană (Serghei 

Lavrov) 

RADOR (14 martie) - Rusia și Qatarul vor continua contactele în ceea ce privește situația din Ucraina. 

Moscova apreciază dorința autorităților de la Doha de a contribui la reglementarea situației, a declarat astăzi 

ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, la conferința de presă ținută după încheierea convorbirilor 

cu vicepremierul și ministrul de externe al Qatarului, Abdel Rahman Al Tani. Lavrov a arătat că consideră discuția 

avută utilă. Șeful diplomației ruse a declarat că țările s-au înțeles să continue contactele pe această temă. 

(www.tass.ru - 14 martie) /snicolau/dsirbu 

TASS: Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică cu primul ministru al Luxemburgului 

RADOR (14 martie) - Președintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică cu primul ministru al 

Luxemburgului, Xavier Bettel, a comunicat Serviciul de presă al Kremlinului. La rugămintea părții 

luxemburgheze, Putin a prezentat starea de lucruri de la negocierile ruso-ucrainene. (www.tass.ru - 14 martie) 

/snicolau/dsirbu 

REUTERS: Un aliat apropiat al lui Putin afirmă că operațiunea militară din Ucraina se derulează 

mai lent decât se preconiza 

RADOR (14 martie) - Unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui rus, Vladimir Putin, a declarat că 

operațiunea militară a Rusiei în Ucraina nu a decurs în întregime atât de rapid pe cât se dorea - aceasta fiind cea 

mai puternică recunoaștere publică de până acum, din partea Moscovei, că lucrurile nu au mers conform planului. 

În afirmații făcute duminică, în timpul unei slujbe religioase oficiate de patriarhul ortodox Kiril, șeful Gărzii 

Naționale ruse, Viktor Zolotov, a pus progresul mai lent decât cel scontat pe seama a ceea ce a numit forțe 

ucrainene de extremă dreaptă, care se ascund în spatele civililor - acuzație frecventă a oficialilor din Rusia. 

Comentariile sale par a fi în contradicție cu o evaluare a ministrului rus al apărării, Serghei Șoigu, care i-a spus 

vineri lui Putin că "totul decurge conform planului". "Aș vrea să spun că da, nu totul merge atât de repede precum 

ne-am dori", a declarat Zolotov - în trecut responsabil cu securitatea personală a lui Putin - în comentarii publicate 

pe website-ul Gărzii Naționale. "Dar ne îndreptăm pas cu pas către obiectivul nostru, iar victoria va fi a noastră, 

iar această icoană va proteja armata rusă și va accelera victoria noastră", a adăugat Zolotov. Statele Unite și aliații 

europeni ai acestora au calificat invazia lui Putin drept o cucerire de teritorii în stil imperial, care, până acum, a 

fost executată în mod precar, din cauză că Moscova a subestimat rezistența ucraineană și hotărârea Occidentului 

de a pedepsi Rusia. Garda Națională, condusă de Zolotov, este un fel de forță militară internă, ce include 

jandarmeria și alte forțe. Este subordonată direct lui Putin și contribuie cu trupe în Ucraina. (REUTERS - 14 

martie, ora 12:46) /mbrotacel/dsirbu 
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TASS: Dmitri Peskov comentează declarațiile ministrului ucrainean de externe referitoare la 

președintele rus Vladimir Putin 

RADOR (14 martie) - Declarația ministrului de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba,  despre "înlăturarea" 

președintelui Rusiei, Vladimir Putin, subminează considerabil autoritatea ministrului și ridică îndoieli cu privire 

la capacitatea sa profesională, a declarat astăzi jurnaliștilor secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, 

Dmitri Peskov. (www.tass.ru - 14 martie) /snicolau/dsirbu 

TASS: Declarația lui Kuleba referitoare la "înlăturarea lui Putin" subminează autoritatea șefului 

Ministerului de Externe al Ucrainei (Peskov) 

RADOR (14 martie) - Declarația șefului Ministerului de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba,  despre 

"înlăturarea" președintelui Rusiei, Vladimir Putin, subminează considerabil autoritatea ministrului și ridică îndoieli 

cu privire la capacitatea sa profesională, a declarat, astăzi, jurnaliștilor secretarul de presă al președintelui 

Federației Ruse, Dmitri Peskov.  

Kuleba declarase anterior că "înlăturarea" lui Putin va fi suficientă pentru încetarea operațiunii speciale din 

Ucraina, iar pentru pacea și securitatea în Europa va fi nevoie, de asemenea, de "deputinizarea Rusiei". 

(www.tass.ru - 14 martie) /snicolau/schelaru 

REUTERS: Un oficial rus speră în reluarea dialogului cu SUA privind securitatea cibernetică 

RADOR (14 martie) - Moscova vrea să-și reia dialogul cu Washingtonul pe probleme de securitate 

cibernetică și speră că SUA va continua cooperarea în acest domeniu, a anunțat agenția de presă TASS, citând 

afirmații făcute în cursul unui interviu de ministrul adjunct de externe, Oleg Siromolotov. Întrebat dacă discuțiile 

privind securitatea cibernetică ar putea fi considerate înghețate, dl Siromolotov a spus că speră ca "spiritul 

Genevei" care a apărut după ce președinții celor două țări s-au întâlnit anul trecut în Elveția să prevaleze și dialogul 

să poată fi reluat. (REUTERS - 14 martie) /opopescu/gpodea 

REUTERS: Rusia este în contact permanent cu SUA și pregătită pentru discuții privind controlul 

armelor 

RADOR (14 martie) - Rusia este gata să reia discuțiile privind controlul armelor cu Statele Unite dacă și 

administrația de la Washington este pregătită, a declarat sâmbătă ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, 

potrivit agenției de presă RIA. Dl Riabkov a spus că Moscova și Washingtonul sunt în contact permanent, dar că 

administrația de la Kremlin nu vede semne că Washingtonul ar fi gata să continue un dialog cu privire la Ucraina. 

Cu toate acestea, Serghei Rabkov a spus că propunerile privind garanțiile de securitate pe care Rusia le-a trimis 

Statelor Unite și NATO înainte ca forțele ruse să intre în Ucraina luna trecută nu mai sunt valabile, deoarece 

situația s-a schimbat acum complet. (REUTERS - 14 martie) /opopescu/schelaru 

REUTERS: Slovacia expulzează trei angajați ai ambasadei ruse 

RADOR (14 martie) - Slovacia a decis să expulzeze trei angajați ai ambasadei ruse pe baza informațiilor de 

la serviciile secrete, iar aceștia trebuie să părăsească țara în 72 de ore, a anunțat luni Ministerul de Externe. 

"Ministerul Afacerilor Externe... îndeamnă în același timp cu fermitate Ambasada Federației Ruse ca 

reprezentanții acestora să-și desfășoare activitățile în conformitate cu Convenția de la Viena privind relațiile 

diplomatice", se arată într-un comunicat. (REUTERS - 14 martie) /opopescu/gpodea 

REUTERS: Vladimir Putin a semnat o lege care permite votul online la alegerile din Rusia 

RADOR (14 martie) - Un sistem de vot online, care a fost criticat de unii candidați învinși la alegerile 

parlamentare de anul trecut, va fi permis pentru utilizare în toată Rusia, după ce președintele Vladimir Putin a 

semnat luni procedurile de vot electronic. O coaliție de candidați parlamentari învinși de la Moscova a susținut că 

au fost privați de victorie la alegerile parlamentare din septembrie anul trecut de către acest sistem și au încercat 

să anuleze rezultatele scrutinului prin procese și presiuni publice. Folosit atunci doar în unele regiuni, sistemul 

poate fi folosit acum la alegeri și referendumuri în toată Rusia, la nivel național și regional, după ce un portal 
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guvernamental online a arătat că dl Putin a semnat legea, care trecuse deja prin parlament. (REUTERS - 14 martie) 

/opopescu/gpodea 

REUTERS: Kremlinul susține că nu a primit, deocamdată, nicio solicitare a Ucrainei privind o 

convorbire cu Putin (RIA) 

RADOR (14 martie) - Kremlinul nu a primit în ultima săptămână nicio solicitare din partea biroului 

președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, de a se pregăti o conversație telefonică cu președintele rus Vladimir 

Putin, a transmis agenția de presă RIA, citând o declarație făcută luni de către purtătorul de cuvânt al lui Putin. 

Kremlinul anunțase anterior că Putin nu va refuza o întâlnire cu omologul său ucrainean pentru a discuta despre 

modalități de încetare a ostilităților în Ucraina. Ucraina a cerut în mod repetat discuții directe între cei doi, iar 

Zelenski a spus precizat, duminică, faptul că negociatorii ucraineni încearcă să pregătească o astfel de întâlnire. 

(REUTERS - 14 martie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Nu au loc discuții cu privire la posibilitatea unei întâlniri între Vladimir Putin și Joe 

Biden (Dmitri Peskov) 

RADOR (14 martie) - Nu au loc discuții cu privire la posibilitatea unei întâlniri între președintele rus, 

Vladimir Putin, și președintele SUA, Joe Biden, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, 

informează agenția de presă TASS. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat la 22 februarie, cu două zile 

înainte ca forțele armate ruse să intre în Ucraina, că un summit "cu siguranță nu este planificat" și că ar fi necesară 

o detensionare a conflictului dintre Rusia și Ucraina înainte ca orice astfel de întâlnire să aibă loc. (REUTERS - 

14 martie) /cstoica/sdm2 

TASS: Serghei Lavrov se va întâlni la 15 martie, la Moscova, cu ministrul de externe al Iranului, 

Hossein Amir-Abdollahian 

RADOR (14 martie) - Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, va avea, la 15 martie, la Moscova, 

convorbiri cu ministrul de externe al Iranului, Hossein Amir-Abdollahian, cei doi urmând să discute despre situația 

din jurul Planului Comun și Cuprinzător de Acțiune (JCPOA) privind programul nuclear iranian și situația din 

Ucraina, se afirmă într-un comunicat publicat, luni, de Ministerul rus de Externe. "Miniștrii vor acorda o atenție 

deosebită situației din jurul Planului Comun și Cuprinzător de Acțiune (JCPOA) privind programul nuclear iranian 

în contextul procesului de negocieri, care a ajuns la linia de finish la Viena. Va fi abordată, de asemenea, situația 

actuală din Ucraina în contextul operațiunii militare speciale a Forțelor Armate ale Federației Ruse" - se arată în 

comunicat. Surse din cadrul MAE rus au mai subliniat că dezvoltarea cooperării ruso-iraniene va continua, în ciuda 

sancțiunilor Occidentului împotriva Rusiei. "Intenționăm să extindem în continuare relațiile reciproc avantajoase 

cu Iranul în interesul stabilității regionale și al securității internaționale. Sperăm în consolidarea tendințelor 

pozitive în toate sferele cooperării ruso-iraniene. Pașii ostili întreprinși de țările occidentale în ceea ce privește 

introducerea de măsuri restrictive ilegale împotriva țării noastre nu vor împiedica Rusia să-și mențină intenția de 

consolidare progresivă a întregului complex de parteneriat multiplu cu Republica Islamică Iran" - au subliniat 

sursele citate. De asemenea, se așteaptă ca miniștrii de externe ai Rusiei și Iranului să discute și despre 

reglementarea siriană și să-și "potrivească ceasurile" pe alte probleme regionale actuale, inclusiv situațiile din 

Marea Caspică, Afganistan, Transcaucazia, zona Golfului Persic, Yemen și Orientul Mijlociu. (www.tass.ru - 14 

martie) /ssirbu/sdm2 

CNN: Este doar o problemă de timp ca asaltul Rusiei în Ucraina să se extindă și asupra țărilor 

NATO, avertizează Volodimir Zelenski 

RADOR (14 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este doar o problemă de timp 

ca asaltul militar al Rusiei asupra Ucrainei să se extindă către membrii NATO, dacă Alianța Nord-Atlantică nu 

implementează o zonă de excludere aeriană în spațiul aerian al Ucrainei. "Anul trecut am transmis un avertisment 

clar către liderii NATO și le-am spus că, dacă nu vor fi sancțiuni dure preventive împotriva Rusiei, ar putea începe 

un război. Am avut dreptate... iar acum repet: dacă nu închideți cerul nostru, e doar o problemă de timp înainte ca 

rachetele rusești să cadă pe teritoriul vostru - teritoriul NATO, pe casele cetățenilor din țările NATO", a declarat 
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duminică Volodimir Zelenski într-o înregistrare postată pe pagina sa de Facebook. Adresându-se statelor membre 

NATO, președintele Zelenski a făcut referire la uciderea, duminică, a jurnalistului american Brent Renaud în orașul 

Irpin, suburbie a Kievului. "Un jurnalist american a fost ucis astăzi în regiunea Kiev: Brent Renaud. Iar colegul 

său a fost rănit. A fost un atac deliberat al armatei ruse, ei știau foarte bine ce fac. Se pare, însă, că nu toată lumea 

din vest știe ce fac rușii", a declarat Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a mai spus că echipa sa continuă 

negocierile diplomatice cu Rusia pentru stabilirea unei întâlniri între președintele ucrainean și președintele rus, 

Vladimir Putin. "Reprezentanți ai delegațiilor țărilor noastre vorbesc zilnic prin videoconferință. Delegația noastră 

are o misiune clară: să facă tot ce îi stă în putință pentru a stabili o întrevedere la nivel de președinți, o întâlnire pe 

care sunt sigur că poporul o așteaptă", a mai spus Volodimir Zelenski. (CNN INTERNATIONAL, 14 martie, ora 

1:00) /mbaciu/ilapadat 

RADOR: Ministrul de externe al Ucrainei a discutat telefonic cu ministrul de externe al Marii 

Britanii despre noi sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (14 martie) - Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a anunțat pe Twitter că a avut o 

convorbire telefonică cu ministrul de externe al Marii Britanii, Liz Truss, cu care a discutat despre sancțiuni 

suplimentare împotriva Rusiei, informează agenția ucraineană de știri Ukrinform. "Trebuie mărită presiunea până 

când Rusia încetează agresiunea sa absurdă și pune capăt crimelor barbare de război. Suntem recunoscători Marii 

Britanii pentru accentuarea sprijinului acordat Ucrainei", a declarat Dmitro Kuleba. 

(https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3428942-kuleba-truss-discusse-increasing-russia-sanctions.html - 14 

martie) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Procurorul general al Ucrainei a deschis o anchetă pe numele primarului autoinstalat în 

Melitopol 

RADOR (14 martie) - Procurorul general al Ucrainei a deschis o anchetă în care este cercetată Galina 

Danilcenko, nou-instalată ca primar al orașului Melitopol, ocupat de trupele ruse. Investigația survine după ce un 

grup de consilieri municipali din Melitopol au emis o adresă duminică, solicitând procuraturii generale să inițieze 

procedurile penale împotriva Galinei Danilcenko, "pentru infracțiunea de înaltă trădare, pentru tentativă de 

instalare a unui nou guvern în Melitopol". În adresă, consiliul local din Melitopol o acuză pe Galina Danilcenko, 

"consilier local din partea blocului opoziției" că a dizolvat guvernul orășenesc și a transferat puterile unei comisii 

de deputați ai poporului. Biroul procurorului general al Ucrainei a anunțat că a deschis o investigație și acuzat-o 

pe Galina Danilcenko că s-a autodeclarat primar în funcție în Melitopol pentru a "reuși să își îndeplinească sarcinile 

trasate de reprezentanții Federației Ruse". (CNN INTERNATIONAL, 14 martie, ora 6:00) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Primul ministru al Republicii Belarus pleacă într-o vizită de lucru la Moscova 

RADOR (14 martie) - O delegație guvernamentală a Republicii Belarus, în frunte cu primul ministru Roman 

Golovcenko, pleacă astăzi, într-o vizită de lucru la Moscova, a comunicat serviciul de presă al executivului belarus.  

După cum informează Consiliul de miniștri, la ora 15:00 (ora Moscovei), Golovcenko se va întâlni cu omologul 

său rus, Mihail Mișustin, la sediul guvernului din capitala rusă. Potrivit datelor serviciului de presă, părțile vor 

discuta probleme actuale ale colaborării bilaterale, precum și stadiul realizării documentelor de integrare. 

(www.tass.ru  - 14 martie) /snicolau/dsirbu 

UNIAN: Ucraina și Rusia au reluat negocierile privind încetarea ostilităților 

RADOR (14 martie) - Mihailo Podoliak, consilierul șefului Biroului Președintelui de la Kiev, a anunțat, luni 

dimineață, că a început cea de-a patra rundă de discuții între Ucraina și Rusia cu privire la încetarea ostilităților. 

"Negocieri. Runda a patra. Despre pace, încetarea focului, retragerea imediată a tuturor trupelor și garanțiile de 

securitate. Conversație dificilă. Deși Federația Rusă este conștientă de toată absurditatea acțiunilor sale agresive, 

rămâne sub iluzia că violența de 19 zile împotriva orașelor pașnice reprezintă alegerea corectă a strategiei..." - a 

scris Podoliak pe Twitter, într-un mesaj postat la ora 10:28. (www.unian.net - 14 martie) /sdan/dsirbu 
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RBC: Israelul a acceptat să devină mediator în negocierile dintre Ucraina și Rusia 

RADOR (14 martie) - Andri Ermak, șeful Biroului Președintelui de la Kiev, a anunțat, luni, că Israelul a 

acceptat să medieze negocierile dintre Ucraina și Federația Rusă. În plus, Israelul se va implica și în demersurile 

umanitare. (www.rbc.ua - 14 martie) /sdan/dsirbu 

TASS: Cea de-a patra rundă de negocieri cu Rusia este dificilă, afirmă un consilier al șefului Biroul 

președintelui Ucrainei 

RADOR (14 martie) - Cea de-a patra rundă de negocieri cu Rusia, care va începe astăzi în format online și 

la care trebuie să se discute despre pace, încetarea focului, retragerea imediată a trupelor și garanțiile de securitate, 

este dificilă, a scris pe contul său de pe Telegram Mihail Podoliak, consilier al șefului Biroul președintelui 

Ucrainei, Volodimir Zelenski. (www.tass.ru - 14 martie) /snicolau/dsirbu 

KORRESPONDENT: Rușii șterg Mariupolul de pe fața pământului - acuză un consilier din 

cancelaria prezidențială de la Kiev 

RADOR (14 martie) - Situația din Mariupol, oraș supus unei blocade din partea armatei ruse, rămâne o 

prioritate pentru conducerea Ucrainei și pentru diplomații acestei țări - a asigurat Oleksi Arestovici, consilier al 

șefului Biroului Președintelui de la Kiev. Acesta a subliniat că situația din Mariupol este foarte grea și că rușii pur 

și simplu "șterg orașul de pe fața pământului". "Cea mai dificilă situație este acum la Mariupol, lângă Mariupol. 

Acolo, rușii pur și simplu șterg orașul de pe fața pământului. Militarii noștri aflați acolo au succese, duminică 

lansând o nouă tentativă de a intra cu blindatele în Mariupol. Au luat prizonieri. Problema este că, din acest motiv, 

rușii șterg orașul de pe fața pământului. Peste 2.500 de oameni au fost uciși, conform rapoartelor oficiale ale 

autorităților locale, din câte am înțeles. Aceasta este o catastrofă pe care lumea nu a evaluat-o în mod 

corespunzător" - a subliniat Arestovici. Potrivit acestuia, situația din Mariupol constituie o prioritate pentru 

președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. "Atât șeful Biroului, cât și președintele, precum și toată diplomația 

noastră fac eforturi mari: i-au ridicat pe toți, de la biserici, la organizații internaționale și alți lideri ai țărilor lumii" 

- a adăugat consilierul. Oleksi Arestovici a mai menționat că un convoi umanitar pentru Mariupol, programat să 

ajungă duminică în oraș, a fost împiedicat, din nou, de partea rusă. (www.korrespondent.net - 14 martie) 

/sdan/dsirbu 

RBC: Zelenski, într-un nou mesaj către NATO: Dacă nu ne închideți cerul, rachetele vor cădea pe 

teritoriul vostru 

RADOR (14 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut din nou țărilor NATO să securizeze 

spațiul aerian ucrainean împotriva rachetelor rusești. În caz contrar, potrivit lui Zelenski, rachetele vor începe în 

curând să cadă pe teritoriul țărilor Alianței. "Anul trecut, i-am avertizat pe liderii NATO: dacă nu există sancțiuni 

preventive dure împotriva Rusiei, aceasta va intra în război. Și am avut dreptate. Repet încă o dată: dacă nu ne 

închideți cerul, rachetele rusești vor cădea și pe teritoriul vostru, pe teritoriul NATO. Este doar o chestiune de 

timp" - a scris Zelenski pe Facebook, într-un mesaj postat luni dimineață. RBC amintește că apărarea antiaeriană 

ucraineană a doborât, luni, o rachetă de croazieră deasupra Kievului. Resturi din racheta respectivă au căzut pe o 

casă din cartierul Kurenivka. Autoritățile nu au anunțat încă dacă există victime. (www.rbc.ua - 14 martie) 

/sdan/dsirbu 

RBC: Negocierile dintre Ucraina și Rusia sunt în plină desfășurare 

RADOR (14 martie) - Ucraina și Rusia continuă negocierile privind încheierea războiului, luni, la ora 12:20, 

acestea fiind în plină desfășurare - transmite RBC. Potrivit lui Mihailo Podoliak, consilierul șefului cancelariei 

prezidențiale ucrainene, comunicarea cu partea rusă este dificilă. "Părțile își exprimă activ pozițiile deja clarificate. 

Comunicarea este dificilă, dar continuă. Motivul dezacordurilor este că avem sisteme politice foarte diferite. 

Ucraina  - un dialog liber în societate și un consens obligatoriu. Rusia - o suprimare ultimativă a propriei societăți" 

- a scris consilierul pe Twitter. (www.rbc.ua - 14 martie) /sdan/asalar 
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TASS: Consilierul șefului Biroului președintelui Ucrainei, Mihail Podoliak, despre negocierile 

dintre Ucraina și Rusia 

RADOR (14 martie) - Delegațiile Ucrainei și Rusiei își prezintă la negocierile care au loc astăzi, în format 

online, pozițiile lor precise, a declarat consilierul șefului Biroului președintelui Ucrainei, Mihail Podoliak. "Părțile 

își prezintă pozițiile lor precise. Se discută, dar greu. Motivul stă în aceea că sunt sisteme politice prea diferite", a 

scris Podoliak pe contul său de pe Telegram. (www.tass.ru - 14 martie) /snicolau/dsirbu 

REUTERS: Convorbirile între Rusia și Ucraina continuă, însă sunt dificile (Mihailo Podoliak) 

RADOR (14 martie) - Convorbirile dintre Rusia și Ucraina au început, luni, iar comunicarea dintre cele 

două părți este dificilă, însă continuă, a scris pe Twitter consilierul prezidențial și negociatorul ucrainean Mihailo 

Podoliak. Distribuind o fotografie de la negocierile care au loc prin videoconferință, Podoliak a scris: "Părțile își 

exprimă activ pozițiile specifice. Comunicarea are loc, însă este dificilă. Motivul neînțelegerilor îl reprezintă 

sistemele politice prea diferite". (REUTERS - 14 martie, ora 12:24) /mbrotacel/dsirbu 

RBC: Convorbiri dificile între Ucraina și Rusia 

RADOR (14 martie) - Convorbirile dintre Rusia și Ucraina, care au fost reluate luni dimineață, continuă, 

deși comunicarea dintre cele două părți este dificilă - a anunțat pe Twitter Mihailo Podoliak, consilier al șefului 

cancelariei prezidențiale de la Kiev și membru al delegației Ucrainei la negocieri. "Părțile își exprimă activ pozițiile 

specifice. Comunicarea este dificilă, dar are loc. Motivul neînțelegerilor îl reprezintă faptul că avem sisteme 

politice prea diferite. Ucraina - un dialog liber în societate și un consens obligatoriu. Rusia - o suprimare ultimativă 

a propriei societăți" - a mai menționat Podoliak, postand și o fotografie din timpul discuțiilor, care au loc prin 

videoconferință. (www.rbc.ua - 14 martie) /sdan/dsirbu 

UKRAINSKA PRAVDA: Patru oameni au fost uciși la Cernihiv într-un atac aerian rusesc asupra 

unei stații de pompare a apei 

RADOR (14 martie) - Invadatorii ruși au bombardat una dintre stațiile de pompare ale 

"Chernihivvodokanal", compania ucraineană care asigură distribuția apei către consumatorii din Cernihiv. Potrivit 

datelor preliminare, patru persoane au murit în urma atacului lansat de ruși. "Pe 14 martie, la Cernihiv, una dintre 

stațiile de pompare care furnizează apă orașului a fost distrusă în timpul unui raid arian. Patru persoane au fost 

ucise (un paznic, un muncitor și doi membri ai familiei sale)" - a precizat Serhi Maliavko, directorul 

Cernihivvodokanal. (www.pravda.com.ua - 14 martie) /sdan/asalar 

UNIAN: Nu este un păcat să dorești moartea inamicului și să ucizi ocupanți ruși - consideră 

mitropolitul Epifanie al Ucrainei 

RADOR (14 martie) - Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, mitropolitul Epifanie, a declarat că a 

dori moartea inamicului și a ucide invadatorii ruși nu este un păcat - scrie UNIAN. "Noi, ca națiune, nu căutăm 

moartea celor care ne sunt vecini. Dar, întrucât aceștia au venit la noi acasă, noi ne apărăm familia, patria, 

pământul. Soldații noștri îi protejează pe toți ucrainenii. A ucide inamicul nu este un păcat. Noi ocrotim, nu aspirăm 

la ceva ce este al altuia. Iar cel care a venit la noi cu sabia de sabie va muri" - a subliniat liderul Bisericii Ortodoxe 

a Ucrainei. În plus, mitropolitul a făcut apel la toți ortodocșii din Ucraina, în special la credincioșii și clerul care 

se subordonează Patriarhiei Moscovei, să se unească în jurul bisericii ortodoxe locale autocefale recunoscute. 

"Suntem gata să-i primim pe toți cu dragoste. Suntem gata să continuăm să construim împreună Biserica Ortodoxă 

a Ucrainei - o biserică ce slujește și va sluji în continuare interesele poporului ucrainean. Fac apel la unitatea 

tuturor ucrainenilor ortodocși. Fiecare comunitate are dreptul de a se reuni și de a decide schimbarea jurisdicției 

sale. Fiecare dintre voi poate face un lucru foarte util: să ia decizia de a se alătura Bisericii Ortodoxe a Ucrainei. 

Acest lucru este în mâinile voastre. Aveți dreptul și posibilitatea să luați această decizie" - a afirmat mitropolitul 

Epifanie de Kiev. (www.unian.net - 14 martie) /sdan/schelaru 
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BBC: Occidentul a tolerat prea mult comportamentul Rusiei, afirmă o parlamentară din Ucraina 

RADOR (14 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat că forțarea președintelui 

Putin să eșueze în Ucraina va evita un conflict mai amplu. Parlamentara ucraineană Lesia Vasilenko a declarat la 

rândul ei pentru BBC că Occidentul a tolerat prea mult comportamentul Rusiei: "Ucrainenii auzeau tot timpul că 

'Rusia trebuie să rămână în Consiliul Europei, de exemplu, pentru că este nevoie de dialog și că în caz contrar 

Rusia ar fi iritată'. 'O, nu putem să facem asta, pentru că ar irita Rusia'. Este clar că Rusia este o țară care se irită 

foarte ușor. /... / Deci cred că a venit timpul să spunem că e destul și că ar trebui să acționăm mai bine mai devreme 

decât mai târziu". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 14 martie, ora 15:03) /opopescu/schelaru 

REUTERS: Un negociator ucrainean a spus că discuțiile cu Rusia vor continua marți 

RADOR (14 martie) - Discuțiile dintre Ucraina și Rusia au fost întrerupte luni și vor continua marți, a 

afirmat pe Twitter unul dintre negociatorii Ucrainei. "O pauză tehnică în cadrul negocierilor a fost luată până 

mâine, pentru muncă suplimentară în subgrupurile de lucru și clarificarea definițiilor individuale. Negocierile 

continuă", a afirmat negociatorul Mihailo Podoliak. (REUTERS - 14 martie) /opopescu/gpodea 

BBC: Președintele ucrainean și-a încurajat conaționalii să lupte în continuare 

RADOR (14 martie) - Într-un mesaj video, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a încurajat pe 

ucraineni să continue să lupte: "Când vedem că ne este amenințat modul de viață, spiritul, că este amenințată 

Ucraina, țara noastră, nu ezităm nicio clipă. Pentru că ucrainenii sunt uniți și fac totul pentru a apăra ce este al 

nostru". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 14 martie, ora 18:02:30) /opopescu/gpodea 

REUTERS: Ministrul ucrainean de externe a spus că Iranul este "împotriva războiului din 

Ucraina" 

RADOR (14 martie) - Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat luni că Iranul nu sprijină 

războiul Rusiei în Ucraina. Declarația a fost făcută după o convorbire telefonică cu omologul său iranian, Hossein 

Amirabdollahian, înaintea vizitei de marți la Moscova a acestuia din urmă. "Iranul este împotriva războiului din 

Ucraina, susține o soluție pașnică. Am cerut să transmită mesajul meu la Moscova: Rusia trebuie să înceteze 

bombardarea civililor, să accepte o încetare a focului și să se retragă din Ucraina", a scris dl Kuleba pe Twitter. 

(REUTERS - 14 martie) /opopescu/gpodea 

RADOR: Zelenski a transmis condoleanțe familiei jurnalistului american ucis de ruși în războiul 

din Ucraina 

RADOR (14 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis condoleanțe familiei 

jurnalistului american Brent Renaud, care a fost ucis de trupele ruse la Irpin. "Transmit sincere condoleanțe 

familiei lui Brent Renaud, care a murit documentând răul provocat de Rusia oamenilor din Ucraina. Fie ca viața 

și sacrificiul lui Brent să inspire lumea să lupte pentru forțele luminii împotriva forțelor întunericului" - a scris 

Zelenski pe Twitter. /sdan/sdm2 

BBC: A patra rundă de negocieri între oficiali ruși și ucraineni ar putea avea loc marți 

RADOR (14 martie) - A patra rundă de negocieri între oficiali ruși și ucraineni a fost pusă în așteptare până 

marți. Kievul exercită presiuni pentru convenirea unui acord de încetare a focului, însă Moscova a insistat asupra 

faptului că operațiunile militare vor continua, relatează corespondentul BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 14 

martie, ora 22:04) /cstoica/sdm2 

RBC: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, suspectată de încălcarea 

integrității teritoriale a Ucrainei 

RADOR (14 martie) - Procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, a anunțat că trei oficiali de rang 

înalt ai Federației Ruse sunt cercetați sub suspiciunea de încălcare a integrității teritoriale și a inviolabilității 
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Ucrainei. Potrivit procurorului, cei trei oficiali ruși sunt comandantul șef al Forțelor Aerospațiale ale Federației 

Ruse, Serghei Surovikin, șeful Forțelor de Apărare împotriva Radiațiilor, Chimice și Biologice al armatei ruse, 

Igor Kirillov, și Directorul Departamentului de Informare și Presă al Ministerului Afacerilor Externe de la 

Moscova, Maria Zaharova. Potrivit procurorului general ucrainean, Surovikin a organizat invadarea aviației ruse 

pe teritoriul Ucrainei și lansarea de lovituri cu rachete și bombe, inclusiv asupra țintelor civile. Drept urmare, mulți 

civili au fost uciși și răniți, iar locuințele și infrastructura civilă au fost distruse. Kirillov și Zaharova, prin acțiunile 

lor, au contribuit la declanșarea și desfășurarea războiului împotriva Ucrainei. În plus, cei doi au difuzat public 

informații false despre acțiunile autorităților ucrainene. Pentru infracțiunile respective, pedeapsa maximă este 

închisoarea pe viață și confiscarea averii. (www.rbc.ua - 14 martie) /sdan/sdm2 

(1) REUTERS: Președintele Volodimir Zelenski a transmis Parlamentului un proiect de lege privind 

prelungirea Legii marțiale cu încă 30 de zile 

RADOR (14 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a înaintat luni seara Parlamentului un 

proiect de lege care prevede prelungirea Legii marțiale cu încă 30 de zile începând cu 24 martie, potrivit site-ului 

președintelui. Războiul din Ucraina a început pe 24 februarie, când președintele rus Vladimir Putin a lansat ceea 

ce el numește a fi "operațiune militară specială", cel mai mare atac asupra unui stat european de după al Doilea 

Război Mondial. (REUTERS - 14 martie) /cstoica/sdm2 

CNN: Președintele SUA și președintele Franței au avut duminică seara o convorbire telefonică 

privind situația din Ucraina 

RADOR (14 martie) - Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a avut duminică seara o convorbire telefonică 

cu președintele Franței, Emmanuel Macron, cu care a discutat despre situația din Ucraina. Președintele Biden a 

vorbit cu omologul său francez la numai o zi după ce președintele Macron și cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, 

au avut o convorbire telefonică tripartită cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Președintele Biden și președintele 

Macron au revizuit angajamentele diplomatice recente și și-au exprimat hotărârea de a trage Rusia la răspundere 

pentru acțiunile sale și de a sprijini poporul și guvernul Ucrainei. Între timp, Rusia își intensifică atacurile în 

Ucraina, atacând inclusiv o bază militară situată foarte aproape de granița Ucrainei cu Polonia, stat membru al 

NATO. SUA sunt hotărâte să continue să asigure echipament militar de apărare Ucrainei, dar se pare că Vladimir 

Putin pare și el decis să își continue agenda privind Ucraina. (CNN INTERNATIONAL, 14 martie, ora 2:00) 

/mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Atacul Rusiei aproape de granița Poloniei a avut scopul de a stârni panică în rândul 

civililor (Mateusz Morawiecki) 

RADOR (14 martie) - Atacul Rusiei asupra unei baze ucrainene extinse, din apropierea graniței cu Polonia 

- stat membru NATO - a avut scopul de a crea panică în rândul populației civile, a declarat, luni, premierul polonez, 

Mateusz Morawiecki, la o zi după raidul aerian ce a ucis 35 de persoane, la un centru de pregătire militară din 

vestul Ucrainei. "Un atac cu rachetă, la numai 20 de kilometri de granița noastră, demonstrează modul în care 

acționează Rusia. Vrea să creeze panică în rândul populației civile", a declarat Mateusz Morawiecki, în cadrul unei 

conferințe de presă comune cu omologii săi din Ucraina și Lituania. /mbrotacel/dsirbu 

REUTERS: Uniunea Europeană va propune consolidarea securității statelor din Balcanii de Vest 

(Josep Borrell) 

RADOR (14 martie) - Uniunea Europeană va propune consolidarea securității și a apărării țărilor din 

Balcanii de Vest, pentru a "ancora" ferm această regiune în interiorul blocului comunitar, pe fondul îngrijorărilor 

legate de amenințările din partea Rusiei, a declarat, luni, Înaltul reprezentant al UE pentru politică externă, Josep 

Borrell. El a adăugat, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Skopje, că acum este momentul "revigorării 

procesului de extindere" a Uniunii Europene, iar cât mai curând posibil trebuie să înceapă negocierile formale 

pentru aderarea Macedoniei de Nord și a Albaniei la blocul comunitar. (REUTERS - 14 martie, ora 13:42) 

/mbrotacel/dsirbu 
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REUTERS: Premierul britanic, Boris Johnson, a discutat cu emirul Qatarului pe teme legate de 

volatilitatea pe piața energetică 

RADOR (14 martie) - Premierul britanic, Boris Johnson, a discutat cu emirul Qatarului, Sheikh Tamim bin 

Hamad al-Thani, despre preocupările legate de volatilitatea pe piața energetică apărută în urma invadării Ucrainei 

de către Rusia, a declarat un purtător de cuvânt din Downing Street. "Liderii au discutat despre preocupările lor cu 

privire la volatilitatea pe piața energiei și au convenit să continue să conlucreze pentru a îmbunătăți securitatea 

energetică globală, inclusiv pentru asigurarea aprovizionării durabile cu gaze și stimularea surselor regenerabile", 

a transmis un purtător de cuvânt al biroului premierului Johnson. (REUTERS - 14 martie) /cstoica/sdm2 

RRA: Prețul carburanților stagnează în România 

RADOR (14 martie) - Piața europeană de petrol și gaze a ajuns la o relativă stabilitate față de acum o 

săptămână, atunci când fluctuațiile mari ridicaseră prețul acestor produse la cote istorice. Petrolul Brent este 

tranzacționat, astăzi, sub 110 dolari barilul, o scădere de trei procente față de ziua precedentă și de aproximativ 25 

de procente față de valoarea maximă atinsă săptămâna trecută. Prețul gazelor pe bursa olandeză a scăzut, de 

asemenea, iar cotațiile indică o medie de aproximativ 120 de euro pe megawatt oră, față de cotațiile săptămânii 

trecute, când mediile zilnice ajunseseră aproape de 250 de euro. În România, prețul carburanților stagnează. Prețul 

benzinei standard în București este situează între 7 lei și 85 de bani și 8 lei și 25 de bani. Motorina standard se 

situează între cote similare, în timp ce carburantul superior este cu aproximativ 50 de bani mai scump, notează 

reporterul RRA Bogdan Isopescu. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 14 martie, ora 13:10) /mnecula/asalar 

RRA: Președintele Klaus Iohannis a promis Ucrainei că va avea grijă de toți cetățenii ucraineni 

care intră în România 

RADOR (14 martie) - Președintele Klaus Iohannis l-a asigurat pe omologul său ucrainean, Volodimir 

Zelenski, într-o convorbire telefonică, de faptul că România va avea grijă de toți cetățenii ucraineni care ajung în 

țara noastră. El i-a transmis că centrul umanitar creat în nordul României, la Suceava, a început să funcționeze și 

că primele ajutoare au început să fie livrate. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 14 martie, ora 

7:08)#HUN/azamfir/asalar 

RRA: Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, va avea o rundă de consultări politice cu 

ministrul afacerilor externe și cooperării internaționale al Republicii Italiene, Luigi Di Maio 

RADOR (14 martie) - Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, va avea astăzi, la București, o rundă 

de consultări politice cu ministrul afacerilor externe și cooperării internaționale al Republicii Italiene, Luigi Di 

Maio. Vizita șefului diplomației italiene are loc în contextul agresiunii militare a Rusiei asupra Ucrainei și al 

interesului Italiei de a sprijini eforturile de gestionare a crizei refugiaților ucraineni. Vor fi discutate și modalitățile 

de dezvoltare și aprofundare a relației de Parteneriat Strategic Consolidat dintre cele două țări. Ministrul de externe 

italian va fi primit astăzi de președintele Klaus Iohannis și de premierul Nicolae Ciucă. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 14 martie, ora 8:04) /aburtica/asalar 

TASS: Ministerul de Externe al Irakului a anunțat că România a permis refugiaților irakieni să 

rămână pe teritoriul țării timp de 90 de zile 

RADOR (14 martie) - România a permis migranților irakieni care s-au refugiat din Ucraina să rămână pe 

teritoriul acestei țări timp de 90 de zile fără nicio restricție. Un comunicat în acest sens a fost publicat, luni, pe 

pagina oficială de Facebook a Ministerului irakian de Externe. Șeful interimar al Departamentului european din 

cadrul Ministerului de Externe al Irakului,  Tarek Adel al-Shaher, s-a întâlnit la Bagdad cu ambasadorul României, 

Radu Octavian Dobre. În cadrul întâlnirii, Dobre a confirmat că "România le-a permis  care au fost forțați să fugă 

din Ucraina să rămână în țară timp de 90 de zile pentru a-și rezolva în continuare situația". Tarek Adel al-Shaher 

a declarat, la rândul său, că "ambasada Irakului la București, în coordonare cu autoritățile române, va depune toate 

eforturile pentru întoarcerea cetățenilor irakieni în patria lor cât mai curând posibil". Părțile au discutat, de 

asemenea, despre dezvoltarea relațiilor bilaterale cu scopul căutării de noi orizonturi de cooperare în domenii de 
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interes comun. Amintim că, la 24 februarie, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat desfășurarea unei 

operațiuni militare speciale în Ucraina, ca răspuns la apelul de ajutor al liderilor republicilor populare din Donbas. 

Liderul rus a subliniat că planurile Moscovei nu includ ocuparea teritoriilor ucrainene. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14064119 (www.tass.ru - 14 martie) /ssirbu/schelaru 

RRA: Convorbire a ministrului apărării naționale, Vasile Dîncu, cu omologul său ucrainean, 

Oleksii Reznikov 

RADOR (14 martie) - Ministrul apărării naționale, Vasile Dîncu, a avut o convorbire astăzi cu omologul 

Ucraina, Oleksii Reznikov, despre evoluția situației de securitate din Ucraina, anunță MAPN. Demnitarul român 

a reiterat solidaritatea cu poporul ucrainean susținerea independenței, suveranității și integrității teritoriale a 

Ucrainei în granițele recunoscute la nivel internațional. În context el a menționat eforturile autorităților și societății 

civile din România pentru sprijinirea refugiaților ucraineni care ajung la noi în țară. La rândul său, ministrul 

ucrainean al apărării a mulțumit pentru ajutorul acordat până în prezent. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 

14 martie, ora 21:02:53) /dstanesc 

TASS: Circulația autobuzelor între Republica Moldova și Rusia a fost reluată, traseul ocolind 

Ucraina 

RADOR (14 martie) - Circulația autobuzelor între Republica Moldova și Rusia, întreruptă după începerea 

operațiunii militare speciale, a fost reluată cu ocolirea Ucrainei. Traseul trece acum prin România, Ungaria, 

Slovacia, Polonia, Lituania și Letonia, călătoria presupunând mai mult de 48 de ore, din cauza aglomerației la 

vămi, a comunicat, astăzi, postul de televiziune TVR MOLDOVA. De asemenea, au început să circule autobuze 

din Republica Moldova în Ucraina - la Odesa și la Cernăuți. Unii refugiați ucraineni care provin din regiuni mai 

puțin afectate au început să se întoarcă acasă, a mai arătat postul de televiziune citat. (www.tass.ru - 14 martie) 

/snicolau/dsirbu 

RTS: Ministrul sârb al apărării dezminte că din Serbia se recrutează luptători pentru a suplimenta 

forțele ruse în Ucraina 

RADOR (14 martie) - Ministrul sârb al apărării, Nebojša Stefanović, a catalogat drept "minciună" afirmația 

Kievului potrivit căreia din Serbia s-ar recruta luptători pentru a se suplimenta forțele ruse din Ucraina. Stefanović 

a caracterizat drept periculoasă dezinformarea lansată de Statul Major al Ucrainei, adăugând că solicită Kievului 

să retracteze imediat această acuzație. Potrivit lui Stefanović, participarea cetățenilor sârbi în conflicte armate din 

străinătate reprezintă o infracțiune gravă, pentru care în Codul Penal sunt prevăzute pedepse cu mulți ani de 

închisoare. "Acum câteva zile, președintele Aleksandar Vučić a reiterat că vor fi aspru pedepsiți cetățenii sârbi 

care merg să lupte în Ucraina, indiferent cărei părți se alătură. Serbia pledează pentru o soluționare pașnică a 

acestui conflict și nu va permite să-i fie pus sub semnul întrebării, în niciun fel, angajamentul pentru pace" - a 

declarat Stefanović. (www.rts.rs - 14 martie) /rmihaj/dsirbu 

RTS: Șeful Delegației UE la Belgrad respinge acuzațiile că Serbia ar fi șantajată 

RADOR (14 martie) - Șeful Delegației Uniunii Europene la Belgrad, Emanuele Giaufret, a declarat că UE 

a salutat clar modul în care Serbia a votat la ONU rezoluția privind condamnarea războiului din Ucraina și a 

subliniat că UE sprijină perspectiva europeană a Serbiei. "Dorim ca Serbia să fie lângă noi în aceste momente 

grele, să adere la declarațiile și măsurile UE pentru a contracara agresiunea Rusiei. Salutăm toți pașii în această 

direcție" - a declarat Giaufret. Întrebat dacă înainte de votul la ONU s-au făcut presiuni asupra Serbiei, avându-se 

în vedere că în presă s-a speculat că reprezentanții celor mai mari companii germane evocau posibilitatea închiderii 

afacerilor din Serbia din "cauza poziției ambigue față de criza din Ucraina, Giaufret a răspuns că "nu au existat 

presiuni și Serbia nu a fost șantajată pentru a vota la ONU". "Șantajul este un mit" - a declarat Giaufret, adăugând 

că UE discută cu oficialii Serbiei în vederea armonizării pozițiilor Belgradului cu cele europene și "aici nu este 

nimic rău, este parte a procesului de aderare a Serbiei la UE". Potrivit lui Giaufret, companiile străine iau propriile 

decizii, deoarece au interesul ca în Europa și în întreaga lume să existe stabilitate. Giaufret a subliniat că Serbia 

rămâne în continuare un partener important al UE. "UE așteaptă Serbia cu mâinile deschise" - a declarat Giaufret, 
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adăugând că Serbia trebuie să se concentreze pe reformele din domeniile esențiale - statul de drept, libertatea 

presei, achizițiile publice, lupta contra corupției și criminalității organizate. Giaufret a amintit că în declarația din 

luna octombrie de la Brdo lângă Kranj se menționează că statele din Balcanii de Vest vor fi invitate să adere la UE 

când vor îndeplini toate criteriile prevăzute în capitolele de negociere. Referindu-se la situația din Ucraina, șeful 

Delegației UE la Belgrad a declarat că înțelege că războiul din Ucraina este perceput în Serbia altfel decât în restul 

Europei. "Dar trebuie să spun că Serbia anului 2022 merită mai mult decât să fie folosită de propaganda 

Kremlinului drept justificare pentru crimele și distrugerile din Ucraina" - a declarat Giaufret, adăugând că UE 

condamnă cu fermitate agresiunea Rusiei și este alături de poporul ucrainean, care este victimă a atacului Rusiei. 

Giaufret a apreciat că războiul a izbucnit deoarece Putin dorește să schimbe prin forță o putere legitimă. 

(www.rts.rs - 14 martie) /rmihaj/dsirbu 

REUTERS: Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, și cancelarul german, Olaf Scholz, 

discută, luni, la Ankara, despre Ucraina 

RADOR (14 martie) - Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan și cancelarul german, Olaf Scholz, se 

vor întâlni, luni, la Ankara, pentru discuii pe marginea războiului din Ucraina, a comunicat biroul lui Erdoğan, în 

contextul în care ambele țări își intensifică eforturile în vederea unui armistițiu, la 19 zile de la începerea invaziei 

ruse. Turcia - stat membru NATO, se învecinează cu Ucraina și cu Rusia la Marea Neagră și are relații bune cu 

ambele state. Ankara a calificat invazia drept inacceptabilă și și-a exprimat sprijinul față de Ucraina, însă s-a opus 

sancțiunilor impuse Moscovei, oferindu-se, în același timp, să medieze în acest conflict. Duminică, Ucraina a 

anunțat că lucrează cu Turcia și Israel, în calitate de mediatori, pentru a stabili un cadru și un loc al convorbirilor 

cu Rusia, după ce, săptămâna trecută Ankara i-a găzduit pe miniștri de externe din Rusia și Ucraina, la primele 

convorbiri la nivel înalt, de la debutul conflictului. Vizita de luni a lui Scholz va fi prima pe care acesta o va efectua 

în Turcia, de la preluarea mandatului de cancelar, în decembrie 2021 și are loc pe fondul eforturilor Germaniei de 

a discuta cu președintele rus, Vladimir Putin, în scopul încetării invaziei Moscovei. Germania și Franța și-au 

asumat roluri de conducere în cadrul eforturilor UE în direcția opririi războiului. "Pe lângă convorbirile bilaterale, 

este așteptat un schimb de opinii în legătură cu alte probleme regionale și internaționale, inclusiv Ucraina și relațiile 

dintre Turcia și UE", a precizat Președinția turcă. Turcia afirmă că poate facilita convorbirile de pace dintre Ucraina 

și Rusia, însă subliniază că sunt necesare, mai întâi, o încetare a focului și asigurarea coridoarelor umanitare. 

Cetățenii turci din zonele afectate de lupte au cerut sprijinul Moscovei pentru evacuare, însă, în același timp, Turcia 

livrează ajutoare umanitare Ucrainei. (REUTERS - 14 martie, ora 10:48) /mbrotacel/asalar 

REUTERS: SUA condamnă atacul trupelor ruse asupra bazei militare din Iavoriv, în vestul 

Ucrainei 

RADOR (14 martie) - Secretarul de stat a Statelor Unite, Antony Blinken, a condamnat duminică atacul 

forțelor ruse asupra unei mari baze miliare ucrainene, situată la granița cu Polonia, stat membru NATO. În urma 

atacului de la baza Iavoriv au fost ucise 35 de persoane, iar alte 134 au fost rănite, informează un oficial local. 

"Condamnăm atacul cu rachete al Federației Ruse asupra Centrului Internațional pentru Securitate și Menținerea 

Păcii din Iavoriv, situat în apropiere de granița Ucrainei cu Polonia. Brutalitatea trebuie să înceteze", a scrie pe 

Twitter secretarul american de stat. (REUTERS - 14 martie, ora 0:06) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Secretarul de stat al SUA a avut duminică o convorbire telefonică cu ministrul de 

externe al Ucrainei 

RADOR (14 martie) - Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken și omologul său ucrainean, 

Dmitro Kuleba, au avut o convorbire telefonică duminică, în cadrul căreia au discutat despre eforturile de stopare 

a invaziei Rusiei în Ucraina, informează Departamentul de Stat al SUA. "Secretarul Blinken și ministrul de externe 

Kuleba au discutat despre eforturile diplomatice pentru opri războiul pe care l-a ales Putin. Secretarul de stat a 

reiterat solidaritatea neclintită a SUA față de Ucraina în apărarea ei în fața agresiunii brutale și continue a 

Kremlinului", a declarat Ned Price, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat. (REUTERS - 14 martie, ora 

2:54) /mbaciu/ilapadat 
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CNN: SUA au avertizat din nou Rusia că va plăti un preț greu dacă utilizează arme chimice în 

Ucraina (Casa Albă) 

RADOR (14 martie) - Statele Unite au avertizat din nou Rusia că va plăti un preț dur în cazul în care 

intenționează să utilizeze arma chimică în războiul din Ucraina. "Există o îngrijorare legitimă că Rusia ar putea 

utiliza arma chimică în Ucraina. Așa cum a spus președintele Biden vineri, dacă Rusia va utiliza arme chimice în 

Ucraina, va plăti un preț greu", a declarat Jake Sullivan, consilier pe problemă de securitate națională la Casa Albă. 

(CNN INTERNATIONAL, 14 martie, ora 4:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Sullivan a exprimat îngrijorări legate de sprijinul oferit de China, Rusiei, în cadrul 

întrevederii de la Roma (Ned Price) 

RADOR (14 martie) - O delegație americană condusă de consilierul pentru securitate națională, Jake 

Sullivan, "a exprimat direct și foarte clar" îngrijorări legate de sprijinul oferit de China, Rusiei, îngrijorări 

exprimate în timpul unei întâlniri la Roma cu înaltul oficial chinez, Yang Jiechi, a declarat luni purtătorul de cuvânt 

al Departamentului de Stat, Ned Price. Susținerea Rusiei, în contextul invadării Ucrainei de către Moscova, ar avea 

implicații pentru relațiile Chinei din întreaga lume, inclusiv cu aliații și partenerii americani, din Europa și din 

regiunea Indo-Pacifică, a precizat dl Price într-un briefing de presă. (REUTERS - 14 martie) /cstoica/sdm2 

BBC: "Israelul nu va fi o rută de ocolire a sancțiunilor impuse Rusiei", a declarat ministrul 

israelian de externe 

RADOR (14 martie) - Autoritățile din Israel au anunțat că țara lor nu va fi folosită de Rusia pentru a ocoli 

sancțiunile impuse de națiunile occidentale. Vorbind în capitala slovacă, Bratislava, ministrul israelian de externe, 

Yair Lapid, a spus că ministerul său colaborează cu Banca Israelului, precum și cu alte instituții, pentru a se asigura 

în acest sens: "Israelul nu va fi o rută de ocolire a sancțiunilor impuse Rusiei de către SUA și alte națiuni 

occidentale. Ministerul de Externe din Israel își coordonează acțiunile în acest sens cu parteneri precum Banca 

Israelului, Ministerul de Finanțe, Ministerul Economiei, Autoritatea Aeroportuară, Ministerul Energiei și alții". 

Aceasta este prima dată când Israelul a anunțat public că va respecta sancțiunile impuse Rusiei. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 14 martie, ora 16:03) /opopescu/gpodea 

TASS: Japonia analizează problema ajutorului tehnologic pentru Ucraina în cazul unei catastrofe 

nucleare 

RADOR (14 martie) - Guvernul Japoniei este gata să analizeze problema ajutorului tehnologic de urgență 

pentru Ucraina, în cazul unei catastrofe nucleare pe teritoriul acestei țări, în special la lichidarea consecințelor 

contaminării cu radiații, în cazul în care se deteriorează instalațiile nucleare, a declarat astăzi ministrul japonez de 

externe, Yoshimasa Hayashi, răspunzând la întrebările parlamentarilor niponi. Japonia și-a exprimat în repetate 

rânduri îngrijorarea în ceea ce privește securitatea obiectivelor nucleare aflate pe teritoriul Ucrainei și a solicitat 

încetarea oricăror acțiuni de luptă în zona centralelor nucleare ucrainene. (www.tass.ru - 14 martie) 

/snicolau/dsirbu 

REUTERS: China respinge drept "dezinformare" afirmațiile unor oficiali din SUA privind 

solicitarea Rusiei pentru echipamente militare 

RADOR (14 martie) - Un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe a declarat, luni, că afirmațiile 

unor oficiali americani, conform cărora Rusia a cerut Beijingului echipamente militare pentru campania sa din 

Ucraina reprezintă o "dezinformare" din partea Statelor Unite. Comentariile purtătorului de cuvânt au fost făcute 

în timpul unei informări de presă a Ministerului de Externe, la Beijing. (REUTERS - 14 martie, ora 9:42) 

/mbrotacel/asalar 
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REUTERS: Premierul Japoniei a spus că riposta mondială față de Rusia ar putea modela o nouă 

eră după perioada post-Războiul Rece 

RADOR (14 martie) - Prim-ministrul japonez, Fumio Kishida, a declarat luni că este posibil ca invazia rusă 

din Ucraina să fi inaugurat o nouă eră după perioada post-Război Rece, iar modul în care reacționează lumea va 

modela probabil acea nouă eră. Japonia, alături de partenerii săi din G7, a înghețat activele marilor bănci rusești, 

ale președintelui Vladimir Putin și ale altor lideri în timp ce și s-a alăturat Occidentului pentru în a bloca accesul 

anumitor bănci rusești la sistemul internațional de plăți SWIFT. "Invazia rusă din Ucraina schimbă foarte mult 

aspectul comunității internaționale. O nouă eră care vine după perioada post-Război Rece poate începe deja", a 

spus dl Kishida într-un mesaj video, în timpul unui seminar online. "Dacă lumea poate răspunde cu hotărâre la 

invadarea Ucrainei de către Rusia și poate proteja nucleul ordinii internaționale, va fi un test pentru a prevedea 

epoca care urmează perioadei post-Război Rece". (REUTERS - 14 martie) /opopescu/lalexandrescu 

REUTERS: Australia și Țările de Jos inițiază acțiune legală împotriva Rusiei, pentru doborârea 

avionului MH17 

RADOR (14 martie) - Australia a anunțat că a inițiat o acțiune legală comună cu Țările de Jos împotriva 

Rusiei, la Organizația Internațională pentru Aviație Civilă, în legătură cu doborârea avionului Malaysia Airlines 

MH17, în urmă cu opt ani. Conform legislației internaționale, Rusia este responsabilă pentru doborârea avionului, 

iar acțiunea intentată în Consiliul pentru Aviație al Națiunilor Unite reprezintă un pas înainte în lupta pentru a face 

dreptate celor 298 de victime, inclusiv 38 de australieni, au transmis luni, într-un comunicat, premierul australian, 

Scott Morrison și ministrul de externe, Marise Payne. Acțiunea comună, inițiată în temeiul Articolului 84 al 

Convenției privind Aviația Civilă Internațională, este separată de procesul olandez, în care patru suspecți sunt 

judecați pentru omucidere, în legătură cu responsabilitatea lor individuală în doborârea aeronavei. MH17 efectua 

o cursă de la Amsterdam la Kuala Lumpur, pe 17 iulie 2014, când a fost lovit deasupra zonei controlate de 

separatiști în estul Ucrainei, de ceea ce anchetatorii și procurorii afirmă că a fost o rachetă rusească sol-aer. 

Moscova a negat constant că ar fi avut vreo implicare și a promovat o varietate de teorii alternative, pe care 

anchetatorii internaționali le-au respins ca fiind nefondate. În decursul acestui an este așteptat un verdict în 

procesul din Țările de Jos, în care sunt judecați trei cetățeni ruși și unul ucrainean - aflați încă în libertate. Niciunul 

dintre inculpați nu s-a prezentat în instanța olandeză. Australia și Noua Zeelandă se vor baza pe dovezile conform 

cărora zborul MH17 a fost doborât de o rachetă rusească sol-aer, transportată din Rusia către o zonă din estul 

Ucrainei controlată de separatiștii proruși și însoțită de un echipaj militar rus, se precizează în comunicatul 

oficialilor australieni. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 14 martie, ora 9:36) /mbrotacel/dsirbu 

BBC: Atac rusesc din apropierea frontierei poloneze cu Ucraina, considerat o tentativă de a 

amenința NATO 

RADOR (14 martie) - Autoritățile poloneze au descris un atac cu rachete al forțelor ruse care a vizat 

duminică o bază militară ucraineană din apropierea frontierei dintre cele două țari drept o tentativă de amenințare 

a NATO. Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a cerut din nou Occidentului să furnizeze mai multe 

arme țării sale și să instituie noi sancțiuni împotriva Rusiei. Ministrul adjunct de externe polonez, Marcin Przydacz, 

a declarat : "Este un pas foarte provocator făcut de Rusia. Cu siguranță ei știau unde este amplasată această bază 

militară, adică foarte aproape de frontiera poloneză. Sigur că Rusia a dorit să amenințe NATO, a dorit să îi 

amenințe pe oamenii care fug din țară". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 14 martie, ora 14:03) /opopescu/gpodea 

RBC: Ministrul apărării din Lituania, despre atacul aerian din Iavoriv: O intenție a Rusiei de a 

testa liniile roșii ale NATO 

RADOR (14 martie) - Atacul aerian rusesc asupra terenului de antrenament din Iavoriv, vestul Ucrainei, 

este considerat de Lituania drept o intenție a Rusiei de a testa "liniile roșii" ale Alianței Nord-Atlantice. "Acest 

lucru demonstrează dorința Rusiei de a testa ''liniile noastre roșii''" - a declarat ministrul lituanian al apărării, 

Arvydas Anušauskas, adăugând că la Iavoriv nu erau instructori lituanieni. Comandantul Forțelor Armate 

Lituaniene, Valdemaras Rupšys, de asemenea, consideră că atacul lansat de ruși la Iavoriv este un semnal puternic 

transmis Alianței Nord-Atlantice. "Ar trebui să considerăm asta ca pe o provocare? Tot acest război este o mare 
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provocare... Acesta este un semnal și mai serios pentru NATO, dar nu este mult diferit de alte atacuri" - a subliniat 

Rupšys. Amintim că Federația Rusă a tras aproximativ 30 de rachete asupra unui poligon din Iavoriv, regiunea 

ucraineană Lviv, la 20 km de granița cu Polonia. 35 de persoane au fost ucise și peste 130 de persoane au fost 

rănite. (www.rbc.ua - 14 martie) /sdan/gpodea 

REUTERS: Delegația rusă își suspendă participarea la Adunarea Parlamentară a Consiliului 

Europei 

RADOR (14 martie) - Delegația Rusiei la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) își 

suspendă participarea și nu va lua parte la întâlniri, a anunțat luni agenția de presă RIA, citând un membru al 

delegației ruse. Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat săptămâna trecută că Moscova nu va mai participa la 

Consiliul Europei. (REUTERS - 14 martie) /opopescu/schelaru 

BBC: Secretarul general al ONU, despre potențialele efecte ale războiului din Ucraina 

RADOR (14 martie) - Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat că războiul Rusiei împotriva 

Ucrainei ar putea duce la "un uragan de foamete și de nesiguranță alimentară în toată lumea". El a spus că multe 

țări africane și sărace depind masiv de recoltele ruse și ucrainene de grâu, periclitate acum de conflict. Între țările 

menționate se numără Burkina Faso, Somalia și Yemen, ale căror autorități deja fac eforturi uriașe pentru a-și hrăni 

cetățenii. Dl Guterres a mai spus că efectele invaziei ruse vor fi "globale": "Există o altă dimensiune a acestui 

conflict, care este încă ascunsă. Acest război merge mult mai departe de Ucraina; este totodată și un asalt împotriva 

celor mai vulnerabili oameni și țări din lume. În timp ce războiul are loc în Ucraina, o sabie a lui Damocles atârnă 

asupra economiei mondiale și mai ales în țările în curs de dezvoltare". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 14 martie, 

ora 19:03) /opopescu/gpodea 

RBC: Curtea Internațională de Justiție se va pronunța cu privire la războiul din Ucraina pe 16 

martie 

RADOR (14 martie) - Curtea Internațională de Justiție este gata să ia o decizie cu privire la dosarul Ucrainei 

împotriva Rusiei pe 16 martie - potrivit unui mesaj postat, luni, pe contul de Twitter al instanței. Ședința deschisă 

va începe la ora 17:00, la Palatul Păcii din Haga. Ucraina a depus plângere la Haga după ce a fost atacată de Rusia, 

pe 24 februarie. Alte 39 de țări au cerut Curții să deschidă o investigație pentru a documenta posibile crime 

împotriva umanității sau genocid comise în Ucraina. (www.rbc.ua - 14 martie) /sdan/sdm2 

TASS: Secretarul general al ONU consideră că perspectiva unui conflict nuclear a devenit din nou 

posibilă 

RADOR (14 martie) - Secretarul general al ONU, António Guterres, consideră că perspectiva unui conflict 

nuclear în lume a devenit posibilă. "Perspectiva unui conflict nuclear, anterior de neconceput, a revenit acum pe 

tărâmul posibilului. Securitatea instalațiilor nucleare trebuie păstrată" - a declarat, luni, secretarul general într-o 

discuție cu jurnaliștii. Guterres a declarat că informațiile despre bombardarea Donețkului sunt regretabile. "Am 

văzut informații mass-media despre acest incident. Poziția noastră este foarte clară. Orice atac asupra civililor și 

asupra infrastructurii civile este regretabil dacă este accidental și merită condamnat dacă este făcut intenționat" - 

a declarat acesta. (www.tass.ru - 14 martie) /ssirbu/sdm2 

BBC: Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că războiul Rusiei împotriva 

Ucrainei ar putea declanșa "un uragan al foametei" 

RADOR (14 martie) - Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că războiul Rusiei împotriva 

Ucrainei ar putea declanșa "un uragan al foametei" și ar duce la insecuritatea alimentară la nivel mondial. Dl 

Guterres a declarat că multe state africane și cele sărace depind puternic de producția rusă și ucraineană de grâu, 

producții aflate în pericol acum din cauza conflictului. Secretarul general al ONU a precizat că invazia Rusiei va 

avea implicații foarte mari. "Acest război ajunge mult mai departe de Ucraina. Este, de asemenea, un asalt la adresa 
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celor mai vulnerabile popoare și state", declară António Guterres. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 14 martie, ora 

22:04) /cstoica/sdm2 

XXII.2 Perspectiva militară 

RADOR: Rusia intenționează să introducă în Ucraina soldați belaruși îmbrăcați în uniforme 

rusești (Oleksi Danilov) 

RADOR (14 martie) - Rusia pregătește o operațiune specială pe teritoriul Belarusului, intenționând să 

implice soldați belaruși, îmbrăcați în uniforme militare rusești, în războiul din Ucraina. Declarația a fost făcută în 

timpul teledonului "Ucraina împreună" de către secretarul Consiliului de Securitate Națională și Apărare, Oleksi 

Danilov. "Astăzi, în Rusia se concepe o operațiune specială care urmează să fie derulată pe teritoriul Belarusului. 

Ei chiar vor să îi îmbrace pe soldații belaruși în uniforme rusești. Unii dintre belaruși au refuzat să lupte împotriva 

țării noastre, dar acum FSB și serviciile speciale sunt acolo, pe teritoriul belarus și îi conving pe belaruși să se 

îmbrace cu uniformele rusești și să intre pe teritoriul nostru. Noi suntem, însă, pregătiți pentru asta și vă avertizez: 

dacă găsim vreun belarus aici, se va confrunta cu aceeași ripostă viguroasă cu care s-au confruntat și rușii și 

cecenii", a declarat Oleksi Danilov. Potrivit declarațiilor oficialului ucrainean, cecenii prezenți în Ucraina au 

funcțiuni similare celor ale agenților operativi ai NKVD-ului din era sovietică, adică au sarcina de a-i împușca pe 

cei care intenționează să se retragă din luptă. Oleksi Danilov a mai spus și despre un incident care a avut loc în 12 

martie, când cecenii au împușcat mortal 12 soldați ruși răniți în regiunea Kiev. (https://www.ukrinform.net/rubric-

ato/3428938-moscow-planning-to-deploy-in-ukraine-belarusian-soldiers-posing-as-russians-danilov.html - 14 

martie) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Rusia a cerut Chinei sprijin militar, după invazia în Ucraina, potrivit unor oficiali americani 

RADOR (14 martie) - Rusia a solicitat echipament militar din partea Chinei, potrivit unor oficiali americani, 

citați de publicațiile Financial Times, Washington Post și New York Times. Potrivit oficialilor, Moscova a cerut 

sprijin Beijingului încă de la începerea invaziei în Ucraina. Un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei la 

Washington a negat că ar cunoaște informații privind o astfel de solicitare din partea Rusiei. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 14 martie, ora 8:00) /mbrotacel/dsirbu 

RADOR: Rusia a cerut Chinei echipament militar, sprijin în războiul din Ucraina și asistență 

economică (Ukrinform) 

RADOR (14 martie) - Rusia a cerut Chinei echipament militar și sprijin în războiul din Ucraina, informează 

oficiali americani. De asemenea, Rusia a cerut Chinei asistență economică suplimentară, pentru a contracara 

efectele negative ale sancțiunilor internaționale impuse asupra economiei ruse de SUA și națiuni din Europa și 

Asia. Oficialii americani au refuzat, însă, să precizeze ce fel de echipamente militare solicită Moscova de  la 

Beijing și au refuzat să sublinieze reacția Chinei la solicitările Rusiei. (https://www.ukrinform.net/rubric-

ato/3428891-russia-asks-china-for-military-economic-aid-for-ukraine-war-us-sources.html - 14 martie) 

/mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Rusia nu a cerut Chinei asistență militară (Dmitri Peskov) 

RADOR (14 martie) - Rusia nu a cerut Chinei asistență militară și are suficientă forță militară pentru a-și 

îndeplini la timp și în întregime toate obiectivele în Ucraina, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, 

Dmitri Peskov. Oficiali americani, care au făcut declarații sub protecția anonimatului, au afirmat că Rusia a 

solicitat Chinei echipamente militare, după începerea invaziei în Ucraina. (REUTERS - 14 martie, ora 13:36) 

/mbrotacel/dsirbu 
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TASS: Federația Rusă nu a cerut ajutor militar de la China pentru desfășurarea operațiunii 

speciale din Ucraina (Dmitri Peskov) 

RADOR (14 martie) - Federația Rusă nu a cerut ajutor militar de la China pentru desfășurarea operațiunii 

speciale din Ucraina, a declarat, astăzi, jurnaliștilor secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri 

Peskov. (www.tass.ru - 14 martie) /snicolau/dsirbu 

REUTERS: Autoritățile din Rusia afirmă că o rachetă ucraineană a ucis cel puțin 20 de oameni în 

Donețk 

RADOR (14 martie) - Ministerul rus al Apărării a anunțat luni că un număr de cel puțin 20 de persoane au 

fost ucise, alte 28 fiind rănite după ce o rachetă ucraineană cu încărcătură cu fragmentare a explodat în capitala 

regiunii Donețk, fără a furniza dovezi în acest sens. Separatiștii pro-ruși care controlează regiunea din estul 

Ucrainei au declarat mai devreme că un copil a fost printre cei uciși, acuzând administrația de la Kiev că a comis 

o crimă de război. Oficialii ucraineni au negat informațiile rusești. Reuters nu a putut verifica comunicatul din 

surse independente. (REUTERS - 14 martie) /opopescu/lalexandrescu 

REUTERS: Exerciții ale trupelor ruse de marină, la Kaliningrad 

RADOR (14 martie) - Aproximativ 500 de infanteriști marini ruși au desfășurat exerciții programate în 

exclava baltică rusă Kaliningrad, exersând respingerea unui desant de parașutiști, a anunțat luni Flota Baltică a 

Rusiei, potrivit agenției de presă Interfax. "Unitățile de marină au desfășurat acțiuni de apărare anti-parașutiști. 

Militarii unității de artilerie au tras în detașamentul aerian al unui inamic simulat cu piesele de artilerie 

autopropulsate Nona", a comunicat flota. Unitatea a exersat și manevre ofensive, sprijinită de vehicule blindate și 

artilerie. (REUTERS - 14 martie) /opopescu/gpodea 

REUTERS: Forțele armate ruse au anunțat că vor ataca fabricile de arme din Ucraina 

RADOR (14 martie) - Autoritățile din Rusia au declarat luni că intenționează să atace fabricile de arme 

ucrainene, ca răzbunare pentru ceea ce au descris ca un atac ucrainean asupra orașului Donețk, controlat de 

separatiști și au îndemnat muncitorii și locuitorii din apropierea unor astfel de obiective să se retragă de acolo. 

Ministerul Apărării a remarcat într-un comunicat că pare că forțele ucrainene au folosit arme cu fragmentare 

împotriva unei zone dens populate din Donețk. În comunicat se menționează că forțele ruse vor răspunde prin 

operațiuni "pentru dezactivarea întreprinderilor din complexul militar-industrial al Ucrainei care produc, repară și 

restaurează armele pe care naționaliștii le folosesc pentru a comite crime de război". Acolo se adaugă: "Îndemnăm 

cetățenii Ucrainei care lucrează la aceste întreprinderi, precum și pe locuitorii clădirilor rezidențiale din apropiere 

să părăsească zonele de potențial pericol". (REUTERS - 14 martie) /opopescu/gpodea 

TASS: Rusia consideră drept o provocare dezinformarea în CS al ONU cu privire la operațiunea 

din Ucraina (Vasili Nebenzia) 

RADOR (14 martie) - Răspândirea de către țările occidentale, în Consiliul de Securitate al ONU, a 

dezinformării despre operațiunea specială în Ucraina, reprezintă o provocare, a declarat, luni, reprezentantul 

permanent al Federației Ruse pe lângă organizația mondială, Vasili Nebenzia, luând cuvântul în cadrul ședinței 

CS al ONU. "Acum împotriva Rusiei a fost declanșat un amplu război informațional. Mass-media occidentală trec, 

fără nicio rușine, obiectivele distruse de Forțele Armate ale Ucrainei și de formațiunile naționaliste din republicile 

populare Donețk și Lugansk drept consecințe ale operațiunii noastre militare din Ucraina, răspândind informații 

false despre presupusa bombardare a orașelor ucrainene" - a subliniat Nebenzia. "De asemenea, fără nicio încercare 

de justificare, se introduce cenzura, de altfel, cenzura totală a spațiului informațional. În aceste condiții, este foarte 

dificil pentru locuitorii statelor occidentale să obțină informații obiective despre mersul operațiunii militare ruse 

și să distingă informațiile false, cum ar fi cea despre maternitatea din Mariupol, bombardată chipurile de Rusia" - 

a declarat Nebenzia. "Prin urmare, percepem răspândirea neadevărului de la tribuna Consiliului de Securitate ca o 

provocare deliberată a colegilor noștri occidentali" - a subliniat reprezentantul permanent al Rusiei. 

https://tass.ru/politika/14066033 (www.tass.ru - 14 martie) /ssirbu/sdm2 
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BBC: Directorul agenției spațiale ruse avertizează că noua stație spațială rusă ar putea avea o 

aplicație militară 

RADOR (15 martie) - Directorul agenției spațiale ruse a avertizat că noua stație spațială pe care Moscova 

plănuiește să o construiască va avea o aplicație militară, dacă ostilitățile internaționale îndreptate asupra Rusiei 

continuă. Potrivit agenției de știri oficiale din Rusia, directorul Roscosmos a declarat că, în aceste circumstanțe, 

doar cosmonauți ruși se vor afla pe stația orbitală rusă, când se va lansa. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 15 

martie, ora 0:05) /cstoica/sdm2 

BBC: Liderul cecenilor, Ramzan Kadîrov, susține pe media sociale că a vizitat trupele cecene care 

luptă în Ucraina, lângă Kiev 

RADOR (14 martie) - Într-o postare pe media sociale, liderul regiunii rusești Cecenia, Ramzan Kadîrov, a 

declarat că a călătorit în Ucraina pentru a se întâlni cu trupele cecene implicate în operațiunile militare ale Rusiei 

în Ucraina despre care acesta susține că au loc la numai 7 km distanță de Kiev. Declarația lui Kadîrov nu a putut 

fi verificată din surse independente. Ramzan Kadîrov, aliat al președintelui rus, Vladimir Putin, este acuzat de 

Statele Unite și Uniunea Europeană că a comis abuzuri împotriva drepturilor omului. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 14 martie, ora 4:00) /mbaciu/ilapadat 

RRA: Negocierile ruso-ucrainene continuă luni prin video-conferință 

RADOR (14 martie) - Negocierile ruso-ucrainene vor continua luni prin video-conferință, iar surse din 

Moscova citate de corespondentul RRA Alexandr Beleavschi spun că ar putea fi semnate unele documente în zilele 

următoare. Duminică au fost evacuați puțini refugiați prin culoarele umanitare. Acestea sunt blocate către cinci 

localități asediate, între care și Mariupol, unde primarul a anunțat că numărul celor uciși de la debutul invaziei a 

depășit 2.100. Forțele ruse au bombardat o bază militară din vestul țării lângă granița cu Polonia și susțin că au 

ucis 180 de mercenari străini. Oficialii locali vorbesc, însă de 35 de morți și 134 de răniți. În sud, la Herson militarii 

ruși au tras focuri de armă în aer pentru a-i dispersa pe locuitorii care au protestat din nou față de ocupație. 

Duminică a fost semnalat și primul deces al unui jurnalist străin în Ucraina, un american ucis la nord de Kiev. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 14 martie, ora 06:00) /ilapadat 

BBC: Președintele Volodimir Zelenski a cerut din nou NATO să inpună o zonă de interdicție 

aeriană deasupra Ucrainei 

RADOR (14 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut, din nou, NATO să implementeze 

o zonă de interdicție aeriană deasupra țării sale. Afirmațiile președintelui au loc după ce un atac cu rachete al 

Rusiei asupra unei baze ucrainene din apropierea graniței cu Polonia a cauzat moartea a numeroase persoane. 

"Bombardarea Centrului Internațional pentru Menținerea Păcii și a Securității a ucis 34 de persoane. Nu se 

întâmpla nimic acolo care ar fi putut amenința teritoriul Federației Ruse, iar granițele NATO se află la o distanță 

de numai 20 de kilometri. Acum, repet: dacă nu închideți cerul deasupra noastră, va fi doar o chestiune de timp 

până când rachetele rusești vor cădea pe teritoriul vostru, pe teritoriul NATO, pe casele cetățenilor din țările 

NATO". Domnul Zelenski a afirmat că continuarea negocierilor dintre delegațiile ucraineană și rusă drept 

"complicate și dificile", însă necesare pentru pace și securitate. El a adăugat că oficialii ucraineni își propun să 

faciliteze convorbiri de pace directe între liderii celor două țări - o întâlnire despre care Zelenski spune că oamenii 

o așteaptă, ci siguranță. Noi discuții sunt programate să aibă loc luni, prin videoconferință. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 14 martie, ora 7:00) /mbrotacel/asalar 

TASS: Avioane de atac Su-25 rusești au distrus un depozit de muniții al Forțelor Armate Ucrainene 

RADOR (14 martie) - Două avioane de atac Su-25 rusești aparținând Forțelor Militare Cosmice ale Rusiei 

au distrus cu o lovitură cu rachetă un depozit cu muniții al Forțelor Armate Ucrainene. Înregistrarea video a fost 

postată de Ministerul rus al Apărării. După efectuarea misiunii, avioanele s-au întors pe aerodromul de bază. 

(www.tass.ru - 14 martie) /snicolau/dsirbu 
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RBC: Forțele speciale din Belarus refuză să se implice în războiul din Ucraina, transmite Statul 

Major al Forțelor Armate ale Ucrainei 

RADOR (14 martie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis, luni, că forțele speciale din 

cadrul armatei belaruse refuză să participe la războiul ruso-ucrainean. Armata ucraineană constată o lipsă de voință 

a militarilor din forțele speciale belaruse de a lupta împotriva Ucrainei. "În ceea ce privește disponibilitatea forțelor 

armate ale Republicii Belarus de a duce război cu Ucraina, potrivit unuia dintre oficialii forțelor de operațiuni 

speciale din republică, acestea nu vor participa la război" - se arată într-un comunicat al armatei ucrainene. 

(www.rbc.ua - 14 martie) /sdan/dsirbu 

RBC: Atac aerian asupra fabricii de avioane Antonov din Kiev 

RADOR (14 martie) - Invadatorii ruși au lansat atacuri asupra fabricii de avioane Antonov din Kiev, în 

cursul dimineții de luni. Potrivit presei locale, au fost semnalate mai multe explozii. "La Kiev, invadatorii au tras 

asupra unei clădiri înalte și asupra fabricii Antonov. Pompierii și medicii au ajuns deja acolo" - a transmis 

Administrația de Stat a orașului Kiev. Potrivit primelor informații, două persoane au fost ucise în urma atacurilor 

respective, iar alte șapte au fost rănite. Echipele de salvare au evacuat aproximativ 70 de persoane dintr-o clădire 

rezidențială din cartierul Obolon, atacată de trupele ruse. (www.rbc.ua - 14 martie) /sdan/dsirbu 

BBC: Forțele ruse își mută rezerve strategice către granițele Ucrainei 

RADOR (14 martie) - Armata ucraineană afirmă că, pe măsură ce forțele ruse își continuă ofensiva, acestea 

au mutat rezerve strategice către granițele Ucrainei. Cel mai recent buletin al Statului Major General al Forțelor 

Armate ale Ucrainei precizează că Rusia se pregătește să își regrupeze trupele și să reia operațiunile ofensive 

asupra orașelor Harkiv, Sumi și a suburbiilor din estul capitalei Kiev. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 14 martie, 

ora 8:00) /mbrotacel/asalar 

TASS: Forțele Armate ale Rusiei au scos din funcțiune 3.920 de obiective ale infrastructurii 

militare ale Ucrainei 

RADOR (14 martie) - Ministerul Apărării al Federației Ruse a declarat că au fost scoase din funcțiune în 

timpul operațiunii militare speciale, începută pe 24 februarie, 3.920 de obiective ale Ucrainei, transmite astăzi 

purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konnașenkov. Au fost distruse 143 de drone, 1.267 de 

tancuri și alte vehicule blindate de luptă, 124 de sisteme reactive de tras în salvă, 457 de tunuri ale artileriei de 

câmp și aruncătoare de mine, 1.028 de unități de vehicule militare speciale" - a declarat Konnașenkov. 

(www.tass.ru  - 14 martie) /snicolau/dsirbu 

TASS: Deasupra orașului Donețk a fost doborâtă o rachetă Tocika-U a Forțelor Armate ale 

Ucrainei 

RADOR (14 martie) - Cel puțin trei persoane au fost ucise și zece rănite astăzi, la Donețk, în urma căderii 

fragmentelor unei rachete lansate dintr-un complex Tocika-U. Rămășițele rachetei balistice au căzut lângă filiala 

băncii centrale a republicii, unde se aflau zeci de persoane, mai ales pensionari. Sunt foarte mulți morți și răniți, 

este greu de precizat numărul acestora, a declarat șeful reprezentanței republicii populare Donețk la Centrul comun 

pentru control și coordonare al regimului de încetare a focului, Ruslan Iakubov, citat de TASS. (www.tass.ru - 14 

martie) /snicolau/dsirbu 

RBC: Kiev: O rachetă de croazieră rusească a fost doborâtă de apărarea aeriană ucraineană 

RADOR (14 martie) - Sistemele de apărare aeriană din Kiev au doborât o rachetă de croazieră lansată de 

ruși, resturi din aceasta căzând pe o casă aflată în cartierul Kurenivka din capitala Ucrainei. (www.rbc.ua - 14 

martie) /sdan/dsirbu 
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UNIAN: Primii 400 de mercenari sirieni au ajuns deja în Rusia (armata ucraineană) 

RADOR (14 martie) - Ocupanții ruși continuă să-și suplimenteze numărul de trupe pentru războiul împotriva 

Ucrainei - potrivit Statului Major al Forțelor Armate Ucrainene. Într-un comunicat remis luni, armata ucraineană 

menționează că Rusia formează acum detașamente de mercenari sirieni, care sunt gata să execute ordinele 

criminale ale comandanților ruși, în schimbul unor recompense financiare. În Siria, Rusia a deschis deja centre de 

recrutare a mercenarilor. În ultimele zile, în aceste centre, au fost recrutate peste 1.000 de persoane, iar aproximativ 

400 au ajuns deja în Federația Rusă. Autoritățile ruse au înființate aceste tabere pentru cazare și antrenament în 

apropierea graniței cu Ucraina, în regiunea Rostov din Rusia și în regiunea Gomel din Belarus. "Forțele Armate 

ale Ucrainei, în cooperare cu alte componente ale forțelor de apărare, descurajează inamicul, îi provoacă pierderi 

semnificative, demoralizându-i personalul atât în zonele operațiunilor de luptă, cât și în zonele de completare a 

rezervelor" - a asigurat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. (www.unian.net - 14 martie) /sdan/gpodea 

REUTERS: Atacul rus de duminică împotriva unei baze militare ucrainene a fost lansat din spațiul 

aerian rus 

RADOR (14 martie) - Forțele armate ruse au lansat atacul de duminică împotriva unei mari baze militare 

ucrainene folosind rachete de croazieră lansate din aer, din spațiul aerian rus, de către bombardiere cu rază lungă 

de acțiune, a declarat luni un înalt oficial american din domeniul apărării. Oficialul, care a vorbit sub rezerva 

anonimatului, a declarat că atacul de la Centrul Internațional de Menținere a Păcii și Securității Yavoriv de lângă 

granița cu Polonia, membră NATO, nu va afecta efortul de aprovizionare militară al Occidentului pentru Ucraina. 

Oficialul a spus că nu există militari, contractori sau lucrători civili guvernamentali americani la acea bază. 

(REUTERS - 14 martie) /opopescu/schelaru 

UKRAINSKA PRAVDA: Armata Ucrainei a distrus un post de comandă rusesc în regiunea 

Cernihiv 

RADOR (14 martie) - Forțele Armate ale Ucrainei au distrus un post de comandă al invadatorilor ruși, 

localizat în regiunea Cernihiv. De asemenea, au fost lichidați mulți soldați ruși și au fost distruse echipamente 

militare inamice. (www.pravda.com.ua - 14 martie) /sdan/sdm2 

RTS: Drona prăbușită la Zagreb transporta un dispozitiv explozibil, declară ministrul croat al 

apărării 

RADOR (14 martie) - Ministrul croat al apărării, Mario Banožić, a declarat că printre rămășițele dronei 

prăbușite joi într-un cartier din Zagreb s-a găsit material explozibil, de producție sovietică, fapt confirmat și de 

comandantul Poliției Militare a Forțelor Armate croate, Vlado Kovačević. "Au fost găsite urmele exploziei și urme 

care demonstrează că nu este vorba doar de o dronă de recunoaștere. Am găsit părți dintr-o bombă de fabricație 

sovietică, la fel ca și alte componente ale dronei. După analize vom putea spune mai mult. Deocamdată putem 

spune că este vorba de o bombă folosită de avioanele de producție sovietică" - a declarat Banožić, adăugând că 

ancheta a intrat în faza finală, că la locul prăbușirii dronei nu mai există nicio bombă, dar deocamdată nu se știe 

când a explodat bomba. "Cutia neagră este deteriorată, dar probabil vom afla mai multe după analiză" - a declarat 

Banožić, adăugând că "aliații vor analiza în detaliu tot ce s-a întâmplat". "Este clar că nu suntem mulțumiți de 

reacția statelor NATO, Ungaria și România, care au văzut drona mult mai devreme, dar nu au reacționat" - a 

declarat Banožić. (www.rts.rs - 14 martie) /rmihaj/dsirbu 

TASS: În nordul României s-a prăbușit o aeronavă de mici dimensiuni de origine necunoscută 

RADOR (14 martie) - Un aparat de zbor de origine necunoscută s-a prăbușit, duminică seară, în curtea unei 

case din localitatea Dumitra, județul Bistrița-Năsăud (nordul României), informează, luni, Agenția Agerpres. 

Potrivit Inspectoratului de Poliție județean, este vorba despre "un aparat de zbor de mici dimensiuni, fără pilot, tip 

aeromodel". Polițiștii au întocmit dosar penal în baza articolului "privind zborul aerian neautorizat". "Un 

reprezentant al Poliției județene a declarat că este vorba despre un aeromodel în miniatură, care nu avea nicio 

dotare sau însemne care să ducă cu gândul că ar fi vorba despre ceva militar" - clarifică portalul hotnews.ro. 
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"Potrivit, însă, imaginilor de pe internet, aeromodelul ar fi o dronă rusească de recunoaștere "Orlan-10", model 

care se produce doar în Rusia și a fost folosit în timpul conflictului din Ucraina din 2014". Incidentul din Bistrița-

Năsăud a avut loc după ce vineri noapte o dronă de recunoaștere ucraineană s-a prăbușit la Zagreb, zburând 

deasupra teritoriului României și Ungariei. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14068125 (www.tass.ru - 

14 martie) /ssirbu/sdm2 

TASS: În nordul României s-a prăbușit o aeronavă de mici dimensiuni de origine necunoscută 

RADOR (14 martie) - Un aparat de zbor de origine necunoscută s-a prăbușit, duminică seară, în curtea unei 

case din localitatea Dumitra, județul Bistrița-Năsăud (nordul României), informează, luni, Agenția Agerpres. 

Potrivit Inspectoratului de Poliție județean, este vorba despre "un aparat de zbor de mici dimensiuni, fără pilot, tip 

aeromodel". Polițiștii au întocmit dosar penal în baza articolului "privind zborul aerian neautorizat". "Un 

reprezentant al Poliției județene a declarat că este vorba despre un aeromodel în miniatură, care nu avea nicio 

dotare sau însemne care să ducă cu gândul că ar fi vorba despre ceva militar" - clarifică portalul hotnews.ro. 

"Potrivit, însă, imaginilor de pe internet, aeromodelul ar fi o dronă rusească de recunoaștere "Orlan-10", model 

care se produce doar în Rusia și a fost folosit în timpul conflictului din Ucraina din 2014". Incidentul din Bistrița-

Năsăud a avut loc după ce vineri noapte o dronă de recunoaștere ucraineană s-a prăbușit la Zagreb, zburând 

deasupra teritoriului României și Ungariei. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14068125 (www.tass.ru - 

14 martie) /ssirbu/sdm2 

MTI: Péter Szijjártó - Autorizarea transporturilor de armament spre Ucraina reprezintă o 

amenințare 

RADOR (14 martie) - Interzicerea transporturilor de armament spre Ucraina reprezintă siguranță, "iar 

permiterea acestora, așa cum cere stânga (opoziția parlamentară din Ungaria), reprezintă o amenințare", a declarat, 

luni, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe și al Comerțului Exterior, pe pagina sa de Facebook. În 

postarea sa, Péter Szijjártó a explicat că "de la izbucnirea războiul din Ucraina, poziția care trebuie luată pentru a 

păstra pacea și securitatea Ungariei a fost obiectul unei dezbateri permanente în Ungaria". "Guvernul a luat decizii 

ferme: nu vom trimite nici militari, nici armament, și nici nu vom permite ca arme letale să fie transportate în 

Ucraina pe la noi", a precizat ministrul ungar de externe. "Stânga are o viziune radical opusă", a continuat șeful 

diplomației ungare, care a adăugat că aceasta ar trimite arme, ba chiar și militari, iar interzicerea transporturilor de 

armament o consideră de-a dreptul trădare. "Dacă înainte încă nu au fost conștienți de acest pericol, ieri a putut 

constata toată lumea că rușii au atacat o bază militară situată la doar 20 de kilometri distanță de Polonia unde, 

potrivit specialiștilor, erau depozitate arme sosite cu transporturi din străinătate", a precizat ministrul ungar de 

externe. Acesta a subliniat: sper că toata lumea a înțeles deja că, "dacă nu am fi interzis trecerea prin Ungaria a 

transporturilor de armament, atunci predarea acestuia s-ar fi întâmplat la granița ungaro-ucraineană, iar asta ar fi 

reprezentat o amenințare pentru Regiunea Transcarpatia, similară cu un atac ca cel de ieri, în vecinătatea graniței 

polono-ucrainene". "Un om cu mintea la cap nu-și poate dori așa ceva!" a mai scris politicianul. Péter Szijjártó a 

mai subliniat: "Am luat o decizie fără echivoc și ne vom menține decizia. Ungaria nu poate intra în război!"(MTI 

- 14 aprilie) /ademeny/dsirbu 

REUTERS: Administrația de la Berlin vrea să cumpere 35 de avioane de luptă Lockheed F-35 

RADOR (14 martie) - Germania intenționează să achiziționeze 35 de avioane de luptă F-35 construite de 

Lockheed Martin pentru a înlocui aeronavele sale vechi de tip Tornado, a declarat luni Ministerul german al 

apărării în fața parlamentului, potrivit unui document obținut de Reuters. "Într-o primă etapă, vom înainta o cerere 

oficială guvernului SUA pentru achiziționarea de F-35A, pentru a obține claritate cu privire la termenele de livrare 

și opțiunile de cooperare în domeniul instruirii și întreținerii", se arată în document. (REUTERS - 14 martie) 

/opopescu/gpodea 
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TASS: Autoritățile germane au decis să nu mai informeze în legătură cu livrarea de arme către 

Ucraina 

RADOR (14 martie) - Guvernul Germaniei a decis să nu mai ofere informații cu privire la livrările de arme 

către Ucraina, a anunțat, luni, în timpul unui briefing la Berlin, purtătorul de cuvânt al Cabinetului de Miniștri. 

Acesta a explicat că astfel de măsuri sunt luate "pentru a evita riscurile în sfera de securitate". La rândul său, 

purtătorul de cuvânt al Ministerului german al Apărării, Arne Collatz, a subliniat că "una dintre sarcinile principale 

ale Rusiei este să întrerupă livrarea de arme Ucrainei și să-și întărească propria apărare". "Nu vrem să contribuim 

la asta" - a adăugat Collatz. Anterior, ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a cerut să nu discute public 

despre livrările de arme ce vor fi efectuate în viitor către partea ucraineană și prin ce canale. (www.tass.ru - 14 

martie) /ssirbu/gpodea 

REUTERS: Marea Britanie va continua să furnizeze Ucrainei arme defensive 

RADOR (14 martie) - Atacurile rusești cu rachete asupra unei baze ucrainene din apropierea graniței cu 

Polonia sunt profund îngrijorătoare, dar nu vor descuraja Marea Britanie în a continua să furnizeze Ucrainei arme 

defensive, a declarat luni purtătorul de cuvânt al premierului Boris Johnson. Ministerul rus al Apărării a comunicat 

că atacurile au distrus "mercenari străini și o mare cantitate de arme străine". "Aceste atacuri sunt profund 

îngrijorătoare", a spus purtătorul de cuvânt al dlui Johnson. Întrebat dacă vor descuraja Marea Britanie să mai 

trimită arme, el a spus: "Nu. Vom continua cu siguranță să furnizăm aceste capacități defensive, letale, guvernului 

ucrainean. Este vital să facem acest lucru, știm că a fost util, știm asta că au fost folosite cu succes". (REUTERS 

- 14 martie) /opopescu/lalexandrescu 

RTS: La Belgrad s-a organizat un protest pentru sprijinirea operațiunii militare din Ucraina 

RADOR (14 martie) - Duminică, 13 martie, la Belgrad s-a organizat un marș al automobiliștilor, care la 

chemarea grupării de stânga Patrula populară, au protestat în sprijinul operațiunii militare a Rusiei în Ucraina. Pe 

toate automobilele erau arborate steagurile Rusiei și Serbiei, precum și litera Z, la fel ca pe vehiculele de luptă ale 

forțelor ruse din Ucraina. Organizatorii au transmis că vor fi până la sfârșit alături de poporul rus, deoarece sunt 

convinși că Rusia a fost obligată să intervină militar în Ucraina pentru a-și apăra poporul. Ei au evocat bombardarea 

NATO asupra fostei Iugoslavii în 1999 și au subliniat că atunci rușii au protestat în fața Ambasadei SUA la 

Moscova. Protestul de la Belgrad în sprijinirea intervenției Rusiei în Ucraina nu a fost anunțat oficial, însă apelul 

pentru participare a fost transmis prin intermediul rețelelor de socializare. (www.rts.rs - 14 martie) /rmihaj/dsirbu 

REUTERS: Președintele Erdoğan  a spus că este prea devreme pentru a se vorbi despre noi 

achiziții de arme rusești 

RADOR (14 martie) - Președintele turc Tayyip Erdoğan  a declarat luni că este prea devreme pentru a 

comenta posibila achiziție de către Turcia a mai multor arme rusești, având în vedere invadarea Ucrainei de către 

Moscova, adăugând că administrația de la Ankara va decide după ce va vedea condițiile. Vorbind la Ankara alături 

de cancelarul german Olaf Scholz, dl Erdoğan  a spus că Turcia a oferit sprijin militar Ucrainei într-un mod în care 

aliații NATO nu au putut să o facă, în pofida legăturilor sale cu Rusia. Administrația de la Ankara a continuat să 

trimită sprijin Kievului, a adăugat el. Turcia, membră NATO, a fost ținta unor sancțiuni americane în decembrie 

2020 pentru achiziționarea sistemelor rusești de apărare antirachetă S-400 și a fost criticată de aliații occidentali 

pentru această decizie. Conducerea de la Ankara a replicat afirmând că a fost forțată să opteze pentru armele 

rusești, deoarece aliații nu i-au furnizat arme în condiții satisfăcătoare. (REUTERS - 14 martie) 

/opopescu/lalexandrescu 
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XXII.3 Perspectiva economică  

TASS: Dmitri Peskov este convins că Rusia va putea reduce la minim consecințele sancțiunilor 

occidentale 

RADOR (14 martie) - Federația Rusă ia măsuri și va putea reduce la minim consecințele războiului 

economic pe care l-au declarat țările occidentale, a declarat, astăzi, jurnaliștilor secretarul de presă al președintelui 

Federației Ruse, Dmitri Peskov, comentând declarația președintelui SUA, Joe Biden, despre perspectivele 

economiei Rusiei în condițiile sancțiunilor. "Se iau măsuri pentru reducerea la minim a consecințelor 

(sancțiunilor). Un întreg set de măsuri a fost adoptat de Banca Centrală, măsuri care sunt puse în aplicare. Există 

toate motivele să credem că consecințele acestui război economic vor fi reduse la minim", a spus Peskov. 

(www.tass.ru - 14 martie) /snicolau/dsirbu 

BBC: Măsuri menite a reduce impactul sancțiunilor occidentale asupra economiei Rusiei 

RADOR (14 martie) - Autoritățile din Rusia au anunțat o serie de măsuri menite a reduce impactul 

sancțiunilor occidentale asupra economiei țării. Președintele Putin a promulgat o lege care permite ca avioanele 

străine închiriate de companiile aeriene rusești să fie înregistrate ca proprietate a acestora. Conform sancțiunilor 

occidentale, companiile de leasing au termen până mai târziu în cursul lunii acesteia pentru a încheia contractele 

cu companiile aeriene din Rusia. Premierul rus, Mihail Mișustin, a anunțat totodată că guvernul va majora 

subvențiile pentru spitalele de stat. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 14 martie, ora 14:04) /opopescu/schelaru 

REUTERS: Rusia a limitat temporar exporturile de zahăr, grâu, secară, orz și porumb 

RADOR (14 martie) - Premierul Rusiei a semnat luni un decret care prevede interzicerea exportului de zahăr 

alb și brut până la 31 august și interzice exporturile de grâu, secară, orz și porumb către statele vecine din cadrul 

Uniunii Economice Eurasiatice, până la 30 iunie, se precizează într-un comunicat al Guvernului. (REUTERS - 14 

martie) /cstoica/sdm2 

RBC: Kuleba îndeamnă comunitatea internațională să boicoteze companiile care nu au părăsit 

Rusia 

RADOR (14 martie) - Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a declarat, luni, că, în pofida 

războiului Rusiei împotriva Ucrainei, o serie de companii continuă să își desfășoare activitatea pe piața rusă. În 

acest context, Kuleba a cerut oamenilor din întreaga lume să boicoteze companiile respective. "Până în această 

dimineață (14 martie), 209 companii au ieșit complet de pe piața rusă și au încetat să interacționeze cu partenerii 

ruși. 378 și-au limitat parțial activitatea. Nu suntem mulțumiți de asta. Cunoaștem aceste companii, le cunoaștem 

manevrele, vom crește presiunea. Există o serie de companii mari, care nu au părăsit Rusia" - a subliniat Kuleba. 

Ministrul a enumerat companii precum Leroy Merlin, Auchan, Spar, Pirelli, Bridgeston, Accor, InterContinental, 

Honeywell, Mohawk Industries, Arconic, Oriflame, Kimberly, Coty, Salvatore Ferragamo, Philip Morris 

International, Papa John's Pizza, Kelok, Bayer, Raiffeisen, OTP, Citibank, UniGroup, Intesa Sanpaolo Bank. "Le 

îndemn să părăsească piața cât mai curând posibil. Iar guvernele și consumatorii - să le boicoteze" - a declarat 

Kuleba. (www.rbc.ua - 14 martie) /sdan/gpodea 

REUTERS: Administrația din Ucraina solicită boicotarea firmelor globale care își continuă 

operațiunile în Rusia 

RADOR (14 martie) - Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a declarat luni că presiunea sancțiunilor 

asupra Rusiei ar trebui sporită și a cerut inițierea unui boicot global al companiilor internaționale care și-au 

menținut operațiunile deschise în Rusia. În cursul unui  briefing, dl Kuleba a cerut, de asemenea, ca porturile 

internaționale să interzică accesul navelor și mărfurilor rusești. (REUTERS - 14 martie) /opopescu/gpodea 
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REUTERS: Președintele Ucrainei a ordonat reducerea unor taxe, ca parte a efortului de război 

RADOR (14 martie) - Președintele Volodimir Zelenski a declarat luni că a cerut guvernului Ucrainei să 

reducă presiunea fiscală asupra întreprinderilor mici și mijlocii, din cauza războiului țării sale cu Rusia. "Anihilarea 

economică a Ucrainei este unul dintre scopurile războiului", a spus dl Zelenski într-un discurs videodifuzat. El a 

adăugat că a cerut guvernului "să relaxeze taxele cât mai mult posibil, să înlăture toate dificultățile, absolut totul". 

(REUTERS - 14 martie) /opopescu/schelaru 

BBC: SUA poate înlocui tot gazul natural rusesc de pe piața globală, declară directorul EQT 

Corporation 

RADOR (14 martie) - Directorul celei mai mari companii producătoare de gaze naturale din Statele Unite a 

declarat că, prin extinderea sistemului de conducte, țara poate înlocui tot gazul natural rusesc de pe piața globală. 

Directorul executiv al EQT Corporation, Toby Rice, a spus că doar opoziția politică la construirea mai multor 

conducte de gaze și facilități de export stă în calea ajutorului pe care Statele Unite îl pot oferi Europei pentru a 

pune capăt dependenței de Rusia, pentru aprovizionarea cu gaze naturale. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 14 

martie, ora 8:00) /mbrotacel/dsirbu 

BBC: India ar putea accepta o ofertă a Rusiei de a cumpăra țiței și alte mărfuri la prețuri reduse 

RADOR (14 martie) - India are în vedere acceptarea unei oferte din partea Rusiei de a cumpăra țiței și alte 

mărfuri la prețuri reduse, au declarat doi oficiali indieni pentru agenția de presă Reuters. Rusia se confruntă cu 

sancțiuni severe din partea Occidentului, pentru invadarea Ucrainei, inclusiv interzicerea accesului mai multor 

bănci rusești la sistemul SWIFT, pentru plăți internaționale. India, care importă 80% din necesarul său de petrol, 

cumpără în general 2% până la 3% din acesta din Rusia, dar, pe fondul creșterii prețurilor țițeiului, guvernul indian 

încearcă să își reducă cheltuielile pentru energie, potrivit Reuters. Unul dintre oficiali a declarat pentru agenția de 

presă că India ar fi deschisă să cumpere produse la preț redus și nu este preocupată că ar putea fi vizată de sancțiuni. 

Oficialii indieni au adăugat că este analizată posibilitatea stabilirii unui mecanism comercial de plăți rupii - ruble. 

(REUTERS - 14 martie, ora 11:24) /mbrotacel/dsirbu 

REUTERS: Pfizer va menține livrările de medicamente către Rusia 

RADOR (14 martie) - Producătorul american de medicamente Pfizer Inc a anunțat luni că va menține 

livrările umanitare de medicamente către Rusia și va dona toate profiturile de la unitatea sa din țară cauzelor care 

oferă sprijin direct poporului Ucrainei. Compania a transmis că nu va mai demara noi studii clinice în Rusia și că 

nu va mai recruta noi pacienți pentru studiile aflate în desfășurare în țară. Invazia rusă i-a determinat pe 

producătorii de medicamente să găsească modalități prin care pacienții înscriși în studiile clinice din Ucraina să-

și primească medicamentele, în timp ce milioane de oameni încearcă să se adăpostească de bombardamente sau 

fug în țările vecine. Autoritățile din Rusia și-au descris acțiunile din Ucraina drept o "operațiune specială". Pfizer 

a transmis că o oprire voluntară a fluxului de medicamente către Rusia "ar încălca direct principiul nostru 

fundamental de a pune pacienții pe primul loc". Producătorul de medicamente, care nu deține și nu operează niciun 

site de producție în Rusia, a comunicat că va opri toate investițiile planificate cu furnizorii locali destinate 

construirii unei capacități de producție în țară. Companii globale precum McDonald's, Nestle și producătorul de 

jocuri video Sony au decis să se retragă din Rusia, deoarece presiunea crește din partea consumatorilor din Vest 

pentru a lua o poziție împotriva invaziei. (REUTERS - 14 martie) /opopescu/schelaru 

TASS: Consiliul de Securitate al Republicii Moldova a recomandat majorarea subvențiilor 

acordate fermierilor în legătură cu situația din Ucraina 

RADOR (14 martie) - Consiliul Suprem de Securitate al Republicii Moldova a recomandat Guvernului 

moldovean să majoreze subvențiile pentru sectorul agricol din cauza creșterii prețurilor la materiile prime și a 

întreruperii aprovizionării din Ucraina, informează, luni, serviciul de presă al administrației prezidențiale 

moldovene. "Să se orienteze programele de susținere a agricultorilor în așa fel încât să aloce resursele și subvențiile 

agenților economici și gospodăriilor care sunt dezavantajate de situația curentă" - se afirmă în comunicat. 

Guvernului moldovean i se recomandă, de asemenea, să faciliteze accesul agricultorilor la produsele financiare 



1023 

 

non-bancare și "să asigure continuitatea fluxului de mijloace financiare în economia națională" - se precizează în 

comunicat. La sfârșitul lunii februarie, autoritățile din Republica Moldova au introdus o interdicție la exportul de 

grâu, zahăr și porumb din cauza deficitului. În plus, a fost extinsă lista de bunuri de importanță socială, la vânzarea 

cărora se aplică un adaos comercial limitat. Lista include carne de porc, carne de pasăre, pește congelat, zahăr, 

paste, ouă, cartofi, ceapă, varză albă, morcovi și sfeclă. În legătură cu criza din Ucraina, Parlamentul Republicii 

Moldova a introdus și starea de urgență până la sfârșitul lunii aprilie. Menționăm că, la 24 februarie, președintele 

Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat desfășurarea unei operațiuni militare speciale în Ucraina, ca răspuns la un apel 

al liderilor republicilor populare din Donbas. Imediat după aceea, SUA, UE, Marea Britanie, precum și o serie de 

alte state au impus sancțiuni împotriva persoanelor fizice și juridice din Rusia. https://tass.ru/ekonomika/14064423 

(www.tass.ru - 14 martie) /ssirbu/gpodea 

REUTERS: Presiunea asupra lui Vladimir Putin trebuie sporită la maximum, a spus ministrul 

german de finanțe 

RADOR (14 martie) - Presiunea asupra președintelui rus, Vladimir Putin, trebuie sporită la maximum pentru 

a se pune capăt războiului din Ucraina cât mai curând posibil, a declarat luni ministrul german de finanțe, Christian 

Lindner, adăugând că sancțiunile impuse vor avea efecte și asupra Germaniei. "Presiunea asupra lui Vladimir Putin 

trebuie sporită la maximum pentru a pune capăt acestui război cât mai repede posibil. Prin urmare, salutăm 

continuarea lucrărilor privind sancțiunile", le-a spus dl Lindner jurnaliștilor, la Berlin. Pentru a contribui la 

atenuarea impactului prețurilor mai mari la energie, ministrul Lindner a spus că dorește să aplice o reducere a 

prețului la combustibili pentru șoferii de mașini, adăugând: "Statul nu trebuie să lase cetățenii și economia să se 

confrunte singuri cu prețuri mai mari". (REUTERS - 14 martie) /opopescu/schelaru 

BBC: Premierul polonez a declarat că Occidentul ar trebui să blocheze și să confiște activele 

oligarhilor ruși 

RADOR (14 martie) - Premierul polonez a declarat că Occidentul ar trebui să blocheze și să confiște activele 

oligarhilor ruși și să folosească fondurile pentru a reconstrui Ucraina după sfârșitul războiului. Mateusz 

Morawiecki a spus că astfel de active au fost construite pe sângele victimelor inocente și că fondurile de 

reconstrucție le vor oferi ucrainenilor speranță pentru viitorul lor. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 14 martie, ora 

16:02) /opopescu/gpodea 

REUTERS: UE va înăspri sancțiunile împotriva companiilor petroliere rusești, dar nu va ajunge 

până la interdicții de import 

RADOR (14 martie) - Statele Uniunii Europene urmează să adopte noi sancțiuni împotriva companiilor 

petroliere rusești Rosneft, Transneft și Gazprom Neft, dar vor continua să cumpere petrol de la acestea, a declarat 

luni pentru Reuters o sursă din cadrul UE. Cele trei companii sunt deja supuse restricțiilor UE privind 

împrumuturile și finanțarea datoriilor. În cadrul noului pachet care va fi discutat luni, mai târziu, de către diplomații 

de vârf ai UE, se prevede și o interdicție a investițiilor, care ar trebui să le înghețe finanțarea din surse din UE în 

noi proiecte de producție și explorare a tuturor combustibililor fosili. Dar, ca indiciu al îngrijorării UE cu privire 

la impactul sancțiunilor asupra prețurilor și livrărilor de petrol, guvernele UE au insistat să clarifice că noile măsuri 

nu vor împiedica statele și companiile UE să cumpere petrol de la cele trei companii rusești, a spus sursa. Acest 

lucru contrastează cu măsurile luate de Statele Unite săptămâna trecută, de a interzice importurile de petrol din 

Rusia, ceea ce a dus la o creștere a prețului petrolului. Statele Unite nu importă atât de mult gaz din Rusia precum 

UE. Conform noilor sancțiuni UE, Rosneft, Transneft și Gazprom Neft vor fi supuse unei "interdicții de 

tranzacționare", a spus oficialul, care ar bloca investițiile și alte transferuri de resurse financiare către acestea. 

"Vom propune o interzicere majoră a noilor investiții europene în sectorul energetic al Rusiei", a declarat vineri 

președintele Comisiei UE, Ursula von der Leyen, înainte de a anunța sancțiunile, dar fără a indica companiile 

vizate. "Această interdicție va acoperi toate investițiile, transferurile de tehnologie, serviciile financiare etc., pentru 

explorarea și producția de energie", a adăugat ea. După unele modificări aduse textelor legale pentru a clarifica 

complet faptul că petrolul poate fi încă achiziționat de la companiile rusești, diplomații de vârf din UE urmează să 

discute și să aprobe propunerea modificată mai târziu, în cursul zilei de luni, a spus sursa. (REUTERS - 14 martie) 

/opopescu/schelaru 
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BBC: UE a aprobat a patra rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, transmite Președinția franceză 

RADOR (14 martie) - Președinția franceză a anunțat că statele membre UE au convenit asupra unei noi 

runde de sancțiuni - a patra - împotriva Rusiei, vizând persoane și companii ce sunt implicate în atacul asupra 

Ucrainei. Detaliile sancțiunilor vor fi anunțate ulterior, însă oficiali francezi au transmis că pe noua listă de 

sancțiuni se află Roman Abramovici, miliardarul rus ce deține clubul de fotbal Chelsea. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 14 martie, ora 22:04) /cstoica/sdm2 

REUTERS: ASUS ar putea să își închidă toate afacerile derulate în Rusia, susține ministrul 

economiei din Taiwan 

RADOR (14 martie) - Compania producătoare de calculatoare ASUS din Taiwan va ține posibil cont de 

reputația sa și va pune în aplicare planul de "evacuare" a personalului și afacerilor sale din Rusia, a declarat luni 

ministrul taiwanez al economiei, Wang Mei-hua, după ce un oficial ucrainean a făcut apel la retragerea firmei 

ASUS din Rusia. Mihailo Fedorov, vicepremier și ministru al transformării digitale în Ucraina, a transmis joi o 

scrisoare președintelui companiei ASUS, Jonney Shih, căruia i-a cerut să își închidă afacerile în Rusia. "ASUS, 

rușii nu au dreptul moral de a utiliza tehnologia dvs. extraordinară! Ea e pentru pace, nu pentru război!", a transmis 

Mihailo Fedorov pe Twitter. Wang Mei-hua a declarat că Taiwanul este alături de celelalte democrații și a luat 

poziție în fața acțiunilor Rusiei în Ucraina, dar nu poate decide sau spune ce vor face companiile private. Compania 

ASUS nu a răspuns solicitărilor pentru un comentariu. (REUTERS - 14 martie, ora 4:24) /mbaciu/ilapadat 

RADOR: Australia a anunțat sancțiuni noi împotriva a 33 de oligarhi ruși și împotriva familiilor 

lor 

RADOR (14 martie) - Guvernul Australiei a anunțat luni că a impus noi sancțiuni împotriva a 33 de oligarhi 

ruși, oameni de afaceri proeminenți și familii ale acestora. Printre cei 33 se numără Roman Abramovici, 

proprietarul clubului de fotbal Chelsea; Alexei Miller, director general al Gazprom; Dmitri Lebedev, președinte al 

băncii Rossyia; Serghei Cemezov, membru în consiliul de administrație Rostec; Nikolai Tokarev, director general 

Transneft; Igor Șuvalov, președinte al băncii Vnesheconombank și Kiril Dmitriev, director general al Fondului 

pentru Investiții Directe al Rusiei (RDIF). "Ne vom coordona îndeaproape cu partenerii noștri pentru a impune 

costuri grele împotriva Moscovei, pentru acțiunile sale în Ucraina", subliniază oficialii australieni, citați de Kyiv 

Independent. (https://kyivindependent.com/ - 14 martie) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Australia vizează cu sancțiuni 33 de oligarhi și oameni de afaceri ruși 

RADOR (14 martie) - Australia a anunțat, luni, că impune sancțiuni împotriva a 33 de oligarhi și oameni de 

afaceri ruși, între care și patronul clubului de fotbal englez Chelsea, Roman Abramovici și directorul executiv al 

Gazprom, Alexei Miller, ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina. Ministrul de externe australian, Marise Payne, a 

declarat că Australia susține demersurile adoptate împotriva Rusiei de Statele Unite, Marea Britanie, Canada, 

Uniunea Europeană și Noua Zeelandă. "Mulți dintre acești oligarhi au facilitat sau au beneficiat direct de pe urma 

acțiunilor ilegale și nejustificabile ale Kremlinului în Ucraina, începând din 2014. În unele cazuri, sancțiunile îi 

vizează și pe membri familiilor acestora", a declarat Marise Payne. Anterior, Australia a impus sancțiuni împotriva 

unor politicieni ruși, inclusiv președintele Vladimir Putin, ministrul de externe, Serghei Lavrov și membri ai 

parlamentului rus, precum și împotriva altor oligarhi, după invadarea Ucrainei. (REUTERS - 14 martie, ora 9:12) 

/mbrotacel/dsirbu 

TASS: UE intenționează să retragă Rusiei statutul privilegiat în Organizația Mondială a 

Comerțului 

RADOR (14 martie) - Uniunea Europeană, împreună cu SUA, Marea Britanie și alți parteneri din G7, va 

încerca să priveze Rusia de statutul privilegiat în comerț, pe care aceasta o deține în Organizația Mondială a 

Comerțului, a declarat astăzi secretarul de stat în Ministerul de Externe al Franței, Clement Beaune, pentru postul 

de televiziune BFM. Este vorba de eliminarea facilităților care asigură Federației Ruse un regim vamal simplificat 

într-o serie de domenii ale comerțului internațional. (www.tass.ru - 14 martie) /snicolau/dsirbu 
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REUTERS: Banca Mondială a aprobat luni o finanțare suplimentară în sumă de aproape 200 de 

milioane de dolari pentru Ucraina 

RADOR (15 martie) - Banca Mondială a aprobat luni o finanțare suplimentară și din fonduri reprogramate 

în sumă de aproape 200 de milioane de dolari pentru a consolida sprijinul Ucrainei pentru persoanele vulnerabile. 

Decizia a fost luată în contextul în care forțele ruse continuă cel mai mare atac asupra unui stat european de după 

al Doilea Război Mondial. Finanțarea se adaugă celor 723 de milioane de dolari aprobate săptămâna trecută și face 

parte dintr-un pachet de sprijin de trei miliarde de dolari pe care Banca Mondială se străduiește să-l trimită Ucrainei 

și poporului său în săptămânile următoare. Președintele Băncii Mondiale, David Malpass, a declarat într-un 

eveniment virtual găzduit de Washington Post, că instituția bancară speră să finalizeze pachetul de trei miliarde de 

dolari în decurs de șase până la opt săptămâni. „Mărimile sunt astronomice”, a declarat Malpass referindu-se la 

nevoile Ucrainei, adăugând că efortul de reconstrucție va implica autostrăzi, poduri și alte infrastructuri majore. 

„Asta echivalează cu zeci de miliarde de dolari”. Pentru a ajuta Ucraina, acum, banca trimite „cât de mult numerar 

putem”, a subliniat Malpass, menționând că lucrează și la proiecte specifice pentru a ajuta ucrainenii, dintre care 

unii locuiesc acum în Polonia și în alte părți, în cadrul pachetului de trei miliarde de dolari. „Concentrarea noastră 

imediată acum... este cum îi ajutăm pe oamenii care sunt atacați în acest moment”. Ulterior, Malpass a avut o 

discuție și cu ministrul polonez al economiei, Piotr Nowak, căruia i-a transmis că Banca Mondială este gata să 

sprijine Polonia prin finanțare și servicii de consiliere, în contextul în care țara se confruntă cu un aflux de refugiați 

ucraineni. Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre impactul pe care invazia Rusiei în Ucraina o are asupra 

economiei globale, inclusiv despre vulnerabilități legate de inflația alimentară, insecuritatea și creșterea prețurilor 

la energie, a transmis Banca Mondială. Separat instituția bancară a anunțat că Austria a oferit 10 milioane de euro 

(11 milioane de dolari) pentru un fond cu mai mulți donatori înființat de Banca Mondială pentru a facilita 

direcționarea resurselor de granturi oferite de donatori Ucrainei, suma totală din fond ajungând la 145 de milioane 

de dolari. (REUTERS - 15 martie) /cstoica/sdm2 

XXII.4 Perspectiva socială  

CNN: Peste 800 de demonstranți anti-război au fost arestați duminică în mai multe orașe din Rusia 

RADOR (14 martie) - Peste 800 de persoane au fost arestate duminică în mai multe orașe din Rusia, pentru 

că participau la demonstrații de protest față de agresiunea Rusiei în Ucraina, informează CNN. (CNN 

INTERNATIONAL, 14 martie, ora 2:00) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Numărul persoanelor sosite în Rusia din Ucraina se apropie de 250.000 

RADOR (14 martie) - Numărul persoanelor sosite în Rusia din Donbas și Ucraina se apropie de 250.000, 

dintre care aproape 55 de mii de copii, au declarat astăzi, pentru TASS, surse din structurile de forță din Rusia. 

Peste 215.000 dintre aceștia au sosit în Rusia din republicile populare Donețk și Luhansk, unde autoritățile au 

declarat evacuarea pe data de 18 februarie, au mai comunicat sursele citate. Alte 32.000 de persoane au reușit să 

se evacueze din Ucraina prin punctele de trecere din regiunile Belgorod, Briansk, Kursk și Republica Crimeea. 

Printre aceștia se numără cetățeni ai Rusiei, Ucrainei și ai altor țări. Pe teritoriul a 31 de subiecți ai Federației Ruse, 

în 288 de puncte de ședere temporară se găsesc aproape 19.000 de persoane, între care 9500 de copii", au raportat 

sursele citate. (www.tass.ru - 14 martie) /snicolau/dsirbu 

REUTERS: Aproximativ 250.000 de refugiați au sosit în Rusia din Ucraina - agenții 

RADOR (14 martie) - Aproape 250.000 de refugiați au sosit în Rusia din Ucraina, a declarat luni liderul în 

exercițiu al Ministerului pentru Situații de Urgență, citat de agențiile de presă ruse. Rusia a invadat Ucraina pe 24 

februarie, administrația afirmând că trebuie să demilitarizeze și să "denazifice" țara vecină prin ceea ce a descris 

drept o operațiune militară specială. Autoritățile din Ucraina și aliații occidentali numesc acest lucru un pretext 

nejustificat pentru un război. (REUTERS - 14 martie) /opopescu/schelaru 
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REUTERS: Un protestatar antirăzboi a întrerupt principalul program de știri difuzat pe postul 

Channel One din Rusia 

RADOR (14 martie) - Un protestatar antirăzboi a întrerupt principalul program de știri difuzat pe postul 

Channel One al Rusiei, cu un banner prin care cerea telespectatorilor "să nu creadă propaganda" și "opriți războiul" 

în Ucraina! Canalul, care descrie invazia rusă drept "operațiune specială" pentru "denazificare" Ucrainei, a anunțat 

că demarează o anchetă internă în privința incidentului, a transmis agenția de presă TASS. (REUTERS - 14 martie) 

/cstoica/sdm2 

BBC: Proteste în Herson față de ocupația rusă 

RADOR (14 martie) - Rezidenții din orașul ucrainean Herson s-au adunat din nou în Piața Libertății cu 

drapele și pancarte, pentru a demonstra față de ocupația rusă. Trupele ruse au tras focuri de avertisment pentru a 

dispersa mulțimile. Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat că forțele ruse care atacă în sudul 

Ucrainei au răpit încă un primar, pe cel din Dniprorudne, după ce anterior primarul din Melitopol a fost răpit. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 14 martie, ora 0:00) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Primarul nou-instalat în Melitopol, în Ucraina, a anunțat că în regiune vor începe să emită 

canalele rusești de televiziune 

RADOR (14 martie) - Galina Danilcenko, primărița nou-instalată în orașul ucrainean Melitopol, ocupat de 

trupele rusești, a declarat că în regiune vor începe să emită "canalele rusești de televiziune". Galina Danilcenko a 

declarat într-o înregistrare video că motivul deciziei privind emisia canalelor ruse a fost "deficitul mare de 

credibilitate a informației circulate" în regiune. Galina Danlcenko a fost instalată primar în Melitopol după ce 

primarul ales al orașului, Ivan Fedorov, a fost răpit vineri de un grup de bărbați înarmați. După ce a fost răpit, 

procuratura din regiunea separatistă Lugansk l-a acuzat pe Fedorov de infracțiuni legate de terorism. Președintele 

ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut eliberarea imediată a lui Ivan Fedorov, afirmând că "răpirea acestuia 

reprezintă o crimă împotriva democrației". (CNN INTERNATIONAL, 14 martie, ora 3:00) /mbaciu/ilapadat 

TASS: În urma revoltelor din ianuarie din Kazahstan și-au pierdut viața 230 de persoane 

RADOR (14 martie) - 230 de persoane, dintre care 19 militari și organe de securitate, au murit în urma 

revoltelor petrecute la începutul lunii ianuarie în Kazahstan, a declarat, astăzi, procurorul general al Kazahstanului, 

Berik Asîlov, la ședința Majilisului Parlamentului (camera inferioară a legislativului). Cele mai multe decese s-au 

înregistrat în orașul Almatî - 139 de persoane. Douăzeci de persoane și-au pierdut viața nimerind întâmplător în 

schimbul de focuri. De asemenea, au fost rănite aproximativ 3500 de forțe de securitate. După cum relatează 

agenția rusească de presă TASS, la începutul lunii ianuarie a acestui an, în Kazahstan s-au produs revolte în masă, 

polițiștii și pe militarii au fost atacați de participanți. Președintele Kasîm-Jomart Tokaev a declarat că se încearcă 

o lovitură de stat. În urma acestor evenimente au fost rănite peste 4500 de persoane. (www.tass.ru - 14 martie) 

/snicolau/dsirbu 

TASS: Membrii Asociației internaționale a prietenilor Crimeei sunt supuși presiunilor, susține 

vicepremierul Crimeii 

RADOR (14 martie) - Membrii Asociației internaționale a prietenilor Crimeei din alte țări, după începerea 

operațiunii speciale din Crimeea, sunt "supuși presiunilor" de către serviciile speciale și organele administrative. 

Acestora le este foarte greu, unii cer pentru o vreme posibilitatea de a pleca din Rusia, pentru a-și apăra viețile și 

familiile, a declarat, într-un interviu acordat pentru agenția rusă de presă TASS, vicepremierul Crimeii, 

reprezentantul permanent al republicii pe lângă președintele Federației Ruse, Gheorghi Muradov. Li se spune 

"trădătorii pro-ruși", sunt arătați cu degetul, afirmă Muradov. În ciuda acestor lucruri, membrii asociației continuă 

să sprijine Rusia și iau cuvântul în cadrul a diferite platforme. După cum a mai afirmat Muradov, "numai în Ucraina 

lui Bandera se chinuiesc între zidurile închisorilor, de regulă fără judecată și anchetă, sute de activiști ai 

organizațiilor compatrioților ruși, nemaivorbind deja de miile de adversari ai actualului regim dintre politicienii și 
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militanții sociali ucraineni". Muradov speră ca operațiunea specială din Crimeea va contribui la soluționarea 

problemei privind eliberarea deținuților politici din închisori. (www.tass.ru - 14 martie) /snicolau/dsirbu 

UKRAINSKA PRAVDA: Kiev: Bloc de nouă etaje, lovit de un obuz rusesc 

RADOR (14 martie) - Un obuz lansat de ruși a lovit o clădire de nouă etaje din capitala Ucrainei - transmite, 

luni, Ukrainska Pravda. Potrivit informațiilor preliminare, nu există victime. Clădirea a fost parțial distrusă, iar la 

etajele trei și patru a izbucnit un incendiu. (www.pravda.com.ua - 14 martie) /sdan/dsirbu 

BBC: Orașul Sumi, din nord-estul Ucrainei, este încercuit complet de forțele ruse 

RADOR (14 martie) - Un jurnalist ucrainean a declarat pentru BBC că orașul Sumi, din nord-estul țării, este 

încercuit complet de trupele ruse, iar rezervele alimentare sunt pe terminate. Andri Kramcenkov, reporter al celui 

mai mare post de televiziune independent din Ucraina, afirmă că raidurile aeriene nocturne au doborât temporar 

infrastructura esențială, lăsând peste 200.000 de locuitori fără apă și electricitate, însă acum a fost restabilit accesul 

la aceste servicii. Andri Kramcenkov a mai spus că nu este niciun soldat ucrainean în orașul Sumi, doar rezerviști, 

iar forțele ucrainene au nevoie de rachete antiaeriene pentru apărare. "Raidurile aeriene rusești din fiecare noapte 

sunt o mare problemă, pentru că nu avem nimic cu care să ripostăm. De aceea, avem nevoie direct aici de aceste 

arme antiaeriene, pentru că nu ne putem proteja femeile și copii de avioanele rusești. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 14 martie, ora 8:00) /mbrotacel/dsirbu 

UKRAINSKA PRAVDA: Atacuri masive asupra orașului ucrainean Severodonețk 

RADOR (14 martie) - Șeful Administrației Regionale de Stat Lugansk, Serhi Gaidai, a raportat mai multe 

incendii în Severodonețk, după ce, în cursul zilei de 13 martie, invadatorii ruși au bombardat masiv orașul. "Pe 13 

martie, invadatorii ruși s-au concentrat asupra bombardării zonelor rezidențiale și a infrastructurii din 

Severodonețk. Ce vrea să obțină invadatorul? În declarațiile lor, rușii spun că aduc pacea, dar, în realitate, distrug 

orașe întregi. În Severodonețk, casele au luat foc atât în cartierele vechi, cât și în cele noi. Au ars o școală, o 

întreprindere forestieră și multe alte clădiri. Bombardarea este atât de masivă, încât nu există suficienți salvatori - 

pur și simplu nu pot fi peste tot în același timp. Oamenii încearcă să plece, pentru că mulți dintre ei nu mai au unde 

să locuiască" - a explicat guvernatorul. Potrivit autorităților ucrainene, în urma bombardamentelor lansate 

duminică de armata rusă la Severodonețk, au fost semnalate incendii pe șapte străzi din oraș. (www.pravda.com.ua 

- 14 martie) /sdan/asalar 

BBC: Incendiu într-un bloc de nouă etaje din Kiev, în urma unui bombardament al forțelor ruse 

RADOR (14 martie) - Presiunea forțelor ruse asupra capitalei ucrainene, Kiev, se intensifică. Potrivit presei 

ucrainene, un bloc de apartamente din Kiev a fost bombardat la primele ore ale dimineții. Cel puțin o persoană și-

a pierdut viața. Imagini publicate pe rețelele de socializare online înfățișează pompieri care încearcă să localizeze 

incendiul ce a cuprins clădirea de nouă etaje. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 14 martie, ora 9:00) 

/mbrotacel/asalar 

PRO ZAHID: Alarmele aeriene au sunat timp de cinci ore în regiunea Transcarpatia 

RADOR (14 martie) - Alarmele aeriene au sunat timp de cinci ore în regiunea ucraineană Transcarpatia, în 

noaptea de duminică spre luni - potrivit publicației locale Pro Zahid. Departamentul de Apărare Civilă al 

administrației militare regionale a făcut apel la toți locuitorii să meargă în adăposturi. Sirenele de raid aerian au 

fost activate între orele 2:28 și 7:40. Deocamdată, autoritățile nu au transmis informații suplimentare. 

(www.prozahid.com - 14 martie) /sdan/dsirbu 

TASS: Postul de televiziune rusesc regional "Pervîi krîmski" a început să transmită în două 

regiuni din Ucraina 

RADOR (14 martie) - Postul de televiziune rusesc regional "Pervîi krîmski" a început să transmită în 

regiunile Herson și Zaporojie din Ucraina, a comunicat astăzi, pentru TASS, producătorul general al Companiei 
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de radio și televiziune "Krîm", Oleg Kriucikov, consilier al liderului republicii. Acesta este un post de televiziune 

de divertisment pe care de trei ori pe zi sunt difuzate știri din Crimeea. După cum a mai arătat Kriucikov, se speră 

ca "până la sfârșitul zilei, pe aceste teritorii să înceapă să emită postul de televiziune 'Krîm - 24', unde există o 

agendă de știri și oamenii pot vedea cum s-a dezvoltat Crimeea în ultimii opt ani", a spus sursa. (www.tass.ru - 14 

martie) /snicolau/dsirbu 

RBC: Cel puțin trei civili au murit într-un raid aerian lansat de trupele ruse în Ohtirka, regiunea 

Sumi 

RADOR (14 martie) - Cel puțin trei persoane au murit în orașul ucrainean Ohtirka (regiunea Sumi), în urma 

unor atacuri aeriene lansate de trupele ruse în noaptea de duminică spre luni. Potrivit primarului Pablo Kuzmenko, 

în timpul raidului aerian nocturn, obuzele invadatorilor au lovit un cartier rezidențial, astfel că mai multe case au 

fost distruse. (www.rbc.ua - 14 martie) /sdan/asalar 

CNN: Cel puțin două persoane au murit și alte trei au fost rănite, în urma bombardării unui bloc 

rezidențial din Kiev 

RADOR (14 martie) - Un atac asupra unei clădiri rezidențiale din zona capitalei ucrainene, Kiev, a provocat 

moartea a cel puțin două persoane și rănirea altor trei, potrivit unor oficiali ai serviciilor de urgență ucrainene. 

Aceștia au precizat că un obuz a lovit un bloc de nouă etaje, forțând evacuarea a 65 de persoane, în primele ore ale 

dimineții. Un incendiu izbucnit în clădire a continuat câteva ore, însă acum a fost stins. Serviciile de urgență 

continuă operațiunile de salvare. (CNN INTERNATIONAL - 14 martie, ora 10:02) /mbrotacel/dsirbu 

RBC: Ucraina deschide zece culoare umanitare pentru evacuarea civililor 

RADOR (14 martie) - Vicepremierul ucrainean, Irina Vereșciuk, a anunțat că, în cursul zilei de luni, Ucraina 

va deschide zece culoare umanitare pentru evacuarea populației din zonele afectate de război în orașe și localități 

mai sigure. Vor fi organizate evacuări din Bohdanivka, Peremoha, Bobrik, Hostomeol, Vorzel, Nemișaieve, 

Dmitrivka, Severodonețk, Paposna și Hirske. În plus, Vereșciuk a adăugat că autoritățile vor încerca din nou să 

deblocheze convoiul umanitar de la Berdiansk, astfel încât să ajungă la Mariupol. (www.rbc.ua - 14 martie) 

/sdan/asalar 

KORRESPONDENT: Bilanțul pierderilor suferite de Rusia în războiul cu Ucraina 

RADOR (14 martie) - Statul Major General al Forțelor Armate din Ucraina a publicat, luni, un nou bilanț 

al pierderilor înregistrate de Rusia în războiul din Ucraina, de la începutul invaziei, pe 24 februarie. Potrivit armatei 

ucrainene, numărul militarilor ruși decedați depășește 12.000. De asemenea, armata ucraineană a distrus 389 de 

tancuri rusești, 1.249 de vehicule blindate, 150 de sisteme de artilerie, 64 de lansatoare de rachete, 34 de sisteme 

de apărare aeriană, 617 vehicule, 3 nave/ambarcațiuni, 60 de cisterne transportatoare de combustibil și 8 drone. În 

plus, au fost doborâte 77 de avioane rusești și 90 de elicoptere. (www.korrespondent.net - 14 martie) /sdan/asalar 

REUTERS: Kievul cere din nou Occidentului să susțină Ucraina, "pentru a preveni un război mai 

mare" 

RADOR (14 martie) - Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a lansat, luni, un nou apel către 

Occident de a furniza arme Ucrainei și de a aplica mai multe sancțiuni împotriva Rusiei, pentru a preveni atragerea 

altor state, într-un conflict mai larg. Ucraina a cerut în mod repetat aliaților săi să facă mai mult pentru a o ajuta 

să reziste invaziei ruse care a început pe 24 februarie. Unele guverne occidentale se tem, însă, că în acest fel ar 

putea fi atrase în război și alte state, inclusiv țări membre NATO. "Celor din afară, speriați că vor fi 'târâți în 

WWIII' (Al Treilea Război Mondial - n.red.). Ucraina ripostează cu succes. Avem nevoie ca voi să ne ajutați să 

luptăm. Furnizați-ne armele necesare", a scris Kuleba pe Twitter. "Aplicați mai multe sancțiuni asupra Rusiei și 

izolați-o în totalitate. Ajutați Ucraina să îl facă pe Putin să eșueze și veți preveni un război mai mare!". (REUTERS 

- 14 martie, ora 10:12) /mbrotacel/asalar 
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RBC: Invadatorii ruși au distrus podul care făcea legătura între Zaporijjia și Enerhodar 

RADOR (14 martie) - Trupele de ocupație ruse au distrus podul dintre Zaporijjia și Enerhodar, astfel că 

acum nu există nicio legătură de transport între cele două orașe - a transmis, luni, compania care operează centralele 

nucleare ucrainene (Energoatom). Totodată, trupele de ocupație nu permit oamenilor să treacă prin Tokmak și alte 

localități din regiune. "Invadatorii au bombardat podul din zona Kamianske. Acum, organizarea convoaielor 

umanitare și evacuarea oamenilor nu mai este posibilă. Se poate ocoli doar pe drumuri proaste prin punctele 

fierbinți în care se află pozițiile de luptă inamice" - a precizat Energoatom. (www.rbc.ua - 14 martie) /sdan/asalar 

UKRAINSKA PRAVDA: 90 de copii ucraineni au fost uciși de la începutul invaziei ruse 

RADOR (14 martie) - Procuratura Generală a Ucrainei a transmis că de la începutul invaziei, trupele 

invadatoare ruse au ucis 90 de copii ucraineni. Alți peste 100 de copii au fost răniți. Potrivit parchetului ucrainean, 

cele mai multe cazuri de copii decedați și răniți au fost semnalate în regiunile Kiev, Harkiv, Donețk, Cernihiv, 

Sumi, Herson, Mikolaiv și Jitomir. De asemenea, de la începutul invaziei, trupele ruse au bombardat 379 de 

instituții de învățământ, dintre care 59 au fost complet distruse. (www.pravda.com.ua - 14 martie) /sdan/dsirbu 

RBC: Un mort și șase răniți, după ce resturile unei rachete de croazieră au căzut pe o casă dintr-

un cartier al Kievului 

RADOR (14 martie) - O persoană a murit și alte șase au fost rănite, la Kiev, după ce resturi dintr-o rachetă 

de croazieră rusească au căzut pe o casă din cartierul Kurenivka - a precizat primarul Vitali Kliciko. Potrivit 

acestuia, un troleibuz, în care nu se aflau călători, a fost distrus complet. "Au fost avariate balcoanele caselor din 

jur și spațiile comerciale de la primele etaje. Salvatorii și echipajele de ambulanță lucrează la fața locului" - a 

adăugat Kliciko. RBC amintește că apărarea antiaeriană ucraineană a doborât, luni, o rachetă de croazieră deasupra 

Kievului. Resturi din racheta respectivă au căzut pe o casă din cartierul Kurenivka. (www.rbc.ua - 14 martie) 

/sdan/asalar 

BBC: O femeie însărcinată apărută în imaginile de după atacul asupra spitalului din Mariupol a 

decedat (Associated Press) 

RADOR (14 martie) - Persoanele care au scăpat din orașul sudic ucrainean Mariupol au povestit reporterilor 

BBC despre scene de disperare, din cauza asediului forțelor ruse. Agenția de presă Associated Press a transmis că 

o femeie însărcinată, fotografiată în Mariupol, după un atac asupra unei maternități, a murit, ulterior, alături de 

bebelușul său. Fotografii și înregistrări făcute după atacul de miercurea trecută înfățișau o femeie însărcinată 

transportată cu o targă, într-una dintre cele mai devastatoare imagini ale războiului, de până acum. Potrivit AP, 

sâmbătă femeia a născut prin cezariană de urgență, însă medicii au confirmat că atât mama, cât și copilul au murit. 

Oficialii ruși au susținut, fără a prezenta dovezi, că maternitatea era folosită ca bază de extremiștii ucraineni și că 

nu mai funcționa ca unitate medicală. Oficialii ucraineni au contestat ferm aceste aserțiuni și au acuzat Rusia de 

comiterea unei crime de război. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 14 martie, ora 12:00) /mbrotacel/dsirbu 

REUTERS: Peste 2.400 de civili au fost uciși în orașul ucrainean Mariupol (Josep Borrell) 

RADOR (14 martie) - Peste 2.400 de civili au fost uciși în orașul sudic ucrainean Mariupol, de când Rusia 

și-a început invazia în această țară, în luna februarie, a declarat, luni, Înaltul reprezentant al Uniunii Europene 

pentru politică externă, Josep Borrell. În cadrul unei conferințe de presă susținute în capitala Macedoniei de Nord, 

Skopje, Borrell a adăugat că peste 2,6 milioane de oameni au părăsit Ucraina până acum, iar numărul refugiaților 

ar putea ajunge la 4-5 milioane. (REUTERS - 14 martie, ora 13:30) /mbrotacel/dsirbu 

UKRINFORM: Aproape 150.000 de ucraineni au fost evacuați de autorități din zone afectate de 

ostilități 

RADOR (14 martie) - Aproape 150.000 de oameni au fost evacuați prin culoarele umanitare organizate de 

autoritățile ucrainene, iar acum se află într-un loc sigur - a anunțat, luni, vicepremierul și ministrul pentru 

reintegrarea teritoriilor temporar ocupate, Irina Vereșciuk. "În general, procesul este foarte dificil. Ocupanții nu 



1030 

 

își respectă obligațiile, nu respectă încetarea focului și, adesea, oamenii rămân în pericol în zona acestor culoare 

umanitare, care ar trebui să le garanteze o ieșire în siguranță" - a adăugat Vereșciuk. Totuși, potrivit oficialului, 

"dacă vorbim despre numărul total de oameni care au reușit să iasă din iadul creat de Putin în Ucraina, este 

important de menționat că aproape 150.000 de oameni au folosit coridorul umanitar și se află acum într-un loc 

sigur". Pe 14 martie, Ucraina a anunțat că organizează zece noi culoare umanitare pentru evacuarea civililor din 

zone afectate de ostilități. (www.ukrinform.ua - 14 martie) /sdan/gpodea 

BBC: Cel puțin cinci civili uciși de bombardamentele rusești care vizează zone rezidențiale din 

Ucraina 

RADOR (14 martie) - Forțele ruse au continuat să bombardeze zone rezidențiale din multe orașe ucrainene 

și se pare că au ucis cel puțin cinci oameni. În capitala țării, Kiev, un bloc de nouă etaje a fost incendiat în urma 

bombardamentelor din cursul dimineții. A fost lovită și fabrica de avioane Antonov. Un corespondent BBC din 

Kiev afirmă că tirurile neîntrerupte de artilerie ale forțelor ruse au ca scop demoralizarea locuitorilor și slăbirea 

rezistenței în zonele pe care doresc să le ocupe. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 14 martie, ora 14:02) 

/opopescu/schelaru 

REUTERS: 160 de mașini au reușit să părăsească orașul ucrainean asediat Mariupol 

RADOR (14 martie) - Consiliul municipal al orașului ucrainean Mariupol a anunțat luni că 160 de mașini 

private au reușit să părăsească orașul care este încercuit de trupele ruse și se îndreaptă către orașul Berdiansk, 

ocupat de forțele ruse. "Se știe că până la ora 13.00 (11.00 GMT) peste 160 de mașini private au reușit să plece", 

se afirmă într-o postare online. Săptămâna trecută, eforturi repetate de evacuare a civililor blocați în Mariupol - un 

oraș cu 400.000 de locuitori - au eșuat. (REUTERS - 14 martie) /opopescu/gpodea 

REUTERS: Conform ONU, cel puțin 636 de civili au fost uciși în Ucraina până acum 

RADOR (14 martie) - Biroul ONU pentru drepturile omului (OHCHR) a comunicat luni că a confirmat 

moartea a cel puțin 636 de civili în Ucraina până pe 13 martie, inclusiv a 46 de copii. Bilanțul real este probabil 

mult mai mare, se afirmă în comunicat, deoarece au existat întârzieri în primirea și coroborarea rapoartelor din 

locuri cu ostilități intense, cum ar fi Harkov și Mariupol. OHCHR are aproximativ 50 de angajați implicați în 

monitorizarea drepturilor omului în țară. (REUTERS - 14 martie) /opopescu/gpodea 

REUTERS: Autoritățile ruse au anunțat că la Mariupol a început evacuarea în masă a civililor 

RADOR (14 martie) - Ministerul rus al Apărării a anunțat luni că a început evacuarea în masă a civililor din 

orașul ucrainean Mariupol, au informat agențiile de presă ruse. Ministerul Apărării a adăugat că din cele zece rute 

care au fost propuse luni drept "coridoare umanitare" pentru evacuare, autoritățile de la Kiev au acceptat doar trei, 

dintre care niciuna nu duce către Rusia, au informat agențiile. (REUTERS - 14 martie) /opopescu/gpodea 

REUTERS: Nouă oameni uciși după un atac aerian împotriva unui turn TV din nordul Ucrainei 

RADOR (14 martie) - Cel puțin nouă persoane au fost ucise și alte nouă rănite, luni, în urma unui atac aerian 

asupra unui turn de televiziune din regiunea Rivne, din nordul Ucrainei, a declarat guvernatorul Vitali Koval. 

"Sunt încă oameni sub dărâmături", a menționat el într-o postare online. (REUTERS - 14 martie) 

/opopescu/schelaru 

BBC: Victime civile în mai multe orașe din Ucraina, după atacurile rusești 

RADOR (14 martie) - Luptele au continuat în multe regiuni din Ucraina. Oficiali din cel de-al doilea oraș 

ca mărime din Ucraina, Harkov, au anunțat că doi oameni au murit după ce obuzele rusești au lovit o clădire 

rezidențială. În urma unui atac care a avut loc la scurt timp după aceea, a fost lovită o grădiniță din orașul Ciuhuiev, 

din apropiere, iar un băiat de 15 ani a fost ucis. Mai devreme, doi oameni au murit în urma unui atac care a vizat 

un bloc de apartamente din Kiev. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 14 martie, ora 19:01) /opopescu/gpodea 
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RBC: Un jurnalist britanic a fost rănit în Ucraina, în timpul atacurilor lansate de trupele ruse 

RADOR (14 martie) - Procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, a anunțat, luni, că încă un jurnalist 

străin a suferit din cauza acțiunilor invadatorilor ruși în Ucraina. Potrivit procurorului, jurnalistul, de origine 

britanică, se află la terapie intensivă, sub supravegherea medicilor. Venediktova a precizat că jurnalistul se afla 

într-o misiune editorială și nu era într-o unitate militară. "Aș dori să fac apel din nou la partenerii noștri: un cetățean 

al statului dumneavoastră se afla pe teritoriul Ucrainei, îndeplinind o sarcină editorială. Acest bărbat nu se afla 

într-o unitate militară, care, potrivit oficialilor ruși, ar fi vizată în mod constant" - a subliniat Irina Venediktova. 

Anterior, Fundația Justiție pentru Jurnaliști (JFJ) a anunțat că ocupanții ruși au ucis trei jurnaliști și au comis zece 

tentative de omor de când Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie. Viktor Dudar a murit în timpul luptelor de 

lângă Mikolaiv, cameramanul Evhen Sakun a murit în timpul unui atac cu rachetă la Kiev, iar americanul Brent 

Renaud a fost ucis duminică, la un punct de control din Irpin. (www.rbc.ua - 14 martie) /sdan/schelaru 

RBC: Nouă morți și nouă răniți într-un atac rusesc asupra turnului de televiziune din Rivne 

RADOR (14 martie) - Invadatorii ruși au lansat două rachete asupra turnului de televiziune din orașul Rivne, 

în noaptea de 13 spre 14 martie. Administrația regională a raportat nouă morți și nouă răniți. Potrivit șefului 

administrației militare regionale, Vitali Koval, rachetele au lovit turnul televiziunii și clădirile administrative din 

apropierea acestuia. (www.rbc.ua - 14 martie) /sdan/schelaru 

KORRESPONDENT: Trupele ruse au atacat un mall din Kiev 

RADOR (14 martie) - Trupele ruse au tras focuri de artilerie asupra centrului comercial Lavina Mall din 

zona vestică a capitalei Ucrainei - potrivit presei locale. "Armata rusă trage focuri de artilerie asupra țintelor non-

militare. Resturile unei rachete au căzut într-un loc de joacă. Cât vor dura toate acestea?!" - a scris pe Instagram 

proprietarul unui magazin din Lavina Mall. Anterior, o fabrică a Coca-Cola din satul Velika Dimerka, la est de 

Kiev, a fost atacată de invadatorii ruși. (www.korrespondent.net - 14 martie) /sdan/gpodea 

LA STAMPA: Un jurnalist britanic aflat în Ucraina a fost rănit de schije și se află la terapie 

intensivă 

RADOR (14 martie) - „Fractură fragmentară a celor două membre inferioare ale unui jurnalist britanic, aflat, 

în prezent, la terapie intensivă sub supraveghere medicală. Tragedia s-a petrecut în urmă cu două ore”. Anunțul a 

fost dat printr-o postare pe Facebook de Irina Venediktova, consilier juridic al președintelui ucrainean, Volodimir 

Zelenski. „Îmi propun să subliniez, în special, crimele de război care au lovit cetățenii țărilor noastre partenere – 

spune Venediktova – înțeleg că problema este delicată, însă sper ca liderii lumii civile să decidă cât mai curând 

posibil pentru o zonă de interdicție aeriană”. 

Reporterul rănit, așa cum se poate vedea din fotografia publicată de consilier, lucrează pentru Fox News. 

„Aș vrea să mă adresez încă o dată partenerilor noștri: un cetățean al țării dumneavoastră se afla pe teritoriul 

Ucrainei, desfășurând munca de jurnalist. Acest bărbat nu era într-o unitate militară, pe care oficialii ruși o țintesc 

în mod constant. Cu toate că nu se afla la o unitate militară, a fost grav rănit. Am semnalat crima care s-a petrecut 

în registrul corespunzător”, a adăugat Venediktova. 

 

(https://www.lastampa.it/esteri/2022/03/14/news/guerra_ucrainarussia_giornalista_britannico_ferito_da_schegge

_e_in_terapia_intensiva-2873971/?re) /cpaunel/denisse 

RBC: Regiunea Kiev - Luptătorii lui Kadîrov plănuiau să ia cu asalt un orfelinat 

RADOR (14 martie) - Trupe ale liderului cecen, Ramzan Kadîrov, au vrut să ia cu asalt un orfelinat din 

regiunea Kiev, urmând ca, ulterior, să șantajeze autoritățile ucrainene - transmite, luni, Ministerul de Interne al 

Ucrainei. Acest comunicat al MAI ucrainean a fost remis în contextul în care, recent, liderul Ceceniei a publicat 

recent un videoclip în care susține că se află în Ucraina. Potrivit autorităților ucrainene, cecenii plănuiau să-i ia 

ostatici pe oamenii aflați în orfelinat. Vadim Denisenko, un consilier din MAI ucrainean, a menționat că luptătorii 

ceceni au filmat un videoclip într-unul dintre orfelinatele din regiunea Kiev. Cu toate acestea, din fericire, oamenii 

fuseseră evacuați din clădire. "Scopul videoclipului lui Kadîrov este să arate că luptă alături de militanții săi, pentru 
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a crește reputația unităților sale, care sunt folosite doar ca detașamente anti-retragere" - a explicat Denisenko. 

(www.rbc.ua - 14 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Ucraina a evacuat 548.000 de civili de când Rusia a invadat țara, declară adjunctul 

ministrului ucrainean de interne 

RADOR (14 martie) - Ucraina a evacuat 548.000 de civili de când Rusia a invadat țara, la 24 februarie, a 

declarat luni adjunctul ministrului de interne al țării, Yevheni Yenin, într-un interviu televizat. "Doar în ultimele 

24 de ore, echipajele noastre de salvare au dat curs unui număr de peste 600 de apeluri, inclusiv peste 250 în zone 

de bombardamente rusești", a precizat oficialul ucrainean, adăugând că 50 de persoane au fost scoase de sub 

dărâmăturile clădirilor distruse în această perioadă. (REUTERS - 14 martie) /cstoica/sdm2 

BBC: 160 de vehicule civile au reușit să părăsească orașul Mariupol, anunță viceprimarul din 

localitate 

RADOR (14 martie) - Autoritățile din orașul ucrainean Mariupol, aflat sub asediu, au anunțat că un convoi 

format din aproximativ 160 de vehicule civile a reușit să părăsească orașul însă nu a reușit, deocamdată, să ajungă 

la destinația stabilită. Autoritățile locale acuză forțele ruse că nu respectă un acord de încetare a focului. 

Viceprimarul din Mariupol susține că cetățenii au părăsit localitatea din proprie inițiativă, disperați să scape de 

bombardamentele rușilor și a condițiilor groaznice. Oficialii ucraineni anunță că regimul de la Moscova nu 

permite, încă, accesul ajutoarelor umanitare în Mariupol, în pofida declarațiilor contradictorii ale Rusiei. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 14 martie, ora 22:03) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Ucraina a reușit să evacueze luni peste 4.000 de oameni din orașele aflate în prima 

linie a războiului (Irina Vereșciuk) 

RADOR (14 martie) - Ucraina a reușit să evacueze luni prin șapte coridoare umanitare, peste 4.000 de 

oameni din orașele aflate în prima linie a războiului, a anunțat vicepremierul Irina Vereșciuk, printr-o declarație 

video. Vicepremierul a spus că alte trei coridoare umanitare nu au funcționat cu succes și a acuzat forțele ruse că 

au tras asupra civililor care erau evacuați din regiunea Kiev. (REUTERS - 14 martie) /cstoica/sdm 

RRA: Autoritățile din România au pus la dispoziție o hartă interactivă pentru refugiați 

RADOR (14 martie) - Autoritățile din România au pus la dispoziție o hartă interactivă pentru refugiați, pe 

care pot fi identificate culoare de tranzit către punctele de frontieră. Aplicația poate fi accesată de pe site-ul 

Ministerului Transporturilor, la secțiunea Hărți și este disponibilă în limbile română, engleză și ucraineană. Pe 

hartă, refugiații care vor să plece în alte țări găsesc informații despre coridoare de tranzit rutiere - cu benzinării, 

parcări și spații de servicii aferente -, dar și despre coridoare feroviare și stații de cale ferată. Există, de asemenea, 

informații despre puncte de trecere a frontierei, aeroporturi internaționale și conexiuni cu aeroporturile apropiate 

de punctele vamale de interes. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 14 martie, ora 7:07:44) /mcimpoaca/dsirbu 

RRA: O sibiancă s-a ales cu dosar penal, după ce s-a dat drept refugiată din Ucraina 

RADOR (14 martie) - O sibiancă în vârstă de 32 de ani s-a ales cu dosar penal, după ce s-a dat drept refugiată 

din Ucraina, pentru a primi alimente și alte bunuri de la un centru de colectare de donații. Ea a fost reclamată la 

poliție de către organizatorii centrului. Polițiștii sibieni au reușit să o identifice în scurt timp și să recupereze 

întregul prejudiciu în valoare de aproximativ 1.500 de lei. Potrivit corespondentei RRA Carmen Vulcan a fost 

deschis un dosar penal pentru înșelăciune. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 14 martie, ora 18:01) 

/lalexandrescu/schelaru 

RRA: Autoritățile pregătesc o procedură de înregistrare și urmărire a tuturor copiilor din Ucraina 

care ajung în România neînsoțiți 

RADOR (15 martie) - Autoritățile pregătesc o procedură de înregistrare și urmărire a tuturor copiilor din 

Ucraina care ajung în România neînsoțiți de o părinte sau de un reprezentant legal, a anunțat președintele 
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Autorității Naționale pentru Protecția Copilului, Elena Tudor. Ulterior, minorii vor fi preluați de Direcția Generală 

de Asistență Socială până li se clarifică situația sau vor fi îndrumați către alte servicii astfel încât să aibă acces la 

educație, sănătate sau orice au nevoie la noi în țară. În acest moment în România se află aproape 30.000 de copii 

ucraineni. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 15 martie, ora 00:01) /amirea/sdm2 

BBC: Polonia face față cu greu fluxului masiv de refugiați din Ucraina 

RADOR (14 martie) - Oficiali din Polonia au avertizat că întâmpină dificultăți în a face față fluxului masiv 

de refugiați ucraineni - cel mai mare din Europa, de la Al Doilea Război Mondial. Dintre cei 1,7 milioane de 

ucraineni care au traversat granița în Polonia, de când a început războiul, aproximativ un milion au rămas în această 

țară. În special în orașele mici de graniță, autoritățile spun că adăposturile pentru primirea refugiaților rămân fără 

locuri, iar resursele sunt suprasolicitate. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 14 martie, ora 8:00) /mbrotacel/dsirbu 

CNN: Aproximativ 80 de refugiați ucraineni au ajuns în Italia cu autocarele clubului de fotbal 

Juventus 

RADOR (14 martie) - Un grup de refugiați ucraineni au ajuns duminică în Italia cu ajutorul clubului italian 

de fotbal Juventus. Reprezentanți ai clubului au preluat 80 de ucraineni din Ungaria și i-au transportat cu autocarele 

Juventus - pe o distanță de aproximativ 2.800 de kilometri. Unii dintre refugiați sunt membri ai unor școli de fotbal 

ucrainene, evacuați din Kiev, Harkiv și alte zone afectate de bombardamentele ruse. (CNN INTERNATIONAL - 

14 martie, ora 9:52) /mbrotacel/asalar 

RADOR: Un grup de 21 de copii ucraineni bolnavi de cancer au ajuns în Marea Britanie împreună 

cu familiile lor (Londra) 

RADOR (14 martie) - Un număr de 21 de copii ucraineni, bolnavi de cancer și aflați în faze avansate ale 

bolii, au ajuns duminică împreună cu familiile lor în Marea Britanie, a anunțat ministrul britanic al sănătății, Sajid 

Javid. "Confirm că 21 de copii ucraineni, în faze avansate de cancer, au ajuns în siguranță în această seară în Marea 

Britanie", a declarat pe Twitter Sajid Javid. "Ne vom asigura că toții copiii vor primi îngrijiri medicale de înaltă 

calitate și suntem recunoscători tuturor celor implicați în aducerea acestor copii și a familiilor lor aici", se arată 

într-un mesaj postat pe Twitter de serviciul de sănătate publică din Anglia. (https://kyivindependent.com/ - 14 

martie) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Marea Britanie donează Ucrainei generatoare mobile, pentru a menține în funcțiune 

serviciile esențiale 

RADOR (14 martie) - Marea Britanie va dona peste 500 de generatoare mobile, pentru a ajuta Ucraina și 

pentru a slăbi tentativele Rusiei de a paraliza alimentarea cu energie electrică a orașelor ucrainene, a anunțat, luni, 

ministrul pentru mediul de afaceri, Kwasi Kwarteng, adăugând că generatoarele vor fi suficiente pentru 

alimentarea a 20.000 de clădiri. "Livrarea unor generatoare electrice portabile în Ucraina va ajuta la menținerea în 

funcțiune a serviciilor esențiale, va slăbi tentativele (președintelui rus, Vladimir) Putin, de a paraliza rețeaua 

electrică a Ucrainei și va ajuta la sprijinirea răspunsului curajos al ucrainenilor la războiul declanșat de Kremlin", 

a declarat Kwasi Kwarteng. Guvernul a precizat că generatoarele vor fi asigurate de furnizori comerciali britanici. 

(REUTERS - 14 martie, ora 10:24) /mbrotacel/dsirbu 

BBC: UE va propune acum sporirea securității și a capacității de apărare în Balcanii de Vest 

RADOR (14 martie) - Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat că mai 

mult de 2,6 milioane de oameni au fugit până acum din Ucraina și că numărul refugiaților ar putea ajunge la 4 sau 

5 milioane. Dl Borrell a anunțat că UE va propune acum sporirea securității și a capacității de apărare în Balcanii 

de Vest, pe fondul îngrijorărilor legate de amenințările rusești. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 14 martie, ora 

15:04) /opopescu/schelaru 



1034 

 

CNN: ONG-ul World Central Kitchen pregătește mâncare pentru 2.000 de refugiați ucraineni pe 

zi în Polonia, la granița cu Ucraina 

RADOR (14 martie) - Bucătarul american Marc Murphy, care lucrează pentru World Central Kitchen, o 

organizație neguvernamentală dedicată furnizării de mese în urma unor dezastre naturale, se află în Polonia, la 

granița cu Ucraina, unde pregătește și servește mâncare pentru cel puțin 2.000 de refugiați pe zi. "Eram acasă, la 

New York și mă uitam la știri, cum face toată lumea. Sunt bucătar și simt că trebuie să ajut, trebuie să contribui și 

eu cu ceva, mai ales că nu mă simt bine să stau deoparte atunci când sunt vremuri tulburi. Am simțit că trebuie să 

fac asta și am decis că trebuie să vin aici. M-am urcat în avion și am venit", povestește Marc Murphy. Cunoscutul 

bucătar mai spune că ONG-ul din care face parte a instalat o cantină uriașă în Polonia, la granița cu Ucraina, unde 

prepară zilnic feluri de mâncare pentru aproximativ 2.000 de refugiați. (CNN INTERNATIONAL, 14 martie, ora 

5:00) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Războiul din Ucraina ar putea agrava pandemia de COVID-19, avertizează OMS 

RADOR (14 martie) - Organizația Mondială a Sănătății a exprimat, duminică, îngrijorări potrivit cărora 

războiul din Ucraina ar putea agrava pandemia de COVID-19, subliniind că încearcă să facă mai mult pentru a 

preveni răspândirea bolilor infecțioase. Numărul cazurilor din regiune este în scădere față de săptămâna anterioară, 

însă există riscuri semnificative că se vor înregistra îmbolnăviri mai grave și decese, din cauza ratei scăzute de 

vaccinare din Ucraina, precum și în rândul celor peste 2 milioane de persoane care s-au refugiat în zonele din jur 

- regiuni în care rata vaccinării este, de asemenea, scăzută. În Ucraina, rata vaccinării anti-COVID este de 35%, în 

timp ce în țara vecină, Republica Moldova, rata vaccinării se situează în jurul a 29%, potrivit Our World in Data. 

În perioada 3-9 martie s-au înregistrat, în total, 791.021 cazuri de COVID-19 și 8.012 decese, în Ucraina și în țările 

din jur, potrivit unui raport al OMS publicat duminică. (edition.cnn.com - 14 martie) /mbrotacel/dsirbu 

BBC: Avertisment al Crucii Roșii cu privire la situația dramatică din orașul ucrainean Mariupol 

RADOR (14 martie) - Crucea Roșie Internațională afirmă că timpul este pe sfârșite pentru a putea preveni 

"cel mai grav scenariu umanitar" în orașul-port ucrainean Mariupol, asediat de forțele ruse. Crucea Roșie face apel 

la toate părțile să asigure, de urgență, accesul celor câteva sute de mii de persoane la ajutoare umanitare și să 

agreeze un plan pentru evacuarea lor. Directorul regional al Comitetului Internațional al Crucii Roșii pentru Europa 

și Asia Centrală, Martin Schüepp, a declarat pentru BBC că în Mariupol condițiile sunt dramatice: "Situația actuală 

din Mariupol este, pur și simplu, dramatică. Ceea ce auzim de la colegii noștri care se află încă în oraș este că 

oamenii rămân fără apă, fără alimente și fără medicamente și în fiecare zi trebuie să se lupte pentru a găsi ceva să 

supraviețuiască. Iar cu cât mai mult va dura această situație, cu atât viețile oamenilor vor fi într-un pericol și mai 

mare". Potrivit Consiliului Local din Mariupol, bombardamentele ruse au ucis peste 2.100 de locuitori ai orașului. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 14 martie, ora 7:00) /mbrotacel/dsirbu 

TASS: Alianța ONU a civilizațiilor consideră necesară condamnarea rusofobiei 

RADOR (14 martie) - "Cu ajutorul sancțiunilor nu se pune capăt războiului", a declarat Înaltul Reprezentant 

al Alianței ONU a civilizațiilor, fostul ministru de externe al Spaniei, Miguel Angel Moratinos. El este de părere 

că trebuie condamnată rusofobia apărută pe fondul situației din Ucraina. După cum transmite TASS, Moratinos 

și-a exprimat această idee în interviul acordat ziarului "Мundo". Întrebat dacă sancțiunile împotriva Fedeației Ruse 

au "efecte secundare" - cum ar fi încercările de interzicere a operei lui Fiodor Dostoievski, boicotarea vodcii sau 

hotărârea privind ridicarea interdicției pe Facebook asupra comentariilor antirusești - Moratinos a remarcat că "cu 

ajutorul sancțiunilor nu se pune capăt războiului. Acestea trebuie însoțite de acțiuni diplomatice, de negocieri". 

"Trebuie să fim foarte atenți și trebuie să condamnăm rusofobia, care a apărut o dată cu sancțiunile. Ne îndreptăm 

spre o situație extrem de periculoasă, care a trecut deja (limitele) și trebuie condamnate discursurile (care ațâță) 

ura", a mai declarat Moratinos. Rusofobia trebuie oprită, deoarece poate avea efect de bumerang, a mai arătat 

diplomatul ONU. (www.tass.ru  - 14 martie) /snicolau/dsirbu 
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XXII. 5 Perspectiva de mediu  

BBC: Personalul de la Cernobîl este extenuat și nu mai poate efectua operațiunile de mentenanță 

la echipamentele de siguranță (IAEA) 

RADOR (14 martie) - Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA) a declarat că angajații 

centralei nucleare Cernobîl, din nordul Ucrainei, care au rămas blocați în perimetrul centralei și nu a mai putut 

pleca acasă și nici înceta lucrul de la lansarea invaziei Rusiei, sunt atât de obosiți încât au încetat să mai facă 

reparații și operațiuni de mentenanță la echipamentele de siguranță nucleară, informează CNN. (CNN 

INTERNATIONAL, 14 martie, ora 2:00) /mbaciu/ilapadat 

RBC: Liniile electrice ale centralei de la Cernobîl, avariate din nou de ocupanții ruși 

RADOR (14 martie) - Invadatorii ruși au avariat, din nou, liniile electrice care deservesc centrala nucleară 

de la Cernobîl și orașul Slavutici - scrie RBC. Sursa de alimentare a centralei a fost reparată de angajații ucraineni 

de la Ukrenergo în seara zilei de 13 martie. "Ieri, 13 martie, echipa Ukrenergo a reparat linia de înaltă tensiune 

care alimentează centrala nucleară de la Cernobîl și orașul Slavutici. La ora 19:07, linia a fost reparată și a fost 

reluată alimentarea cu energie a infrastructurii centralei de la Cernobîl și a orașului Slavutici. Cu toate acestea, 

lucrările nu au putut fi finalizate, deoarece ocupanții au deteriorat din nou linia. Echipa de reparații a Ukrenergo 

este nevoită să meargă din nou pe teritoriul ocupat din apropierea centralei nucleare de la Cernobîl, să localizeze 

și să elimine problema" - a transmis Ukrenergo, compania națională de electricitate din Ucraina. Potrivit 

comunicatului, centrala nucleară de la Cernobîl este o instalație importantă care nu poate funcționa în siguranță 

fără energie constantă. În plus, viața orașului Slavutici depinde de alimentarea cu energie a centralei nucleare de 

la Cernobîl. (www.rbc.ua - 14 martie) /sdan/dsirbu 

RBC: Invadatorii ruși intenționează să detoneze muniție pe teritoriul Centralei Nucleare 

Zaporijjia 

RADOR (14 martie) - Compania care operează centralele nucleare ucrainene, Energoatom, avertizează, într-

un comunicat remis luni, că ocupanții ruși care au capturat Centrala Nucleară Zaporijjia, localizată în orașul 

Enerhodar, pun la cale explozii în fața unei unități de alimentare cu energie electrică. "În următoarea oră, ocupanții 

care au capturat Centrala Nucleară Zaporijjia plănuiesc să înceapă 'utilizarea' muniției chiar pe platforma stației 

de lângă ruinele centrului de antrenament al centralei" - a avertizat Energoatom, într-un mesaj postat pe Telegram 

luni, la ora 13:28. Potrivit companiei, rușii intenționează să detoneze muniția vizavi de unitatea energetică Nr.1 a 

Centralei Nucleare Zaporijjia. (www.rbc.ua - 14 martie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Centrala nucleară de la Cernobîl din Ucraina a rămas din nou fără energie electrică 

RADOR (14 martie) - Directorul operatorului de rețea de stat al Ucrainei, Ukrenergo, a declarat luni că 

centrala nucleară de la Cernobîl se bazează pe electricitatea furnizată de generatoare diesel după ce sursele externe 

de energie ale centralei au fost din nou deteriorate. Orașul din apropiere, Slavutici, a rămas complet fără curent 

electric din același motiv, a declarat directorul Ukrenergo, Volodimir Kudrițkii, la televiziunea națională. 

(REUTERS - 14 martie) /opopescu/schelaru 

REUTERS: Secretarul general al ONU, despre perspectiva unui conflict nuclear din cauza crizei 

din Ucraina 

RADOR (14 martie) - Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a tras luni un semnal de 

alarmă cu privire la creșterea nivelului de alertă pentru forțele sale nucleare din Rusia, pe care a descris-o drept o 

"evoluție înfricoșătoare", adăugând că perspectiva unui conflict nuclear a devenit din nou o posibilitate. În cursul 

unor declarații făcute la ONU, dl Guterres a mai spus că organizația va aloca încă 40 de milioane de dolari din 

fondul său central pentru situații de urgență pentru a spori ajutoarele umanitare pentru Ucraina. (REUTERS - 14 

martie) /opopescu/schelaru 
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15 Martie (Marți) 

XXIII.1 Perspectiva politică  

BBC: Un fost politician rus care în prezent conduce Federația Internațională de Șah a condamnat 

invazia din Ucraina 

RADOR (15 martie) - Un fost politician rus de rang înalt, care în prezent conduce Federația Internațională 

de Șah, a condamnat invazia din Ucraina, precizând că războaiele sunt cele mai grave lucruri din viața unui om. 

Arkadi Dvorkovici a fost adjunct al premierului Rusiei în perioada 2012 - 2018. Este un lucru neobișnuit ca un 

politician rus să vorbească despre invazie, despre care Moscova insistă să o eticheteze drept "operațiune specială", 

lucru pe care fostul politician rus l-a făcut. Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Mother Jones, Dvorkovici a 

declarat că se gândește la civilii ucraineni. Nu este pentru prima dată când această federație, care guvernează un 

sport dominat de ruși timp de mai multe decenii, a criticat Kremlinul. În urmă cu două săptămâni, federația a 

interzis șahiștilor ruși să concureze sub propriul drapel și a anulat Rusiei dreptul de a participa la olimpiadele de 

șah, programate a se desfășura anul acesta la Moscova, relatează corespondentul BBC. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 15 martie, ora 3:04) /cstoica/dstanesc 

TASS: Întrevedere Serghei Lavrov - Hossein Amir-Abdollahian, marți, 15 martie, la Moscova 

RADOR (15 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, are programată marți, 15 martie, la 

Moscova, o rundă de convorbiri cu omologul său iranian, Hossein Amir-Abdollahian. Cei doi vor examina situația 

cu privire la Planul Comun și Cuprinzător de Acțiune (JCPOA) privind programul nuclear iranian și situația din 

Ucraina, anunță un comunicat remis de Ministerul rus de Externe. "Miniștrii vor acorda o atenție deosebită situației 

cu privire la JCPOA privind programul nuclear iranian, în contextul procesului de negocieri de la Viena, care a 

ajuns într-o etapă finală. De asemenea, va fi abordată situația actuală din Ucraina, în contextul operațiunii militare 

speciale a Forțelor Armate ale Rusiei" - se mai precizează în comunicatul MAE rus. (Agenția de presă TASS - 15  

martie) /vdraguta/avladucu 

REUTERS: Kremlinul nu face predicții legate de un eventual acord de pace în Ucraina 

RADOR (15 martie) - Kremlinul a comunicat marți că este prea devreme pentru a face predicții legate de 

posibile rezultate ale discuțiilor dintre Rusia și Ucraina. "Discuțiile sunt dificile și, în actuala situație, chiar și 

faptul că ele continuă este probabil pozitiv", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru 

reporteri. "Nu vrem să facem predicții. Așteptăm rezultatele". Rusia, a afirmat Peskov, a fost dezamăgită de faptul 

că oficialii occidentali nu au făcut declarații publice referitoare la uciderea a mai mult de 20 de persoane în orașul 

Donețk, controlat de separatiști, din estul Ucrainei. Luni, Rusia a acuzat Ucraina că a atacat orașul cu rachete. 

Ucraina a negat acuzația și a afirmat că racheta folosită în atac a fost rusească. (REUTERS - 15 martie, ora 12:12) 

/aionita/asalar 

REUTERS: Rusia dorește reluarea rapidă a discuțiile nucleare cu Iranul, susține Lavrov 

RADOR (15 martie) - Moscova dorește reluarea cât mai curând a discuțiilor nucleare cu Iranul, a declarat 

marți ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, și așteaptă ca Washingtonul să ridice sancțiunile impuse 

Teheranului. Puterile europene au avertizat că cerințele Rusiei de a i se garanta comerțul cu Iranul ar putea sabota 

încercarea de a reabilita acordul nuclear în urma căruia sancțiunile asupra Teheranului fuseseră ridicate, în 

schimbul reducerii programului nuclear al acestuia. (REUTERS - 15 martie, ora 13:12) /aionita/asalar 

INTERFAX: Dmitri Peskov a refuzat să estimeze momentul semnării unui acord de pace între 

Rusia și Ucraina 

RADOR (15 martie) - Kremlinul preferă să nu se grăbească să facă pronosticuri cu privire la un posibil 

calendar privind semnarea unui acord de pace între Rusia și Ucraina. Marți, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, 

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, a fost rugat să comenteze afirmațiile 
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consilierului șefului Biroului Președintelui Ucrainei, Oleksi Arestovici, care a susținut că un acord cu Rusia ar 

putea fi semnat în termen de una sau două săptămâni sau cel mai târziu până la începutul lunii mai. "Referindu-ne 

la acest caz, acestea sunt estimările lui. Noi nu ne dorim să ne grăbim cu estimările", a răspuns Peskov. El a mai 

amintit că delegațiile celor două țări își continuă activitatea, prin intermediul unei videoconferințe. "Activitatea 

este dificilă iar, probabil, în această situație, însuși faptul că această activitate continuă reprezintă deja un fapt 

pozitiv. Deocamdată, nu ne dorim să facem unele estimări. Vom aștepta până vor exista rezultate, despre care vor 

putea informa comunitățile celor două țări'', a spus Peskov. Atunci când a fost întrebat care ar putea fi formatul 

documentului semnat, în urma negocierilor, dacă va fi o declarație sau un acord și cine îl va semna, acesta a 

răspuns: "Deocamdată, de asemenea, este prematur să discutăm în public despre acest moment. Toate acestea 

reprezintă obiectul negocierilor", a spus Peskov. De asemenea, el nu a răspuns la întrebarea dacă este programată 

implicarea unor țări terțe în negocieri, în calitate de garanți. (Agenția de presă TASS - 15  martie) /vdraguta/atataru 

REUTERS: Serghei Lavrov respinge afirmațiile SUA potrivit cărora Moscova ar bloca 

revitalizarea acordului nuclear cu Iranul 

RADOR (15 martie) - Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat marți că sugestiile SUA că 

Moscova ar bloca eforturile de a revitaliza acordul nuclear cu Iranul sunt neadevărate, în urma discuțiilor cu 

omologul său iranian, Hossein Amirabdollahian, la Moscova. Lavrov a afirmat că Rusia a primit asigurări scrise 

din partea Washingtonului că sancțiunile impuse împotriva Moscovei din cauza invaziei Ucrainei nu vor afecta 

cooperarea în cadrul discuțiilor pentru acordul nuclear, care ridica sancțiunile impuse Teheranului, în schimbul 

reducerii programului nuclear al acestuia. (REUTERS - 15 martie, ora 13:30) /aionita/atataru 

REUTERS: SUA ajută Ucraina să dezvolte arme biologice și nucleare, a spus secretarul Consiliului 

de Securitate al Rusiei 

RADOR (15 martie) - Consilierii americani aflați în Ucraina ajută administrația de la Kiev să dezvolte arme 

biologice și nucleare, ceea ce ar spori riscul declanșării unui război nuclear, a declarat marți secretarul Consiliului 

de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, citat de Agenția RIA NOVOSTI. Un număr mare de consultanți și 

consilieri străini aflați în Ucraina reprezintă o nouă amenințare la adresa securității Rusiei, a spus dl Patrușev, fără 

a furniza dovezi care să susțină declarațiile sale. Pe 9 martie, autoritățile din Statele Unite au negat acuzațiile 

rusești conform cărora în Ucraina există laboratoare americane care dezvoltă arme biologice, considerând 

afirmațiile ca fiind "de râs" și sugerând că prin astfel de acuzații false, administrația de la Moscova ar putea pregăti 

utilizarea de arme chimice sau biologice în Ucraina. (REUTERS - 15 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Vladimir Putin a discutat la telefon cu suveranul Bahreinului 

RADOR (15 martie) - Președintele rus Vladimir Putin și regele Bahreinului, Hamad bin Isa Al Khalifa, au 

discutat la telefon despre "importanța soluționării conflictelor prin mijloace diplomatice", a afirmat marți pe 

Twitter un consilier al regelui. Bahreinul este un stat aliat apropiat al Arabiei Saudite, care este, alături de Rusia, 

una dintre cele mai mari țări exportatoare mondiale de țiței. 

Războiul dintre Ucraina și Rusia a perturbat piața internațională a petrolului, întărind importanța 

exportatorilor de țiței din Golf pentru țările majore importatoare de energie. (REUTERS - 15 martie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Autoritățile din Rusia vor prezenta la ONU propria rezoluție cu privire la situația 

umanitară din Ucraina 

RADOR (15 martie) - Rusia va prezenta propriul proiect de rezoluție privind situația umanitară din Ucraina, 

a declarat marți ambasadorul Moscovei la ONU. Răspunzând la întrebarea unui reporter, ambasadorul Vasili 

Nebenzia a mai spus că Rusia își va opri invazia atunci când obiectivele operațiunii sale militare speciale din 

Ucraina, inclusiv demilitarizarea, vor fi realizate. (REUTERS - 15 martie) /opopescu/dsirbu 



1038 

 

TASS: Petr Tolstoi a anunțat retragerea Rusiei din Consiliul Europei 

RADOR (15 martie) - Decizia privind retragerea Rusiei din Consiliul Europei a fost luată, ministrul rus de 

externe, Serghei Lavrov, predând o scrisoare în acest sens secretarului general al organizației - a anunțat marți 

vicepreședintele Dumei de Stat, șeful delegației ruse la APCE, Petr Tolstoi. "Decizia de retragere din Consiliul 

Europei a fost luată. Scrisoarea în acest sens a ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, a fost predată secretarului 

general al organizației" - a scris Tolstoi pe canalul său Telegram. Acesta a subliniat, de asemenea, că "Rusia se 

retrage din Consiliul Europei din proprie voință, aceasta fiind o decizie echilibrată și bine gândită". (www.tass.ru 

- 15 martie) /ssirbu/cvanatoru 

TASS: Leonid Sluțkii a anunțat că Rusia va denunța Convenția Europeană a Drepturilor Omului 

RADOR (15 martie) - Rusia va fi nevoită să denunțe Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) 

în momentul retragerii din Consiliul Europei, iar Duma de Stat este gata să înceapă imediat analizarea acestei 

probleme atunci când documentele în acest sens vor ajunge în camera inferioară a Parlamentului rus, a anunțat, 

marți, șeful Comisiei Dumei pentru afaceri internaționale, Leonid Sluțkii. "La ieșirea din Consiliul Europei, Rusia 

va fi nevoită să denunțe Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Dar nu trebuie să existe teamă, toate drepturile 

vor fi garantate în țara noastră obligatoriu și necondiționat. În plan parlamentar, suntem gata să începem pregătirile 

pentru examinarea proiectului de lege privind denunțarea CEDO imediat după depunerea acestuia în Duma de 

Stat" - a scris Sluțkii, pe canalul său Telegram. (www.tass.ru - 15 martie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Cinci țări occidentale au condamnat rolul Rusiei în conflictele din Siria și Ucraina 

RADOR (15 martie) - Franța, Germania, Italia, Marea Britanie și Statele Unite au emis o declarație comună 

care comemora cea de-a 11-a aniversare a conflictului din Siria și au condamnat rolul Rusiei atât acolo, cât și în 

invadarea Ucrainei. "Coincidența aniversării din acest an cu îngrozitoarea agresiune rusă împotriva Ucrainei, care 

constituie o încălcare de o gravitate excepțională a dreptului internațional și a Cartei ONU, evidențiază 

comportamentul brutal și distructiv al Rusiei în ambele conflicte", se arată în comunicatul primit de la Ministerul 

german de Externe. (REUTERS - 15 martie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Convorbire telefonică Vladimir Putin - Charles Michel 

RADOR (15 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, într-o convorbire purtată cu președintele 

Consiliului European, Charles Michel, a atras atenția asupra faptului că conducerea UE a ignorat un act atât de 

inuman și criminal al Kievului, cum ar fi atacul cu rachete asupra unei zone rezidențiale din centrul orașului 

Donețk, au anunțat surse de la Kremlin după încheierea convorbirii dintre cei doi. Se subliniază că în timpul 

convorbirii a fost continuată discuția pe marginea situației legate de desfășurarea operațiunii militare speciale ruse 

de apărare a republicilor din Donbas, precum și asupra aspectelor umanitare, inclusiv măsurile de evacuare a 

civililor. "Președintele Rusiei a acordat o atenție deosebită faptului că în timpul evaluării publice a ceea ce se 

întâmplă, conducerea Uniunii Europene a ignorat acțiunea criminală și inumană de ieri a militarilor ucraineni - un 

atac cu rachetă asupra unei zone rezidențiale din centrul orașului Donețk - cu folosirea munițiilor cu dispersie, care 

a dus la numeroase victime în rândul populației civile" - se afirmă în comunicat. (www.tass.ru - 15 martie) 

/ssirbu/dsirbu 

TASS: SUA afirmă că Rusia nu ar trebui să facă parte din componența Consiliului Europei 

RADOR (15 martie) - Statele Unite ale Americii consideră că Rusia nu ar trebui să facă parte din Consiliul 

Europei din cauza viziunilor diferite asupra valorilor. Această declarație a fost făcută, marți, de șeful serviciului 

de presă al Departamentului de Stat, Ned Price. "Rusia în mod clar nu împărtășește aceleași valori (ca și Consiliul 

Europei - nota TASS), așa că poate fi considerat întemeiat faptul că Rusia nu mai este membru al consiliului" - a 

comentat Price retragerea Federației Ruse din această organizație. În ceea ce privește cealaltă decizie a Moscovei 

- impunerea de sancțiuni de răspuns împotriva reprezentanților oficiali americani - Ned Price susține că aceste 

măsuri "nu pot fi de răspuns" deoarece, potrivit Washingtonului, acestea provin din cu totul alte premise. 

Menționăm că, marți, Consiliul Europei a anunțat că a primit din partea Rusiei o notificare formală privind 
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retragerea acesteia din componența Consiliului Europei și denunțarea Convenției Europene a Drepturilor Omului. 

(www.tass.ru - 15 martie) /ssirbu/gpodea 

INTERFAX: APCE a votat pentru ieșirea Rusiei din Consiliul Europei 

RADOR (15 martie) - Reprezentanții Adunării Parlamentare a Consiliului Europei s-au pronunțat, marți, în 

unanimitate, ca Rusia să părăsească Consiliul Europei, a anunțat organizația pe Twitter. "216 persoane au votat 

pentru, iar 3 s-au abținut" - se afirmă în mesaj. "Adunarea, după votul său în unanimitate, a cerut Comitetului de 

Miniștri al Consiliului Europei să facă un demers pentru ca Rusia să părăsească imediat Consiliul Europei" - se 

precizează în mesaj. "Adunarea consideră că Federația Rusă nu mai poate fi stat membru al organizației" - se spune 

în acesta. Anterior, vicepreședintele Dumei de Stat, șeful delegației ruse la APCE, Petr Tolstoi, a declarat că decizia 

de retragere a Rusiei din Consiliul Europei a fost luată, iar scrisoarea în acest sens a ministrului de externe, Serghei 

Lavrov, a fost predată deja secretarului general al Consiliului Europei. Petr Tolstoi a subliniat că "Rusia se retrage 

din Consiliul Europei din proprie voință, decizia sa fiind echilibrată și bine gândită". Rusia a anunțat că va denunța 

și Carta Consiliului Europei, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și alte patru convenții, eventual, și o serie 

de documente care nu corespund intereselor Federatiei Ruse, a declarat, la rândul său, vicepreședintele Consiliului 

Federației, Konstantin Kosacev. (www.tass.ru - 15 martie) /ssirbu/gpodea 

REUTERS: Negocierile cu Rusia urmează să continue marți, anunță Volodimir Zelenski 

RADOR (15 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni, târziu în noapte, că 

negocierile cu Rusia urmează să continue marți. Zelenski a mai spus că a vorbit cu premierul israelian Naftali 

Bennett, ca parte a unui efort de negociere, pentru a pune capăt războiului cu Rusia "cu o pace echitabilă". 

"Delegația noastră a lucrat și la acest lucru în cadrul negocierilor cu partea rusă", a spus Zelenskiy într-un mesaj 

video postat în cursul nopții. "Destul de bine, după cum mi s-a spus. Dar să vedem. Vor continua mâine." 

(REUTERS - 15 martie) /cstoica/dstanesc 

KORRESPONDENT: Ocupanții ruși vor răspunde pentru crimele comise în Ucraina - susține 

președintele Zelenski 

RADOR (15 martie) - Ocupanții ruși vor fi trași la răspundere pentru crimele și atrocitățile pe care le comit 

împotriva ucrainenilor - a dat asigurări președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un mesaj video publicat 

marți dimineață. Potrivit liderului de la Kiev, "responsabilitatea armatei ruse pentru crimele de război este 

inevitabilă". "Responsabilitatea pentru catastrofa umanitară creată în mod deliberat în orașele ucrainene este 

inevitabilă. Întreaga lume vede ce se întâmplă la Mariupol, Harkiv, Cernihiv, Sumi, Ohtirka, Hostomel, Irpin. În 

toate orașele noastre" - a subliniat Zelenski. Potrivit președintelui, "toți partenerii noștri sunt informați despre 

crimele ocupanților împotriva civililor și a autorităților locale din regiunile Herson și Zaporijjia, din zonele 

temporar ocupate". "Cu siguranță, va exista un răspuns pentru toate acestea, pentru culoarele umanitare blocate..." 

- a adăugat liderul ucrainean. Președintele a mai menționat că, în cursul zilei 14 martie, 3.806 ucraineni au fost 

evacuați din regiunile Kiev și Lugansk. Potrivit lui Zelenski, ocupanții ruși blochează în continuare, la Berdiansk, 

un convoi de 100 de tone de ajutoare umanitare necesare locuitorilor din Mariupol. "Acest lucru se întâmplă de 

trei zile. Dar vom încerca să facem tot posibilul pentru ca locuitorii din Mariupol să primească hrană, apă și 

medicamente" - a asigurat Volodimir Zelenski. (www.korrespondent.net - 15 martie) /sdan/avladucu 

REUTERS: Premierii ceh, polonez și sloven vor face marți o vizită la Kiev 

RADOR (15 martie) - Premierii Rebublicii Cehe, Poloniei și Sloveniei vor face marți o vizită la Kiev, pentru 

a îl întâlni pe președintele Volodimir Zelenski, ca reprezentanți ai liderilor Uniunii Europene, a scris premierul 

ceh, Petr Fiala, pe rețele de socializare. "Scopul vizitei este acela de a confirma susținerea fără echivoc al Uniunii 

Europene pentru suveranitatea și independența Ucrainei și a ucrainenilor". (REUTERS - 15 martie, ora 9:42) 

/aionita/asalar 
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ROSBALT: O sursă din cadrul Biroului Președintelui Ucrainei a admis încheierea unui acord de 

pace cu Rusia, în termen de o săptămână 

RADOR (15 martie) - În cel mai favorabil scenariu se poate ajunge la un acord de pace cu Rusia în decurs 

de una-două săptămâni, iar cel mai târziu în luna mai, consideră Oleksi Arestovici, consilier al șefului Biroului 

Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. El a făcut această declarație pe canalul de YouTube al avocatului 

Mark Feigin, relatează RBC. Potrivit lui Arestovici, ''fie într-o săptămână sau două va fi semnat un acord de pace 

urgent, care să prevadă retragerea trupelor ruse și restul '...' sau, în viitorul apropiat, într-o săptămână, două, sau, 

până la sfârșitul lunii mai, după o nouă rundă vom ajunge la un acord. ''În același timp, Arestovici a admis și un 

alt scenariu precum cel referitor la continuarea ostilităților. Reamintim că primele trei runde de negocieri au avut 

loc în Belarus, după care negocierile au fost transferate în format video. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, 

a numit drept obiectiv al convorbirilor ruso-ucrainene organizarea unei întâlniri între el și Vladimir Putin, în cadrul 

căreia ar trebui să fie realizate garanții ''normale, eficiente'' de securitate pentru țara sa. Turcia și Israelul s-au oferit 

să ajute la organizarea unor astfel de convorbiri. (www.rosbalt.ru  - 15 martie) /vdraguta/atataru 

RBC: Premierii polonez, ceh și sloven vor efectua o vizită comună la Kiev 

RADOR (15 martie) - Premierii Poloniei, Cehiei și Sloveniei vor vizita, marți, capitala Ucrainei, unde se 

vor întâlni cu președintele Volodimir Zelenski și cu prim-ministrul Denis Șmihal - potrivit unui comunicat remis 

de Guvernul polonez. Vizita celor trei premieri, Mateusz Morawiecki (Polonia), Janez Janša (Slovenia) și Petr 

Fiala (Cehia) a fost coordonată cu președintele Consiliului European, Charles Michel, și cu șefa Comisiei 

Europene, Ursula von der Leyen. "Scopul vizitei este de a confirma sprijinul necondiționat al întregii Uniuni 

Europene față de suveranitatea și independența Ucrainei și de a prezenta un pachet larg de sprijin statului și 

societății ucrainene" - a mai transmis Guvernul de la Varșovia. (www.rbc.ua - 15 martie) /sdan/asalar 

REUTERS: Un consilier prezidențial ucrainean afirmă că războiul din Ucraina se află la o 

răscruce 

RADOR (15 martie) - Un consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că 

războiul din Ucraina se află la o răscruce care ar putea duce la un acord, în cadrul discuțiilor cu Rusia, sau la o 

nouă ofensivă din partea Moscovei. "Ne aflăm la o răscruce. Fie vom ajunge la o înțelegere în actualele discuții, 

fie rușii vor face o a doua încercare (printr-o ofensivă) și apoi vor avea loc noi discuții", a afirmat consilierul Oleksi 

Arestovici. (REUTERS - 15 martie, ora 10:48 ) /aionita/avladucu 

RRA: Premierii Cehiei, Poloniei și Sloveniei merg la Kiev 

RADOR (15 martie) - Premierii Cehiei, al Poloniei și al Sloveniei se vor deplasa astăzi la Kiev, unde se vor 

întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters. Anunțuri în acest sens au fost făcute atât 

de prim-ministrul ceh, Petr Fiala, cât și de Președinția ucraineană. Au a fost oferite detalii cu privire la vizită. 

Kievul este asediat de armata rusă, care bombardează orașul zilnic. Cehia, Polonia și Slovenia sunt toate trei 

membre NATO și ale Uniunii Europene și de când a început războiul i-au livrat Ucrainei arme și muniție. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 15 martie, ora 11:00) /atataru 

KORRESPONDENT: Cancelaria prezidențială din Ucraina: Armata rusă nu știe să lupte 

RADOR (15 martie) - Mihailo Podoliak, consilier al șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev, susține că 

Rusia a arătat lumii întregi că poate lupta doar cu civilii și împotriva infrastructurii civile. Într-un mesaj video 

publicat marți, Podoliak a făcut un rezumat al celor 20 de zile de război, subliniind că armata ucraineană, spre 

deosebire de cea rusă, și-a dovedit capacitatea de a lupta. "Armata rusă, practic, nu știe să lupte. Știe doar să 

bombardeze infrastructura civilă și cetățenii pașnici" - a remarcat consilierul. Podoliak a mai adăugat că apărătorii 

ucraineni continuă să-și protejeze pământul. "În ceea ce ne privește, totul a rămas neschimbat. Știm să luptăm și 

toată lumea înțelege deja acest lucru. Partenerii noștri încă privesc toate aceste lucruri cu surprindere și încă se 

gândesc dacă sunt gata sau nu să își asume o astfel de responsabilitate pe care și-o asumă Ucraina" - a mai declarat 

Mihailo Podoliak. Potrivit acestuia, negocierile cu Rusia sunt în derulare, însă victoria Ucrainei este deja evidentă. 

"Negociem, avem un rezultat, vom descuraja inamicul în toate direcțiile. Inamicul va continua să-și piardă rațiunea 
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și va încerca să ne distrugă, dar așa ceva este imposibil. Ați înțeles deja acest lucru" - a adăugat Podoliak, 

exprimându-și încrederea că Ucraina va câștiga acest război. (www.korrespondent.net - 15 martie) /sdan/avladucu 

TASS: Premierii Poloniei, Republicii Cehe și Sloveniei au plecat la Kiev, unde vor purta discuții 

cu Zelenski 

RADOR (15 martie) - Prim-miniștrii Poloniei, Republicii Cehe și Sloveniei au plecat marți spre Kiev, unde 

vor purta discuții cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Scopul vizitei este de a reconfirma sprijinul UE 

pentru suveranitatea și independența Ucrainei. Șefii de guvern ai Poloniei, Republicii Cehe și Sloveniei au plecat 

marți la Kiev pentru a purta discuții cu președintele și cu premierul Ucrainei, a relatat marți Cabinetul Poloniei, pe 

site-ul instituției. ''Mateusz Morawiecki, prim-ministru al Poloniei, și viceprim-ministrul Consiliului de Miniștri 

din Polonia, președintele Partidului de guvernământ Lege și Justiție (PiS), Jaroslaw Kaczynski, care este și 

vicepremier pe probleme de securitate națională și apărare, împreună cu prim-ministrul ceh, Petr Fiala, și prim-

ministrul sloven, Janez Janša, sunt în drum astăzi spre Kiev, unde se vor întâlni în calitate de reprezentanți ai 

Consiliului European cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu prim-ministrul Ucrainei, Denis Șmihal. 

''Scopul vizitei este de a reconfirma sprijinul necondiționat al întregii Uniuni Europene în favoarea suveranității și 

independenței Ucrainei, precum și de a prezenta un pachet vast de sprijin statului și societății ucrainene'', se 

specifică în comunicat. După cum se mai menționează, vizita a fost organizată de comun acord cu președintele 

Consiliului European, Charles Michel, și cu șeful Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Comunitatea 

internațională a fost informată despre vizita delegației, prin intermediul organizațiilor internaționale, inclusiv 

ONU. Premierii Poloniei, Republicii Cehe și Sloveniei traversaseră deja granița polono-ucraineană, în jurul orei 

8:00, cu trenul și s-au îndreptat spre Kiev. Trenul în care se află Mateusz Morawiecki, prim-ministru al Poloniei, 

și viceprim-ministrul Consiliului de Miniștri, președintele Partidului de guvernământ Lege și Justiție (PiS), 

Jaroslaw Kaczynski, care este și vicepremier pe probleme de securitate națională și apărare, împreună cu prim-

ministrul ceh, Petr Fiala, și prim-ministrul sloven, Janez Janša, a traversat granița polono-ucraineană, în cursul 

dinmineții. Delegația a plecat la Kiev, unde astăzi se va întâlni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu 

prim-ministrul Denis Șmihal'', a precizat Michał Dworczyk, membru al Seimului Republicii Populare Polone. 

''Delegația reprezintă Uniunea Europeană'', a adăugat acesta. ''Vizita a fost pregătită, pe parcursul mai multor zile, 

dar a fost ținută în secret'', a adăugat Michał Dworczyk, subliniind că decizia de a efectua vizita a fost luată la 

summit-ul de la Versailles. Scopul vizitei este de a reconfirma sprijinul UE pentru suveranitatea și independența 

Ucrainei, a precizat Michał Dworczyk, membru al Sejmului Republicii Populare Polone. (Agenția de presă TASS 

- 15  martie) /vdraguta/atataru 

RBC: Rusia plănuiește defrișări masive în Ucraina (serviciul de informații al armatei ucrainene) 

RADOR (15 martie) - Rusia plănuiește defrișări masive în Ucraina, iar ministrul rus al apărării, Serghei 

Șoigu, a trimis în acest sens o scrisoare președintelui Vladimir Putin - potrivit Direcției Principale de Informații 

(GUR) a Ministerului Apărării de la Kiev. "Statul ocupant plănuiește tăierea masivă a pădurilor ucrainene. Acest 

lucru se precizează în scrisoarea ministrului rus al apărării, (Serghei, n.r.) Șoigu, privind posibilitatea defrișării 

pădurilor, adresată personal lui (Vladimir, n.r.) Putin" - menționează serviciul de informații al armatei ucrainene. 

Potrivit GUR, acest "document" are ca scop obținerea permisiunii pentru tăierea totală a pădurilor, copacilor, 

arbuștilor și spațiilor verzi ucrainene. Sunt planificate defrișări indiferent de forma de proprietate și categoria de 

teren, cu drept de folosință a lemnului rezultat. Totodată, în scrisoarea lui Șoigu către Putin, se precizează că 

lemnul nefolosit pentru nevoile Forțelor Armate ale Rusiei va fi vândut, iar fondurile obținute vor fi folosite pentru 

susținerea armatei de ocupație. "Astăzi, toate pădurile din teritoriile temporar ocupate, fără excepție, se află în 

zona cu cel mai mare risc. Tăierea totală a spațiilor verzi este o altă crimă teribilă a ocupanților și un ecocid" - a 

mai transmis serviciul de informații al armatei ucrainene. GUR a amintit că ultima dată când s-a întâmplat așa 

ceva pe teritoriul Ucrainei a fost în timpul ocupației fasciste, când invadatorii au distrus și au scos din țară valori 

materiale și naturale. (www.rbc.ua - 15 martie) /sdan/asalar 
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TASS: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat o lege care incriminează cooperarea 

cu Rusia 

RADOR (15 martie) - Deputații Radei Supreme de la Kiev care au părăsit țara sau au ocupat anterior o 

poziție politică ''nepatriotică'' ar putea fi și ei vizați de noul articol penal, a declarat Oleksandr Kornienko, 

vicepreședintele Parlamentului ucrainean. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat o lege privind 

modificarea Codului Penal al Ucrainei, care conține un nou articol intitulat ''Colaboraționism'', care va fi folosit 

pentru a-i pedepsi pe toți cei care cooperează cu Rusia, a anunțat marți vicepreședintele Radei Supreme, Oleksandr 

Kornienko. "Legea cu privire la Colaboraționism a fost deja semnată de președinte. Conform informațiilor mele, 

ea urmează să fie publicată", a declarat Kornienko, la postul TV Ukraine-24. Kornienko, care reprezintă Partidul 

Slujitorul Poporului, a adăugat că deputații Radei, care au părăsit țara sau au ocupat anterior o poziție politică 

''nepatriotică, ar putea intra sub incidența noului articol din Codul Penal. "În ceea ce privește deputații, există 

diverse cifre, nu le voi preciza acum. Peste 20 de deputați nu se află în Ucraina", a precizat Kornienko. Potrivit 

politicianului, pentru astfel de acțiuni colegii săi ar trebui condamnați la pedeapsa maximă prevăzută de acest 

articol - 15 ani de închisoare. Totodată, Kornienko a subliniat că se va face o diferență între deputații ''nepatrioți'' 

și cei care se află într-o călătorie de afaceri în străinătate pentru a participa la o ședință a Adunării Parlamentare a 

Consiliului Europei. Pe 23 februarie, un grup de deputați ai Radei Supreme de la Kiev, membri ai Partidului 

Solidaritatea Europeană și ai Partidului de guvernământ Servitorul Poporului, au înaintat parlamentului un proiect 

de lege care incriminează ''cooperarea internă, administrativă, economică, militară, politică, militaro-politică și de 

altă natură cu statul agresor". Autorii au propus completarea Codului Penal al Ucrainei cu un nou articol intitulat 

''Colaboraționism'', care ar prevedea o pedeapsă sub formă de închisoare de la trei până la 15 ani. În luna ianuarie 

2015, Rada Supremă a adoptat o rezoluție prin care Rusia este declarată ''țară agresor''. (Agenția de presă TASS - 

15  martie) /vdraguta/atataru 

KORRESPONDENT: Ucraina și Rusia continuă negocierile în format online 

RADOR (15 martie) - Ucraina și Rusia continuă, marți, negocierile online pentru încheierea războiului - a 

anunțat deputatul ucrainean David Arahamia, membru al delegației Ucrainei. "Negocierile sunt deja în curs" - a 

declarat acesta pentru Ukrainska Pravda, fără să furnizeze alte informații despre discuțiile de marți. 

(www.korrespondent.net - 15 martie) /sdan/atataru 

TASS: Lukașenko a susținut că Occidentul dorește să elimine concurenți precum Rusia și China 

RADOR (15 martie) - Președintele Republicii Belarus a remarcat că 'vina' Belarus constă în faptul că ea se 

află la intersecția mai multor interese din Europa Centrală. Președintele Belarus, Aleksandr Lukașenko, a mai spus 

că evenimentele din Ucraina demonstrează faptul că scopul Occidentului este de a elimina concurenți precum 

Rusia și China. ''O schimbare a cursului politic este o încercare de redistribuire a sferelor de influență în regiune. 

Este evident că obiectivul sunt Rusia, China și eliminarea lor ca potențiali concurenți de pe harta geopolitică a 

lumii. Evenimentele care au loc în jurul Ucrainei sunt dovadă directă a acestui fapt'', a afirmat Lukașenko, în cadrul 

unei reuniuni cu conducerea instituțiilor din domeniul securității de stat, de marți, transmite Agenția BelTA. 

Lukașenko a menționat că 'vina' Belarus constă în faptul că se află la intersecția de interese din Europa Centrală. 

''Domnul ne-a lăsat aici, în centrul Europei. Nu poți nici să o ocolești. Se pare că țara este mică, dar toți au trecut 

pe aici. S-au împiedicat, au căzut, s-au ridicat, s-au târât, dar au continuat să meargă'', a spus Lukașenko, 

amintindu-și despre evenimentele din 1812, Primul Război Mondial, al Doilea Război Mondial. Potrivit acestuia, 

așa va fi întotdeauna, pentru că ''interesele se intersectează prin Belarus''. ''Și trebuie să construim o politică în așa 

fel încât să ne păstrăm țara intactă, oricât de dificil ar fi'', a subliniat șeful statului. (Agenția de presă TASS - 15  

martie) /vdraguta/atataru 

REUTERS: "Ajutați-vă ajutându-ne", le-a spus președintele ucrainean Zelenski liderilor europeni 

nordici 

RADOR (15 martie) - Europa trebuie să își protejeze propria securitate ajutând Ucraina să se apere împotriva 

Rusiei, a afirmat președintele ucrainean Volodimir Zeleneski în cadrul unei întruniri a liderilor din Forța 

Expediționară Comună, care a avut loc la Londra. Președintele ucrainean a participat la întrunire prin videolink, 
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marți, și le-a cerut liderilor prezenți să trimită Ucrainei mai multe arme. Premierul britanic Boris Johnson 

găzduiește un summit al liderilor țărilor scandinave și baltice pentru a discuta securitatea și apărarea europene. 

"Suntem cu toții țintele Rusiei și totul se va îndrepta împotriva Europei dacă Ucraina nu va rezista, așa că vreau să 

vă rog să vă ajutați pe voi ajutându-ne pe noi", le-a spus Zelenski liderilor. "Știți de ce fel de armă avem nevoie, 

fără ajutorul vostru ar fi mult mai greu, sunt foarte recunoscător, dar vreau să spun că avem nevoie de mai mult. 

Sper că veți putea înțelege acest scop și veți vedea cum acesta vă va proteja securitatea, siguranța". (REUTERS - 

15 martie, ora 13:12) /aionita/atataru 

INTERFAX: Kievul a anunțat reluarea negocierilor cu Rusia 

RADOR (15 martie) - Delegațiile Ucrainei și Rusiei au reluat marți, 15 martie, negocierile, după o pauză 

tehnică intervenită cu o zi mai devreme, a declarat un membru al delegației ucrainene, șeful fracțiunii Servitorul 

Poporului din cadrul Radei Supreme a Ucrainei, David Arahamia. ''Negocierile sunt deja în desfășurare'', a 

specificat Arahamia, într-un comentariu făcut pentru publicația ''Ukrainska Pravda'', marți. Membrii delegației 

ucrainene s-au abținut până acum să facă orice alte comentarii pe această temă. Pe 24 februarie, președintele rus 

Vladimir Putin a anunțat începerea unei ''operațiuni militare speciale'' în Ucraina. Țările occidentale au răspuns, 

impunând sancțiuni masive împotriva Rusiei. Pe 28 februarie au început negocierile între reprezentanții Rusiei și 

Ucrainei, desfășurate în zona graniței ucraineano-belaruse. Pe 14 martie, în cadrul negocierilor prin intermediul 

unei videoconferințe ale delegațiilor ucraineană și rusă privind încetarea conflictului, s-a făcut o pauză tehnică 

pentru desfășurarea unei activități suplimentare în subgrupurile de lucru pentru clarificarea anumitor noțiuni. 

Ulterior, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut că delegația ucraineană a desfășurat o activitate 

satisfăcătoare și că negocierile vor continua pe 15 martie. (www.interfax.ru  - 15 martie) /vdraguta/atataru 

INTERFAX: Volodimir Zelenski a confirmat marți continuarea negocierilor între Ucraina și 

Rusia 

RADOR (15 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a evaluat activitatea delegației ucrainene 

desfășurată în cadrul negocierilor purtate cu Federația Rusă ca fiind una satisfăcătoare. Potrivit acestuia, 

negocierile continuă marți, 15 martie. "Delegația noastră a desfășurat activitatea în acest sens, în cadrul 

negocierilor cu partea rusă. O activitate destul de satisfăcătoare din câte am fost informat, dar vom vedea. 

Negocierile vor continua mâine 15 martie", a specificat Zelenski, într-un mesaj video difuzat marți seară. 

Consilierul șefului Biroului Președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, a declarat luni că a fost luată o pauză tehnică 

în cadrul acestor negocieri purtate de delegațiile ucraineană și rusă, până pe 15 martie. "O pauză tehnică a fost 

luată în cadrul negocierilor, până mâine. Pentru a desfășura o activitate suplimentară în subgrupurile de lucru și 

pentru a clarifica anumite noțiuni, termeni. Negocierile continuă", a scris Podoliak pe Twitter. Șeful delegației 

Rusiei, consilierul prezidențial și fostul ministru al culturii Vladimir Medinski, a declarat că negocierile dintre 

delegațiile rusă și ucraineană continuă zilnic, șapte zile pe săptămână, prin intermediul unei legături video. 

(www.interfax.ru  - 15 martie) /vdraguta/atataru 

UKRAINSKA PRAVDA: Zelenski a promulgat o lege privind combaterea colaboraționismului 

RADOR (15 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a promulgat o lege care introduce 

răspunderea penală pentru colaborarea cu Rusia. "Legea referitoare la colaboraționism a fost semnată deja de 

președinte și urmează să fie publicată" - a confirmat prim-vicepreședintele Radei Supreme de la Kiev, Oleksandr 

Kornienko. Ziarul Ukrainska Pravda amintește că pe data de 3 martie, Parlamentul Ucrainei a adoptat o serie de 

"legi militare", printre care și două referitoare la combaterea colaboraționismului. Astfel, Ucraina introduce 

răspunderea penală pentru cooperarea cu statul agresor, administrația sa de ocupație și/sau formațiunile sale armate 

sau paramilitare. (www.pravda.com.ua - 15 martie) /sdan/dsirbu 

BBC: Vizita la Kiev a trei premieri europeni, demonstrație de solidaritate cu Ucraina 

RADOR (15 martie) - Ministrul adjunct de externe polonez, Marcin Przydacz, a declarat că premierii ceh, 

polonez și sloven, care se îndreaptă spre capitala ucraineană, Kiev, pentru a se întâlni cu președintele Volodimir 

Zelenski, doresc pe această cale să-și demonstreze solidaritatea cu Ucraina: "Vrem doar să arătăm administrației 



1044 

 

ucrainene, președintelui Zelenski, premierului Șmihal, că nu sunt singuri, că se pot baza pe noi, pe vecinii lor, pe 

țările central-europene, dar și pe întreaga Uniune Europeană. Acest război nu s-a încheiat și sperăm că Ucraina va 

reuși în a învinge și în a-și apăra securitatea și independența". (BBC SERVICIULO MONDIAL - 15 martie, ora 

15:02) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Belarusul rezistă încercărilor de implicare a sa în conflictul din Ucraina, a spus 

președintele Lukașenko 

RADOR (15 martie) - Președintele Alexander Lukașenko a declarat marți că forțele armate din Belarus au 

interceptat o rachetă lansată în urmă cu două zile din Ucraina, adăugând însă că țara va rezista la ceea ce a numit 

"încercări de a o atrage în conflictul de peste graniță". Guvernul de la Kiev a acuzat vineri forțele armate ruse că 

au lansat atacuri aeriene "sub steag fals" asupra Belarusului din Ucraina, pentru a oferi un motiv țării aliate Rusiei, 

pe unde au trecut forțe ruse care intră în Ucraina, să se implice în conflict. "V-am avertizat că ne vor împinge în 

această operațiune, în acest război", le-a transmis președintele Lukașenko soldaților belaruși, potrivit agenției de 

presă de stat BelTA. "Nu avem nimic de făcut acolo și nu am fost invitați", a fost citat afirmând dl Lukașenko. 

"Vreau să subliniez din nou... Nu ne vom implica în această operațiune pe care Rusia o desfășoară în Ucraina". Cu 

toate acestea, el a sugerat că răbdarea Belarusului nu este nelimitată. Aleksandr Lukașenko a spus că racheta a fost 

interceptată și distrusă de forțele din Belarus, cu ajutorul Rusiei, peste zona Pripiat, în apropiere de granița cu 

Ucraina. "De ce se face asta?" - s-a întrebat el retoric. "Pentru a ne incita, ca să începem să răspundem. Dar nu 

suntem așa de proști. Dacă răspundem, vom răspunde corect, ca să simtă toată lumea. Deocamdată, suportăm". 

(REUTERS - 15 martie) /opopescu/dsirbu 

UNIAN: Volodimir Zelenski: "Am înțeles deja că Ucraina nu va deveni stat membru NATO" 

RADOR (15 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a comentat dorința Ucrainei de a deveni 

membru al Alianței Nord-Atlantice, subliniind că părții ucrainene i s-a dat deja de înțeles că politica "ușilor 

deschise" nu se aplică și în cazul Ucrainei. Potrivit UNIAN, Zelenski a făcut o declarație în acest sens în timpul 

discursului său online la Joint Expeditionary Force din Londra. "Este clar că Ucraina nu este membră a NATO, 

înțelegem asta, suntem oameni adecvați. De ani de zile, auzim de uși deschise, dar acum am auzit și că nu putem 

intra acolo și trebuie să recunoaștem acest lucru. Eu mă bucur că poporul nostru începe să înțeleagă și să conteze 

pe el însuși și pe partenerii noștri care ne ajută" - a afirmat președintele. Zelenski a cerut din nou securizarea 

spațiului aerian ucrainean, însă a remarcat, totodată, că probabilitatea unei decizii pozitive în acest sens este mică. 

"Ucraina nu solicită acum activarea Articolului 5 din Tratatul NATO. Întotdeauna, spunem că cerul nostru trebuie 

protejat în același mod cum este protejat cerul Alianței, însă înțelegem că întotdeauna există un 'dar' și oare care 

va fie răspunsul Alianței dacă ei (membrii NATO, n.r.) în estul Europei solicită deja protecție. Dacă rachetele și 

avioanele rusești vor zbura către ei... Rusia a atacat regiunea noastră Lviv, lansând rachete la 20 km de granițele 

NATO. Drone rusești au căzut deja pe teritoriul Alianței" - a mai declarat Volodimir Zelenski. De asemenea, 

președintele ucrainean și-a împărtășit viziunea despre cum poate fi oprită agresiunea rusă și războiul împotriva 

Ucrainei și cum pot fi stabilite noi garanții pentru securitate și umanitate. "Mașina de război a Rusiei poate fi încă 

oprită. Uciderea oamenilor poate fi încă oprită. Iar voi vedeți cum luptăm. Cu siguranță, împreună, ne va fi mai 

ușor. Cel mai important lucru este să fie oprită distrugerea democrațiilor. Să fie oprită acum, pe pământul nostru. 

Altfel, (rușii, n.r.) vor ajunge și la voi" - a conchis Volodimir Zelenski. (www.unian.net - 15 martie) /sdan/dsirbu 

TASS: Volodimir Zelenski a subliniat necesitatea recunoașterii faptului că Ucraina nu va deveni 

stat membru NATO 

RADOR (15 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este necesar să se recunoască 

faptul că Kievul nu poate deveni membru al NATO. "Este clar că Ucraina nu este membră a NATO. Înțelegem 

acest lucru, suntem oameni normali. Ani de zile am auzit despre uși deschise, dar acum am auzit și că nu putem 

intra acolo. Acesta este adevărul și trebuie recunoscut acest lucru" - a declarat președintele Ucrainei în timpul 

întâlnirii cu liderii statelor membre Forțelor Expediționare Aliate. Create în 2014, Forțele Expediționare Aliate, 

conduse de Regatul Unit, nu sunt trupe permanente. Țările care participă la acestea (pe lângă Marea Britanie, mai 

sunt și Danemarca, Islanda, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Norvegia, Finlanda, Suedia și Estonia) desfășoară 

periodic exerciții militare comune. (www.tass.ru - 15 martie) /ssirbu/dsirbu 
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RBC: Ucraina a prelungit Legea marțială cu încă 30 de zile 

RADOR (15 martie) - Rada Supremă a Ucrainei a aprobat, marți, propunerea președintelui Volodimir 

Zelenski de a extinde cu 30 de zile Legea marțială, introdusă după ce Rusia a invadat țara, pe 24 februarie. Legea 

marțială urma să expire pe 26 martie 2022, la ora 5:30. Președintele Volodimir Zelenski, însă, a cerut Radei 

Supreme să aprobe decretul prezidențial de prelungire a acesteia pentru încă 30 de zile. (www.rbc.ua - 15 martie) 

/sdan/dsirbu 

REUTERS: Discuțiile dintre Ucraina și Rusia s-au reluat, a anunțat un negociator ucrainean 

RADOR (15 martie) - Reprezentanții Kievului și ai Moscovei au reluat marți discuțiile privind războiul din 

Ucraina, după o pauză făcută luni, a declarat negociatorul ucrainean Mihailo Podoliak. "S-au reluat consultările 

pe platforma principală de negociere. Probleme de reglementare generală, încetarea focului, retragerea trupelor de 

pe teritoriul țării", a scris el pe Twitter. (REUTERS - 15 martie) /opopescu/dsirbu 

TASS: NATO nu analizează introducerea unei zone de excludere a zborurilor deasupra Ucrainei 

(Julianne Smith) 

RADOR (15 martie) - În prezent, NATO nu analizează introducerea unei zone de excludere a zborurilor 

deasupra Ucrainei - a declarat marți, în timpul unui briefing online, reprezentantul permanent al SUA la NATO, 

Julianne Smith. "Introducerea unei zone de excludere a zborurilor deasupra Ucrainei nu se discută în acest moment. 

NATO nu urmărește acest obiectiv. Nu vrem să extindem acest conflict. Nu vrem să extindem contextul. Cred că 

analizarea introducerii unei zone de excludere a zborurilor ne-ar fi dus în direcția greșită" - a declarat Smith. 

Totodată, aceasta a subliniat importanța ajutorului oferit Ucrainei de către țările NATO.  "Ajutorul se acordă în 

diferite forme. Câțiva dintre aliații noștri furnizează arme, alții livrează ajutoare umanitare, majoritatea oferă și 

una, și alta" - a explicat Julianne Smith. Ideea de a livra Ucrainei avioane de luptă poloneze MiG-29 este 

neîntemeiată" - a declarat Smith. (www.tass.ru - 15 martie) /ssirbu/cvanatoru 

BBC: Ucraina are nevoie de garanții ferme de securitate, afirmă președintele Zelenski 

RADOR (15 martie) - Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are nevoie de garanții ferme 

de securitate, care să funcționeze atât pentru ea, cât și pentru comunitatea internațională. Dl Zelenski a făcut această 

afirmație în condițiile în care negociatorii ucraineni și ruși și-au reluat videoconferința referitoare la posibilitatea 

încheierii unui acord de încetare a focului. Mai devreme, principalul său consilier spunea că războiul a ajuns la o 

răspântie. Autoritățile de la Kremlin au anunțat că nu doresc să facă previziuni cu privire la negocieri, adăugând 

însă că este un fapt pozitiv faptul că acestea continuă. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 15 martie, ora 16:04) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Președintele ucrainean pune la îndoială angajamentul NATO față de articolul privind 

apărarea reciprocă 

RADOR (15 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a intensificat marți criticile la adresa 

NATO în urma invaziei ruse din țara sa, punând la îndoială angajamentul Alianței față de clauza de apărare 

colectivă prevăzută în articolul 5. Dl Zelenski a afirmat că articolul 5 nu a părut niciodată "la fel de slab ca astăzi". 

NATO nu a trimis trupe să apere Ucraina, care nu este membră a alianței militare occidentale, iar președintele 

Zelenski a sugerat că NATO va reacționa "în același mod" la un atac al Rusiei împotriva unuia dintre membrii săi. 

Liderii NATO au respins anterior astfel de sugestii. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat, în 

timpul unei vizite de săptămâna trecută în Lituania, că SUA are un angajament "sacrosanct" față de articolul 5, 

care garantează apărarea reciprocă între statele membre. (REUTERS - 15 martie) /opopescu/dsirbu 

BBC: Ucraina trebuie să accepte faptul că nu va deveni membră a NATO, a spus președintele 

Zelenski 

RADOR (15 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a participat la o videoconferință cu 

oficiali ucraineni din cadrul sistemului de apărare și le-a spus acestora că este important să accepte faptul că 
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Ucraina nu va deveni membră a NATO: "Este clar că Ucraina nu este membră a NATO. Înțelegem asta, suntem 

oameni rezonabili. Am auzit ani de zile că ușile sunt deschise, dar am mai auzit și că nu putem intra. Este un adevăr 

și trebuie recunoscut ca atare. Sunt fericit că poporul nostru începe să înțeleagă acest lucru și se bazează pe el 

însuși și pe partenerii noștri, care ne ajută". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 15 martie, ora 18:03) 

/opopescu/dsirbu 

TASS: Convorbire telefonică Antony Blinken - Ilham Aliev privind situația din Ucraina și 

Caucazul de Sud 

RADOR (15 martie) - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a purtat, marți, o convorbire telefonică 

cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, în timpul căreia a fost discutată situația din Ucraina și Caucazul de 

Sud, se precizează într-o declarație scrisă a șefului serviciului de presă al Departamentului de Stat, Ned Price, după 

încheierea discuțiilor. "Secretarul de stat american Antony Blinken a subliniat importanța parteneriatului bilateral 

SUA-Azerbaijan și angajamentul SUA de a contribui la un viitor pașnic, democratic și prosper pentru regiunea 

Caucazului de Sud. Subliniind recentele informații privind escaladarea situației între forțele armene și azere, 

secretarul de stat american a cerut părților să manifeste reținere și să intensifice contactele diplomatice pentru 

găsirea unor soluții cuprinzătoare pentru toate problemele existente. Acesta a subliniat, de asemenea, importanța 

respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Azerbaidjan" - a declarat diplomatul american. De 

asemenea, în timpul convorbirii cu Ilham Aliev, Antony Blinken "a subliniat angajamentul SUA, împreună cu alți 

parteneri, de a continua tragerea la răspundere a Moscovei și a susținătorilor săi", printre care, potrivit declarației 

lui Price, face parte și guvernul președintelui belarus, Aleksandr Lukașenko, pentru evoluția situației din Ucraina. 

(www.tass.ru - 15 martie) /ssirbu/dsirbu 

RBC: Șeful diplomației turce va efectua vizite în Rusia și în Ucraina 

RADOR (15 martie) - Ministrul turc de externe, Mevlüt Çavușoğlu, va pleca, miercuri, într-o vizită la 

Moscova, iar apoi va merge în Ucraina - potrivit președintelui Turciei, Recep Erdoğan. Vizita lui Çavușoğlu în 

Ucraina va avea loc joi. Potrivit RBC, Turcia menține platforma de negocieri ruso-ucrainene în contextul agresiunii 

declanșate de Rusiei împotriva Ucrainei. (www.rbc.ua - 15 martie) /sdan/schelaru 

RBC: Ministrul ucrainean al apărării va discuta cu omologii săi din NATO despre reducerea 

birocrației pentru a ajuta Ucraina 

RADOR (15 martie) - Ministrul ucrainean al apărării, Oleksi Reznikov, va participa, miercuri, la o reuniune 

a miniștrilor apărării din țările NATO, în cadrul căreia intenționează să ridice problema simplificării procedurilor 

administrative pentru a accelera asistența militară necesară Ucrainei - scrie RBC. "Pe 16 martie, voi discuta cu 

miniștrii apărării situația securității globale în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Sper să conving 

NATO să simplifice procedurile birocratice și să accelereze furnizarea de asistență militară Ucrainei, inclusiv în 

privința apărării aeriene și antirachetă. Pentru că problema securizării spațiului aerian ucrainean este încă deschisă. 

Este vorba despre siguranța voastră și a noastră" - a scris Reznikov pe Twitter. (www.rbc.ua - 15 martie) 

/sdan/gpodea 

KORRESPONDENT: Negocierile cu Rusia au devenit "mai constructive" (cancelaria 

prezidențială ucraineană) 

RADOR (15 martie) - Negocierile dintre Ucraina și Rusia au devenit "mai constructive" - potrivit șefului 

adjunct al administrației prezidențiale ucrainene, Igor Jovkva. Acesta a postat, marți seară, un mesaj pe contul de 

Twitter al Radei Supreme a Ucrainei, în care precizează că, dacă înainte reprezentanții Rusiei veneau doar cu 

ultimatumuri, acum, au început să asculte poziția ucraineană. "În primele runde, hoarda nu era pregătită să asculte 

poziția noastră, prezenta ultimatumuri: Ucraina trebuie să se predea, să depună armele, președintele să semneze 

capitularea... Acum este ca și cum hoarda ar vorbi pe un ton ușor diferit" - a scris Jovkva. Acesta a mai adăugat că 

reprezentanții delegației ucrainene la discuții sunt "moderat optimiști". Igor Jovkva este de părere că "un mare 

progres în aceste negocieri poate fi înregistrat doar cu participarea șefilor de stat". (www.korrespondent.net - 15 

martie) /sdan/lalexandrescu 
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RBC: Ucraina și Rusia vor relua negocierile în cursul zilei de miercuri 

RADOR (15 martie) - Ucraina și Rusia vor continua negocierile în cursul zilei de miercuri - potrivit unui 

mesaj postat pe contul de Twitter al lui Mihailo Podoliak, consilier în cancelaria prezidențială ucraineană. Acesta 

a subliniat că procesul de negociere este dificil, dar există loc de compromis. "Vom continua mâine (miercuri, 

n.r.). Este un proces de negociere foarte dificil. Sunt contradicții fundamentale. În pauză, va continua munca în 

subgrupe" - a scris Podoliak, într-un mesaj postat pe Twitter la ora 21:41. Negocierile ruso-ucrainene de marți au 

avut loc în format online. (www.rbc.ua - 15 martie) /sdan/gpodea 

INTERFAX: Volodimir Zelenski a confirmat marți continuarea negocierilor între Ucraina și 

Rusia 

RADOR (15 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a evaluat activitatea delegației ucrainene 

desfășurată în cadrul negocierilor purtate cu Federația Rusă ca fiind una satisfăcătoare. Potrivit acestuia, 

negocierile continuă marți, 15 martie. "Delegația noastră a desfășurat activitatea în acest sens, în cadrul 

negocierilor cu partea rusă. O activitate destul de satisfăcătoare din câte am fost informat, dar vom vedea. 

Negocierile vor continua mâine 15 martie", a specificat Zelenski, într-un mesaj video difuzat marți seară. 

Consilierul șefului Biroului Președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, a declarat luni că a fost luată o pauză tehnică 

în cadrul acestor negocieri purtate de delegațiile ucraineană și rusă, până pe 15 martie. "O pauză tehnică a fost 

luată în cadrul negocierilor, până mâine. Pentru a desfășura o activitate suplimentară în subgrupurile de lucru și 

pentru a clarifica anumite noțiuni, termeni. Negocierile continuă", a scris Podoliak pe Twitter. Șeful delegației 

Rusiei, consilierul prezidențial și fostul ministru al culturii Vladimir Medinski, a declarat că negocierile dintre 

delegațiile rusă și ucraineană continuă zilnic, șapte zile pe săptămână, prin intermediul unei legături video. 

(www.interfax.ru  - 15 martie) /vdraguta/atataru/gpodea 

TASS: Antony Blinken a discutat cu Dmitro Kuleba despre sprijinirea militară și economică a 

Ucrainei 

RADOR (15 martie) - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat în timpul unei convorbiri 

telefonice cu ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, despre ajutorul militar și economic acordat Kievului 

din partea Washingtonului, precum și despre eforturile diplomatice de a opri conflictul actual din țară, se afirmă 

într-o declarație scrisă publicată, marți, de șeful serviciului de presă al Departamentului de Stat, Ned Price. Potrivit 

afirmațiilor acestuia, Blinken și-a exprimat "angajamentul de a oferi sprijin militar, economic și umanitar 

poporului Ucrainei". "Secretarul Antony Blinken și ministrul de externe Dmitro Kuleba au discutat, de asemenea, 

despre eforturile diplomatice îndreptate spre oprirea războiului /... /" - a declarat Price. Acesta a subliniat că au 

fost abordate și măsurile "din partea SUA și a comunității mondiale" care sunt luate împotriva Federației Ruse. 

(www.tass.ru - 15 martie) /ssirbu/cpodea 

REUTERS: Detalii ale convorbirii telefonice dintre secretarul de stat al SUA și omologul său din 

Ucraina 

RADOR (15 martie) - Secretarul de stat american, Antony Blinken, a discutat, marți, cu ministrul de externe 

ucrainean, Dmitro Kuleba, pe marginea necesităților de securitate ale Ucrainei, în conflictul cu Rusia, a declarat 

purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price. Blinken și Kuleba au discutat și despre 

eforturile diplomatice în desfășurare, pentru încheierea războiului ce a început după invazia Rusiei în Ucraina, la 

sfârșitul lunii februarie, potrivit Departamentului de Stat. Marți, SUA a impus sancțiuni împotriva unor lideri 

militari ruși și persoane acuzate de implicare în încălcări ale drepturilor omului, precum și noi măsuri împotriva 

președintelui belarus, Aleksandr Lukașenko, aliat apropiat al Moscovei. După conversația telefonică cu Blinken, 

Kuleba a scris pe Twitter că salută noua rundă de sancțiuni ce vizează personal oficialii ruși, însă a adăugat că este 

necesară "intensificarea presiunii economice asupra Rusiei". Departamentul de Stat a transmis că Blinken și 

Kuleba au discutat și de îngrijorările legate de deteriorarea infrastructurii și a clădirilor, precum și de uciderea și 

rănirea civililor, în urma invaziei Rusiei, pe care Moscova o numește "operațiune specială". "Amândoi am convenit 

că este important să asigurăm siguranța și securitatea centralelor nucleare din Ucraina", a adăugat Kuleba, în 

mesajul publicat pe Twitter. (REUTERS - 15 martie, ora 22:30) /mbrotacel/gpodea 
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CNN: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se întâlnește cu premierii din Republica Cehă, 

Slovenia și Polonia 

RADOR (15 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se întâlnește cu premierii din Republica 

Cehă, Slovenia și Polonia, care au ajuns în urmă cu puțin timp la Kiev. Premierul Poloniei a declarat că această 

călătorie nu are legătură cu ei, ci "cu viitorul copiilor noștri, care merită să trăiască într-o lume liberă de tiranie". 

Nu se știe cât vor rămâne la Kiev cei trei prim-miniștri. (CNN INTERNATIONAL - 15 martie, ora 22:43) 

/mbrotacel/gpodea/schelaru 

RBC: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit marți la Kiev cu prim-miniștrii 

Cehiei, Sloveniei și Poloniei 

RADOR (15 martie) - Marți, 15 martie, la Kiev, au sosit prim-miniștrii Poloniei, Cehiei și Sloveniei, 

Mateusz Morawiecki, respectiv, Petr Fiala, Janez Janša, precum și președintele Partidului de guvernământ Lege și 

Justiție din Polonia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, care este și vicepremier al Poloniei pe probleme de securitate 

națională și apărare Yaroslav Kaczynski. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o întrevedere cu cei 

patru - relatează RBC-Ucraina cu referire la canalul Telegram al președintelui Zelenski. ''Vizita dumneavoastră la 

Kiev în această perioadă dificilă pentru Ucraina este o dovadă puternică de sprijin. Apreciem cu adevărat'', a mai 

declarat Zelenski. Războiul dintre Rusia și Ucraina continuă pentru a douăzecea zi, anunță RBC-Ucraina. 

(www.rbc.ua - 15 martie) /vdraguta/gpodea 

RRA: Spania contribuie la sprijinirea Ucrainei atât în plan umanitar, cât și în cel militar 

RADOR (15 martie) - Spania contribuie la efortul colectiv de sprijinire a Ucrainei atât în plan umanitar, cât 

și în cel militar. Guvernul de la Madrid a trimis la sfârșitul săptămânii trecute încă două transporturi cu arme 

ofensive și defensive în zona de conflict, pentru a permite armatei și Guvernului ucrainian să respingă atacurile 

forțelor rusești și să protejeze populația civilă. De altfel, nouă nave de război spaniole au fost trimise înainte de 

începerea războiului în Marea Mediterană și Marea Baltică în misiuni de stabilitate și descurajare, a informat 

corespondenta RRA Oana Popa. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 15 martie, ora 2:02:22) /dstanesc 

RTS: De la Serbia se așteaptă armonizarea treptată a politicii externe cu cea europeană, declară 

purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene 

RADOR (15 martie) – Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Ana Pisonero, a declarat că de la Serbia, 

stat candidat la Uniunea Europeană, se așteaptă armonizarea treptată a politicii externe cu cea europeană, inclusiv 

când este vorba de sancțiunile impuse Rusiei pentru atacarea Ucrainei. Acesta a fost răspunsul purtătorului de 

cuvânt al Comisiei Europene la întrebarea unui jurnalist din Albania referitoare la "pașii UE privind refuzul Serbiei 

de a impune sancțiuni Rusiei" și la faptul că Serbia este "singurul stat din Europa care a lăsat un coridor aerian 

liber pentru avioanele și companiile aeriene din Rusia". "UE a adoptat măsuri severe împotriva Rusiei pentru 

încălcarea dreptului internațional, iar de la statele candidate se așteaptă o armonizare treptată" – a declarat 

Pisonero. În cadrul procesului de aderare se prevede că Serbia trebuie să-și armonizeze treptat politica externă și 

de apărare până la momentul aderării, când trebuie 100% armonizată, dar până acum, UE nu a oferit Serbiei o dată 

posibilă a aderării, care, deocamdată, este condiționată de implementarea reformelor și normalizarea relațiilor cu 

Pristina. (www.rts.rs – 15 martie) /rmihaj/lbadiu 

RTS: Trebuie finalizat procesul de extindere a UE spre Balcanii de Vest, declară șeful diplomației 

europene 

RADOR (15 martie) - "Acesta este momentul în care Europa trebuie să se trezească și momentul în care 

trebuie să finalizeze procesul de extindere a Uniunii Europene spre statele din Balcanii de Vest" - a declarat la 

Skopje șeful diplomației europene, Josep Borrell, după întâlnirea cu premierul Macedoniei de Nord, Dimitri 

Kovačevski. Borrell a subliniat că trebuie începute formal negocierile de aderare cu Skopje și Tirana. "Știu că aveți 

anumite așteptări și pe bună dreptate. Am speranța că vom decide la următoarea conferință interguvernamentală" 

- a declarat Borrell, subliniind că Macedonia de Nord și întreaga regiune a Balcanilor de Vest reprezintă o prioritate 
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strategică pentru UE. Borrell a salutat noul progres în relațiile dintre Macedonia de Nord și Bulgaria și a făcut apel 

la ambele părți ca prin eforturi comune să ajungă la o soluție reciproc acceptabilă pentru toate problemele deschise. 

De altfel, Borrell a declarat că reprezentanții Comisiei Europene vor continua să discute cu Bulgaria pentru a 

renunța la blocarea începerii negocierilor de aderare cu Skopje. "Vom continua să discutăm cu Bulgaria până când 

vom rezolva această problemă" - a declarat Borrell, adăugând că se observă o "îmbunătățire a atmosferei dintre 

cele două guverne". (www.rts.rs - 15 martie) /rmihaj/avladucu 

BETA: Agresiunea Rusiei în Ucraina este similară unei epurări etnice, declară premierul Sloveniei 

RADOR (15 martie) - Premierul Sloveniei, Janez Janša, a declarat că acțiunile Armatei Rusiei în Ucraina 

sunt similare cu epurarea etnică. "Ceea ce se întâmplă în Ucraina nu este doar război, ci epurare etnică" - a declarat 

Janša în Parlamentul de la Ljubljana, adăugând că atacurile Armatei Rusiei asupra localității Mariupol îi amintesc 

de asedierea Bosniei și Herțegovina, urmată de epurarea etnică. "Războiul din Ucraina se va termina când această 

țară, cu ajutorul pe care îl va primi, va fi suficient de puternică să oprească avansarea trupelor ruse" - a declarat 

Janša, adăugând că abia apoi vor începe negocierile serioase. Potrivit lui Janša, acum este momentul ca Ucraina 

să fie ajutată să reziste, deoarece acum Ucraina luptă pentru securitatea și prosperitatea întregii Europe. "Dacă i se 

permite Rusiei să avanseze în războiul său cu Ucraina, o nouă Cortină de Fier va cădea în această parte a Europei 

cu toate consecințele economice și de securitate" - consideră Janša, adăugând că de la 24 februarie au intervenit 

atâtea schimbări, încât unii nici nu pot să înțeleagă. "În situația nou-creată, Slovenia trebuie să-și consolideze 

forțele de apărare și să reducă riscurile din vecinătatea apropiată" - a declarat Janša, criticând opoziția de stânga 

din țara sa, care se împotrivește consolidării forțelor de apărare, printr-o lege specială care ar permite ca în câțiva 

ani Armata Sloveniei să fie dotată cu armament și echipamente militare în valoare de sute de milioane de euro. 

(www.beta.rs - 15 martie) /rmihaj/atataru 

REUTERS: Italia și SUA au convenit cu privire la un răspuns "decisiv și unit" la invazia Rusiei 

din Ucraina 

RADOR (15 martie) - Premierul italian Mario Draghi și consilierul american pentru securitate națională, 

Jake Sullivan, au convenit, marți, în cursul unei întâlniri, că nu trebuie să existe nicio piedică în calea răspunsului 

la invadarea "nejustificată" a Ucrainei de către Rusia. "Domnii Draghi și Sullivan au convenit asupra condamnării 

ferme a agresiunii nejustificate a Rusiei și asupra necesității de a continua cu un răspuns hotărât și unit", a transmis 

într-un comunicat cabinetul biroul dlui Draghi, după întâlnirea de la Roma. (REUTERS - 15 martie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Președintele Franței îi oferă ajutorul protestatarei de la televiziunea rusă de stat Pervîi 

Kanal 

RADOR (15 martie) - Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că țara sa va oferi sprijin 

unei rusoaice care a întrerupt un buletin de știri în direct la postul de televiziune rus de stat Pervîi Kanal pentru a 

denunța războiul din Ucraina. "În mod evident, luăm măsuri diplomatice pentru a-i oferi ajutor, fie prin intermediul 

ambasadei noastre, fie într-o altă formă", le-a spus dl Macron jurnaliștilor. El a adăugat că va aborda această 

problemă cu ocazia următoarei discuții telefonice cu omologul său rus, Vladimir Putin. "Opriți războiul. Nu 

războiului", s-a auzit strigând protestatara, în timp ce prezentatoarea de știri continua să citească de pe 

teleprompterul ei. Mai devreme, autoritățile de la Kremlin au descris actul ei de disidență drept "o formă de 

huliganism". (REUTERS - 15 martie) /opopescu/dsirbu 

MTI: Viktor Orbán nu va participa la discuțiile de la Kiev, deoarece Ungaria nu transportă arme 

spre Ucraina 

RADOR (15 martie) - Potrivit unor informații, Cehia, Polonia și Slovenia au convenit să transporte arme în 

Ucraina, iar detaliile acestui transport vor fi discutate marți cu conducerea ucraineană la Kiev. Ungaria nu 

transportă arme în Ucraina, astfel, premierul ungar nu va lua parte la discuții, scrie portalul ungar Origo. 

Într-un articol publicat marți portalul scrie că potrivit unor informații, premierul polonez Mateusz 

Morawiecki, alături de omologul său ceh, Petr Fiala și cel sloven, Janez Jansa, precum și vicepremierul polonez 
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Jaroslaw Kaczynski, vor călători la Kiev pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și prim-

ministrul Denis Șmihal. Viktor Orbán nu va lua parte la discuții, deoarece Ungaria nu transportă arme și nu trimite 

trupe în Ucraina, scrie portalul, adăugând că scopul guvernului ungar este de a nu permite în nicio circumstanță 

implicarea Ungariei în război, iar guvernul lucrează pentru restabilirea păcii. Articolul subliniază că guvernul 

ungar a declarat încă din momentul izbucnirii războiului că nu va trimite soldați și nu va transporta arme în Ucraina, 

întrucât nu poate permite ca Ungaria să se implice într-un război. Portalul Origo reamintește că în ultimele 

săptămâni a relatat în detaliu despre faptul că "politicienii de stânga aproape că se supralicitau unii pe alții vorbind 

despre cum ar trebui Ungaria să intervină în război". Candidatul opoziției pentru postul de premier, Péter Márki-

Zay a vorbit în emisiunea Partizán, transmisă pe YouTube, despre trimiterea de trupe, iar pe canalul de televiziune 

ATV, despre livrarea de arme. Fostul ministru al apărării în guvernul lui Ferenc Gyurcsány, Ferenc Juhász, precum 

și fostul eurodeputat al aceleiași formațiuni, Sándor Rónai, ar dori și ei ca în Ucraina să fie trimise arme, în timp 

ce vicepreședintele partidului Jobbik a declarat la o întâlnire cu cetățenii de săptămâna trecută că meseria soldaților 

este să lupte dacă este necesar, de aceea el ar trimite și soldați unguri profesioniști în Ucraina, se scrie în articol. 

Origo mai amintește că ministrul de externe Péter Szijjártó a declarat - după ce rușii au bombardat zona aflată 

lângă granița Ucrainei cu Polonia - că această intervenție a dovedit că transportul de arme atrage riscuri extrem de 

mari. Totodată, premierul Viktor Orbán a spus clar: scopul guvernului ungar este pacea, războiul trebuie evitat 

prin orice mijloace, transportul armelor ar dăuna grav maghiarilor din Transcarpatia, iar Ungaria ar risca să fie 

antrenată în război, se mai arată în articolul portalului Origo. (MTI - 15 martie) /ademeny/dsirbu 

REUTERS: UE intenționează să cumpere vaccinuri împotriva rujeolei și poliomielitei pentru 

refugiații din Ucraina 

RADOR (15 martie) - Uniunea Europeană intenționează să cumpere și să distribuie vaccinuri împotriva 

rujeolei, poliomielitei, tuberculozei și COVID-19 pentru a imuniza copiii ucraineni și pe alți refugiați ucraineni 

nevaccinați, a declarat marți comisarul UE pentru sănătate, Stella Kyriakides. La aproape trei săptămâni de la 

începutul invaziei rusești, numărul ucrainenilor care au fugit în străinătate s-a apropiat de trei milioane, jumătate 

dintre ei fiind copii, potrivit estimărilor Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR). Ei au plecat în mare parte în 

țările membre UE și se așteaptă ca mult mai mulți să facă același lucru. "Proporția de vaccinare în Ucraina a fost 

foarte scăzută pentru mai multe boli care pot fi prevenite prin vaccinare, în special în cazul copiilor, cum ar fi 

tuberculoza, poliomielita, rujeola, dar și pentru COVID-19", le-a spus dna Kyriakides miniștrilor sănătății din 

statele membre UE în cursul unei videoconferințe despre criza din Ucraina.  Ea a adăugat că blocul comunitar 

intenționează să procure vaccinuri pentru a-i imuniza pe refugiați împotriva acestor boli. Ratele de vaccinare 

împotriva rujeolei, poliomielitei și tuberculozei în Ucraina sunt estimate a fi sub nivelurile recomandate pentru a 

opri focarele, pe care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) le stabilește la aproximativ 95% pentru a se obține 

protecție la nivel de populație. În 2020, 82% dintre copiii ucraineni au fost vaccinați împotriva rujeolei și 

aproximativ 93% din populație a fost imunizată împotriva tuberculozei. Cele mai recente cifre privind vaccinarea 

anti-polio arată că 84% dintre copii au fost imunizați, dar proporția a scăzut la 60% în unele regiuni. UE a instituit 

un mecanism pentru a ușura transferul refugiaților ucraineni bolnavi către spitalele din întreaga Europă, pentru a 

preveni copleșirea instituțiilor medicale din țările vecine Ucrainei. Primii pacienți au fost transferați săptămâna 

aceasta din Polonia în Italia. De asemenea, UE, în colaborare cu OMS, intenționează să înființeze centre de triaj 

la granițele cu Ucraina, pentru a pune un prim diagnostic și pentru a accelera transferurile medicale, a spus dna 

Kyriakides. Focarele de COVID-19 sunt, de asemenea, posibile, având în vedere nivelul scăzut de vaccinare în 

rândul ucrainenilor și condițiile în care călătoresc în UE. Mai puțin de 35% dintre ucraineni sunt complet vaccinați 

împotriva COVID-19, jumătate din media UE de peste 70%, potrivit OMS. (REUTERS - 15 martie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Conform ministrului polonez de externe, o vizită a președintelui Biden în Polonia este 

foarte probabilă 

RADOR (15 martie) - Ministrul polonez de externe Zbigniew Rau a declarat marți că o vizită a președintelui 

american Joe Biden în Polonia "pare foarte probabilă", a informat agenția de presă PAP. Deși a spus că există 

informații specifice despre o posibilă vizită, el a adăugat: "Este greu de imaginat un loc mai bun pentru a sublinia 

poziția Statelor Unite și a Alianței în ansamblu decât cea mai puternică verigă de pe flancul estic, care este 
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Polonia". Vizita dlui Biden în Polonia "pare foarte probabilă", a spus el. Un oficial al Uniunii Europene a declarat 

că "după toate probabilitățile", președintele Joe Biden va participa la un summit al celor 27 de lideri ai Uniunii 

Europene, la Bruxelles, pe 24 martie, pentru a discuta despre conflictul din Ucraina. (REUTERS - 15 martie) 

/opopescu/dsirbu 

UNIAN: Premierii Cehiei, Poloniei și Sloveniei au ajuns la Kiev 

RADOR (15 martie) - Premierii Poloniei, Cehiei și Sloveniei au ajuns, marți seară, la Kiev, unde se află și 

liderul partidului de guvernământ polonez Lege și Justiție, Jarosław Kaczyński - transmite UNIAN. Șeful 

guvernului polonez, Mateusz Morawiecki, a postat pe Twitter o fotografie de la momentul întâlnirii. "Aici, în 

Kievul sfâșiat de război, se face istoria. Aici, libertatea luptă împotriva unei lumi a tiraniei. Aici, viitorul fiecăruia 

dintre noi este în balanță. UE sprijină Ucraina, care poate conta pe ajutorul prietenilor săi - acesta este mesajul pe 

care l-am adus astăzi la Kiev" - a scris Morawiecki. Din delegație fac parte premierul polonez, Mateusz 

Morawiecki, vicepremierul Jarosław Kaczyński, prim-ministrul ceh, Petr Fiala, și premierul sloven, Janez Janša. 

La Kiev, politicienii se vor întâlni cu premierul Denis Șmihal și cu președintele Volodimir Zelenski. Politicienii 

europeni au mers la Kiev pentru a reafirma în numele întregii Uniuni Europene sprijinul necondiționat față de 

suveranitatea și independența Ucrainei. (www.unian.net - 15 martie) /sdan/gpodea 

RRA: Întâlnire la Palatul Victoria între autoritățile statului, societatea civilă și organizațiile 

internaționale implicate în gestionarea crizei refugiaților 

RADOR (15 martie) - La Palatul Victoria a avut loc ieri o întâlnire între autoritățile statului, societatea civilă 

și organizațiile internaționale implicate în gestionarea crizei refugiaților. Pe teritoriul României se află în prezent 

peste 75.000 refugiații ucraineni, între care aproape 30.000 de copii. Unii dintre minori au trecut frontiera fără a fi 

însoțiți de vreun părinte sau reprezentant legal. Pentru aceștia va fi realizat o procedură foarte clară de înregistrare, 

a spus președintele Autorității Naționale pentru Protecția Copilului, Elena Tudor. La rândul său, directorul Crucii 

Roșii România, Ioan Lefter, a precizat că filialele organizației sunt mobilizate în toate punctele vamale, iar 

ajutoarele umanitare sea vor îndreptat spre Ucraina pe coridorul Siret - Cernăuți, existând totodată preocuparea de 

a se găsi și alte coridoare sigure. Peste 400.000 de refugiați au intrat în România de la declanșarea invaziei ruse în 

Ucraina, însă majoritatea au plecat mai departe către state din vest. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 15 

martie, ora 6:01:13) /dstanesc 

RRA: Președintele Klaus Iohannis a discutat cu omologul său din Azerbaidjan despre consolidarea 

cooperării în domeniul energiei 

RADOR (15 martie) - Președintele Klaus Iohannis anunță că a discutat cu omologul său din Azerbaidjan 

despre consolidarea cooperării în domeniul energiei. "O convorbire telefonică foarte bună, i-am mulțumit 

președintelui Ilham Aliyev pentru deschiderea sa în sprijinirea eforturilor noastre", a scris șeful statului pe Twitter. 

Potrivit președintelui, consolidarea cooperării în domeniul energiei este necesară pentru a crește securitatea 

energetică prin diversificarea surselor de aprovizionare cu gaz și energie electrică. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 15 martie, ora 16:07:41) /mcimpoaca/dsirbu 

RRA: Președintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, convorbiri cu președinta Maia Sandu 

RADOR (15 martie) - Președintele Klaus Iohannis merge mâine în Republica Moldova, unde va purta 

discuții cu președinta Maia Sandu. La finalul convorbirilor, vor avea loc declarații de presă comune. Cu aproape 

trei săptămâni în urmă, la o zi după ce Rusia a invadat Ucraina, cei doi șefi de stat au avut o convorbire telefonică 

și au convenit, potrivit președinției de la Chișinău, ca Republica Moldova și România să își coordoneze acțiunile 

pentru a asigura asistența necesară refugiaților din Ucraina. Câteva zile mai târziu, după ce Republica Moldova a 

trimis oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană, România a promis, prin vocea președintelui Klaus Iohannis, 

că va acorda tot sprijinul necesar în acest demers. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 15 martie, ora 22:08) 

/gpodea 
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REUTERS: China nu trebuie să susțină invazia Rusiei în Ucraina (ministru britanic) 

RADOR (15 martie) - Marea Britanie susține că statul chinez nu ar trebui să susțină invazia Rusiei în 

Ucraina, a declarat marți secretarul de stat în Ministerul de Externe, James Cleverly. Potrivit oficialilor americani, 

Rusia a cerut susținere economică și militară din partea Beijingului, care a semnalat o disponibilitate de a oferi 

ajutor. SUA au avertizat China împotriva oferirii de susținere militară sau financiară Moscovei. "Continuăm să 

solicităm Chinei și tuturor țărilor să înceteze acordarea oricărei susțineri către Rusia", a afirmat Cleverly la 

Televiziunea BBC. "Dorim să construim o coaliție cât se poate de largă de opoziție față de Rusia deci, bineînțeles, 

vom avea aceste discuții și cu China", a declarat el. (REUTERS - 15 martie, ora 10:00) /aionita/avladucu 

RRA: Vaticanul confirmă că Papa Francisc a fost invitat să viziteze capitala Ucrainei 

RADOR (15 martie) - Vaticanul confirmă că Papa Francisc a fost invitat să viziteze capitala Ucrainei, Kiev. 

Potrivit corespondentei noastre, Elena Postelnicu, invitația a venit din partea primarului Vitali Kliciko, printr-o 

scrisoare datată 8 martie și în care își exprimă speranța că prezența liderilor religioși mondiali este cheia pentru a 

salva vieți și pentru a deschide calea către pace. Vitali Kliciko mai spune că dacă o deplasare nu este posibilă, ar 

putea fi organizată o videoconferință. "Suveranul Pontif este aproape de suferința orașului, de oamenii săi, de cei 

care au fost nevoiți sa fugă și de cei care au fost chemați să gestioneze această situație", a precizat astăzi directorul 

biroului de presă de la Vatican. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 15 martie, ora 18:02:36) 

/mcimpoaca/dsirbu 

RTS: Emisarul special al SUA pentru Balcanii de Vest solicită ca președintele Rusiei să fie tras la 

răspundere 

RADOR (15 martie) - Emisarul special al SUA pentru Balcanii de Vest, Gabriel Escobar, a făcut apel la 

toate statele din Balcanii de Vest să ceară socoteală președintelui Rusiei, Vladimir Putin, pentru decizia sa de a 

produce suferință poporului ucrainean. În interviul pentru cotidianul "Vijesti" de la Podgorica, Escobar a declarat 

că foarte mulți dintre cetățenii Ucrainei au legături strânse cu Rusia și mulți dintre ei împărtășesc aceeași credință 

ortodoxă. "Pe măsură ce această catastrofă umanitară este în desfășurare, pe măsură ce numărul victimelor civile 

este în creștere, trebuie să vă întrebați de ce este capabil Putin în altă parte, inclusiv în Balcanii de Vest" - a declarat 

Escobar comentând rezoluția adoptată săptămâna trecută de Parlamentul European în care exprimă îngrijorarea 

provocată de încercările Bisericii Ortodoxe ca în state precum "Serbia, Muntenegru și Bosnia și Herțegovina să 

promoveze Rusia ca apărător al valorilor familiei tradiționale și să consolideze legătura dintre stat și biserică". 

(www.rts.rs - 15 martie) /rmihaj/asalar 

REUTERS: Turcia așteaptă să își evacueze curând cetățenii din orașul ucrainean Mariupol 

RADOR (15 martie) - Ministrul turc de externe a declarat marți că așteaptă să evacueze cetățeni turci din 

orașul ucrainean Mariupol marți sau miercuri, a spus el reporterilor, după o convorbire telefonică purtată cu 

omologul său rus, Serghei Lavrov. "Condițiile evacuării cetățenilor noștri din Mariupol încep să fie clarificate. Ne 

așteptăm la vești bune astăzi sau mâine", a afirmat Mevlüt Çavușoğlu. El a adăugat că 14.800 de cetățeni turci au 

fost evacuați din Ucraina până în prezent, de la începerea invaziei ruse, și că oficialii turci au purtat marți discuții 

cu negociatorii ruși. Duminică, Ministerul de Externe al Ucrainei a declarat că forțele ruse au bombardat moscheea 

Sultan Suleiman, din Mariupol, unde se adăposteau mai mult de 80 de adulți și copii, printre care se numărau și 

cetățeni turci. Anterior, în cursul zilei de marți, surse din Ministerul Apărării au afirmat că Ankara așteaptă 

aprobarea autorităților ruse pentru evacuările din Mariupol, după o evaluare a securității. Sursele au afirmat că 

minele plasate în zonă au fost îndepărtate și că se continuă operațiunile pentru deschiderea coridoarelor umanitare 

pentru autobuze care să intre în oraș. Moscova a negat că ar fi atacat zone civile în ceea ce numește "operațiunea 

militară specială" din Ucraina. (REUTERS - 15 martie) /aionita/atataru 

INTERFAX: O sursă bine informată a anunțat că vizita ministrului turc de externe la Moscova va 

avea loc miercuri 

RADOR (15 martie) - Ministrul turc de externe, Mevlüt Çavușoğlu, va efectua o vizita în Rusia, la Moscova, 

pe 16 martie, fiind programată o întâlnire cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, le-a declarat jurnaliștilor o 
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sursă bine informată. "Mevlüt Çavușoğlu va sosi mâine și are programată o întâlnire cu Lavrov", a specificat sursa. 

Lavrov și Mevlüt Çavușoğlu s-au întâlnit săptămâna trecută în Antalya. (Agenția de presă TASS - 15  martie) 

/vdraguta/atataru 

TASS: Recep Tayyip Erdoğan a confirmat că Mevlüt Çavușoğlu intenționează să efectueze o vizită 

la Moscova 

RADOR (15 martie) - Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a confirmat marți că ministrul turc de 

externe, Mevlüt Çavușoğlu, intenționează să efectueze, la 16 martie, o vizită la Moscova. "Mâine, ministrul nostru 

de externe va pleca în Rusia. Iar joi acesta va purta discuții și în Ucraina" - a declarat președintele Turciei la 

Ankara, după încheierea ședinței Cabinetului de Miniștri, care a durat mai bine de trei ore. "După vizita la 

Moscova, ministrul turc de externe, Mevlüt Çavușoğlu, se va deplasa și în Ucraina, la 17 martie" - a declarat 

Erdoğan. (www.tass.ru - 15 martie) /ssirbu/cvanatoru 

TASS: Congresul SUA și președintele Ucrainei i-au solicitat Casei Albe să ajute în transferul de 

arme produse în fosta URSS în Ucraina 

RADOR (15 martie) - Congresul SUA și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-au cerut Casei Albe 

să ajute în transferul de arme produse în fosta URSS în Ucraina. Potrivit Congresului SUA, Departamentul de Stat 

al SUA identifică țările care au în dotarea forțelor armate sisteme de rachete sol-aer rusesc cu rază lungă de acțiune 

S-300, dezvoltat pentru a echipa apărarea antiaeriană sovietică cu mijloace împotriva țintelor aeriene și a rachetelor 

de croazieră și explorează, de asemenea, posibilitatea de a le transfera în Ucraina. (Agenția de presă TASS - 15  

martie) /vdraguta/dsirbu 

REUTERS: China neagă afirmațiile SUA potrivit cărora Rusia ar fi cerut ajutor în Ucraina 

RADOR (15 martie) - China a negat marți afirmațiile americane potrivit cărora Rusia ar fi cerut asistență 

militară în Ucraina și a acuzat Washingtonului că răspândește "dezinformare răuvoitoare", care riscă să escaladeze 

conflictul. "Statele Unite au răspândit în repetate rânduri dezinformare răuvoitoare despre China, pe tema 

Ucrainei", a declarat ambasada chineză la Londra, pentru Reuters. "China joacă un rol constructiv în promovarea 

discuțiilor de pace", a adăugat aceasta. "Principala prioritate în acest moment este de a ameliora situația, în loc să 

punem paie pe foc, și de a lucra pentru o înțelegere diplomatică, în loc să escaladăm situația". Mai mulți oficiali 

americani au afirmat că Rusia a cerut echipament militar din partea Chinei, după invazia de pe 24 februarie în 

Ucraina, generând temeri la Casa Albă, că Beijingul ar putea submina eforturile Occidentului de a ajuta forțele 

ucrainene să își apere țara. Kremlinul a negat că ar fi făcut o astfel de cerere. (REUTERS - 15 martie, ora 7:30) 

/aionita/asalar 

TASS: India solicită încetarea acțiunilor armate din Ucraina și îndeamnă la dialog 

RADOR (15 martie) - India cere, în mod constant, încetarea acțiunilor armate în Ucraina și consideră 

dialogul drept singura cale posibilă de a ajunge la pace, a declarat, marți, ministrul indian de externe, 

Subrahmanyam Jaishankar, luând cuvântul în fața camerei superioare a Parlamentului (Rajya Sabha). "Poziția 

Indiei privind conflictul ucrainean a fost fermă și consecventă. Ne-am exprimat îngrijorarea profundă cu privire la 

deteriorarea situației și am cerut încetarea imediată a violențelor și a tuturor acțiunilor armate. În declarațiile 

noastre către Consiliul de Securitate și Adunarea Generală a ONU am îndemnat la încetarea imediată a focului și 

la asigurarea trecerii în siguranță a civililor blocați" - a declarat șeful diplomației indiene, al cărui discurs a fost 

difuzat la posturile locale de televiziune. "Am reafirmat, la cel mai înalt nivel al conducerii noastre, tuturor părților 

interesate că nu există altă opțiune decât calea diplomației și a dialogului. Am transmis tuturor statelor membre 

ale Organizației Națiunilor Unite că ordinea globală se bazează pe dreptul internațional, Carta Națiunilor Unite și 

pe respectarea integrității teritoriale și suveranității statelor" - a subliniat Subrahmanyam Jaishankar. (www.tass.ru 

- 15 martie) /ssirbu/dsirbu 
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RBC: Președintele OSCE a calificat atacurile rusești asupra populației civile din Ucraina drept 

terorism de stat 

RADOR (15 martie) - Președintele OSCE, ministrul polonez de externe, Zbigniew Rau, a catalogat atacurile 

lansate de Rusia împotriva populației civile din Ucraina drept terorism de stat. El a declarat că trupele ruse folosesc 

arme interzise de acordurile internaționale, relatează RBC-Ucraina, cu referire la Vocea Americii. Potrivit lui 

Zbigniew Rau, trupele ruse atacă populația civilă și infrastructura țării pentru a învinge spiritul ucrainenilor. "Este 

regretabil, rușinos și echivalent cu terorism de stat. Școlile, spitalele și grădinițele sunt atacate în mod deliberat cu 

arme interzise la nivel internațional", a spus președintele OSCE. Diplomatul a cerut Rusiei să se angajeze în dialog 

pentru a găsi o soluție pașnică pentru reglementarea conflictului armat. Rau a mai adăugat că așteaptă ca Moscova 

să-și respecte angajamentele internaționale asumate și să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a 

Ucrainei. Reamintim că trupele ruse, din prima zi a invaziei asupra Ucrainei, au folosit muniție, bombe cu 

dispersie, interzisă de acordurile internaționale. Războiul dintre Rusia și Ucraina continuă pentru a douăzecea zi, 

anunță RBC-Ucraina. (www.rbc.ua - 15 martie) /vdraguta/avladucu 

REUTERS: China susține că G20 nu este contextul potrivit pentru a discuta problema Ucrainei 

RADOR (15 martie) - Grupul de națiuni G20 nu este contextul potrivit pentru a discuta problema Ucrainei, 

a afirmat un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, în cadrul unei conferințe de presă care a avut 

loc marți, în capitala chineză. G20, sau Grupul celor douăzeci, este format din 19 țări - printre care și China - și 

Uniunea Europeană. Următorul summit al grupului este stabilit pentru luna octombrie, în Indonezia. (REUTERS 

- 15 martie, ora 9:54) /aionita/lbadiu 

TASS: Rusia va înainta spre votare în Consiliul de Securitate al ONU proiectul său de rezoluție 

privind Ucraina 

RADOR (15 martie) - Rusia va supune miercuri spre votare în Consiliul de Securitate al ONU proiectul său 

de rezoluție privind situația umanitară din Ucraina - a anunțat marți prim-adjunctul reprezentantului permanent al 

Rusiei pe lângă această organizație mondială, Dmitri Polianski, pe canalul său Telegram. Potrivit afirmațiilor lui 

Polianski, textul rezoluției Franței și Mexicului, pe care aceste țări au decis să-l transfere Adunării Generale a 

ONU, a fost deja aprobat în proporție de 99%. "Nu a fost avansat spre votare doar din cauza dorinței colegilor 

noștri occidentali de a-l umple cu elemente politice care condamnă Rusia, ceea ce nu se întâmplă în rezoluțiile 

umanitare" - a explicat diplomatul rus. "Depunând proiectul nostru, care constă doar din cele 99% aspecte deja 

convenite, am cerut ca votarea lui să aibă loc mâine, 16 martie" - a precizat Polianski. (www.tass.ru - 15 martie) 

/ssirbu/cvanatoru 

BBC: Președintele SUA, Joe Biden, va lua parte la summitul extraordinar al NATO, de săptămâna 

viitoare 

RADOR (15 martie) - Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convocat un summit al Alianței, 

pentru săptămâna viitoare, pentru discuții pe marginea invaziei ruse în Ucraina. Stoltenberg a subliniat că NATO 

trebuie să își consolideze în continuare măsurile de descurajare și de apărare. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, 

Jen Psaki, a declarat că președintele Joe Biden va lua parte la reuniunea NATO. "El va participa la summitul 

extraordinar al NATO, pe 24 martie, pentru a discuta despre eforturile de apărare și de descurajare care sunt în 

derulare, în răspuns la atacul neprovocat și nejustificat al Rusiei asupra Ucrainei, precum și pentru a reafirma 

angajamentul nostru neclintit față de aliații noștri NATO. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 15 martie, ora 20:00) 

/mbrotacel/gpodea 

TASS: Votul asupra proiectului de rezoluție al Rusiei înaintat în Consiliul de Securitate al ONU 

privind Ucraina a fost amânat pentru 17 martie 

RADOR (15 martie) - Votul asupra proiectului de rezoluție al Rusiei înaintat Consiliului de Securitate al 

ONU privind Ucraina a fost amânat pentru 17 martie. La 16 martie vor avea lor consultări - a declarat primul 
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adjunct al reprezentantului permanent al Rusiei pe lângă această organizație. (www.tass.ru - 15 martie) 

/ssirbu/gpodea 

XXIII.2 Perspectiva militară 

RBC: Volodimir Zelenski: Rusia a pierdut în 19 zile mai mulți soldați decât în cele două războaie 

din Cecenia 

RADOR (15 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia suferă pierderi grele 

în Ucraina, înregistrând mai mulți soldați uciși decât în cele două războaie din Cecenia. "Numărul de elicoptere 

rusești doborâte va ajunge în curând la 100. Au pierdut deja 80 de avioane de luptă, sute de tancuri, alte mii de 

echipamente. În 19 zile, armata rusă a pierdut mai mult decât în cele două războaie sângeroase și de lungă durată 

din Cecenia" - a afirmat Volodimir Zelenski, într-o înregistrate video. Amintim că, potrivit unui raport publicat, 

luni, de armata ucraineană, peste12.000 de militari ruși au murit deja pe frontul din Ucraina. (www.rbc.ua - 15 

martie) /sdan/lbadiu 

INTERFAX: Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat că a preluat controlul asupra 

regiunii Herson din Ucraina (Igor Konașenkov) 

RADOR (15 martie) - Armata rusă a preluat controlul asupra regiunii Herson din Ucraina, a declarat marți 

purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konașenkov, în cadrul unui briefing. ''Grupul de luptă a 

trupelor ruse din așa-zisa republică populară Donețk, care continuă operațiunile ofensive, a spart apărarea 

naționaliștilor ucraineni, a preluat controlul asupra așezării Panteleimonivka și a ajuns pe linia Verhnetorețske (o 

așezare de tip urban din raionul Iasinuvata din regiunea Donețk din estul Ucrainei, n.r) - Novoselivka Druha'', a 

anunțat Konașenkov. El a anunțat, de asemenea, distrugerea a trei hangare de pe un aerodrom militar de lângă 

orașul Kramatorsk, din regiunea Donețk, în care se aflau patru avioane de atac ucrainene Su-25, un elicopter Mi-

24 și cinci elicoptere Mi-8. În cursul serii de 14 martie, subunitățile Forțelor Aeropurtate Ruse au capturat un 

bastion (punct) al naționaliștilor ucraineni și mercenarilor străini, în zona așezării Huta-Mejihirska, confiscând 

armele furnizate de țările occidentale Ucrainei, a spus Konașenkov. ''Parașutiștii ruși au confiscat zece sisteme de 

rachete antitanc Javelin de fabricație americană și o serie de alte tipuri de arme furnizate de țările occidentale 

Ucrainei'', a declarat el. 'În total, în ultima zi, aviația și sistemele de apărare aeriană ale Forțelor Aerospațiale Ruse 

au doborât 16 ținte aeriene: o aeronavă Su-24 și Su-25 ale Forțelor Aeriene Ucrainene, un elicopter Mi-8 și 

treisprezece vehicule aeriene ucrainene fără pilot, UAV, inclusiv șase Bayraktar TB-2'', a spus Konașenkov. În 

plus, Ministerul rus al Apărării a anunțat distrugerea a 156 de drone ucrainene, în timpul operațiunii, precum și a 

1.306 tancuri și vehicule blindate, 127 de lansatoare de rachete multiple, 471 de piese de artilerie de câmp și 

mortiere, precum și 1.054 de unități de vehicule militare speciale. Potrivit lui Konașenkov, 136 de obiective 

militare ucrainene au fost atacate de aeronave rusești, în ultimele 24 de ore. ''Inclusiv: șapte centre de comandă și 

control și centre de comunicații, patru sisteme de rachete antiaeriene, trei lansatoare de rachete multiple, patru 

stații radar pentru recunoaștere, de iluminare a țintei și de ghidare a sistemului de apărare aeriană S-300, o stație 

de război electronic, patru depozite de muniții și 72 de locuri de stocare a tehnicii și echipamentelor militare", a 

spus el. (www.interfax.ru  - 15 martie) /vdraguta/atataru 

TASS: Convorbire telefonică Vladimir Putin - Hamad bin Isa al Khalifa privind obiectivele 

operațiunii militare speciale ruse 

RADOR (15 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut, marți, o convorbire telefonică cu regele 

Bahrainului, șeicul Hamad bin Isa al Khalifa, în timpul căreia l-a informat despre motivele și obiectivele 

operațiunii speciale din Ucraina, a anunțat serviciul de presă al Kremlinului. "Vladimir Putin a precizat motivele 

și obiectivele operațiunii militare speciale pentru apărarea Donbasului, despre măsurile luate pentru protejarea 

populației civile, precum și despre activitatea desfășurată de partea rusă în negocierile cu reprezentanții ucraineni" 

- se afirmă în comunicat. Se subliniază că președintele Rusiei și regele Bahrainului au convenit să continue 

contactele personale. Totodată, Vladimir Putin și regele Hamad bin Isa al Khalifa au discutat despre cooperarea în 

lupta împotriva COVID. "Au fost abordate o serie de probleme actuale ale cooperării între Rusia și Bahrain în 
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sfera politică, comercială și economică. O atenție deosebită a fost acordată cooperării în combaterea răspândirii 

infecției cu coronavirus, inclusiv ținând cont de utilizarea cu succes a vaccinurilor rusești pe teritoriul regatului" - 

se adaugă în mesaj. În timpul discuției a fost exprimată totodată "dispoziția reciprocă pentru dezvoltarea în 

continuare a relațiilor de prietenie dintre Rusia și Bahrain". Convorbirea telefonică a avut loc la inițiativa 

Bahrainului. (www.tass.ru - 15 martie) /ssirbu/dsirbu 

BBC: Avansul trupelor rusești în Ucraina stagnează, în ciuda continuării bombardamentelor 

RADOR (15 martie) - Potrivit unei evaluări din partea Departamentului de Stat al SUA asupra campaniei 

ruse din Ucraina, în ciuda bombardamentelor susținute, aproape întregul avans al Rusiei a fost oprit, de câteva 

zile. Informarea din partea Pentagonului adaugă că rușii nu au nici superioritate aeriană, nici controlul asupra unora 

dintre orașele mari ale Ucrainei. Anterior, în cursul acestei dimineți, centrul capitalei Kiev a fost zguduit de câteva 

explozii puternice. Nu este clar dacă a fost un atac rusesc sau zgomotul venit de la sistemele de apărare antiaeriană 

ucrainene. Locuitorii orașului Kiev s-au pregătit pentru un eventual asediu. O femeie care, momentan, se 

adăpostește într-o stație de metrou, a declarat pentru BBC că nu va părăsi capitala. "Nu plănuim să plecăm, pentru 

că aici este casa noastră, am fost născută aici, am trăit aici toată viața mea. Soțul meu a murit aici și este 

înmormântat nu departe de aici. Nu am unde să mă duc. Nu vreau să plec nicăieri și, dacă vor veni, vom lupta. 

Deja suntem obișnuiți cu asta", a afirmat ea. Guvernul din Ucraina a declarat că mai mult de 4.000 au fost evacuați 

din orașele din prima linie luni, prin șapte coridoare umanitare. Vicepremierul Irina Vereșciuk a afirmat că alte 

trei rute de evacuare nu au funcționat. Ea a acuzat forțele rusești că a tras în civilii care erau evacuați în regiunea 

Kiev. Din partea rusească nu a venit niciun comentariu. Din orașul asediat Mariupol, mai mult de 160 de mașini 

au reușit să plece. Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că negocierile dintre Ucraina și Rusia vor continua 

marți. În ultimele zile, negociatorii au fost mai optimiști în privința discuțiilor. Domnul Zelenski a vorbit despre 

evoluția discuțiilor: "Ca parte a eforturilor de negociere, pentru a pune capăt războiului cât mai repede cu putință, 

dând o șansă justă păcii, delegația noastră a lucrat asupra acestui scop cu partea rusă. Destul de bine, după câte mi 

s-a spus. Dar să vedem cum vor continua mâine", a afirmat Zelenski. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 15 martie, 

ora 7:00) /aionita/lbadiu 

RBC: Trupele ruse nu au nicio șansă să ocupe Harkivul - susține guvernatorul Oleg Sinegubov 

RADOR (15 martie) - Trupele de ocupație ruse nu au nicio șansă să intre în Harkiv și să ocupe orașul, 

întrucât Forțele Armate ale Ucrainei își mențin pozițiile, consolidându-le în mod constant - potrivit șefului 

Administrației Regionale de Stat Harkiv, Oleg Sinegubov. Oficialul a subliniat că "inamicul verifică, din când în 

când, pozițiile armatei ucrainene și lansează periodic atacuri". "Dar inamicul nu are nicio șansă să intre și să ocupe 

Harkivul. Aceasta este poziția militarilor, a civililor. Iar noi vedem rezultatele Forțelor Armate ale Ucrainei în a 

20-a zi de război" - a adăugat Sinegubov. (www.rbc.ua - 15 martie) /sdan/atataru 

UKRAINSKA PRAVDA: Peste 13.500 de militari ruși au murit în Ucraina, de la începutul invaziei 

RADOR (15 martie) - Statul Major General al Forțelor Armate din Ucraina a publicat, marți, un nou bilanț 

al pierderilor înregistrate de Rusia în războiul din Ucraina, de la începutul invaziei, pe 24 februarie. Potrivit armatei 

ucrainene, numărul militarilor ruși decedați a depășit 13.500. De asemenea, armata ucraineană a distrus 404 tancuri 

rusești, 1.279 de vehicule blindate, 150 de sisteme de artilerie, 64 de lansatoare de rachete, 36 de sisteme de apărare 

aeriană, 640 de vehicule, 3 nave/ambarcațiuni, 60 de cisterne transportatoare de combustibil și 9 drone. În plus, au 

fost doborâte 81 de avioane rusești și 95 de elicoptere. (www.pravda.com.ua - 15 martie) /sdan/avladucu 

TASS: Consiliul de Securitate al Rusiei a anunțat că partea rusă deține documente privind 

pregătirea invaziei Crimeii de către Kiev 

RADOR (15 martie) - Documente care dovedesc pregătirea Kievului pentru o invazie, în luna martie, pe 

teritoriul republicilor populare Donețk și Lugansk, precum și al Crimeii, au intrat în posesia Rusiei în timpul 

operațiunii speciale ruse în Ucraina - a anunțat marți secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Nikolai 

Patrușev, în timpul unei întâlniri consacrate problemelor legate de asigurarea securității naționale în Districtul 

Federal Caucazul de Nord. "În cursul operațiunii militare speciale (a Federației Ruse în Ucraina), au fost obținute 
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documente doveditoare ale pregătirii Kievului pentru o invazie în luna martie a acestui an a teritoriului republicilor 

populare Donețk și Lugansk, precum și a Crimeii, din Rusia" - a subliniat Patrușev. (www.tass.ru - 15 martie) 

/ssirbu/cvanatoru 

UKRINFORM: Armata Ucrainei a mai doborât un avion rusesc 

RADOR (15 martie) - Armata ucraineană a mai doborât un avion aparținând forțelor militare ale Rusiei, în 

apropiere de orașul Harkiv - scrie, marți, agenția Ukrinform. "Lângă Harkiv, Forțele Armate ale Ucrainei au 

doborât un alt avion inamic" - au scris pe Facebook Forțele Terestre ale Ucrainei. Amintim că marți dimineață, 

armata ucraineană a anunțat că de la începutul invaziei a doborât 81 de avioane rusești și 95 de elicoptere. 

(www.ukrinform.ua - 15 martie) /sdan/dsirbu 

KORRESPONDENT: Serviciul ucrainean de Securitate a descoperit 20 de grupuri de sabotaj și 

recunoaștere 

RADOR (15 martie) - Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reținut, în cursul zilei de luni, în diferite 

regiuni ale țării, peste 60 de colaboraționiști și a identificat 20 de grupuri de sabotaj și recunoaștere. De asemenea, 

ofițerii ucraineni de informații documentează crimele comise de armata rusă în teritoriile temporar ocupate - 

potrivit purtătorului de cuvânt al SBU, Artem Dehtiarenko. Acesta a precizat că un informator care lucra pentru 

serviciile secrete rusești a fost reținut în regiunea Cerkasi. Este vorba despre o femeie, care a transmis fotografii 

și videoclipuri privind localizarea personalului militar ucrainean și a echipamentelor Forțelor Armate ale Ucrainei. 

În regiunea Lugansk, SBU a identificat formarea unor entități având caracter punitiv: invadatorii au adus 

"procurori" din regiunile separatiste Donețk și Lugansk la Markivka, Bilovodsk și Troițke. În regiunea Kirovohrad, 

SBU a reținut un cetățean care a publicat în spațiul informațional rusesc mesaje anti-ucrainene, manifestând lipsă 

de respect față de Forțele Armate ale Ucrainei. În regiunea Transcarpatia, ofițerii serviciilor speciale ucrainene au 

reținut un cetățean care ajuta ilegal persoane cu îndatoriri militare să plece în străinătate. (www.korrespondent.net 

- 15 martie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Comisarul Parlamentar pentru Forțele Armate din Germania trage semnal de alarmă 

legat de echipamentele militare 

RADOR (15 martie) - Armata germană este foarte slab echipată, cu doar jumătate dintre echipamentele mari 

pregătite pentru utilizare, a declarat marți Comisarul Parlamentar pentru Forțele Armate din Germania. "Este total 

inacceptabil. În caz de urgență, soldații noștri își riscă viețile în luptă. În schimb, au dreptul la cel mai bun 

echipament", a declarat Eva Hoegl, Comisarul Parlamentar pentru Forțele Armate din Germania. Germania a 

anunțat în luna februarie că își va crește cheltuielile pentru apărare cu mai mult de 2% din PIB, în cadrul unei serii 

de modificări de politică determinate de invazia Ucrainei de către Rusia. (REUTERS - 15 martie, ora 12:54) 

/aionita/lbadiu 

TASS: Ministerul Apărării din Polonia va comanda trei noi dragoare de mine Kormoran II pentru 

flota țării 

RADOR (15 martie) - Primul contract de acest tip a fost semnat de Polonia în anul 2013. Ministerul Apărării 

Naționale al Poloniei a anunțat marți că intenționează să comande trei noi dragoare de mine din clasă Kormoran 

II pentru flota militară a țării, care are deja trei astfel de nave. "Anul acesta vom comanda alte trei dragoare de 

mine din clasa Kormoran II. Ne dorim ca acordul să fie semnat, cel mai târziu, în luna iunie. Acest lucru ne va 

permite să menținem continuitatea activității în șantierele navale poloneze", a specificat Mariusz Błaszczak, 

ministrul apărării naționale din Polonia, într-un mesaj postat pe Twitter. Primul dragor de mine a fost lansat la apă 

de Polonia în 2015 și a intrat în serviciul armatei în 2017. Se preconizează că alte două nave vor fi puse în funcțiune 

în viitorul apropiat. 

Kormoran II are o lungime de 58,5 de metri și peste zece metri lățime, o capacitate de 830 tone. Echipajul 

este format din 45 de persoane. Armamentul principal al dragorului de mine include drone pentru acțiuni de 

depistare a minelor. Nava este, de asemenea, înarmată cu un tun de artilerie de 23 mm, trei mitraliere de calibru 

greu de 12,7 mm și trei lansatoare de rachete antiaeriene Grom. Aceste nave sunt destinate operațiunilor 
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desfășurate în Marea Baltică și Marea Nordului, precum și în alte zone marine, ca parte a operațiunilor militare 

generale ale NATO. Sarcina dragoarelor de mine este să caute, să clasifice și să identifice minele, precum și să le 

distrugă, să escorteze navele și vasele prin regiuni periculoase, să creeze o cale navigabilă și să participe la 

operațiunile de salvare. De asemenea, Kormoran II poate amplasa mine. (Agenția de presă TASS - 15  martie) 

/vdraguta/dsirbu 

RRA: Drona căzută în județul Bistrița era de cercetare-informații și nu avea explozibil la bord, a 

precizat ministrul apărării, Vasile Dîncu 

RADOR (15 martie) - Drona căzută duminică seară lângă un sat din județul Bistrița era de cercetare-

informații și nu avea explozibil la bord, a precizat aseară ministrul apărării naționale, Vasile Dîncu. El a explicat 

că drona este de fabricație sovietică, dar nu este în dotarea armatelor în acest moment, fiind scoasă din după 1989. 

Într-o intervenție la DIGI 24, Vasile Dîncu a declarat că a discutat despre respectiva dronă cu reprezentanții 

Ucrainei, de pe teritoriul căreia a venit, iar aceștia încearcă să identifice locul de lansare. Ministrul apărării a 

adăugat că în această perioadă unul dintre elementele propagandei ruse este de a descuraja țările din jurul Ucrainei 

să mai acorde sprijin, să distrugă solidaritatea și să înfricoșeze populațiile din zonă. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 15 martie, ora 4:01:38) /dstanesc 

REUTERS: Pe fondul crizei din Ucraina, Elveția neutră analizează o creștere a cheltuielilor pentru 

apărare 

RADOR (15 martie) - Șefii forțelor aeriene americane și elvețiene au subliniat necesitatea ca țările 

occidentale să-și consolideze cooperarea în materie de securitate, în cadrul unui eveniment desfășurat marți, care 

a evidențiat rolul din ce în ce mai asertiv al Elveției neutre în afacerile mondiale. Generalii au urmărit un pilot 

elvețian pilotând un avion de luptă Hornet într-un zbor demonstrativ care a făcut parte dintr-o vizită oficială menită 

să stimuleze cooperarea, în condițiile în care autoritățile de la Berna se pregătesc să primească mai multe avioane 

de luptă americane până în 2025. "Evenimentele recente subliniază importanța colaborării pentru a consolida 

parteneriatele noastre strategice cu scopul de a ne îndeplini cerințele comune de securitate", a declarat șeful de stat 

major al Forțelor Aeriene ale SUA, generalul Charles Brown, referindu-se la invadarea Ucrainei de către Rusia. 

În timp ce vizita și decizia administrației de la Berna de a cumpăra avioane de luptă F-35 au fost planificate în 

prealabil, evenimentele din Ucraina au provocat o dezbatere în Elveția despre apărarea țării și rolul acesteia în 

lume, inclusiv despre relațiile sale occidentale. "Prin participarea la sancțiuni, Elveția este acum în război", a 

declarat Christoph Blocher, personaj influent din partidul de extremă dreapta SVP și antreprenor miliardar, pentru 

ziarul NZZ. Partidul său vede această decizie ca parte a unei tendințe intervenționiste îngrijorătoare și, de 

asemenea, se opune cererii Bernei pentru un loc la Consiliul de Securitate al ONU - un organism la care Elveția a 

aderat doar prin referendum în 2002. Ca răspuns, președintele Ignazio Cassis a spus că sancțiunile parlamentului 

nu sunt asemănătoare cu forța militară împotriva Rusiei și că administrația de la Berna face tot posibilul pentru a 

asigura o rezolvare pe cale pașnică a conflictului. Guvernul ia în considerare mai multe propuneri cu privire la 

moduri de consolidare a capacității de apărare, inclusiv recrutarea femeilor pentru prima dată și creșterea 

cheltuielilor militare cu 2 miliarde de franci elvețieni pe an. Șeful forțelor aeriene elvețiene, Peter Merz, a declarat 

că acum există o oportunitate pentru o cooperare mai strânsă cu Europa, având în vedere în special planurile 

Germaniei de a cumpăra același tip de avioane stealth construite de Lockheed Martin. "Suntem încorporați într-o 

mare familie de F-35 și acest lucru aduce potențialul unei cooperări foarte strânse nu numai cu Statele Unite, ci și 

cu multe alte țări europene", a spus el. (REUTERS - 15 martie) /opopescu/dsirbu 

EURONEWS: Uniunea Europeană dublează efectivele forței de poliție din Kosovo 

RADOR (15 martie) - Misiunea Uniunii Europene din Kosovo a anunțat că va dubla efectivele forței sale 

de poliție, ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina. O unitate de rezervă formată din 92 de membri ai Forței 

Europene de Jandarmerie, din Portugalia, Franța și Italia va fi detașată temporar în Kosovo, în următoarele 

săptămâni, a precizat EULEX, într-un comunicat. Misiunea UE dispune, deja, de 105 ofițeri speciali polonezi, 

pentru a sprijini menținerea securității și a statului de drept în Kosovo. Poliția EULEX reprezintă a doua linie de 

apărare, după forța de poliție a Kosovo, în timp ce KFOR, condusă de NATO, este a treia linie de apărare. "Invazia 

Rusiei în Ucraina pune totul într-o lumină diferită", a declarat purtătorul de cuvânt al EULEX, Ioanna Lachana, 
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adăugând, totodată, că "situația de securitate din Kosovo rămâne stabilă". Războiul din 1998-1999 din Kosovo -- 

pe atunci provincie sârbă - s-a încheiat în urma unei intervenții militare a NATO, ce a forțat Serbia să își retragă 

forțele. Organizația Națiunilor Unite a administrat teritoriul timp de nouă ani, înainte de 2008, când Kosovo și-a 

declarat independența, demers pe care Serbia și aliatul acesteia, Rusia, nu îl recunosc. UE și-a dublat, deja, 

efectivele forței de menținere a păcii în Bosnia, unde a trimis 500 de cadre de rezervă, ca măsură de precauție, 

după invazia Rusiei în Ucraina. Înaltul reprezentant al UE pentru politică externă a declarat că blocul comunitar 

va sprijini țările din Balcanii de Vest să depășească criza economică cauzată de războiul din Ucraina. "Acesta este 

momentul pentru a revigora procesul de extindere și pentru a ancora ferm Balcanii de Vest la UE", a spus Josep 

Borrell, marți. Borrell a denunțat "agresiunea brutală" a Rusiei în Ucraina și decesele provocate de 

bombardamentele ruse, subliniind că Rusia exploatează interdependența economiei mondiale drept armă în război. 

Consecințele războiului, inclusiv creșterea prețurilor la energie, afectează în special țările mai sărace, precum cele 

din Balcanii de Vest. (www.euronews.com - 15 martie) /mbrotacel/gpodea 

CNN: Forțele ruse au lansat peste 950 de rachete, de la începutul invaziei în Ucraina (oficial 

american al apărării) 

RADOR (15 martie) - Forțele ruse au lansat, până acum, peste 950 de rachete de la începerea invaziei 

Ucrainei, a declarat un oficial de rang înalt al apărării din Statele Unite. Atât forțele ruse, cât și cele ucrainene, "au 

la dispoziție" aproximativ 90% din puterea lor ofensivă, a adăugat oficialul. "SUA continuă să evalueze că forțele 

ruse au înregistrat progrese limitate sau nule, în atingerea obiectivelor lor", a spus oficialul, remarcând că forțele 

ruse nu s-au mai apropiat de capitala Kiev. SUA estimează că forțele ruse se află, "încă, la aproximativ 15-25 de 

kilometri la nord-vest și în jur de 20-30 de kilometri la est" de Kiev, a mai spus oficialul. În ultimele 24 de ore, în 

Ucraina a "continuat" să ajungă asistență de securitate din partea SUA și a altor state. Livrările din ultimele 24 de 

ore "nu au inclus arme", a adăugat oficialul. Reporterii au înregistrat aceste declarații în timpul zborului secretarul 

de stat al SUA, Lloyd Austin, de la Washington DC către Bruxelles. Austin merge la Bruxelles pentru a lua parte 

la reuniunea ministerială a apărării NATO. (edition.cnn.com - 15 martie) /mbrotacel/gpodea 

REUTERS: NATO este îngrijorată că Moscova ar putea organiza o operațiune "sub steag fals" în 

Ucraina 

RADOR (15 martie) - NATO este îngrijorată că Rusia ar putea folosi arme chimice într-un atac "sub steag 

fals", ca parte a invaziei sale din Ucraina, a declarat marți secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg. "Suntem 

îngrijorați că Moscova ar putea organiza o operațiune sub steag fals în Ucraina, posibil cu arme chimice", a declarat 

dl Stoltenberg în cursul unei conferințe de presă. (REUTERS - 15 martie) /opopescu/dsirbu 

XXIII.3 Perspectiva economică  

RBC: Rusia i-a solicitat Chinei alimente - CNN 

RADOR (15 martie) -  Potrivit CNN, Rusia i-a cerut Chinei alimente și alte ajutoare, inclusiv militare și 

financiare, în această perioadă de război dus de ea împotriva Ucrainei. Invadatorii ruși jefuiesc magazine 

alimentare din Ucraina, există numeroase imagini video care confirmă aceste acte de jaf, relatează RBC-Ucraina. 

Printre ajutoarele solicitate de Kremlin se numără pachete de produse alimentare militare preambalate, 

neperisabile, cunoscute în Statele Unite ca Meal Ready to Eat (MRE) sau mâncare gata de servit, care este o rație 

militară americană pentru o masă, potrivit declarațiilor a două surse familiarizate cu această situație. Solicitarea 

mai evidențiază, de asemenea, principalele probleme de logistică care, potrivit analiștilor și oficialilor militari, 

împiedică înaintarea forțelor de ocupație ruse în Ucraina. Adevărul este că unitățile militare ruse rămân de obicei 

fără convoaiele lor de aprovizionare. Destul de des, aceste coloane cu produse sunt distruse de ucraineni. Astfel, 

sunt înregistrate numeroase cazuri în care invadatorii ruși au pătruns în magazinele alimentare din diferite așezări 

în căutarea hranei. Potrivit uneia dintre surse, Beijingul ar putea transmite alimente Moscovei, deoarece o astfel 

de cerere nu include acordarea de asistență cu arme, ceea ce ar putea fi perceput de Occident drept o provocare. 

Amintim că Statele Unite și-au informat aliații și partenerii că autoritățile din China sunt pregătite să ofere Rusiei 

asistență militară și economică în contextul războiului dus împotriva Ucrainei. Totodată, la rândul său, Beijingul 
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neagă existența unei astfel de solicitări de acordare de asistență militară din partea Federației Ruse. (www.rbc.ua 

- 15 martie) /vdraguta/dstanesc 

REUTERS: Rusia susține că țara nu se va confrunta cu lipsa de alimente 

RADOR (15 martie) - Rusia a declarat marți că nu există riscul penuriei de alimente pe piața internă și a 

avertizat consumatorii să nu facă provizii, după ce Occidentul a impus Rusiei sancțiuni, pentru invazia sa în 

Ucraina. Economia Rusiei se confruntă cu cea mai gravă criză din 1991, la căderea Uniunii Sovietice, după ce 

Statele Unite și Europa au izolat Rusia de o mare parte a economiei globale, din cauza invaziei Ucrainei, începute 

pe 24 februarie. "Nu riscăm penuria de alimente sau o reducere a producției", a declarat vicepremierul Viktoria 

Abramcenko, care a mai adăugat că "nu are sens să accelerăm în mod artificial cererea prin a cumpăra pentru 

viitor". Abramcenko a mai afirmat că "Vom reorienta piața și vom realiza un comerț profitabil de ambele părți, 

vom extinde rețeaua de parteneriat cu țările prietene". Rusia a luat deja măsuri pentru a-și proteja piața de alimente 

în lumina noilor sancțiuni occidentale. Premierul Mihail Mișustin a semnat luni un ordin prin care se interzice 

exportul de zahăr alb și integral până pe 31 august și exportul de grâu, secară, orz și porumb către statele din 

Uniunea Economică Eurasiatică, până pe 30 iunie. Președintele Vladimir Putin susține că "operațiunea militară 

specială" din Ucraina este esențială pentru a asigura securitatea Rusiei, după ce NATO a acceptat membri până la 

granița Rusiei și țările occidentale au susținut liderii pro-occidentali de la Kiev. Ucraina susține că luptă pentru 

existența sa. Statele Unite și aliații lor europeni și asiatici au condamnat invazia rusă. China a făcut apel la calm. 

(REUTERS - 15 martie, ora 8:30) /aionita/avladucu 

REUTERS: Rusia va cheltui 9 miliarde de dolari pentru a-și reface lanțurile de aprovizionare 

RADOR (15 martie) - Rusia intenționează să cheltuiască 1 trilion de ruble (9 miliarde de dolari) pentru așa-

numitele măsuri anticriză, a declarat marți premierul Mihail Mișhustin, în condițiile în care guvernul încearcă să 

compenseze cel puțin parțial impactul recentelor sancțiuni occidentale. Planul include peste 100 de propuneri și 

urmează să fie actualizat pentru a fi refăcute lanțurile de producție și aprovizionare, a spus dl Mișustin. (REUTERS 

- 15 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Rusia a instituit sancțiuni împotriva unor înalți oficiali americani 

RADOR (15 martie) - Administrația din Rusia a anunțat marți că i-a plasat pe președintele SUA, Joe Biden, 

secretarul de stat Antony Blinken și alți oficiali de rang înalt pe o "listă de oprire" care le interzice să intre în țară. 

Numele lor, împreună cu cele ale secretarului apărării, Lloyd Austin, directorului CIA, William Burns, 

consilierului pentru securitate națională, Jake Sullivan și ale altora, au fost incluse pe o listă de 13 persoane care 

nu pot intra în Rusia ca răspuns la sancțiunile impuse de autoritățile de la Washington oficialilor ruși. Pe listă a 

fost inclusă și Hillary Clinton. Cu toate acestea, Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat că menține 

relații oficiale cu Washingtonul și, dacă va fi necesar, se va asigura că pot avea loc contacte la nivel înalt cu 

persoanele de pe listă. (REUTERS - 15 martie) /opopescu/dsirbu/gpodea 

RRA: Rusia primește garanții din partea SUA că sancțiunile în urma războiului din Ucraina nu 

vor afecta cooperarea sa cu Iranul 

RADOR (15 martie) -  Rusia spune că a primit garanții din partea Statelor Unite că sancțiunile ce o vizează 

din cauza războiului din Ucraina nu vor afecta cooperarea sa cu Iranul. Potrivit corespondentului RRA la Moscova, 

Alexandr Beleavschi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus că Moscova a primit garanții scrise din 

partea Washingtonului, care au fost incluse în textul acordului ce se negociază acum la Viena. Ministrului rus a 

făcut aceste declarații la Moscova, după întâlnirea cu omologul său iranian. Serghei Lavrov a negat că Moscova 

ar bloca negocierile pentru relansarea Acordului nuclear cu Iranul din 2015, din care Statele Unite s-au retras în 

anul 2018. El a spus că negocierile de la Viena au intrat în linie dreaptă în vederea unei înțelegeri. Eforturi 

diplomatice intense sunt în derulare pentru salvarea Acordului din 2015, semnat de Iran cu marile puteri, pentru a 

împiedica Teheranul să se doteze cu arme atomice. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 15 martie, ora 17:01) 

/azamfir/cvanatoru 
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TASS: Rusia a instituit sancțiuni împotriva lui Joe Biden și Antony Blinken 

RADOR (15 martie) - Moscova, a interzis, ca răspuns la sancțiunile Washingtonului, accesul în Rusia 

președintelui SUA, Joe Biden și altor 12 oficiali americani, se precizează într-un comunicat emis marți de 

Ministerul rus de Externe. "În replică la seria de sancțiuni fără precedent care, printre altele, interzic accesul în 

SUA pentru înalți oficiali ai Federației Ruse, începând cu 15 martie, pe "lista de oprire" (stop-list) rusă au fost 

incluș, pe bază de reciprocitate, președintele american Joe Biden, secretarul de stat Anthony Blinken, secretarul 

apărării Lloyd Austin și președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de Stat Major al SUA, Mark Milley, precum 

și o serie de șefi de departamente și personalități americane renumite" - se afirmă în comunicat. 

"Lista de oprire", care este publicată pe site-ul MAE rus, îi include pe: 

- președintele SUA, Joe Biden; 

- secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken; 

- șeful Pentagonului, Lloyd Austin; 

- consilierul președintelui american pe probleme de securitate națională, Jake Sullivan; 

- directorul CIA, William Burns; 

- președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de Stat Major al SUA, Mark Milley; 

- secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki; 

- adjunctul asistentului președintelui pentru securitate națională, Daleep Singh; 

- directorul Agenției pentru Dezvoltare Internațională, Samantha Power; 

- fiul președintelui SUA, Hunter Biden; 

- fostul secretar de stat al SUA și fostul candidat la președinția americană, Hillary Clinton; 

- primul adjunct al secretarului Trezoreriei SUA, Adewale Adeyemo; 

- președinte și șeful Consiliului de administrație al Băncii Export-Import, Reta Jo Lewis. (www.tass.ru - 15 

martie) /ssirbu/dsirbu 

RBC: Ucraina a început procedura de confiscare a 15.000 de vagoane rusești 

RADOR (15 martie) - Autoritățile ucrainene au demarat procesul de confiscare a 15.000 de vagoane rusești 

aflate pe teritoriul Ucrainei, această procedură fiind posibilă după ce președintele Volodimir Zelenski a promulgat 

o lege care prevede confiscarea bunurilor și proprietăților deținute de Rusia pe teritoriul ucrainean - transmite, 

marți, agenția RBC. Potrivit companiei naționale de transport feroviar a Ucrainei, Ukrzaliznița, în momentul de 

față, pe teritoriul țării sunt 15.000 de vagoane rusești, aparținând unui număr de 250 de companii. "Acționăm în 

condițiile legii. În prima etapă, întocmim o listă a deținătorilor de vagoane care au printre acționari/fondatori statul 

rus. Apoi, vor fi implicați Cabinetul de Miniștri, Consiliul de Securitate și Apărare Națională, decretul prezidențial 

și încă o lege națională. Procedura va dura, așa că am început deja" - se arată într-un mesaj al Ukrzaliznița. 

Compania menționează că nu este o sarcină rapidă aceea de a stabili acțiunile pe care le deține statul rus în toată 

această afacere. "Deși există companii care aparțin cu siguranță Federației Ruse. Acestea sunt, în mod special, 

VEB-Leasing, VTB-Leasing, Gazpromtrans, STLC, Sberbank Leasing. Este vorba deja de peste 3.000 de 

vagoane" - a menționat compania națională de transport feroviar a Ucrainei. În Rusia, în acest moment, există doar 

482 de vagoane ucrainene. (www.rbc.ua - 15 martie) /sdan/atataru 

KORRESPONDENT: China a trimis ajutoare umanitare în Ucraina 

RADOR (15 martie) - Autoritățile chineze au trimis primele două loturi de ajutor umanitar în Ucraina, iar 

al treilea este de așteptat să fie trimis în viitorul apropiat - a anunțat șeful Administrației Militare Regionale Lviv, 

Maksim Kozițki, după o întâlnire cu ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Chinei, Fan Xianrong. "China 

și Ucraina sunt parteneri strategici de 30 de ani. Exact atât a trecut de când țările noastre au stabilit relații 

diplomatice" - a scris Kozițki pe Telegram. Potrivit acestuia, Fan Xianrong a asigurat că partea chineză va continua 

"să fie o forță bună pentru Ucraina: atât din punct de vedere economic, cât și politic". "Potrivit domnul ambasador, 

China respectă calea aleasă de ucraineni, pentru că dreptul la autodeterminare este suveran pentru fiecare națiune" 

- a mai scris Maksim Kozițki. (www.korrespondent.net - 15 martie) /sdan/avladucu 
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REUTERS: Ucraina pregătește un program de împrumut de 850 de milioane de dolari pentru 

fermieri, în timp de război 

RADOR (15 martie) - Premierul ucrainean Denis Șmigal a declarat marți că guvernul va finanța un program 

de împrumuturi pentru fermieri în valoare de 25 de miliarde de grivne (846 de milioane de dolari), ca parte a unei 

noi măsuri de atenuare a șocului economic al războiului. Într-un discurs videodifuzat, dl Șmigal s-a referit și la noi 

reduceri fiscale pentru întreprinderile mici și mijlocii, care au fost aprobate anterior de parlament. (REUTERS - 

15 martie) /opopescu/dsirbu 

RBC: Korean Air, transportatorul aerian național al Coreii de Sud, a sistat toate zborurile către 

Rusia 

RADOR (15 martie) - Korean Air, compania aeriană națională din Coreea de Sud și cea mai mare din punct 

de vedere al dimensiunii flotei, a sistat toate zborurile către orașele Rusiei. Compania Korean Air a sistat temporar 

toate zborurile de pasageri și operațiunile de marfă către și dinspre Moscova și Vladivostok, Rusia, relatează RBC-

Ucraina, cu referire la CNN. După cum a confirmat compania aeriană Korean Air, sistarea zborurilor va dura până 

la sfârșitul lunii aprilie. Nici transportul aerian de mărfuri cu o escală intermediară pe aeroportul din Moscova nu 

va fi efectuat. Korean Air, transportatorul aerian național al Coreii de Sud, a anunțat și ajustarea rutelor și 

zborurilor sale pentru a nu mai pătrunde în spațiul aerian al Federației Ruse, invocând ''probleme operaționale și 

de securitate''. Se menționează că traficul aerian din Seul către Europa va fi redirecționat prin China, Kazahstan și 

Turcia. Astfel, timpul de zbor se va mări și va ajunge la 2 ore și 45 de minute. Zborurile din estul Statelor Unite și 

Canada către Seul vor fi, de asemenea, redirecționate prin Alaska și Oceanul Pacific - aceste zboruri vor avea, de 

asemenea, o durată mai mare cu câteva ore. Coreea de Sud s-a alăturat sancțiunilor suplimentare aplicate împotriva 

Rusiei în sectorul financiar și a sistat tranzacțiile cu Banca Centrală a Federației Ruse. (www.rbc.ua - 15 martie) 

/vdraguta/avladucu 

INTERFAX: Gazprom continuă să furnizeze în regim obișnuit gaze pentru tranzitul spre Europa, 

via Ucraina 

RADOR (15 martie) - Marți, 15 martie, încărcarea, umplerea coridorului de tranzit ucrainean se menținea 

la același nivel ridicat, corespunzător volumului prevăzut de contractul semnat pe termen lung (40 de miliarde de 

metri cubi pe an sau 109 milioane de metri cubi pe zi). Cumpărătorii europeni au crescut cererile pentru furnizarea 

de gaze de la Gazprom, după creșterea prețurilor la gaze, din cauza impunerii de sancțiuni împotriva Rusiei. În 

acest moment, cotațiile de pe piața gazelor naturale la principalul hub european TTF sunt la nivelul de 1.248 de 

dolari americani per mia de metri cubi de gaze. Gazprom furnizează gaz rusesc, tranzitând teritoriul Ucrainei în 

regim obișnuit, în conformitate cu toate contractele semnate pentru consumatorii europeni - 109,6 de milioane de 

metri cubi de gaze, la data de 15 martie'', le-a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al companiei Serghei 

Kuprianov. După cum confirmă datele Operatorului GTS din Ucraina, nominalizarea pentru 15 martie este de 

109,6 de milioane de metri cubi de gaze, cererea pentru 14 martie a fost de 109,4 de milioane de metri cubi de 

gaze. (www.interfax.ru  - 15 martie/vdraguta/atataru 

RRA: Banca Mondială a aprobat o finanțare suplimentară de 200 de milioane de dolari pentru 

Ucraina 

RADOR (15 martie) - Banca Mondială a aprobat o finanțare suplimentară de 200 de milioane de dolari 

pentru a sprijini serviciile sociale și persoanele vulnerabile din Ucraina, transmite Reuter. Alte 723 de milioane de 

dolari au fost alocate săptămâna trecută. Finanțarea face parte din pachetul de sprijin de 3 miliarde de dolari, bani 

care vor ajunge în 6-8 săptămâni în această țară devastată de război. Instituția financiară va elabora și programe 

care să îi ajute pe refugiați. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 15 martie, ora 12:02) /atataru 

RRA: Prețul petrolului continuă să scadă 

RADOR (15 martie) - Prețul petrolului a continuat să scadă astăzi, ajungând la cel mai redus nivel din 

ultimele două săptămâni. Atât cotația barilului de țiței Brent din Marea Nordului, cât și cea a petrolului american 
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au scăzut cu peste 5%. Analiștii financiari citați de Reuters spun că această tendință se datorează în primul rând 

așteptărilor legate de evoluțiile pozitive în convorbirile dintre Rusia și Ucraina. Pe de altă parte, creșterea 

numărului de cazuri de COVID-19 în China a alimentat îngrijorările referitoare la încetinirea cererii. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 15 martie, ora 12:03) /atataru 

REUTERS: Europa nu va intra în recesiune din cauza războiului din Ucraina (vicepreședintele 

BCE) 

RADOR (15 martie) - Vicepreședintele Băncii Centrale Europene (BCE), Luis de Guindos, a declarat, marți, 

că creșterea inflației va continua să aibă un impact asupra UE, însă economia blocului comunitar nu va intra în 

recesiune ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia. "Inflația era deja ridicată și va mai crește..., dar nu vom 

intra într-o recesiune", a spus De Guindos într-un interviu acordat televiziunii spaniole Antena 3. "Chiar și în 

scenariile noastre cele mai severe, economia europeană nu va intra în recesiune". Întrebat dacă acest lucru s-ar 

putea schimba în funcție de cât durează conflictul, de Guindos a răspuns că este "foarte greu" de preconizat și că 

tot ceea ce se poate estima reprezintă "scenarii" bazate pe evoluția prețurilor, în principal la materiile prime. BCE 

a estimat, săptămâna trecută, că creșterea economică în Zona Euro va fi cu 0,5 puncte procentuale mai lentă în 

acest an decât se preconizase anterior, din cauza războiului din Ucraina, dar se va situa, totuși, la un nivel de 3,7% 

și la 2,8%, în 2023. Cu toate acestea, inflația ar putea ajunge, în medie, la 5,1% în 2022, cu mult peste ținta de 

2,0% stabilită anterior, urmând a scădea la 2,1% în 2023, potrivit previziunilor BCE. (REUTERS - 15 martie, ora 

23:06) /mbrotacel/schelaru 

RBC: Autoritățile din Barcelona au sechestrat iahtul unui oligarh rus 

RADOR (15 martie) - Un alt oligarh rus a rămas fără un iaht de lux. Nava costă 140 de milioane de dolari. 

Iahtul de lux aparține unui om de afaceri apropiat lui Putin; este vorba despre șeful Rostec, Serghei Cemezov. 

Autoritățile din Barcelona au decis sechestrarea iahtului oligarhului, din cauza războiului dus de Rusia împotriva 

Ucrainei. Rostec, care este o corporație de stat acordă asistență pentru dezvoltare, producție și export de produse 

industriale cu tehnologie avansată, a fost fondată pe baza fostei întreprinderi Rostehnologia, din domeniul apărării, 

fiind deținută de statul rus și are sediul la Moscova. (www.rbc.ua - 15 martie) /vdraguta/asalar 

INTERFAX: Uniunea Europeană a aprobat marți al patrulea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (15 martie) - Uniunea Europeană a aprobat marți al patrulea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, 

relatează Agenția de presă Bloomberg, cu referire la Președinția franceză a Consiliului Uniunii Europene. ''Al 

patrulea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei a fost adoptat'', se menționează în comunicatul remis. Sancțiunile 

vor intra în vigoare, după publicarea documentului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Presa europeană a 

menționat că publicarea documentului va avea loc marți. Zilele trecute, ministrul francez al economiei, finanțelor 

și redresării, Bruno Le Maire, anunța că marți va fi aprobat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care va 

afecta peste 600 de persoane fizice și juridice și oficiali din Rusia. (www.interfax.ru  - 15 martie) 

/vdraguta/avladucu 

BBC: Detalii referitoare la al patrulea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei aprobat de UE 

RADOR (15 martie) - Uniunea Europeană a facut publice detalii referitoare la un al patrulea pachet de 

sancțiuni care a fost stabilit împotriva Rusiei. UE a declarat că sancțiunile vor ajuta destabilizarea capacității 

Kremlinului de a finanța invazia din Ucraina. Interzicerea completă a tranzacțiilor cu anumite firme deținute de 

stat - complexul industrial militar al Kremlinului - și o interdicție a UE asupra importurilor produselor din oțel, de 

asemenea o interdicție asupra exporturilor asupra bunurilor de lux - mașini, bijuterii. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 15 martie, ora 11:00) /aionita/atataru 

MTI: Péter Szijjártó - Noile sancțiuni ale UE nu afectează transporturile de energie 

RADOR (15 martie) - Noile sancțiuni ale UE nu afectează de niciun fel transporturile de energie, 

aprovizionarea cu energie a Ungariei fiind în continuare în siguranță, a subliniat ministrul ungar de externe într-o 

înregistrare video publicată marți pe pagina sa de Facebook. Péter Szijjártó a menționat: În ultimele patru zile au 
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avut loc dispute serioase la Bruxelles despre adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care este al 

șaselea pachet. Cea mai mare dezbatere a fost despre în ce măsură să afecteze aceste noi sancțiuni sectorul energetic 

al Rusiei și transporturile de energie către Europa. Ungaria a spus clar de la bun început că nu a permis și nu va 

permite ca prețul războiului să fie plătit de cetățenii ungari, și nu a permis și nu va permite ca securitatea 

aprovizionării cu energie în Ungaria să fie pusă în pericol, a mai precizat șeful diplomației ungare, care a adăugat: 

În cazul în care trebuie oprite transporturile de gaze naturale din Rusia spre Europa - așa cum pledează pentru 

aceasta și câțiva reprezentanți ai stângii ungare -, nu va exista încălzire în Ungaria, iar industria se va confrunta cu 

dificultăți extreme. Dacă trebuie oprită aprovizionarea cu petrol, așa cum susțin unele propuneri făcute în acest 

sens la Bruxelles, aprovizionarea cu combustibil va fi în dificultate, iar dacă trebuie renunțat la importul de cărbuni, 

exploatarea uzinelor siderurgice devine practic imposibilă. Potrivit ministrului ungar de externe, dat fiind faptul 

că sancțiunile nu afectează de niciun fel transporturile de energie din Rusia către Europa, nu afectează nici 

siguranța aprovizionării cu energie a Ungariei, țara nu va fi într-o situație grea din cauza noului pachet de sancțiuni. 

Prezentând elementele din al șaselea pachet de sancțiuni, Péter Szijjártó a spus: Vor fi sancționați alți conducători 

de firme și oameni de afaceri din Rusia, va fi interzis comerțul așa-numitelor produse de lux între țările membre 

ale UE și Rusia și vor fi înăsprite în continuare regulile privind tranzacțiile financiare și exportul produselor cu 

dublă utilizare, vor fi interzise importurile din Rusia a anumitor produse prelucrate din fier și oțel, și va fi 

restricționat și exportul din Europa a unor tehnologii folosite pentru funcționarea sectorului energetic. Ministrul 

ungar de externe a mai precizat că în dezbaterile din ultimele patru zile aliații Ungariei au fost acele țări UE care 

importă, de asemenea, o cantitate mare de energie din Rusia. S-a obținut, de asemenea, ca industria nucleară, 

transportul gazelor naturale, transportul petrolului și cărbunelui să fie complet scutite de noile sancțiuni. Astfel, 

întreținerea Centralei Nucleare de la Paks, furnizarea de combustibil și construcția noii centrale nu întâmpină 

niciun obstacol, a subliniat Péter Szijjártó, care a menționat: A fost, de asemenea, important pentru Ungaria ca 

importul spre Europa a anumitor minerale, precum minereul de mangan și de fier, să nu fie interzis prin acest 

pachet de sancțiuni, având în vedere că aceste minerale sunt necesare pentru funcționarea anumitor ramuri ale 

industriei ungare. S-a obținut o scutire și în acest domeniu, precum faptul că cea mai mare companie ungară, MOL, 

să continue extracția în Rusia în câmpul petrolier al companiei BaiTex, care funcționează ca o firmă mixtă și este 

menținută de o mare companie energetică turcă, a explicat Péter Szijjartó. (MTI - 15 martie) /rganciu/atataru 

REUTERS: Liderii UE susțin reumplerea urgentă a rezervoarelor de gaz pentru iarna viitoare 

RADOR (15 martie) - Uniunea Europeană ar trebui să înceapă imediat să-și reumple depozitele de gaz 

pentru a se pregăti pentru iarna viitoare, în condițiile în care blocul comunitar încearcă să-și reducă dependența de 

combustibilii fosili rusești, vor spune liderii țărilor UE la un summit de săptămâna viitoare. "Reumplerea 

depozitelor de gaze în întreaga Uniune ar trebui să înceapă acum. Statele membre și Comisia vor coordona de 

urgență măsurile necesare pentru a asigura niveluri adecvate de stocare a gazelor înainte de iarna viitoare", se arată 

într-un proiect al concluziilor summitului din 24-25 martie, obținut de Reuters. (REUTERS - 15 martie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Olanda a blocat 6 milioane de euro în active rusești 

RADOR (15 martie) - Băncile olandeze și alte instituții financiare au blocat până acum 6 milioane de euro 

în active rusești supuse sancțiunilor, a declarat marți ministrul de finanțe al Țărilor de Jos. Într-o scrisoare adresată 

Parlamentului, Sigrid Kaag a spus că relațiile dintre persoanele și entitățile sancționate sunt încă în curs de evaluare 

și că va emite actualizări regulate. (REUTERS - 15 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Portugalia sprijină sancțiunile UE împotriva oligarhilor ruși, chiar dacă aceștia au și 

cetățenia portugheză 

RADOR (15 martie) - Portugalia va implementa măsurile restrictive împotriva oligarhilor ruși convenite la 

nivelul Uniunii Europene chiar dacă cei sancționați de blocul comunitar sunt și cetățeni portughezi, a declarat 

marți ministrul de externe Augusto Santos Silva. Miliardarul rus Roman Abramovici a primit cetățenia portugheză 

în aprilie 2021, în baza unei legi care oferă naturalizarea descendenților evreilor sefarzi care au fost expulzați din 

Peninsula Iberică în timpul Inchiziției medievale. Dl Abramovici se numără printre câțiva miliardari ruși care 

urmează să fie adăugați marți pe "lista neagră" a UE. El a devenit ținta sancțiunilor britanice săptămâna trecută. 
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"Aceste sancțiuni sunt susținute de autoritățile portugheze și vor fi aplicate cu scrupulozitate", a declarat dl Santos 

Silva în plenul parlamentului. "Acest lucru se va întâmpla indiferent dacă cei sancționați au solicitat permise de 

ședere pentru investiții sau dacă sunt cetățeni portughezi". (REUTERS - 15 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Uniunea Europeană l-a adăugat pe miliardarul rus Roman Abramovici pe lista 

persoanelor vizate de sancțiuni 

RADOR (15 martie) - Uniunea Europeană l-a adăugat miercuri pe "lista neagră" pe miliardarul rus Roman 

Abramovici, ca și pe mai mulți oligarhi, ca parte a unor noi sancțiuni instituite după invazia rusă din Ucraina. De 

asemenea, noile sancțiuni interzic tranzacțiile cu Rosneft, Transneft și Gazprom Neft, cu excepția celor care 

implică combustibili fosili și alte materii prime, se arată în Jurnalul Oficial al UE. (REUTERS - 15 martie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Cele mai recente sancțiuni britanice au vizat cetățeni ruși cu o avere cumulată de 100 

de miliarde de lire sterline 

RADOR (15 martie) - Cea mai recentă rundă de sancțiuni a Marii Britanii, instituită marți, a vizat membri 

ai elitelor din Rusia cu o avere netă cumulată de 100 de miliarde de lire sterline, între care și pe purtătorul de 

cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov și pe purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a 

anunțat Ministerul de Externe de la Londra. "Mergem mai departe și mai repede ca niciodată în a-i lovi pe cei mai 

apropiați de Putin - de la mari oligarhi, la prim-ministrul său și propagandiștii care îi vând minciunile și 

dezinformarea", a afirmat într-un comunicat ministrul de externe, Liz Truss. Valoarea netă a fondurilor s-a bazat 

pe estimările Forbes, a transmis Ministerul de Externe. (REUTERS - 15 martie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Marea Britanie extinde sancțiunile aplicate împotriva Rusiei 

RADOR (15 martie) - Peste 350 de persoane fizice și juridice din Rusia au fost supuse noilor restricții, 

anunță prim-ministrul Regatului Unit, Boris Johnson. Regatul Unit a extins sancțiunile împotriva Federației Ruse, 

introducând noi restricții împotriva a peste 350 de persoane fizice și juridice din Guvernul Rusiei - precizează 

premierul de la Londra. Marea Britanie a înghețat activele oamenilor de afaceri Mihail Fridman și Peotr Aven; 

acestora li se interzice și intrarea în țară - mai anunță premierul. Marea Britanie a impus sancțiuni personale 

împotriva purtătorului de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, împotriva jurnalistului 

Vladimir Soloviov - anunță premierul britanic. Marea Britanie a mai impus sancțiuni și împotriva lui Dmitri 

Medvedev, Mihail Mișustin, Serghei Ivanov, membri ai actualului guvern. Marea Britanie a impus sancțiuni 

împotriva jurnalistei Olga Vladimirovna Skabeieva, realizator în televiziune și comentator politic rus. Skabeieva 

a primit porecla de ''păpușa de fier a lui Putin TV'', din cauza criticilor sale la adresa opoziției ruse; împotriva 

regizorului Tigran Keosaian, împotriva jurnalistului Robert Babaian, politicianului Roman Prilepin, împotriva lui 

Anton Krasovski, jurnalist, realizator de televiziune și activist pentru guvernul Putin. Printre cei vizați de sancțiuni 

se numără și Andrei Mamontov, șeful administrației Privoljie. (Agenția de presă TASS - 15  martie) 

/vdraguta/dsirbu 

REUTERS: Pe fondul crizei din Ucraina, Elveția neutră analizează o creștere a cheltuielilor pentru 

apărare 

RADOR (15 martie) - Șefii forțelor aeriene americane și elvețiene au subliniat necesitatea ca țările 

occidentale să-și consolideze cooperarea în materie de securitate, în cadrul unui eveniment desfășurat marți, care 

a evidențiat rolul din ce în ce mai asertiv al Elveției neutre în afacerile mondiale. Generalii au urmărit un pilot 

elvețian pilotând un avion de luptă Hornet într-un zbor demonstrativ care a făcut parte dintr-o vizită oficială menită 

să stimuleze cooperarea, în condițiile în care autoritățile de la Berna se pregătesc să primească mai multe avioane 

de luptă americane până în 2025. "Evenimentele recente subliniază importanța colaborării pentru a consolida 

parteneriatele noastre strategice cu scopul de a ne îndeplini cerințele comune de securitate", a declarat șeful de stat 

major al Forțelor Aeriene ale SUA, generalul Charles Brown, referindu-se la invadarea Ucrainei de către Rusia. 

În timp ce vizita și decizia administrației de la Berna de a cumpăra avioane de luptă F-35 au fost planificate în 

prealabil, evenimentele din Ucraina au provocat o dezbatere în Elveția despre apărarea țării și rolul acesteia în 
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lume, inclusiv despre relațiile sale occidentale. "Prin participarea la sancțiuni, Elveția este acum în război", a 

declarat Christoph Blocher, personaj influent din partidul de extremă dreapta SVP și antreprenor miliardar, pentru 

ziarul NZZ. Partidul său vede această decizie ca parte a unei tendințe intervenționiste îngrijorătoare și, de 

asemenea, se opune cererii Bernei pentru un loc la Consiliul de Securitate al ONU - un organism la care Elveția a 

aderat doar prin referendum în 2002. Ca răspuns, președintele Ignazio Cassis a spus că sancțiunile parlamentului 

nu sunt asemănătoare cu forța militară împotriva Rusiei și că administrația de la Berna face tot posibilul pentru a 

asigura o rezolvare pe cale pașnică a conflictului. Guvernul ia în considerare mai multe propuneri cu privire la 

moduri de consolidare a capacității de apărare, inclusiv recrutarea femeilor pentru prima dată și creșterea 

cheltuielilor militare cu 2 miliarde de franci elvețieni pe an. Șeful forțelor aeriene elvețiene, Peter Merz, a declarat 

că acum există o oportunitate pentru o cooperare mai strânsă cu Europa, având în vedere în special planurile 

Germaniei de a cumpăra același tip de avioane stealth construite de Lockheed Martin. "Suntem încorporați într-o 

mare familie de F-35 și acest lucru aduce potențialul unei cooperări foarte strânse nu numai cu Statele Unite, ci și 

cu multe alte țări europene", a spus el. (REUTERS - 15 martie) /opopescu/dsirbu 

BBC: Noi sancțiuni americane, împotriva unor oficiali ruși din domeniul apărării 

RADOR (15 martie) - SUA a instituit sancțiuni împotriva mai multor oficiali ruși din sistemul de apărare, 

ca parte a unor noi măsuri împotriva invadării Ucrainei de către Rusia. Printre aceștia se numără miniștri adjuncți, 

ca și directorul general al unei companii de stat care face comerț cu produse militare. Ca răspuns, autoritățile de la 

Kremlin au interzis accesul în Rusia pentru 13 înalți oficiali americani, între care președintele Biden și secretarul 

de stat Antony Blinken. Ulterior, pe această listă a fost adăugat și premierul canadian, Justin Trudeau. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 15 martie, ora 18:05) /opopescu/cvanatoru 

UNIAN: SUA vor acorda Ucrainei un ajutor de 13,6 miliarde de dolari 

RADOR (15 martie) - Președintele american, Joe Biden, a semnat o lege privind acordarea de ajutor militar, 

umanitar și economic în valoare de 13,6 miliarde de dolari pentru Ucraina - scrie UNIAN, precizând că Biden a 

făcut un anunț în acest sens marți, la Washington. Joe Biden a subliniat că este vorba despre o finanțare istorică. 

(www.unian.net - 15 martie) /sdan/gpodea 

CNN: SUA aprobă un pachet masiv de cheltuieli, în valoare de 13,6 miliarde de dolari, pentru 

sprijinirea Ucrainei 

RADOR (15 martie) - Un pachet masiv de cheltuieli promulgat marți de președintele american, Joe Biden, 

prevede acordarea unei finanțări unice de 13,6 miliarde de dolari, în sprijin umanitar și militar pentru Ucraina, care 

luptă împotriva invaziei Rusiei. Suma de bani inclusă în legislație a fost mărită în timpul unor negocieri de ultim 

moment, de la 10 miliarde de dolari, solicitați de Casa Albă, la începutul lunii martie. Asistența acordată Ucrainei 

este atașată unei legislații privind alocarea bugetară, ce stabilește limite pentru guvernul federal, pe anul fiscal 

2022, ce a început în octombrie. Textul de 2.741 de pagini al legislației a fost făcut public săptămâna trecută, iar 

Congresul a adoptat legea înaintea termenului limită de vineri. Din această sumă, aproximativ 6,5 miliarde de 

dolari - în jur de jumătate din valoarea pachetului de asistență - vor merge la Departamentul american al Apărării, 

pentru ca acesta să poată trimite trupe în regiune și echipament de apărare Ucrainei, potrivit unui rezumat al 

legislației. SUA a trimis mii de militari în Europa, atât înainte, cât și după invazia lansată de Putin în Ucraina. Însă 

trimiterea de trupe terestre în Ucraina - stat care nu este membru NATO - reprezintă o linie pe care SUA și aliații 

săi occidentali nu intenționează să o traverseze. Peste 4 miliarde de dolari vor merge către sprijinul umanitar pentru 

refugiații din Ucraina și persoanele strămutate intern, precum și pentru asistență alimentară de urgență, îngrijire 

medicală și sprijin urgent pentru comunitățile vulnerabile din regiune, conform legislației. Totodată, pachetul va 

asigura ajutor economic în valoare de aproape 1,8 miliarde de dolari, pentru a răspunde necesităților economice 

ale Ucrainei și ale statelor vecine, precum cele legate de securitate cibernetică și energie. (edition.cnn.com - 15 

martie) /mbrotacel/schelaru 

RBC: Japonia a impus noi sancțiuni împotriva Rusiei, fiind vizați alți 17 oficiali ruși și oameni de 

afaceri 

RADOR (15 martie) - Japonia a introdus noi sancțiuni împotriva a 17 oficiali ruși. RBC-Ucraina anunță că 

Japonia a decis să înghețe activele altor 17 cetățeni ruși, printre care se numără 11 deputați ai Dumei de Stat a 
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Rusiei, cinci membri ai familiei bancherului Iuri Kovaliciuk și miliardarul Viktor Vekselberg, toți fiind vizați de 

noile sancțiuni. RBC-Ucraina relatează, cu referire la Reuters, că Ministerul de Finanțe al Japoniei a menționat că, 

în urma acestui demers, numărul total al cetățenilor ruși, împotriva cărora Japonia a impus sancțiuni, prin 

înghețarea activelor, din cauza invaziei asupra Ucrainei, a ajuns la 61 de persoane. Reamintim că Japonia a impus 

sancțiuni împotriva a trei bănci din Belarus. Restricțiile includ înghețarea activelor și interzicerea tranzacțiilor. 

Belagroprombank, Dabrabît Bank, Belarus Development Bank sunt vizate de sancțiunile impuse de Guvernul 

japonez. Restricțiile impuse instituțiilor bancare și de creditare vor intra în vigoare pe 10 aprilie. Guvernul japonez 

va aloca 8,8 miliarde de yeni (75,3 milioane de dolari) din fondurile de rezervă pentru a oferi asistență umanitară 

Ucrainei. Această sumă face parte dintr-un ajutor umanitar de 100 de milioane de dolari acordat Ucrainei. 

(www.rbc.ua - 15 martie) /vdraguta/lbadiu 

REUTERS: Banca Mondială a aprobat luni o finanțare suplimentară în sumă de aproape 200 de 

milioane de dolari pentru Ucraina 

RADOR (15 martie) - Banca Mondială a aprobat luni o finanțare suplimentară și din fonduri reprogramate 

în sumă de aproape 200 de milioane de dolari pentru a consolida sprijinul Ucrainei pentru persoanele vulnerabile. 

Decizia a fost luată în contextul în care forțele ruse continuă cel mai mare atac asupra unui stat european de după 

al Doilea Război Mondial. Finanțarea se adaugă celor 723 de milioane de dolari aprobate săptămâna trecută și face 

parte dintr-un pachet de sprijin de trei miliarde de dolari pe care Banca Mondială se străduiește să-l trimită Ucrainei 

și poporului său în săptămânile următoare. Președintele Băncii Mondiale, David Malpass, a declarat într-un 

eveniment virtual găzduit de Washington Post, că instituția bancară speră să finalizeze pachetul de trei miliarde de 

dolari în decurs de șase până la opt săptămâni. „Mărimile sunt astronomice”, a declarat Malpass referindu-se la 

nevoile Ucrainei, adăugând că efortul de reconstrucție va implica autostrăzi, poduri și alte infrastructuri majore. 

„Asta echivalează cu zeci de miliarde de dolari”. Pentru a ajuta Ucraina, acum, banca trimite „cât de mult numerar 

putem”, a subliniat Malpass, menționând că lucrează și la proiecte specifice pentru a ajuta ucrainenii, dintre care 

unii locuiesc acum în Polonia și în alte părți, în cadrul pachetului de trei miliarde de dolari. „Concentrarea noastră 

imediată acum... este cum îi ajutăm pe oamenii care sunt atacați în acest moment”. Ulterior, Malpass a avut o 

discuție și cu ministrul polonez al economiei, Piotr Nowak, căruia i-a transmis că Banca Mondială este gata să 

sprijine Polonia prin finanțare și servicii de consiliere, în contextul în care țara se confruntă cu un aflux de refugiați 

ucraineni. Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre impactul pe care invazia Rusiei în Ucraina o are asupra 

economiei globale, inclusiv despre vulnerabilități legate de inflația alimentară, insecuritatea și creșterea prețurilor 

la energie, a transmis Banca Mondială. Separat instituția bancară a anunțat că Austria a oferit 10 milioane de euro 

(11 milioane de dolari) pentru un fond cu mai mulți donatori înființat de Banca Mondială pentru a facilita 

direcționarea resurselor de granturi oferite de donatori Ucrainei, suma totală din fond ajungând la 145 de milioane 

de dolari. (REUTERS - 15 martie) /cstoica/sdm2 

XXIII.4 Perspectiva socială  

BBC: Emisiune la o televiziune rusă, întreruptă de un protest împotriva războiului 

RADOR (15 martie) - Principala emisiune de știri de la canalul rusesc Canalul Unu a fost întreruptă de un 

protest împotriva războiului din Ucraina. Marina Ovsiannikova, care este editor al televiziunii, s-a așezat în spatele 

prezentatoarei știrilor cu o foaie pe care scria "Nu credeți propaganda! Vă mint!". Într-un mesaj înregistrat anterior, 

ea a spus că îi este rușine că a lucrat în acel loc. "Ce se întâmplă acum în Ucraina este o crimă, iar Rusia este 

agresorul. Responsabilitatea pentru această agresiune cade pe conștiința unui singur om, iar acest om este Vladimir 

Putin. Tatăl meu este ucrainean, mama este rusoaică. Nu au fost niciodată dușmani. Din păcate, în ultimii câțiva 

ani am lucrat la Canalul Unu, am răspândit propaganda Kremlinului și îmi este foarte rușine pentru asta", a afirmat 

ea. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 15 martie, ora 7:00) /aionita/avladucu 
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BBC: Investigație asupra protestului Marinei Ovsiannikova la principalul post de televiziune din 

Rusia 

RADOR (15 martie) - Principalul canal de televiziune al Rusiei a inițiat o investigație asupra modului în 

care unul dintre redactorii acestuia a reușit să desfășoare un protest împotriva războiului din Ucraina în timpul 

știrilor de la ora de vârf, luni. Femeia a apărut în spatele prezentatoarei de știri, cu un afiș pe care scria "Opriți 

războiul! Nu credeți propaganda! Vă mint". "Opriți războiul! Nu război!" - a strigat ea în mod repetat, până când 

a buletinul de știri s-a întrerupt brusc, introducând un reportaj. Într-un mesaj înregistrat anterior, Marina 

Ovsiannikova a spus că îi este rușine că a lucrat în acel loc, care răspândește propaganda Kremlinului, despre care 

ea susține că a contribuit la "zombificarea" poporului rus. Se crede că Marina Ovsiannikova a fost arestată. Potrivit 

informațiilor, avocatul ei nu a reușit să o găsească seara trecută la niciuna dintre secțiile de poliție din apropierea 

sediului televiziunii. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 15 martie, ora 9:00) /aionita/avladucu 

BBC: Îngrijorări legate de siguranța Marinei Ovsiannikova, care a protestat în direct împotriva 

războiului din Ucraina 

RADOR (15 martie) - Activiștii ruși pentru societatea civilă și-au exprimat îngrijorările legate de siguranța 

unei jurnaliste care a întrerupt un buletin de știri, în direct, pentru a protesta împotriva invaziei Ucrainei. Un avocat 

al Marinei Ovsiannikova a afirmat că se crede că aceasta a fost arestată, dar că ea nu poate fi găsită. Rusia consideră 

protestele fapte penale. Participarea la un protest de stradă nesancționat de stat poate fi pedepsită cu închisoarea. 

Este dificil de spus dacă protestul Marinei Ovsiannikova va genera noi proteste, dar cu siguranță ea va deveni un 

simbol al opoziției față de războiul din Ucraina. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 15 martie, ora 11:00) 

/aionita/asalar 

REUTERS: Procurorii ruși cer adăugarea a încă 13 ani de închisoare pentru criticul Kremlinului, 

Aleksei Navalnîi 

RADOR (15 martie) - Procurorii ruși au cerut marți adăugarea a încă 13 ani de închisoare pedepsei pe care 

o are de executat Aleksei Navalnîi, critic al Kremlinului, pentru fraudă și sfidarea curții, potrivit agenției de știri 

TASS. Navalnîi execută deja o sentință de doi ani și jumătate, într-o închisoare aflată la est de Moscova, pentru 

încălcarea eliberării condiționate, legate de acuzații despre care el susține că sunt motivate politic. (REUTERS - 

15 martie, ora 12:06) /aionita/avladucu 

REUTERS: Procurorii ruși cer mutarea lui Navalnîi într-o închisoare de maximă securitate (RIA) 

RADOR (15 martie) - Procurorii ruși au cerut marți mutarea lui Alewksei Navalnîi, critic al Kremlinului, 

într-o închisoare de maximă securitate, după ce au cerut adăugarea a încă 13 ani la pedeapsa pe care acesta o 

execută în închisoare, pentru acuzații de fraudă și sfidarea curții, potrivit agenției de știri RIA. Navalnîi execută 

deja o condamnare de doi ani și jumătate într-o închisoare aflată în apropierea Moscovei, pentru încălcarea 

condițiilor eliberării condiționate legată de acuzații pe care el le descrie drept motivate politic. (REUTERS - 15 

martie, ora 13:24) /aionita/atataru 

REUTERS: Un tribunal rus a amendat o angajată a postului Pervîi Kanal pentru proteste 

împotriva războiului la televiziunea de stat 

RADOR (15 martie) - Un tribunal rus a amendat marți o femeie cu 30.000 de ruble, după ce a fost găsită 

vinovată de încălcarea legislației privind protestele atunci când a întrerupt un buletin de știri în direct la 

televiziunea de stat și a denunțat războiul din Ucraina, potrivit agenției de presă RIA. Marina Ovsianikova, o 

angajată a postului Pervîi Kanal, a ridicat în spatele unei prezentatoare care citea știrile un panou cu slogane anti-

război și a scandat împotriva invadării Ucrainei de către Rusia. Incidentul a avut loc luni seara. (REUTERS - 15 

martie) /opopescu/dsirbu 
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BBC: Amendă de 280 de dolari pentru jurnalista rusă care a protestat în direct la televiziune 

împotriva războiului 

RADOR (15 martie) - Jurnalista care a întrerupt principalul buletin de știri de la televiziunea rusă, luni seară, 

pentru a protesta împotriva invaziei, a fost amendată cu 280 de dolari de un tribunal din Moscova. Marina 

Ovsiannikova - redactor la postul de televiziune rus Pervîi Kanal (Canal 1) - a fost pusă sub acuzare pentru 

organizarea unui eveniment public neautorizat. Ea a intrat în cadru, în spatele prezentatoarei de știri, afișând o 

pancartă cu mesajul: "Opriți războiul! Nu credeți propaganda, sunteți mințiți!" Jurnalista a făcut o declarație scurtă, 

în fața tribunalului. "Aș vrea să le mulțumesc tuturor prietenilor și colegilor mei pentru sprijin. Acesta este un 

moment foarte complicat din viața mea, pentru că nu am dormit, practic, de 48 de ore. Interogatoriul a durat peste 

14 ore. Nu mi s-a permis să iau legătura cu rude sau cu prieteni și nu mi-a fost permis accesul la un avocat. Aceasta 

este o situație dificilă. Putem lăsa pe mâine toate întrebările suplimentare?" (BBC SERVICIUL MONDIAL - 15 

martie, ora 20:00) /mbrotacel/schelaru 

BBC: Echipajele de salvatori din regiunea Rivne, din nordul Ucrainei, caută persoane blocate sub 

dărâmături după atacurile aeriene rusești 

RADOR (15 martie) - Echipajele de salvatori din regiunea Rivne, din nordul Ucrainei, caută persoane 

blocate sub dărâmături după atacurile aeriene rusești asupra unui turn de televiziune. Guvernatorul regional a 

anunțat că nouă persoane au fost ucise și alte nouă au fost rănite. În orașul Harkov, primarul a anunțat că localitatea 

este ținta unor bombardamente constante, iar numărul victimelor nu este cunoscut. (BBC SERVICIUL MONDIAL 

- 15 martie, ora 1:04) /cstoica/dstanesc 

RBC: Cea de-a 20-a zi de război în Ucraina 

RADOR (15 martie) - Pentru a 20-a zi Ucraina rezistă în fața ocupanților din Rusia care bombardează 

orașele și localitățile ucrainene, ucid civili și distrug infrastructura țării. Forțele Armate ale Ucrainei, apărarea 

antiteroristă, voluntarii și locuitorii, civilii Ucrainei opun o rezistență acerbă în fața inamicului și de cele mai multe 

ori revin la contraatac. Forțele inamice ruse nu au reușit să avanseze mult în centrul țării. Ocupanții nu au reușit 

să avanseze în interiorul Ucrainei. De asemenea, nu au reușit să intre în orașele Kiev, Harkiv, Sumi, Cernihiv, 

Mariupol și multe alte orașe. Suburbiile capitalei Kiev sunt cele mai afectate de lupte, din cauza invaziei și a 

barbariei invadatorilor, dar forțele armate ucrainene nu cedează în fața trupelor ruse. (www.rbc.ua - 15 martie) 

/vdraguta/dstanesc 

RBC: Peste 2.300 de persoane au murit în orașul Mariupol asediat de ruși - Consiliul orășenesc 

RADOR (15 martie) - Peste 2.300 de oameni au murit în orașul Mariupol din Ucraina asediat de ruși de la 

începutul războiului - anunță Consiliul orășenesc. La Mariupol, de la începutul invaziei trupelor rusești în Ucraina, 

pe toată perioada blocadei orașului, numărul victimelor, conform cifrelor oficiale, a depășit deja 2.300 de persoane, 

relatează RBC-Ucraina cu referire la Serviciul de presă al Consiliului Local Mariupol. Se mai menționează că, în 

momentul de față, circulă diverse date neadevărate cu privire la numărul deceselor înregistrate în orașul blocat, 

care este bombardat de trupele ruse de multă vreme. Consiliul Local a decis să facă precizări în acest sens și să 

oprească speculațiile pe această temă. ''Pe internet circulă informații false despre numărul deceselor din Mariupol. 

Da, există informații diferite despre numărul morților din Mariupol, înregistrat de pe urma acțiunilor ostile ale 

invadatorilor ruși, fiind vehiculate de la câteva sute până la zeci de mii de morți. Dar informația oficială și 

confirmată la data de 14 martie 2022 este de aproximativ 2.357 de rezidenți morți din Mariupol'', se precizează în 

comunicat. De asemenea, Consiliul Local subliniază că toate celelalte date vehiculate pe această temă nu sunt 

adevărate și a îndemnat ca populația să aibă încredere doar în informațiile oficiale primite din surse de încredere. 

Anterior se anunțase că peste 500 de persoane au murit în Mariupol doar săptămâna trecută. Amintim că, pe 14 

martie, aproximativ 160 de mașini cu cetățeni ucraineni la bord au reușit să părăsească orașul Mariupol, în timpul 

evacuării populației din orașul înconjurat de ruși. (www.rbc.ua - 15 martie) /vdraguta/avladucu 
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RBC: Explozii puternice s-au auzit în mai multe zone ale capitalei Ucrainei, Kiev 

RADOR (15 martie) - Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei a anunțat că explozii puternice s-au înregistrat 

în trei districte din capitala Kiev, în cursul nopții de luni spre marți, fiind vorba de mai multe zone ale capitalei, în 

urma atacurilor cu rachete ale invadatorilor ruși. La ora 3:45, la Kiev a existat o alarmă de atac aerian, care a fost 

anulată la șase dimineața, relatează RBC-Ucraina cu referire la canalul oficial de Telegram al Administrației de 

Stat a orașului Kiev și a Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei. Explozii puternice au fost auzite de locuitorii 

din zonele sudice ale capitalei atât de pe malul stâng, cât și drept al fluviului Nipru. Din cauza valului de explozii, 

au fost distruse geamurile unor blocuri. Angajații Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei au primit apeluri 

telefonice de la locuitorii a trei districte din Kiev despre explozii produse în capitală. ''Kiiv Dvij'' a publicat imagini 

cu un incendiu produs într-o clădire rezidențială cu multe etaje, în urma bombardamentelor inamice. Totodată, din 

motive de securitate, locația nu este specificată - din motive de securitate și până la confirmarea oficială. De 

precizat că până în momentul de față nu există informații confirmate de polițiști și de echipele de salvare cu privire 

la cauzele exploziilor. Amintim că luni, 14 martie, invadatorii ruși au lansat un atac aerian asupra Uzinei Antonov 

din Kiev. Luni, în jurul orei 5:00, un obuz de artilerie a lovit o clădire cu nouă etaje din Kiev. Ca urmare, în 

apartamentele de etajele trei și patru a izbucnit un incendiu. (www.rbc.ua - 15 martie) /vdraguta/avladucu 

RBC: La Harkiv, un voluntar Help Army a murit, iar altul a fost rănit, în urma bombardamentelor 

RADOR (15 martie) - În orașul Harkiv, din Ucraina, un voluntar a murit, în urma bombardamentelor, iar 

altul, o tânără, a fost rănit. Luni, 14 martie, la Harkiv, mașina în care se aflau voluntari ai Help Army, în zona 

Parcului Gorki a fost atacată de invadatorii ruși. În urma atacului, un voluntar a fost grav rănit și a murit, iar altul 

a fost rănit, relatează RBC-Ucraina cu referire la ''Suspilne''. Potrivit voluntarului Angela Denisenko, un voluntar 

al Help Army, în vârstă de 26 de ani, a murit din cauza unor răni grave, iar colegul acestuia a fost rănit și se află 

acum în spital. De remarcat că, în cursul zilei de 14 martie, orașul Harkiv a fost din nou supus bombardamentelor 

de către trupele ruse. În oraș au fost anunțate în mod repetat alerte aeriene. În seara zilei de 14 martie, atacurile de 

rachete au distrus un supermarket din apropiere de Bulevardul Gagarin, centrul orașului și zona Pieței Centrale. 

Totodată, în zona Pieței Centrale a izbucnit un incendiu. Invadatorii ruși au bombardat și localitatea Melova din 

regiunea Harkiv, un incendiu a izbucnit într-un bloc de apartamente. (www.rbc.ua - 15 martie) /vdraguta/avladucu 

RBC: Culoare umanitare în cinci orașe din regiunea ucraineană Sumi 

RADOR (15 martie) - Șefului Administrației Regionale de Stat Sumi, Dmitro Jivițki, a anunțat deschiderea 

unor culoare umanitare, în cursul zilei de marți, în cinci orașe din regiune. În intervalul orar 09:00-21:00, vor fi 

evacuați civilii din orașele Sumi, Konotop, Șostka, Trostianeți și Lebedin. Anterior, Jivițki a comunicat că, 

începând cu 9 martie, aproximativ 44.000 de oameni au părăsit orașul Sumi. (www.rbc.ua - 15 martie) 

/sdan/avladucu 

RBC: Kiev: Bloc de locuințe cu zece etaje, lovit de un obuz lansat de forțele ruse 

RADOR (15 martie) - Serviciul pentru Situații de Urgență al Ucrainei a anunțat că, în urma atacurilor lansate 

de invadatorii ruși în dimineața de 15 martie, un obuz a lovit o clădire rezidențială de zece etaje din cartierul 

Podilsk din Kiev, declanșând un incendiu. O persoană a fost rănită. Un alt obuz a lovit o locuință privată cu două 

etaje din cartierul Osokorki, provocând un incendiu, însă nu au fost înregistrate victime. (www.rbc.ua - 15 martie) 

/sdan/asalar 

SUSPILNE: Fox News a relatat că jurnalistul său, Benjamin Hall, a fost rănit lângă Kiev 

RADOR (15 martie) - Fox News a anunțat că jurnalistul său Benjamin Hall, corespondent al Fox News, a 

fost rănit, în timp ce relata despre războiul din Ucraina. Acesta se afla în apropiere de capitala Kiev. Anunțul a 

fost făcut chiar de CEO-ul Fox News, Suzanne Scott. ''Ben este internat în spital și echipele noastre de pe teren 

lucrează pentru a colecta informații suplimentare, pe măsură ce situația se modifică într-un ritm alert'', a declarat 

directorul general al Fox News, Suzanne Scott, într-un comunicat. Scott a mai precizat că, în momentul de față, 

postul tv dispune de puține informații despre starea jurnalistului. CEO-ul Fox News, Suzanne Scott, a mai subliniat 

că siguranța echipei de jurnaliști aflată în Ucraina și în regiunile învecinate este o prioritate pentru postul tv. 
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''Acesta este un moment serios pentru toți jurnaliștii care își riscă viața în fiecare zi pentru a relata din zona de 

război'', a adăugat oficialul Fox News. Luni, 14 martie, procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a anunțat 

că Benjamin Hall a suferit o fractură fragmentară a membrelor inferioare și se află la terapie intensivă sub 

supraveghere medicală. Potrivit acesteia, jurnalistul nu se afla într-o unitate militară atunci când a fost grav rănit. 

Hall relata despre războiul din Ucraina și despre luptele duse la Kiev, pe care forțele ruse încearcă să-l încercuiască 

și să-l captureze de săptămâni întregi. El este tatăl a trei fetițe mici. (www.suspilne.media.ua - 15 martie) 

/vdraguta/avladucu 

UKRAINSKA PRAVDA: Cel puțin zece morți în urma atacurilor rusești de la Cernihiv 

RADOR (15 martie) - Cel puțin zece oameni au murit la Cernihiv, în urma atacurilor lansate, luni, de trupele 

de ocupație ruse - potrivit Procuraturii Generale din Ucraina. De asemenea, au fost avariate clădirea Universității 

Naționale Politehnice din Cernihiv, o piață alimentară, mai multe clădiri rezidențiale, o stație de pompare a apei, 

o clădire de birouri și patru vehicule. Parchetul ucrainean a demarat o anchetă pentru încălcarea legilor și regulilor 

războiului, precum și pentru crimă cu premeditare. (www.pravda.com.ua - 15 martie) /sdan/avladucu 

RADOR: 19 morți în urma atacului lansat de ruși asupra turnului de televiziune din Rivne 

RADOR (15 martie) - Bilanțul persoanelor decedate în urma atacului lansat de ruși, luni, asupra turnului de 

televiziune din Rivne a crescut de la nouă la 19 - potrivit unui mesaj postat de televiziunea Suspilne pe contul său 

de Telegram. Anterior, administrația regională a raportat că nouă persoane au murit și alte nouă au fost rănite după 

ce rachete rusești au lovit turnul televiziunii din Rivne și clădirile administrative din apropierea acestuia. Potrivit 

șefului administrației militare regionale, Vitali Koval, numărul răniților a rămas neschimbat. /sdan/avladucu 

BBC: Numărul refugiaților ucraineni care nu au unde să meargă în afara țării crește tot mai mult 

RADOR (15 martie) - Agențiile umanitare susțin că numărul refugiaților ucraineni care nu au nicio rudă în 

afara țării, care nu au unde să meargă și care sunt profund traumatizați crește tot mai mult. Un grup de organizații 

umanitare britanice a afirmat de asemenea că numeroși copii singuri fug din calea luptelor. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 15 martie, ora 9:00) /aionita/avladucu 

UKRAINSKA PRAVDA: Rușii au atacat un internat, un spital și trei școli din Rubijne: Patru 

persoane au decedat 

RADOR (15 martie) - Invadatorii ruși au distrus, în orașul Rubijne, un internat pentru copii cu deficiențe de 

vedere, un spital și trei școli, patru persoane fiind ucise în urma bombardamentelor - transmite Ukrainska Pravda. 

"În Rubijne, inamicul a distrus internatul Kriștalik, destinat persoanelor cu deficiențe de vedere, spitalul orașului, 

trei școli și alte 'obiective militare'. Patru oameni au fost uciși în bombardamente" - a menționat șeful administrației 

militare regionale Lugansk, Serhi Gaidai. De asemenea, au fost semnalate case incendiate în orașele Popasnaya, 

Rubijne și Severodonețk, iar pe străzi au fost observate mai multe obuze neexplodate. (www.pravda.com.ua - 15 

martie) /sdan/lbadiu 

KORRESPONDENT: Doi morți în urma unor atacuri aeriene lansate de ruși asupra cartierului 

Sviatoșinsk din Kiev 

RADOR (15 martie) - Două clădiri cu mai multe etaje din cartierul Sviatoșinsk din Kiev au fost avariate, în 

urma atacurilor lansate de ruși în noaptea de luni spre marți - potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență 

al Ucrainei. Un obuz a avariat ușor o clădire de locuințe cu nouă etaje, declanșând incendii locale, la unele etaje. 

Un alt obuz a lovit o clădire de locuințe cu 16 etaje, provocând distrugeri semnificative, urmate de incendii de la 

etajele 1 până la etajul 16. Au fost găsite cadavrele a două persoane, în timp ce alte 35 de persoane au fost salvate. 

Ziarul Korrespondent amintește că, anterior, autoritățile din Kiev au raportat că un obuz rusesc a lovit o clădire cu 

zece etaje din cartierul Podil, precum și o casă privată din cartierul Osokorki. (www.korrespondent.net - 15 martie) 

/sdan/atataru 
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KORRESPONDENT: Nouă culoare umanitare deschise în patru regiuni din Ucraina 

RADOR (15 martie) - Vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk a anunțat, marți, că în Ucraina au fost 

deschise nouă culoare umanitare pentru evacuarea civililor din zonele afectate de ostilități. Potrivit oficialului, vor 

fi organizate evacuări în regiunile Kiev, Donețk, Sumi și Harkiv, pe următoarele rute: Mariupol - Berdiansk; 

Bohdanivka și Novobohdanovka - Brovari; Bobrik - Brovari; Sumi, Trostianeț, Lebedin, Șostka și Konotop - 

Poltava. De asemenea, vor fi evacuați și locuitorii satului Oskol din regiunea Harkiv. Vereșciuk a adăugat că părțile 

mai lucrează la deschiderea unui culoar umanitar în Ivankiv, regiunea Kiev. (www.korrespondent.net - 15 martie) 

/sdan/lbadiu 

UNIAN: Primarul din Enerhodar susține că ocupanții ruși atacă populația civilă: "Este o anarhie 

totală" 

RADOR (15 martie) - Primarul din Enerhodar, Dmitro Orlov, susține că invadatorii ruși care au ocupat 

orașul atacă populația civilă. De asemenea, potrivit edilului, ocupanții au oprit sistemul de avertizare a populației 

în caz de pericol sau amenințare aeriană. "Nu avem cum să aflăm ce, când și unde se întâmplă. Ocupanții circulă 

prin oraș în timpul zilei, verifică mașinile, sparg geamurile, dacă acestea sunt fumurii, fură dispozitive mobile. 

Există deja cazuri de atacuri asupra civililor. Este o anarhie totală" - a acuzat primarul. Orlov a mai mențiobat că, 

în pofida faptului că Enerhodarul se află de 11 zile sub ocupația trupelor ruse, în oraș există căldură, energie 

electrică și apă. De asemenea, potrivit primarului, populația locală a primit ajutoare umanitare. În plus, Orlov a 

subliniat că starea de spirit a localnicilor din Enerhodar nu s-a schimbat. "Poziția lor patriotică este și mai solidă, 

pentru că vedem ce fel de oameni sunt invadatorii și vede ceea ce fac. Sperăm că vom câștiga mai repede, vom 

restabili toate lucrurile și vom reveni la viața normală" - a conchis Orlov. (www.unian.net - 15 martie) /sdan/atataru 

RBC: Interdicție de circulație în Kiev, până pe 17 martie 

RADOR (15 martie) - Primăria Kievului a anunțat o interdicție de circulație începând cu 15 martie, de la 

ora 20:00 și până pe 17 martie, la ora 07:00. "Interdicție de circulație la Kiev, din 15 martie, de la 20:00, până pe 

17 martie, la ora 07:00" - a scris pe o rețea socială primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko. Acest lucru 

înseamnă că va fi interzisă circulația persoanelor fără un permis special. Oamenii vor putea ieși din casă doar 

pentru a merge în adăpost, atunci când va fi cazul. "De aceea, cer tuturor locuitorilor din Kiev să se pregătească 

pentru faptul că vor trebui să stea acasă două zile sau, la un semnal de alarmă, să meargă în adăpost" - a subliniat 

Kliciko. (www.rbc.ua - 15 martie) /sdan/asalar 

24 KANAL: Trupele ruse au lansat două rachete asupra aeroportului din Dnipro 

RADOR (15 martie) - Invadatorii ruși au atacat cu rachete aeroportul din Dnipro, în noaptea de luni spre 

marți - potrivit șefului Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko. Oficialul a 

precizat că pista de aterizări a fost distrusă, iar terminalul a fost avariat. Trupele ruse au lansat două rachete în 

timpul atacului respectiv. (www.24tv.ua - 15 martie) /sdan/asalar 

KORRESPONDENT: Aproape 100 de copii ucraineni au fost uciși de trupele ruse, de la începutul 

invaziei 

RADOR (15 martie) - Procuratura Generală a Ucrainei a transmis, marți, că, de la începutul invaziei, trupele 

ruse au ucis 97 de copii ucraineni, în timp ce alți peste 100 de copii au fost răniți. Potrivit parchetului ucrainean, 

cele mai multe astfel de cazuri au fost înregistrate în regiunile Kiev, Harkiv, Donețk, Cernihiv, Sumi, Herson, 

Mikolaiv și Jitomir. "În fiecare zi, cel puțin cinci copii mor în bombardamente" - a remarcat parchetul ucrainean. 

De asemenea, de la începutul invaziei, trupele ruse au bombardat peste 400 de instituții de învățământ, dintre care 

59 au fost complet distruse. Cele mai multe astfel de distrugeri au fost semnalate în regiunile Donețk - 119, Harkiv 

- 50, Mikolaiv - 30, Sumi - 28, Kiev - 35, Herson - 21 și în capitala Ucrainei - 24. "Au mai fost bombardate 11 

instituții medicale și trei centre de reabilitare, inclusiv pentru copii cu dizabilități" - se mai arată în comunicatul 

Procuraturii Generale a Ucrainei. (www.pravda.com.ua - 14 martie) /sdan/avladucu 
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KORRESPONDENT: Fațada unei stații de metrou din Kiev, distrusă de atacuri lansate de ruși 

RADOR (15 martie) - Un bombardament al forțelor ruse a distrus fațada stației de metrou "Lukianivska" 

din Kiev - transmite, marți, ziarul Korrespondent. De asemenea, au fost avariate mai multe clădiri de birouri și 

locuințe din împrejurimi. În noaptea de luni spre marți, la Kiev a fost activată alarma de raid aerian, după care mai 

multe explozii au fost semnalate în diferite cartiere ale capitalei ucrainene. (www.korrespondent.net - 15 martie) 

/sdan/atataru 

TASS: MAE al Kazahstanului a acordat ajutor pentru peste 800 de cetățeni, care au dorit să 

părăsească Ucraina 

RADOR (15 martie) - Ministerul Afacerilor Externe al Kazahstanului a acordat asistență pentru peste 800 

de cetățeni, care au dorit să părăsească Ucraina. 726 de persoane au plecat în Polonia, iar restul în alte țări din 

Europa de Est. Angajații Ministerului Afacerilor Externe al Kazahstanului au oferit asistență pentru 822 de cetățeni 

care au părăsit teritoriului Ucrainei, a anunțat marți Serviciul de presă al MAE al Kazahstanului. "Până în 

momentul de față, diplomații kazahi au acordat asistență pentru a părăsi Ucraina pentru 822 de cetățeni ai 

Republicii Kazahstan, dintre care 726 de persoane au plecat în Polonia, iar restul în Republica Moldova, România, 

Ungaria și Slovacia", se specifică în comunicatul MAE kazah. Potrivit Ministerului kazah de Externe, pe 15 martie, 

a fost efectuat al cincilea zbor de evacuare cu 89 de cetățeni kazahi, din orașul polonez Katowice. 587 de cetățeni 

ai republicii au ajuns în Kazahstan în același mod. ''În prezent, nu există cetățeni ai statului nostru în Katowice sau 

care doresc să traverseze granița ucraineano-polonă. Sunt trei compatrioți de-ai noștri la punctul de evacuare din 

Harkiv. Există un cetățean în orașul Sumi, cu care există un contact menținut în permanență'', a specificat 

ministerul. Potrivit MAE din Nur-Sultan, 18 cetățeni din Kazahstan se află în continuare în Mariupol. ''Din cauza 

întreruperii furnizării energiei electice și a comunicațiilor telefonice, nu este posibilă menținerea legăturii cu ei'', 

a precizat ministerul. MAE a mai anunțat că 51 din 57 de camioane, tiruri cu numele de înregistrare ale 

Kazahstanului. au părăsit deja teritoriul Ucrainei, restul primesc asistența necesară. (Agenția de presă TASS - 15  

martie) /vdraguta/atataru 

REUTERS: Regiunea Cernihiv emite avertisment național de raid aerian 

RADOR (15 martie) - Regiunea Cernihiv din nordul Ucrainei a emis marți un avertisment pentru întreaga 

țară de atacuri aeriene, sfătuind cetățenii să se adăpostească. Nu a fost clar imediat dacă alte regiuni au emis 

avertismente similare pentru noi atacuri aeriene din partea forțelor ruse care au început să atace Ucraina pe 24 

februarie. "Atenție. Raid aerian ÎNTREAGA UCRAINA! Adăpostiți-vă!", era avertismentul distribuit online. 

(REUTERS - 15 martie, ora 12:48) /aionita/atataru 

UNIAN: "Apărătorii Ortodoxiei" - Trupele ruse au distrus și avariat aproape 30 de lăcașuri de 

cult din Ucraina 

RADOR (15 martie) - Invadatorii ruși au distrus și avariat cel puțin 28 de biserici, moschei și sinagogi în 

șase regiuni ale Ucrainei - potrivit unui raport publicat, marți, de Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică 

și Libertate de Conștiință. Documentul arată că, în timp ce propagandiștii Kremlinului își acoperă cu cinism 

ambițiile imperiale vorbind despre "apărarea Ortodoxiei", atacurile agresive ale trupelor ruse distrug bisericile 

ortodoxe și alte sanctuare ale comunităților religioase din Ucraina. "Cel puțin 28 de clădiri cu semnificație 

spirituală (fără a număra clădirile adiacente) au fost deja distruse sau avariate în cel puțin șase regiuni ale Ucrainei: 

Kiev, Donețk, Jitomir, Lugansk, Harkiv și Cernihiv. Marea majoritate dintre acestea sunt biserici ortodoxe" - se 

arată în raport. În cursul zilei de luni, de exemplu, obuze rusești au căzut pe teritoriul Seminarului Teologic 

Evanghelic Ucrainean din Kiev, avariind sediul și clădirile adiacente. Seminarul a fost înființat în 1992 pentru 

pregatirea personalului deservent din Ucraina, Azerbaidjan, Armenia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Tadjikistan, 

Uzbekistan, Belarus, Republica Moldova și Rusia. 

Pe 12 martie, în timpul bombardamentelor din Sviatohirsk (regiunea Donețk), care este locuit exclusiv de 

civili, mănăstirea din oraș a fost parțial distrusă. În aceeași zi, o biserică ortodoxă ucraineană din orașul Volnovaha, 

regiunea Donețk, a fost distrusă ca urmare a bombardamentelor rusești. În noaptea de 11 spre 12 martie, în urma 

atacurilor lansate de invadatorii ruși, a fost avariată o biserică ortodoxă din satul Piatihatka, regiunea Harkiv. Pe 
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10 martie, a fost avariată o biserică ortodoxă din satul Motișce, regiunea Kiev, iar un alt bombardament a distrus 

parțial Catedrala Nașterii Domnului din Severodonețk. Raportul mai notează că, pe 9 martie, o explozie provocată 

de un atac cu rachetă lansat de ruși asupra orașului Harkiv a distrus ferestrele sinagogii Comunității Evreiești Unite 

din Ucraina. Sinagoga a fost construită în 1913 și, la acea vreme, era una dintre cele mai mari din Europa. Ca 

urmare a bombardamentelor din 7 martie, clădirile Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului din Cernihiv, ctitorită 

în anul 1069, au fost avariate, iar în satul Zavorici, regiunea Kiev, a luat foc biserica Sfântul Gheorghe, construită 

în 1873. De asemenea, a fost distrusă o biserică veche de 160 de ani din satul Viazivka, regiunea Jitomir. Pe 1 

martie, la Harkiv, o rachetă rusească a lovit clădirea Arhidiecezei Romano-Catolice din Ucraina. De asemenea, au 

fost avariate moscheea și clădirile adiacente din orașul Konstantinivka, regiunea Donețk. (www.unian.net - 15 

martie) /sdan/atataru 

RBC: Invadatorii ruși au bombardat trei blocuri de locuințe din orașul Harkiv 

RADOR (15 martie) - Trupele de ocupație ruse au tras asupra a trei clădiri rezidențiale cu cinci etaje din 

orașul Harkiv. Într-una dintre acestea au fost distruse apartamentele situate între etajele 3 și 5. "Pe 15 martie, în 

jurul orei 11:00, la Harkiv, în urma bombardamentelor, au fost avariate trei blocuri rezidențiale cu cinci etaje, într-

unul dintre acestea fiind distruse apartamente de la etajele 3, 4 și 5. Echipele de urgență au salvat 21 de persoane, 

iar 12 persoane au fost evacuate" - a precizat Serviciul pentru Situații de Urgență al Ucrainei. (www.rbc.ua - 15 

martie) /sdan/atataru 

BBC: La Kiev vor fi instituite restricții de circulație, din noaptea aceasta până joi dimineață 

RADOR (15 martie) - Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că în capitala ucraineană vor fi impuse 

restricții de circulație din această noapte până joi dimineață, după ce mai multe clădiri rezidențiale au fost lovite 

de artileria rusă. Linia frontului nu este foarte departe de Kiev; se pot auzi tirurile de artilerie ale forțelor ucrainene, 

care bombardează pozițiile rusești. În ultimele zile, mai multe clădiri rezidențiale din Kiev au fost lovite de obuze 

și există foarte multe speculații cu privire la intențiile militarilor ruși de a face acest lucru, pentru că principalul 

oraș ucrainean are o importanță simbolică semnificativă și pentru ei, cu toate bisericile sale ortodoxe și clădirile 

istorice de acolo. Cu toate acestea, distrugerile din oraș sugerează faptul că armata rusă este dispusă să recurgă la 

forță brută pentru a ocupa Kievul. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 15 martie, ora 14:03) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Aproximativ 2.000 de mașini au putut ieși din orașul ucrainean asediat Mariupol 

RADOR (15 martie) - Aproximativ 2.000 de mașini au reușit să părăsească orașul ucrainean asediat 

Mariupol și alte 2.000 așteaptă să plece, a menționat marți consiliul orășenesc într-o postare online. "De la ora 

14:00 (12:00 GMT), se știe că 2.000 de mașini au părăsit Mariupol", se arată în comunicat. (REUTERS - 15 martie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: Mai multe autobuze pregătite pentru evacuarea civililor din Sumi, Ucraina 

RADOR (15 martie) - Peste 70 de autobuze sunt pregătite în orașul asediat Sumi din nord-estul Ucrainei 

pentru a evacua civilii care s-au adunat în vederea unei operațiuni de "trecere în siguranță", pe care Crucea Roșie 

speră să o înceapă marți - a declarat un purtător de cuvânt. "Oamenii s-au adunat, sperăm că va merge și mai 

departe conform planului" - a declarat pentru Reuters, la Geneva, Ewan Watson, purtătorul de cuvânt al 

Comitetului Internațional al Crucii Roșii. "Sperăm cel puțin să începem această operațiune astăzi". Anterior, dl 

Watson afirma în cursul unui briefing ONU, la Geneva, că CICR și Crucea Roșie Ucraineană speră să organizeze 

evacuarea a două convoaie de aproximativ 30 de autobuze într-o zonă sigură. (REUTERS - 15 martie) 

/opopescu/cvanatoru 

REUTERS: Oficiali din Ucraina afirmă că au fost găsite șapte cadavre după un atac aerian de 

duminică asupra unei școli 

RADOR (15 martie) - Șapte cadavre au fost găsite sub ruinele unei școli din regiunea Mikolaiv din sudul 

Ucrainei, după ce clădirea a fost lovită în cursul unui atac aerian rusesc, duminică dimineață, a anunțat marți 
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serviciul de urgență ucrainean. Trei răniți au fost scoși de sub dărâmături, se arată într-un comunicat. Operațiunile 

de căutare și salvare de la fața locului s-au încheiat. (REUTERS - 15 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Aproape 100 de copii au murit de la începutul invaziei rusești, a spus președintele 

ucrainean 

RADOR (15 martie) - Aproape o sută de copii au murit în războiul care a urmat invadării Ucrainei de către 

Rusia, le-a spus marți președintele Volodimir Zelenski parlamentarilor canadieni. Orașul Mariupol, din sudul 

Ucrainei, a rămas fără mijloace de comunicare și aproape fără mâncare, a declarat dl Zelenski în cursul unui discurs 

virtual adresat legiuitorilor canadieni. El a adăugat că de la începutul războiului a fost raportată moartea a 97 de 

copii. (REUTERS - 15 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Un cameraman de Fox News a fost ucis în Ucraina 

RADOR (15 martie) - Cameramanul Pierre Zakrzewski de la Fox News a fost ucis în Ucraina, după ce 

vehiculul în care călătorea a fost lovit de un proiectil - a comunicat postul american pe site-ul său. Domnul 

Zakrzewski îl însoțea pe un alt jurnalist de la Fox News, Benjamin Hall, luni, când au fost atacați în apropierea 

capitalei Kiev, potrivit unui videoclip de pe site. Benjamin Hall se află în spital. (REUTERS - 15 martie) 

/opopescu/cvanatoru 

UKRAINSKA PRAVDA: Două localități din regiunea Odesa, vizate de atacuri ale armatei ruse 

RADOR (15 martie) - Șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Maksim Marcenko, a declarat că 

experți militari independenți au reperat prin satelit trei grupuri de 14 nave de război ale flotei ruse navigând spre 

Odesa, iar în seara de 15 martie autoritățile ucrainene au confirmat că au avut loc atacuri soldate cu doi răniți - 

transmite Ukrainska Pravda. Potrivit lui Marcenko, în dimineața de 15 martie, rușii au lansat atacuri cu rachete 

asupra uneia dintre localitățile din regiunea Odesa, rănind două persoane. În jurul orei 14:00, invadatorii ruși au 

tras focuri de artilerie asupra unei alte localități din regiune. Potrivit lui Marchenko, rușii au lansat aproximativ 90 

de proiectile. (www.pravda.com.ua - 15 martie) /sdan/schelaru 

KORRESPONDENT: Trupele ruse au lansat atacuri în nordul capitalei ucrainene 

RADOR (15 martie) - Invadatorii ruși au atacat, din nou, capitala ucraineană, marți seară fiind semnalate 

bombardamente în cartierul Vinohradar. "Fasciștii ruși au atacat microraionul Vinohradar" - a scris pe Telegram 

Anton Gherașcenko, un consilier din Ministerul de Interne al Ucrainei. Pe rețelele de socializare, au fost postate 

mai multe înregistrări video cu incendii de amploare izbucnite în urma atacurilor lansate de ruși la Kiev. 

(www.korrespondent.net - 15 martie) /sdan/gpodea 

UKRAINSKA PRAVDA: Regiunea Lugansk: Autobuz cu civili evacuați din Rubijne, atacat de 

trupele ruse 

RADOR (15 martie) - Trupele ruse au atacat, marți, un autobuz de evacuare care transporta civili din orașul 

Rubijne, regiunea Lugansk - a scris pe Telegram șeful administrației militare regionale, Serhi Gaidai. "Voluntarii 

ne-au ajutat să scoatem oamenii din Rubijne. 200 de persoane au rămas în oraș, unde au loc constant 

bombardamente" - a adăugat Gaidai. Oficialul a precizat că, în cele din urmă, autobuzul a ajuns în 

Novozolotarivka. Pe de altă parte, Gaidai a menționat că evacuarea programată să aibă loc miercuri este sub semnul 

întrebării. (www.pravda.com.ua - 15 martie) /sdan/gpodea 

RBC: Peste 20.000 de oameni au părăsit Mariupolul în cursul zilei de marți 

RADOR (15 martie) - Șeful adjunct al cancelariei prezidențiale ucrainene, Kirillo Timoșenko, a declarat că 

invadatorii ruși nu încetează atacurile asupra orașului Mariupol. De asemenea, potrivit acestuia, trupele ruse 

împiedică aprovizionarea orașului cu alimente și medicamente. În cursul zilei de marți, peste 20.000 de civili au 

părăsit orașul printr-un culoar umanitar. Potrivit lui Timoșenko, acești peste 20.000 de oameni au plecat din oraș 

cu mașinile personale. Din 4.000 de mașini, 570 au ajuns deja în Zaporijjia. (www.rbc.ua - 15 martie) /sdan/cpodea 
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KORRESPONDENT: Militarii ruși au ucis trei adolescenți ucraineni, în regiunea Cernihiv 

RADOR (15 martie) - Procuratura Generală a Ucrainei a comunicat, marți, că militarii ruși au împușcat trei 

adolescenți în regiunea Cernihiv. "A fost declanșată o anchetă pentru încălcarea legilor și regulilor războiului și 

pentru crimă cu premeditare. Pe 14 martie 2022, în satul Mohnatin, militarii statului agresor au împușcat trei tineri. 

Doi dintre cei decedați aveau 17 ani, iar celălalt avea 19 ani" - se arată în comunicat. Anterior, ziarul Korrespondent 

a scris că, la Vorzel, invadatorii ruși au împușcat un fizician ucrainean. Vasili Kladko avea 65 de ani și era director 

adjunct al Institutului de Fizică a Semiconductorilor. (www.korrespondent.net - 15 martie) /sdan/lalexandrescu 

REUTERS: Încă un jurnalist al canalului de televiziune Fox News a fost ucis în Ucraina 

RADOR (15 martie) - Un al doilea jurnalist al canalului de televiziune american Fox News a fost ucis în 

Ucraina, în timpul aceluiași incident ce a dus la decesul unui cameraman al Fox News, când mașina în care se afla 

a fost lovită de un proiectil, a anunțat, marți, postul TV. Oleksandra "Sașa" Kuvșinova, care era consultant liber 

profesionist pentru Fox News, a fost ucisă alături de cameramanul Pierre Zakrzewski, a adăugat rețeaua de 

televiziune. (REUTERS - 15 martie, ora 22:12) /mbrotacel/cpodea 

BBC: Peste trei milioane de ucraineni și-au părăsit țara din cauza războiului, aproape jumătate 

fiind copii (ONU) 

RADOR (15 martie) - Organizația Națiunilor Unite afirmă că peste trei milioane de ucraineni au părăsit țara 

până acum, din cauza războiului - aproape jumătate dintre aceștia fiind copii. Agenția ONU pentru copii, UNICEF, 

afirmă că, în fiecare secundă, un copil ucrainean devine refugiat. De asemenea, numeroase persoane sunt 

strămutate intern, pe teritoriul Ucrainei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 15 martie, ora 22:00) /mbrotacel/cpodea 

RRA: Mai puțin de 10% din ucrainenii ajunși în România au solicitat azil 

RADOR (15 martie) - Peste 13.000 de ucraineni au intrat doar ieri în România, fugind din calea războiului. 

Potrivit Poliției de Frontieră, aproximativ 425.000 de ucraineni au ajuns până acum în țara noastră; mai puțin de 

10% au solicitat azil. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 15 martie, ora 10:02) /lbadiu 

RRA: Precizări ale Ministerului Familiei privind situația copiilor ucraineni aflați în sistemul de 

protecție din România 

RADOR (15 martie) - Dintre cei 460 de copii ucraineni care au intrat în România neînsoțiți sau provenind 

din centre de plasament, doar 168 se mai află în sistemul de protecție specială de la noi din țară. Ministerul Familiei 

precizează că situația acestor copii, din punct de vedere juridic, este clarificată doar de autoritățile din țara vecină, 

în conformitate cu legislația proprie și orice demers privind o posibilă adopție poate fi inițiat exclusiv de autoritățile 

ucrainene. Statul român este obligat să le asigure protecția până la reîntoarcerea în siguranță în țara lor, ne-a 

transmis reporterul Petruța Dinu. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 15 martie, ora 14:00) /dsirbu 

RADOR: Radio România, prima sursă de informare privind conflictul din Ucraina 

RADOR (15 martie) - Radio România își asumă în această perioadă dificilă, în contextul internațional grav 

generat de declanșarea războiului din Ucraina, statutul de principală sursă de știri importante, verificate, în timp 

real pentru toți ascultătorii din România și din afara ei. 

Demersurile onair, online și offair ale Societății Române de Radiodifuziune, întreprinse încă din prima zi a 

conflictului ruso-ucrainean, sunt o dovadă în plus a responsabilității îndeplinirii misiunii publice și respectului 

acordat tuturor ascultătorilor postului public de radio. 

Pentru facilitarea accesului la informații în limba ucraineană a cetățenilor ucraineni refugiați sau care 

tranzitează România, dar nu numai: 

• Posturile Radio România ce acoperă zonele de graniță - Radio Sighet, Radio Iași și Radio Constanța, dar 

și Radio Chișinău - difuzează zilnic 3 buletine de știri realizate de Radio România Internațional în limba 

ucraineană, după următorul program: Constanța și Iași - 9:00, 14:00 și 18:00, Sighet - 6:00, 11:00 și 14:00, 

Chișinău - 10:00, 15:00 și 20:00. Radio Sighet difuzează, de luni până vineri, emisiuni ce conțin informații 
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relevante și mesaje ale cetățenilor ucraineni care au trecut granița în România. La acestea se adaugă informațiile 

pentru refugiați inserate în emisiunile regionale în limba ucraineană: Radio Cluj - în fiecare duminică, în intervalul 

orar 7:00-7:20, Radio Timișoara duminica, 18:00-19:00, Radio Resița, luni, 20:15-20:45, Radio Iași, joi, 20:30-

21:00. 

• Radio România Internațional difuzează pe unde scurte, pe Internet livestream și on demand pe site-ul 

www.rri.ro și pe Soundcloud, 3 emisiuni în limba ucraineană, la orele 18:00, 20:00 și 22:00, de câte 26 de minute 

pe zi, cu focus pe comunitățile de români din Ucraina și pe comunitățile de ucraineni din România, una dintre 

emisiuni fiind redifuzată de Radio Cernăuți. 

• Streaming-ul radioului public ucrainean este accesibil pe site-urile Radio România și Rador, 

http://www.srr.ro, http://rador.ro. 

Pentru corecta și imediata informare a publicului: 

• Începând de joi 24 februarie, Radio România Actualități poate fi recepționat, pe timpul nopții, și pe 

frecvența de unde lungi 153 (Bod). 

• Pentru utilizatorii rețelelor sociale, Radio România Actualități a creat, pe pagina de Facebook, o linie live 

ce prezintă în timp real, 24/24, evoluția situației din Ucraina. La realizarea acestui stream video contribuie, pe 

lângă RRA, toate posturile regionale ale Societății Române de Radiodifuziune. 

• De la începutul conflictului, postul public de radio a suplimentat numărul de corespondenți locali din 

zonele apropiate graniței cu Ucraina și a trimis jurnaliști la Cernăuți și Ismail. Acestora li se adaugă corespondenții 

Radio România Actualități de la Moscova, Roma, Tel Aviv, Paris, Londra, Valencia, Barcelona, Helsinki. 

• Agenția de presă Rador monitorizează zilnic și transmite în flux știri din peste 200 de surse străine. 

• Rador a introdus pe site-ul www.rador.ro rubrica în limba engleză Romania for Ukraine, unde sunt 

valorificate știrile transmise de posturile regionale. 

Campaniile și proiectele speciale de solidaritate cu poporul ucrainean ale radioului public, lansate încă din 

primele zile de conflict, au atras imediat atenția internațională, fiind preluate și promovate onair și online pe 

retelele EBU, ABU si URTI, ajungând astfel în peste 150 țări din Europa și Asia-Pacific: 

• Rugă pentru pace, proiectul inițiat de Radio România Cultural și preluat de majoritatea instituțiilor de 

cultură din România și Republica Moldova - teatre, opere, filarmonici, muzee, cinematografe, librării este un apel 

al postului public de radio la solidaritate, empatie și compasiune față de tragedia războiului din Ucraina. Mesajul 

a fost transmis de poeta Ana Blandiana, care a citit un scurt fragment din prefața cărții "Ultimii martori", a 

scriitoarei născută în Ucraina, câștigătoare a Premiului Nobel pentru Literatură, Svetlana Aleksievici. 

• Stop războiului din Ucraina - Odă pentru pace, inițiativa postului Radio România Muzical, în cadrul căreia 

peste 50 posturi de muzică clasică membre EBU (European Broadcasting Union) au difuzat integral sau fragmentar 

Simfonia a IX-a de Beethoven. "Prin inițiativa Radio România de a avea o transmisie comună a unui număr 

semnificativ de canale de muzică clasică, organizațiile radio EBU dovedesc încă o dată puterea muzicii de a aduce 

confort, compasiune și sprijin. Să construim o multitudine de legături între oameni, ascultători de radio și muzicieni 

din jurul lumii, stă în continuare la baza valorilor noastre de serviciu public", a declarat Jean Philip De Tender, 

Director general adjunct și Director media al EBU. 

• Solidari cu Ucraina - împreună pentru mame și copii și Radio Iași pe frecvența solidarității sunt două 

campanii umanitare de strângere de donații inițiate și derulate de Radio Reșița și Radio Iași. 

• Campania de donare de sânge inițiată de Guvernul României este susținută de posturile radioului public. 

/cspiru/atataru 

RRA: Program special online pentru refugiații din Ucraina, lansat de Guvernul Marii Britanii 

RADOR (15 martie) - Guvernul Marii Britanii a lansat ieri un program special online pentru refugiații din 

Ucraina. Aceștia vor putea trăi și munci în Regatul Unit până la trei ani și vor avea acces deplin la toate serviciile 

publice, printre altele la ajutoare sociale și la asistență medicală. Autoritățile britanice oferă fiecărei familii care 

dorește să găzduiască refugiați 350 de lire pe lună, iar bisericile și organizațiile neguvernamentale îi vor putea 

găzdui și întreține. Guvernul central va ajuta și consiliile locale, care vor primi o suplimentare la buget de peste 

10.000 de lire sterline pentru fiecare refugiat, a transmis corespondenta RRA la Londra, Aura Neag. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 15 martie, ora 1:02) /dstanesc 
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BBC: Guvernul britanic a deschis un site pe care ucrainenii pot cere vize online 

RADOR (15 martie) - Guvernul britanic a deschis un site web unde ucrainenii pot cere vize online, în loc 

să caute un centru de depunere a cererilor. Criticii subliniază faptul că procesul de depunere a cererii nu este la fel 

de simplu ca cel oferit de majoritatea țărilor europene. Până în prezent, Marea Britanie a emis mai puțin de 10.000 

de vize, atrăgând acuzații din partea politicienilor din toate partidele potrivit cărora guvernul a lucrat prea lent și 

fără dorința de a ajuta. Afectat de critici, guvernul încearcă în prezent să facă mai ușor procesul de primire a vizelor 

pentru ucrainenii care au deja familii în Marea Britanie și încurajează britanicii să ajute ucrainenii care nu au rude 

în țară. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 15 martie, ora 7:00) /aionita/asalar 

BBC: Eforturi intense ale OMS de a ajuta refugiații ucraineni 

RADOR (15 martie) - Organizația Mondială a Sănătății își intensifică eforturile de a satisface nevoile a 

milioane de refugiați ucraineni și ale celor care și-au părăsit locuințele, dar care au rămas în țară. Un purtător de 

cuvânt al OMS din Lvov, Tarik Jasarevic, a afirmat că organismul OMS lucrează non-stop, pentru a menține lanțul 

de furnizare deschis și se concentrează în prezent asupra oferirii de ajutor civililor blocați în orașele din prima 

linie. "Punctele de ajutor din aceste zone sunt supuse unei presiuni uriașe, deoarece observă un număr tot mai mare 

de civili răniți de materiale explozibile, șrapnel, bucăți de sticlă. De asemenea, există zone în care este dificili 

accesul la spitale și centre medicale, din  cauza insecurității și din cauza daunelor aduse infrastructurii. Sunt de 

asemenea locuri care suferă din cauza lipsei de energie electrică", a declarat purtătorul de cuvânt al OMS. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 15 martie, ora 8:00) /aionita/atataru 

RTS: Serbia înlocuiește Rusia în turneul final al Cupei Davis 

RADOR (15 martie) - Federația Internațională de Tenis (ITF) a decis ca Rusia (deținătoarea titlului în 2022) 

să fie exclusă, din motive politice, din Cupa Davis, iar cei mai buni jucători de tenis ai Serbiei vor participa în 

acest an la turneul final, care va avea loc în luna septembrie. Înainte de această decizie, Serbia, "echipa cea mai 

bine plasată în semifinalele din 2021", primise deja un "white card" pentru a intra direct în faza finală, fără a mai 

trece prin calificări, iar acum locul Serbiei va fi luat de o altă națiune. În turneul de calificare participă Ecuador, 

România, Finlanda, Columbia, Canada, Slovacia, Ungaria, Norvergia, Japonia, Cehia și Austria. (www.rts.rs - 15 

martie) /rmihaj/avladucu 

REUTERS: În ultimele 20 de zile, câte 55 de copii ucraineni au devenit refugiați în fiecare minut 

(UNICEF) 

RADOR (15 martie) - 73.000 de copii ucraineni au devenit refugiați în ultimele 20 de zile, ceea ce înseamnă 

55 de copii pe minut sau aproape un copil pe secundă, a declarat un purtător de cuvânt al UNICEF. (REUTERS - 

15 martie, ora 12:06) /aionita/atataru 

BBC: Mai mult de 3 milioane de oameni, dintre care aproape jumătate copii, au părăsit până acum 

Ucraina, conform ONU 

RADOR (15 martie) - Conform unui bilanț ONU, mai mult de 3 milioane de ucraineni și-au părăsit până 

acum țara în urma invaziei ruse. Agenția ONU pentru Refugiați - UNHCR - a transmis că 1,8 milioane dintre 

aceștia se află în Polonia. Agenția ONU pentru copii, UNICEF, a comunicat la rândul său că aproape jumătate 

dintre refugiați sunt copii. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 15 martie, ora 14:04:30) /opopescu/dsirbu 

XXIII.5 Perspectiva de mediu 

RBC: Ucraina a restabilit alimentarea cu energie a Centralei Nucleare Cernobîl 

RADOR (15 martie) - Ucraina a restabilit alimentarea cu energie a Centralei Nucleare Cernobîl. Liniile de 

transport electric avariate de invadatorii ruși au fost reparate, relatează RBC-Ucraina cu referire la Agenția 

Internațională pentru Energie Atomică, AIEA. ''Ucraina a informat AIEA că alimentarea externă cu energie 

electrică a Centralei Nucleare de la Cernobîl a fost restabilită marți, după ce liniile de alimentare au fost din nou 
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deteriorate de către forțele de ocupație ruse'', a specificat AIEA într-un comunicat. Amintim că, pe 14 martie, 

invadatorii ruși au distrus din nou liniile electrice care alimentează Centrala Nucleară Cernobîl și orașul Slavutici. 

De menționat că directorul general al AIEA a solicitat invadatorilor ruși să elibereze Centrala Nucleară de la 

Cernobîl și angajații acesteia pentru funcționarea sigură și fiabilă a energiei nucleare. Războiul dintre Rusia și 

Ucraina continuă pentru a 20-a zi, relatează RBC-Ucraina. (www.rbc.ua - 15 martie) /vdraguta/asalar 

BBC: AIEA a fost informată că la Centrala de la Cernobîl a fost reluată alimentarea cu energie 

electrică 

RADOR (15 martie) - Agenția ONU pentru energie nucleară a comunicat că la Centrala de la Cernobîl a 

fost reluată furnizarea de energie electrică. AIEA a declarat că a fost informată de autoritățile ucrainene că centrala 

a fost conectată la o sursă externă de curent, după ce liniile de curent electric au fost avariate de luptele din 

apropiere. În același timp, operatorul nuclear ucrainean a acuzat Armata rusă că a detonat muniție la Centrala 

Nucleară Zaporijjia. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 15 martie, ora 9:00) /aionita/avladucu 

16 Martie (Miercuri) 

XXIV.1 Perspectiva politică 

BBC: Discuțiile de pace dintre Ucraina și Rusia sunt dificile, dar există speranța unui compromis 

(ministrul Serghei Lavrov)  

RADOR (16 martie) - Discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina „nu sunt ușoare”, dar există „speranța unui 

compromis”, consideră ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care adaugă că se ghidează după evaluările făcute 

de negociatorii ruși. "Ei spun că negocierile nu sunt ușoare din motive evidente. Dar, cu toate acestea, există o 

oarecare speranță de a ajunge la un compromis", notează Reuters, citându-l pe Lavrov, care a acordat un interviu 

publicației RBC. El susține că problemele nu sunt legate doar de neutralitatea și demilitarizarea Ucrainei, ci și de 

securitatea populației din estul Ucrainei - unde se află zonele Donețk și Lugansk controlate de rebeli. (bbc.com - 

16 martie, ora 11:30) /aboboc/ilapadat 

INTERFAX: Lavrov susține că există speranța unui compromis în negocierile cu Ucraina  

RADOR (16 martie) - Reprezentantul Rusiei la negocierile de pace cu Ucraina, Vladimir Medinski, a 

declarat că Federația Rusă se pronunță în favoarea transformării Ucrainei într-o țară pașnică și neutră. Ministrul 

rus de externe, Serghei Lavrov, susține că există speranța unui compromis în negocierile cu Ucraina, anunță 

Serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse. În negocierile purtate de Rusia și Ucraina 

există speranța unui compromis, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov. "Mă concentrez pe aprecierile 

făcute de negociatorii noștri. Aceștia afirmă că negocierile nu sunt ușoare, din motive evidente, dar, totuși, există 

o oarecare speranță pentru un compromis", a spus el într-un interviu acordat televiziunii RBC. Potrivit ministrului, 

''unii reprezentanți ai delegației ucrainene dau aceeași evaluare''. ''Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a 

făcut chiar el o serie de declarații interesante, nu cu mult timp în urmă'', a subliniat Lavrov. În special, el a amintit 

că președintele ucrainean a apreciat că pozițiile părților care participă la negocieri sunt ''mai realiste''. "Aceasta 

este o evaluare mai realistă făcută de domnul Zelenski referitor la ceea ce se întâmplă. Pentru că înainte de aceasta, 

evident, că el a făcut destule declarații de confruntare", a spus Lavrov. Pe 24 februarie, președintele rus Vladimir 

Putin a anunțat începerea unei ''operațiuni militare speciale'' în Ucraina. Țările occidentale au răspuns, impunând 

sancțiuni masive împotriva Rusiei. 

Pe 28 februarie au început negocierile între reprezentanții Rusiei și Ucrainei la granița ucraineano-belarusă. 

Consilierul șefului Oficiului Președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, a declarat că negocierile dintre 

delegațiile Ucrainei și Federația Rusă vor continua miercuri, 16 martie. (www.interfax.ru  - 16 martie) 

/vdraguta/ilapadat 
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BBC: Șeful serviciilor de spionaj din Rusia a declarat că soarta țării sale se decide în zilele 

următoare  

RADOR (16 martie) - Șeful agenției de informații externe din Rusia a declarat că soarta țării va fi decisă în 

zilele următoare. Serghei Narîșkin, care conduce SVR, a declarat într-un eveniment la Moscova că Rusia „trăiește 

acum un moment cu adevărat istoric, se decide soarta Rusiei, locul ei viitor în lume”. Discursul șefului serviciilor 

de spionaj s-a concentrat pe importanța suveranității, iar el le-a spus delegaților că „suveranitatea este o garanție a 

bunăstării și demnității cetățenilor noștri, acesta este viitorul copiilor noștri. În asemenea chestiuni, Rusia nu a dat 

înapoi niciodată și nu va da, pentru că altfel va înceta să mai fie Rusia”. (bbc.com - 16 martie, ora 12:50) 

/aboboc/ilapadat 

INTERFAX: Vladimir Medinski a declarat că Federația Rusă se pronunță în favoarea 

transformării Ucrainei într-o țară pașnică și neutră  

RADOR (16 martie) - Negocierile cu Ucraina decurg dificil, lent, dar Rusia se străduiește să ajungă la pace 

cât mai curând posibil, a declarat miercuri șeful delegației ruse la negocierile de pace, consilierul prezidențial 

Vladimir Medinski, potrivit unei declarații de presă. El a mai spus că Rusia se pronunță în favoarea transformării 

Ucrainei într-un stat pașnic și neutru, care să nu fie un punct de sprijin al NATO. "Evident că ne-am dori ca totul 

să se întâmple cât mai curând posibil, aceasta fiind dorința sinceră a părții ruse. Ne dorim să ajungem la pace cât 

mai curând posibil", a mai spus Medinski. ''Sarcina principală a grupului de negociere este să găsească prin 

numărul uriaș de probleme complexe pe acelea asupra cărora se poate ajunge la un acord, să te bazezi pe ele, să 

pui aceste probleme comune pe ordinea de zi și, astfel, treptat, pas cu pas, să mergi către un rezultat - încheierea 

păcii care să convină popoarelor noastre'', a subliniat el. În acest sens, Medinski a remarcat că nu ar dori să se 

axeze asupra dificultăților care apar în procesul de negociere. ''Credeți-mă că aspirația statului nostru și obiectivul 

stabilit de președinte este sarcina de a realiza pacea pe pământul Ucrainei, care să fie un stat pașnic, neutru, 

prietenos față de noi, care să nu fie un punct de sprijin al NATO, să nu fie un avanpost pentru acele forțe care 

doresc să facă rău țării noastre'', a adăugat el. Potrivit lui Medinski, în cadrul discuțiilor, Kievul propune să creeze 

o Ucraină în versiune austriacă sau cea suedeză a unui stat demilitarizat cu propria sa armată. ''Menținerea și 

dezvoltarea statutului de stat neutru pentru Ucraina, demilitarizarea Ucrainei - fiind examinate o serie întreagă de 

aspecte legate de dimensiunea armatei ucrainene. Ucraina oferă o versiune austriacă, suedeză a unui stat 

demilitarizat neutru, dar la nivelul, în același timp, a unui stat care să aibă propriile sale forțe armate și navale. 

Toate aceste probleme sunt discutate la nivelul conducerilor ministerelor apărării Rusiei și Ucrainei", a spus 

Medinski. Șeful delegației ruse la negocieri a amintit că ''Ucraina are un statut neutru și în momentul de față''. ''În 

condiții de neutralitate Ucraina s-a retras din fosta Uniune Sovietică, în anul 1991, iar această neutralitate este 

înscrisă în Declarația privind suveranitatea Ucrainei'', a subliniat el. ''Evident că problema-cheie pentru noi este 

statutul Crimeii și al Donbasului, precum și o serie de aspecte umanitare, inclusiv denazificarea, drepturile 

populației vorbitoare de limba rusă și statutul limbii ruse și așa mai departe'', a adăugat Medinski. Pe 14 martie, 

Medinski a anunțat că discuțiile ruso-ucrainene au avut loc zilnic, șapte zile pe săptămână, prin intermediul unor 

videoconferințe. "Acest format economisește enorm forțele și mulți bani. Ne străduim să facem tot posibilul pentru 

a realiza sarcinile trasate de V. Putin, pentru un viitor pașnic pentru Rusia", a scris Medinski, pe canalul său 

Telegram. Prima rundă de discuții ruso-ucrainene a avut loc pe 28 februarie în Belarus. (www.interfax.ru - 16 

martie) /vdraguta/ilapadat 

INTERFAX: Kremlinul a numit „compromis” demilitarizarea Ucrainei, după exemplul Suediei  

RADOR (16 martie) - Kremlinul a numit drept compromis demilitarizarea Ucrainei, după exemplul Suediei. 

Demilitarizarea Ucrainei după varianta austriacă sau cea suedeză, cu menținerea propriilor forțe armate, dar fără 

prezența unor baze militare străine, se discută la negocierile de pace dintre delegațiile de la Moscova și Kiev și 

poate fi considerată ca fiind o opțiune de compromis, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al 

președintelui rus, Vladimir Putin. În timpul unei întâlniri cu jurnaliștii, care avut loc miercuri, el a fost rugat să 

comenteze o declarație făcută pe această temă de șeful delegației ruse la aceste discuții, Vladimir Medinski, fiind 

întrebat dacă Kremlinul este mulțumit de această opțiune de demilitarizare a Ucrainei. ''Aceasta este o opțiune, 

care este examinată cu adevărat în momentul de față și care poate fi considerată în calitate de anumit compromis'', 

a răspuns Peskov. De asemenea, reprezentantul Kremlinului a refuzat să răspundă, considerând drept imposibil de 
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comentat, la întrebarea dacă Rusia va aborda problema ridicării sancțiunilor occidentale în contextul semnării unui 

document între Kiev și Moscova, în cadrul negocierilor aflate în derulare între Rusia și Ucraina. "Nu comentez. 

Într-adevăr, subiectul sancțiunilor este vizat în cadrul negocierilor, dar nu aș dori să ofer niciun detaliu în acest 

moment. Consider acest lucru imposibil, având în vedere negocierile aflate în derulare", a mai spus Peskov. Dmitri 

Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse a comentat și disponibilitatea Statelor Unite de a 

stabili contacte directe cu Rusia pentru a soluționa criza ucraineană. El a spus că de fapt Kremlinul corelează 

perspectiva situației din jurul Ucrainei de mersul negocierilor ruso-ucrainene, și nu de prezența unor contacte 

directe între Washington și Moscova. ''Situația din jurul Ucrainei poate fi îmbunătățită prin încheierea unor 

acorduri în cadrul discuțiilor dintre delegațiile rusă și ucraineană'', răspunzând astfel la solicitarea de a comenta 

declarația Departamentului de Stat al SUA conform căreia Washingtonul este dispus să stabilească contacte directe 

cu Moscova, dacă acest lucru ar schimba situația în Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned 

Price, a declarat că Statele Unite sunt pregătite pentru a stabili contacte directe cu Rusia pentru a rezolva criza 

ucraineană. (www.interfax.ru  - 16 martie) /vdraguta/ilapadat 

REUTERS: Vestul sprijină știrile false și propaganda Ucrainei în timp ce ignoră suferințele 

vorbitorilor de rusă din Donbas (Rusia)  

RADOR (16 martie) - Ministrul de externe al Ucrainei, Serghei Lavrov, a declarat miercuri că "Occidentul 

continuă să susțină știrile false și propaganda Ucrainei, în timp ce ignoră suferințele civililor vorbitori de limbă 

rusă din regiunea Donbas, în estul Ucrainei. (REUTERS - 16 martie, ora 15:06) /mbaciu/lbadiu 

REUTERS: Războiul din Ucraina trebuie să înceteze, a declarat la Moscova ministrul de externe 

al Turciei  

RADOR (16 martie) - Ministrul de externe al Turciei, Mevlüt Çavușoğlu, care se află la Moscova, a susținut 

o conferință de presă comună cu omologul său rus, Serghei Lavrov. Mevlüt Çavușoğlu a insistat că războiul din 

Ucraina trebuie să înceteze și că Ankara va continua eforturile de pace pentru ajungerea la un acord durabil de 

încetare a focului. Oficialul turc a mai spus că Turcia, membru NATO, speră că președintele rus, Vladimir Putin, 

se va întâlni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a mai face un pas către pacea durabilă. 

(REUTERS - 16 martie, ora 15:12) /mbaciu/atataru 

REUTERS: O întrevedere între președintele Ucrainei și președintele Rusiei poate avea loc doar 

pentru semnarea unor acorduri (Rusia)  

RADOR (16 martie) - Rusia a declarat miercuri că nu există vreun obstacol în ce privește o întrevedere între 

președintele rus, Vladimir Putin, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, dar a insistat că o asemenea 

întrevedere ar trebui să aibă loc numai pentru semnarea unui anumit acord. "Nu există obstacole privind 

organizarea unei astfel de întâlniri, înțelegând prin asta că întâlnirea nu poate avea loc doar de dragul întâlnirii. 

Întrevederea trebuie să se concretizeze în semnarea unor acorduri, la care în prezent lucrează delegațiile celor două 

părți", a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. (REUTERS - 16 martie, ora 15:18) /mbaciu/atataru 

TASS: Vladimir Putin a declarat că sancțiunile occidentale au dat o lovitură serioasă întregii 

economii globale  

RADOR (16 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că sancțiunile antirusești îi lovesc nu 

doar pe ruși, ci și pe americani și europeni. "Ca armă, ele (țările occidentale) au ales sancțiunile economice, 

financiare, comerciale și de altă natură împotriva Rusiei, dar care acum lovesc inclusiv europeni și americani, prin 

creșterea prețurilor la benzină, energie, alimente, prin pierderea locurilor de muncă legate de piața rusească" - a 

declarat șeful statului rus, în timpul unei consfătuiri privind măsurile de sprijin socio-economic pentru regiunile 

Federației Ruse. Potrivit afirmațiilor lui Putin, sancțiunile occidentale au dat o lovitură serioasă întregii economii 

globale, în urma căreia în lume vor apărea probleme cu alimentele. Rusia, spre deosebire de Occident, va respecta 

drepturile de proprietate în raport cu companiile străine, a subliniat Putin. Președintele rus este convins că după 

blocarea conturilor Rusiei în Occident, multe țări își vor transforma rezervele în bunuri, ceea ce va crește deficitul. 

De asemenea, Vladimir Putin a numit sancțiunile occidentale drept o lecție pentru afacerile naționale ale Rusiei, 
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afirmând că "nu există nimic mai sigur decât să investești în propria țară". Șeful statului rus și-a exprimat 

convingerea că politica de izolare a Rusiei este o strategie pe termen lung a Occidentului, iar politica occidentală 

a sancțiunilor împotriva Rusiei și a cetățenilor săi poartă toate semnele unei agresiuni. (www.tass.ru - 16 martie) 

/ssirbu/avladucu 

TASS: Vladimir Putin a declarat că dorința Kievului de a dezvolta arme nucleare a fost o 

amenințare reală  

RADOR (16 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că amenințarea creării de arme 

nucleare de către Ucraina a fost una reală. Președintele rus și-a exprimat această opinie în deschiderea unei 

consfătuiri consacrate sprijinirii socio-economice a regiunilor Federației Ruse. "Au existat declarații ale 

autorităților de la Kiev cu privire la intenția lor de a-și crea propriile arme nucleare și mijloacele lor de transport. 

Aceasta a fost o amenințare reală" - consideră președintele rus. Vladimir Putin a adăugat că pe teritoriul Ucrainei 

au fost create componente ale armelor biologice. "În Ucraina a funcționat, de asemenea, o rețea de zeci de 

laboratoare în care, sub conducerea și sprijinul financiar al Pentagonului, s-au desfășurat programe biologice 

militare, inclusiv experimente cu mostre de coronavirus, antrax, holeră, pestă porcină africană și alte boli mortale" 

- a declarat Putin. (www.tass.ru - 16 martie) /ssirbu/atataru 

TASS: Serghei Lavrov a anunțat că Rusia strânge dovezi ale crimelor de război din Ucraina  

RADOR (16 martie) - Militarii și diplomații ruși adună dovezi ale crimelor de război săvârșite de regimul 

de la Kiev, a declarat, miercuri, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în timpul conferinței de presă, susținută 

după încheierea convorbirilor cu omologul său turc, Mevlüt Çavușoğlu. "Militarii noștri, cu participarea 

diplomaților, strâng dovezi ale crimelor de război și sunt convins că nu vom lăsa această chestiune așa" - a declarat 

șeful diplomației ruse. Serghei Lavrov a subliniat că Occidentul adoptă o poziție părtinitoare și indecentă cu privire 

la ceea ce se întâmplă în Ucraina, având încredere în orice declarații de propagandă ucraineană, care "emite dovezi 

foto și video ale atrocităților regimului de la Kiev ca acte ale armatei ruse", și ignorând complet suferința civililor 

din Donețk, Lugansk și alte părți ale Ucrainei. "În toate contactele noastre cu colegii occidentali, le atragem atenția 

asupra inacceptabilității unor standarde atât de flagrante și inumane" - a subliniat ministrul rus de externe. 

(www.tass.ru - 16 martie) /ssirbu/lbadiu 

TASS: Nikolai Patrușev i-a atras atenția lui Jake Sullivan asupra inadmisibilității amânării 

negocierilor privind situația din Ucraina  

RADOR (16 martie) - Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, a avut o convorbire 

telefonică cu consilierul președintelui SUA pentru securitate națională, Jake Sullivan. După cum a anunțat serviciul 

de presă al administrației Consiliului de Securitate, convorbirea a avut loc, miercuri, la inițiativa părții americane. 

O atenție deosebită în timpul discuțiilor a fost acordată situației din jurul Ucrainei. "Washingtonului i-a fost 

transmisă poziția Rusiei cu privire la inadmisibilitatea încercărilor de a tergiversa procesul de negociere întreprinse 

de Kiev conform instrucțiunilor din exterior" - se arată în comunicat. Se subliniază că Nikolai Patrușev a cerut 

părții americane "să exercite influență asupra Kievului pentru atingerea rapidă a unui progres în soluționarea crizei 

pe cale diplomatică". "În plus, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei a exprimat necesitatea încetării 

sprijinului Washingtonului oferit neonaziștilor și teroriștilor din Ucraina și la facilitarea transferului de mercenari 

străini în zona de conflict, precum a livrărilor de arme regimului de la Kiev" - au adăugat surse din Consiliul de 

Securitate al Federației Ruse. Se subliniază că pașii menționați anterior nu vor duce decât la o escaladare 

suplimentară. Nikolai Patrușev a abordat, separat, și tema activității obiectivelor biologice militare controlate de 

SUA de pe teritoriul ucrainean și o serie de probleme privind respectarea de către Washington a Convenției privind 

interzicerea dezvoltării, producerii și stocării armelor bacteriologice (biologice) și cu toxine și distrugerea acestora, 

precum și a Convenției privind interzicerea armelor chimice. "Partea americană a subliniat, la rândul său, 

inadmisibilitatea planificării și incitării la provocări legate de posibilitatea utilizării armelor de distrugere în masă 

în Ucraina, inclusiv a armelor biologice și chimice" - se afirmă în mesaj. Consiliul de Securitate al Rusiei a adăugat 

că propunerea părții americane de a continua contactele a fost sprijinită. (www.tass.ru - 16 martie) /ssirbu/lbadiu 
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TASS: Vladimir Putin a spus că poporul Rusiei va putea să distingă patrioții de trădători  

RADOR (16 martie) - Poporul Rusiei va putea să distingă patrioții de trădători, o astfel de curățare a 

societății nu va face decât să întărească țara, a declarat, miercuri, președintele rus, Vladimir Putin, în deschiderea 

unei consfătuiri pe tema sprijinirii socio-economice a regiunilor Federației Ruse. "Orice popor, și cu atât mai mult 

poporul rus, va putea întotdeauna să distingă adevărații patrioți de trădători și să-i scuipe pur și simplu ca pe o 

muscă care le-a pătruns accidental în gură /... / Sunt convins că o astfel de autopurificare firească și necesară a 

societății nu va face decât să ne întărească țara, solidaritatea, coeziunea și disponibilitatea de a răspunde oricăror 

provocări" - a declarat Putin. Potrivit afirmațiilor președintelui rus, Rusia este conștientă de resursele pe care le 

are "imperiul minciunii" al Occidentului, dar acest imperiu este neputincios împotriva adevărului și dreptății, iar 

Moscova își va exprima constant poziția în întreaga lume. "Înțelegem ce resurse are acest "imperiu al minciunii", 

dar împotriva adevărului și dreptății e neputincios. Rusia își va comunica în mod constant poziția întregii lumi. Iar 

poziția noastră este sinceră și deschisă și tot mai mulți oameni o aud, o înțeleg și o împărtășesc" - a spus 

președintele rus. Vladimir Putina subliniat că împotriva Rusiei a fost lansat un amplu atac în spațiul cibernetic, a 

fost declanșată "o campanie informațională fără precedent", în care au fost implicate rețelele sociale globale și 

toată mass-media occidentală, "a căror obiectivitate și independență s-au dovedit a fi doar un mit". "Accesul la 

informații este limitat, oamenii sunt umpluți cu o cantitate imensă de informații false, falsuri de propagandă /... /" 

- a continuat Putin. "S-a ajuns până în punctul în care una dintre rețelele de socializare americane a anunțat direct 

posibilitatea publicării apelurilor la uciderea cetățenilor Rusiei". (www.tass.ru - 16 martie) /ssirbu/asalar 

CNN: Patriarhul Kiril al Rusiei a discutat cu Papa Francisc despre situația din Ucraina  

RADOR (16 martie) - Patriarhul Rusiei, Kirill, a discutat miercuri cu Papa Francisc despre situația din 

Ucraina, informează Biserica Ortodoxă Rusă. "A avut loc o discuție detaliată despre situația din Ucraina, iar o 

atenție specială s-a acordat aspectelor umanitare în cadrul actualei crize, precum și acțiunilor Bisericii Ortodoxe 

Ruse și ale Bisericii Romano-Catolice de atenuare a consecințelor. Părțile au subliniat importanța extraordinară a 

procesului de negocieri și și-au exprimat speranța că pacea se va obține cât mai repede", se mai arată în comunicatul 

emis de Biserica Ortodoxă Rusă. "Papa Francisc și Patriarhul Kirill au discutat și o serie de alte aspecte care țin 

de cooperarea bilaterală", conchide comunicatul. Papa Francisc a făcut mai multe apeluri la încetarea războiului 

din Ucraina și s-a întâlnit la Vatican cu ambasadorul Moscovei la Sfântul Scaun, hotărând să țină săptămâna 

viitoare o slujbă de rugăciune pentru Rusia și Ucraina. (CNN INTERNATIONAL, 16 martie, ora 18:00) 

/mbaciu/atataru 

TASS: Convorbire telefonică Vladimir Putin - Nikol Pașinian  

RADOR (16 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o convorbire telefonică cu premierul 

Armeniei, Nikol Pașinian. Cei doi au discutat despre implementarea acordurilor privind Nagorno-Karabah și au 

convenit asupra viitoarei vizite a lui Pașinian în Rusia, a informat serviciul de presă al Kremlinului, după încheierea 

convorbirii. "A fost discutat mersul realizării acordurilor trilaterale între liderii Rusiei, Armeniei și 

Azerbaidjanului privind Nagorno-Karabah, inclusiv aspecte legate de respectarea regimului de încetare a focului 

și restabilirea legăturilor de transport și logistică în Caucazul de Sud" - a precizat Kremlinul. Surse din cadrul 

serviciului de presă au adăugat că "Nikol Pașinian l-a informat pe liderul rus și despre contactele recente îndreptate 

spre normalizarea relațiilor armeano-azere și armeano-turce". La rândul său, serviciul de presă al Guvernului 

armean a anunțat că Putin și Pașinian "au discutat și apelul Armeniei către copreședinții Grupului OSCE de la 

Minsk cu privire la organizarea negocierilor asupra unui acord de pace". Totodată, "liderii Armeniei și Rusiei au 

avut un schimb de opinii /... / cu privire la ultimele evenimente regionale și la situația din Ucraina" - se afirmă în 

comunicatul serviciului de presă al Guvernului Armeniei. Serviciul de presă al Kremlinului nu a oferit astfel de 

detalii, dar a adăugat că în timpul convorbirii a fost reiterată intenția reciprocă de a consolida și mai mult 

parteneriatul strategic și alianța dintre Rusia și Armenia. "S-a convenit efectuarea unei vizite a premierului 

Armeniei în Rusia în viitorul apropiat" - au subliniat surse de la Kremlin. (www.tass.ru - 16 martie) 

/ssirbu/avladucu 
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TASS: Aleksandr Grușko a declarat că ajutorul tehnico-militar acordat Ucrainei nu va rămâne 

fără consecințe pentru UE  

RADOR (16 martie) - Adjunctul ministrului rus de externe, Aleksandr Grușko, a declarat, în timpul unei 

întâlniri cu ambasadorul UE la Moscova, Markus Ederer, că ajutorul tehnico-militar acordat Ucrainei nu va rămâne 

fără consecințe pentru Uniunea Europeană, se afirmă în comunicatul MAE rus, publicat miercuri. "Partea rusă a 

subliniat pericolul deciziilor UE, cu încălcarea propriilor obligații, privind acordarea de ajutor tehnico-militar 

Kievului, inclusiv arme letale, și ale unor state membre ale UE de a permite participarea mercenarilor la acțiunile 

armate din Ucraina. Se subliniază că astfel de pași nu vor rămâne fără consecințe" - scrie în comunicat. Aleksandr 

Grușko i-a atras atenția ambasadorului UE privind inacceptabilitatea rusofobiei și a atacurilor agresive împotriva 

rușilor din Europa și a subliniat importanța desfășurării în siguranță a activității misiunilor diplomatice ruse din 

UE. La întâlnirile lui Grușko cu ambasadorii Greciei, Franței și Poloniei, care au avut loc odată cu vizita 

ambasadorului UE, au fost abordate și unele probleme umanitare din zona desfășurării operațiunii militare speciale 

din Ucraina. (www.tass.ru - 16 martie) /ssirbu/atataru 

BBC: Vladimir Putin susține că invazia din Ucraina decurge conform planificării  

RADOR (16 martie) - Vladimir Putin a insistat că invazia din Ucraina decurge conform planificării, însă a 

recunoscut că sancțiunile au afectat Rusia din punct de vedere economic. Președintele Putin a spus guvernului său 

că "operațiunea sa specială" din Ucraina decurge conform planificării, deși este aproape unanimă părerea că liderul 

de la Kremlin a subestimat grav nivelul de rezistență cu care se va confrunta din partea forțelor armate ucrainene 

și amploarea sancțiunilor internaționale impuse Rusiei. Conștient de faptul că economia Rusiei este supusă unei 

presiuni uriașe, dl Putin a făcut ceea ce face întotdeauna: a învinuit Occidentul. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 

16 martie, ora 21:03) /opopescu/dsirbu 

TASS: Ministerul rus al Apărării afirmă că SBU pregătește o provocare în Ucraina cu folosirea 

unor substanțe toxice, pentru a acuza Rusia  

RADOR (16 martie) - Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), cu sprijinul țărilor occidentale, pregătește 

o provocare în Ucraina cu folosirea unor substanțe otrăvitoare împotriva civililor pentru a da vina pe Rusia pentru 

acest lucru, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, general-maior Igor 

Konașenkov. "Știm sigur că SBU, cu sprijinul țărilor occidentale, pregătește o provocare cu folosirea de substanțe 

toxice împotriva civililor. Scopul provocării este acela de a acuza Rusia că folosește arme chimice împotriva 

populației Ucrainei" - a declarat Konașenkov. Potrivit afirmațiilor sale, în subunitățile forțelor armate ruse 

implicate în operațiunea militară specială nu există și nu pot exista muniții chimice. "Federația Rusă, spre deosebire 

de Statele Unite ale Americii, și-a îndeplinit de mult timp angajamentele internaționale asumate, distrugând 

complet toate stocurile de arme chimice" - a precizat Konașenkov. Potrivit generalului-maior, printre documentele 

de luptă capturate din cadrul Brigăzii 4 a Gărzii Naționale Ucrainene se află o hartă detaliată a teritoriului Ucrainei, 

cu obiecte marcate pe ea și tipuri de substanțe otrăvitoare depozitate. "Prin urmare, orice încercare de provocare 

din partea SBU cu utilizarea de substanțe toxice va fi inevitabil dezvăluită" - a declarat purtătorul de cuvânt al 

Ministerului rus al Apărării. Acesta a subliniat că "pentru a preveni orice provocări ale naționaliștilor ucraineni cu 

substanțe toxice, militarii ruși din teritoriul eliberat preiau controlul asupra obiectivelor periculoase pentru a le 

asigura securitatea". (www.tass.ru - 16 martie) /ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Autoritățile de la Kremlin au descris declarațiile lui Joe Biden despre Vladimir Putin 

drept inacceptabile și de neiertat  

RADOR (16 martie) - Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că modul în 

care președintele american Joe Biden l-a descris pe liderul rus Vladimir Putin drept criminal de război este o 

"retorică inacceptabilă și de neiertat", a transmis agenția de presă TASS. Președintele Biden, referindu-se la Putin, 

le-a spus jurnaliștilor, la Washington, că "este un criminal de război". (REUTERS - 16 martie) /opopescu/dsirbu 
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TASS: Rusia a transmis o scrisoare Consiliului de Securitate și Adunării Generale a ONU cu 

privire la bombardarea Donețkului cu racheta "Tocika-U"  

RADOR (16 martie) - Rusia a transmis, miercuri, în Consiliul de Securitate și Adunarea Generală a ONU o 

scrisoare și materiale cu privire la bombardarea la 14 martie a forțelor armate din Donețk cu o rachetă "Tocika-

U", se afirmă într-un comunicat al reprezentanței permanente ruse pe lângă această organizația mondială. "La 14 

martie, în jurul orei 11:30, ora Moscovei, o rachetă "Tocika-U" cu un focos cluster a fost lansată asupra unei zone 

rezidențiale din centrul orașului dinspre teritoriul controlat de regimul de la Kiev" - se afirmă în textul scrisorii. 

Acest atac, se subliniază în scrisoare, este privit "ca o încălcare de către regimul de la Kiev a normei fundamentale 

a dreptului internațional umanitar, consacrată în articolul 48 din Protocolul adițional la Convențiile de la Geneva 

din 12 august 1949, privind protecția victimelor conflicte armate internaționale (Protocolul 1) din 8 iunie 1977". 

Dreptul internațional umanitar, a subliniat misiunea rusă, definește în mod clar care atacuri sunt considerate 

neproporționale. În conformitate cu paragraful 5 (b) al articolului 51 din Protocol, acestea sunt atacuri "care ar 

putea să provoace moarte accidentală, rănirea civililor, daune. la bunuri civile /... /". "Nu au existat obiective 

militare în acest cartier rezidențial din Donețk, așa că nu ar fi putut exista niciun "avantaj militar așteptat" pentru 

forțele armate ucrainene din acest atac barbar" - a subliniat reprezentanța rusă. "Această împrejurare, momentul 

ales de atac (amiază), locul, precum și tipul de armă - o rachetă tactică cu un focos cluster - indică în mod clar că 

ținta principală a fost populația civilă. Sarcina a fost să provoace cât mai multe daune civililor" - susține misiunea 

rusă. Acest atac al Forțelor Armate ale Ucrainei este "nu doar o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar, 

ci este considerat și un act de teroare și o crimă de război împotriva populației civile". "Având în vedere istoricul 

regimului de la Kiev, care promovează acuzații mincinoase și dovezi false, trebuie menționat că "Tocika-U" nu se 

află în dotarea Forțelor Armate Ruse" - se arată în text. (www.tass.ru - 16 martie) /ssirbu/dsirbu 

CNN: Volodimir Zelenski - "Articolul 5 al NATO nu a fost niciodată atât de slab cum este acum"  

RADOR (16 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și-a reiterat, marți, apelul privind 

închiderea spațiului aerian al Ucrainei, după o noapte în care alarmele de raiduri aeriene au sunat "aproape în 

întreaga" țară. "Fiecare dintre cele peste 800 de rachete rusești care au lovit țara noastră reprezintă un răspuns la o 

întrebare veche despre NATO - dacă ușile alianței sunt cu adevărat deschise pentru Ucraina", a afirmat Zelenski, 

într-o alocuțiune ținută din biroul său, marți după-amiază. "Dacă acestea ar fi fost deschise, dacă (NATO) ar fi fost 

onestă, nu ar fi trebuit să convingem alianța, de 20 de zile, să închidă cerul deasupra Ucrainei, să îl închidă în fața 

morții aduse de Forțele Aeriene Ruse. Dar... ei nu ne aud sau nu vor, încă, să ne audă." Zelenski a continuat prin 

a califica drept "slab" Articolul 5 al NATO, principiul apărării colective, pe măsură ce invazia Rusiei în Ucraina 

continuă. "Unele state ale alianței s-au autointimidat, afirmând că nu pot răspunde. Că nu se pot ciocni cu rachete 

și avioane rusești în spațiul aerian al Ucrainei. Din cauză că acest lucru - spun ele - va duce la Al Treilea Război 

Mondial... Și ce vor spune dacă Rusia va merge mai departe către Europa, atacând alte țări? Sunt sigur că același 

lucru pe care îl spun Ucrainei. Articolul 5 al Tratatului NATO nu a fost niciodată atât de slab precum este acum. 

Aceasta este doar părerea noastră", a spus Volodimir Zelenski. (edition.cnn.com - 15 martie) /mbrotacel/schelaru 

CNN: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa miercuri Congresului SUA  

RADOR (15 martie) - Președintele american, Joe Biden, se pregătește să ia parte la un summit extraordinar 

al NATO, săptămâna viitoare, însă, înainte de aceasta, se pregătește și să ofere un răspuns președintelui ucrainean, 

Volodimir Zelenski, care se va adresa, miercuri, unei sesiuni comune a Congresului Statelor Unite. Se 

preconizează că în cursul acestui discurs președintele ucrainean va cere asistență suplimentară din partea Statelor 

Unite. Președintele Biden afirmă că a devenit tot mai dificil ca aceste ajutoare să ajungă în Ucraina, în condițiile 

în care invazia Rusiei continuă, pentru a 20-a zi. Biden urmează să prezinte, miercuri, planurile Statelor Unite 

privind asistența suplimentară ce urmează a fi trimisă Ucrainei. De asemenea, mai sunt două subiecte despre care 

Zelenski va vorbi cu siguranță și despre care Casa Albă a răspuns, până acum, cu un "nu" ferm  - și anume crearea 

unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei și trimiterea mai multor avioane de luptă pentru forțele aeriene 

ucrainene. Joe Biden a opinat că aceste demersuri sunt prea riscante. În privința zonei de interdicție aeriană, Biden 

a spus că aceasta ar putea atrage Statele Unite în Al Treilea Război Mondial, iar în privința trimiterii avioanelor 

de luptă în Ucraina Casa Albă a afirmat că a analizat raportul beneficiu-risc și că, în acest moment, se consideră 

că riscul este prea mare. (CNN INTERNATIONAL - 15 martie, ora 0:03) /mbrotacel/schelaru 
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CNN: Ucraina are încredere "cu adevărat" în partenerii săi (Zelenski, după întâlnirea cu premierii 

din Polonia, Slovenia și Republica Cehă)  

RADOR (16 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina "are cu adevărat 

încredere" în partenerii săi și este "100% sigură" că se va ajunge la un rezultat pozitiv, după întâlnirea avută marți, 

la Kiev, cu prim-miniștrii din Polonia, Republica Cehă și Slovenia. Zelenski i-a mulțumit premierului polonez, 

Mateusz Morawiecki, celui sloven, Janez Janša, și premierului ceh, Petr Fiala, pentru "sprijinul minunat" față de 

Ucraina, când "atât de mulți ambasadori au părăsit Ucraina, din cauza invaziei la scară largă a Rusiei". "Cel mai 

important este că noi avem cu adevărat încredere în acești lideri. Când vorbim despre garanții de securitate, despre 

viitorul nostru în Uniunea Europeană sau când vorbim de politica de sancțiuni, suntem 100% siguri că lucrurile pe 

care le discutăm, lucrurile despre care vorbim vor aduce un deznodământ pozitiv pentru țara noastră", a spus 

președintele ucrainean. El a continuat afirmând că, având "astfel de prieteni", Ucraina "poate învinge". Cei trei 

lideri europeni - care au afirmat că reprezintă Consiliul European, la întâlnirea de la Kiev - au călătorit cu trenul 

până în capitala Ucrainei. (edition.cnn.com - 16 martie) /mbrotacel/schelaru 

BBC: „Este nevoie de o misiune internațională de menținere a păcii în Ucraina” (Jaroslaw 

Kaczynski)  

RADOR (16 martie) - O misiune internațională de menținere a păcii, cu capacitate militară, trebuie să fie 

trimisă în Ucraina, a sugerat liderul partidului de guvernământ din Polonia, în timpul unei vizite simbolice 

efectuate la Kiev. "Cred că este necesar să avem o misiune de pace - NATO, posibil o structură mai largă - însă o 

misiune care să fie capabilă să se apere, pentru a-și desfășura activitatea pe teritoriul ucrainean", a spus 

vicepremierul polonez, Jaroslaw Kaczynski. El a prezentat această propunere în cadrul unei conferințe de presă 

susținute marți seară în capitala Ucrainei, alături de președintele Volodimir Zelenski și prim-miniștrii din Polonia, 

Republica Cehă și Slovenia. Cei trei lideri central-europeni au făcut o călătorie periculoasă cu trenul până la Kiev, 

într-o demonstrație de sprijin pentru Ucraina. (www.bbc.com - 16 martie) /mbrotacel/schelaru 

CNN: "Principalul obiectiv" al vizitei la Kiev a fost să spunem Ucrainei că "nu este singură" în 

lupta împotriva invaziei ruse (premierul ceh)  

RADOR (16 martie) - Premierul ceh, Petr Fiala, a declarat că "principalul obiectiv" al vizitei prim-

miniștrilor din Polonia, Slovenia și Republica Cehă la Kiev a fost acela de a le spune ucrainenilor că "nu sunt 

singuri" în lupta lor împotriva invaziei ruse. Aflat alături de omologii săi și de președintele ucrainean, Volodimir 

Zelenski, Fiala a afirmat că oportunitatea de marți, de a avea discuții în persoană cu președintele Zelenski, a fost 

"ceva cu adevărat special". "Principalul obiectiv al vizitei noastre și principalul mesaj al misiunii noastre este de a 

le spune prietenilor noștri ucraineni că nu sunt singuri. Că Europa este alături de voi", a declarat Fiala, în cadrul 

unei conferințe de presă. El a adăugat că a dorit să îi asigure pe ucraineni că "îi găzduim pe soțiile și pe copiii 

voștri" și le oferim "refugiu" în Republica Cehă. Potrivit premierului, Republica Cehă a primit, până acum, 250.000 

de refugiați din Ucraina. "Vă admirăm curajul și vom continua să vă oferim mai mult ajutor și sprijin", a conchis 

liderul ceh. (edition.cnn.com - 16 martie) /mbrotacel/schelaru 

REUTERS: Pozițiile Ucrainei și ale Rusiei la convorbirile pentru pace încep să pară mai realiste 

(Volodimir Zelenski)  

RADOR (16 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, în cadrul unui mesaj video 

transmis la primele ore ale zilei de miercuri, că pozițiile Ucrainei și ale Rusiei la convorbirile pentru pace încep să 

sune mai realist, însă este nevoie de mai mult timp. Un oficial ucrainean de rang înalt a afirmat, marți, că discuțiile 

cu Rusia au fost dificile, însă este, "cu siguranță, loc de compromis", adăugând că negocierile vor continua 

miercuri. "Întâlnirile continuă și, după cum am fost informat, pozițiile din timpul negocierilor sună, deja, mai 

realist. Însă este, încă, nevoie de timp, pentru ca deciziile să fie în interesul Ucrainei", a spus Zelenski. (REUTERS 

- 16 martie, ora 2:12) /mbrotacel/schelar 
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BBC: Volodimir Zelenski le-a mulțumit premierilor din Polonia, Republica Cehă și Slovenia, 

pentru călătoria la Kiev  

RADOR (16 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a mulțumit premierilor din Polonia, 

Republica Cehă și Slovenia, pentru că au călătorit la Kiev pentru a-l întâlni, în pofida bombardamentelor continue 

executate de forțele ruse. La Kiev a intrat în vigoare o interdicție de circulație pentru o perioadă de 35 de ore, iar 

la marginea vestică a capitalei se auzeau explozii puternice. Cu toate acestea, premierii din Polonia, Republica 

Cehă și Slovenia au purtat convorbiri aici în urma unei călătorii periculoase, pentru a-și exprima "sprijinul fără 

echivoc" față de Ucraina. Artileria rusă și avioanele de război au continuat să bombardeze orașe și localități din 

Ucraina, informează corespondentul BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 16 martie, ora 4:04) /cstoica/schelaru 

CNN: Ministrul ucrainean al apărării se va adresa miercuri reuniunii ministeriale a NATO de la 

Bruxelles  

RADOR (16 martie) - Ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, se va adresa, miercuri, miniștrilor 

apărării din statele NATO, reuniți la Bruxelles, potrivit unui oficial american de rang înalt din domeniul apărării. 

Intervenția lui Reznikov a fost înregistrată anterior, a spus oficialul american. Reuniunea de la Bruxelles va avea 

în vedere evaluarea crizei din Ucraina alături cu alți aliați și parteneri ai NATO, potrivit oficialului. De asemenea, 

miniștrii vor analiza consecințele actuale ale acestei invazii, precum și "implicațiile viitoare pentru mediul strategic 

și cel de securitate al Alianței Transatlantice", a adăugat oficialul. Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, 

se află în capitala Belgiei și va participa la Ministeriala NATO. (edition.cnn.com - 16 martie) /mbrotacel/schelaru 

KORRESPONDENT: Zelenski invită prietenii Ucrainei să viziteze Kievul  

RADOR (16 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelensk, i-a îndemnat pe liderii statelor considerate 

aliați ai Ucrainei să viziteze Kievul - scrie Korrespondent. "Invit toți prietenii Ucrainei să viziteze Kievul. Aici 

poate fi periculos, fiindcă că cerul nostru încă nu este închis pentru rachetele și avioanele rusești. Decizia de a ne 

întări arsenalul aerian nu a fost încă luată. Nu am primit avioane" - a subliniat Zelenski, într-un mesaj video 

transmis marți seară. Totodată, Zelenski a remarcat că întreaga lume îi urmărește pe ucraineni cum luptă împotriva 

invadatorilor. În plus, președintele ucrainean s-a adresat în limba rusă reprezentanților autorităților din Rusia și, 

separat, angajaților presei de stat din această țară. Zelenski le-a cerut acestora să demisioneze, pentru a evita 

prigoana internațională pentru propagandă de război și violență. Amintim că premierii Cehiei, Poloniei și Sloveniei 

au mers, marți, cu trenul la Kiev, unde s-au întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski. "Vizita dumneavoastră la 

Kiev, în această perioadă dificilă pentru Ucraina, este un semn puternic de sprijin" - a declarat liderul ucrainean, 

la întâlnirea cu premierul polonez, Mateusz Morawiecki, premierul ceh, Petr Fiala, și șeful guvernului sloven, 

Janez Janša. (www.korrespondent.net - 16 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Volodimir Zelenski i-a invitat pe liderii din Polonia, Cehia și Slovenia să viziteze Kievul: 

"Poate fi periculos pentru că nu există no fly zone deasupra Ucrainei”  

RADOR (16 martie) - ”Poate fi periculos pentru că nu există no fly zone deasupra Ucrainei”, a declarat 

președintele Volodimir Zelenski, atunci când i-a invitat pe liderii din Polonia, Cehia și Slovenia, Mateusz 

Morawiecki, respectiv, Petr Fiala, Janez Janša, să viziteze Kievul. Amintim că pe 15 martie prim-miniștrii a trei 

țări Polonia, Republica Cehă și Slovenia au vizitat capitala Ucrainei, Kiev. În plus, Polonia a fost reprezentată în 

cadrul acestei vizite și de Jaroslaw Kaczynski, care este și vicepremier al Poloniei pe probleme de securitate 

națională și apărare. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a menționat că a fost extrem de bucuros să 

comunice, stând față în față, cu liderii acestor țări, relatează RBC-Ucraina, cu referire la declarația lui Zelenski 

făcută în cadrul unui briefing. Șeful statului ucrainean a menționat că această vizită reprezintă un sprijin 

semnificativ, deoarece politicienilor străini nu le-a fost teamă să viziteze Kievul, în timp ce capitala Ucrainei este 

ținta bombardamentelor ocupanților ruși, care lansează atacuri intense. Referindu-se la vizita care a avut loc în 

condiții extrem de periculoase, Zelenski a mai subliniat că așa se comportă adevărații lideri. Președintele i-a invitat 

și pe alți lideri străini să viziteze Kievul. "Îi invit pe toți prietenii Ucrainei să viziteze Kievul. Aici poate fi 

periculos, pentru că nu există no fly zone deasupra Ucrainei, cerul nostru nu este deocamdată închis pentru 

rachetele și avioanele rusești care atacă. Decizia de a ne consolida apărarea aeriană nu a fost, deocamdată, luată. 
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Nu am primit avioane'', a adăugat Volodimir Zelenski. El a afirmat că atenția tuturor oamenilor din lume este axată 

acum asupra Ucrainei și a locuitorilor acesteia. Reamintim că Zelenski a făcut o declarație, după ce prim-miniștrii 

Poloniei, Republicii Cehe și Sloveniei, Mateusz Morawiecki, Petr Fiala, respectiv Janez Janša, precum și viceprim-

ministrul Poloniei Jaroslaw Kaczynski au sosit la Kiev. Volodimir Zelenski s-a adresat ucrainenilor din întreaga 

lume. Șeful statului le-a cerut compatrioților săi să contribuie la oprirea războiului declanșat de Federația Rusă 

împotriva Ucrainei, anunță RBC-Ucraina. (www.rbc.ua - 16 martie) /vdraguta/ilapadat 

TASS: Volodimir Zelenski intenționează să susțină un discurs, prin intermediul unei legături 

video, în Parlamentul Japoniei (Kyodo)  

RADOR (16 martie) - Agenția de presă Kyodo anunță miercuri, 16 martie, că președintele ucrainean, 

Volodimir Zelenski, preconizează să susțină un discurs, prin intermediul unei legături video, în Parlamentul 

Japoniei. Detaliile acestei intervenții sunt stabilite, notează Agenția de presă Kyodo. Președintele ucrainean, 

Volodimir Zelenski, a fost invitat să susțină un discurs și în fața membrilor legislativelor din Spania, Canada și 

Israel. Președintele Zelenski a confirmat chiar el recent că intenționează să susțină prin intermediul video un 

discurs în fața Congresului SUA, pe 16 martie. (Agenția de presă TASS - 16 martie) /vdraguta/ilapadat 

BBC: Discuțiile de pace cu Rusia au devenit mai "realiste", consideră președintele Zelenski  

RADOR (16 martie) - Președintele ucrainean Volodimr Zelenski consideră că discuțiile de pace cu Rusia 

au început să fie mai "realiste", dar este nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la un consens. În ultimul mesaj 

video postat pe Facebook, Zelenski a spus că victoria împotriva rușilor necesită efort din partea tuturor cetățenilor 

ucraineni, inclusiv a negociatorilor care poartă discuții cu partea rusă, prin videoconferințe. Corespondentul BBC 

din Moscova transmite că președintele Zelenski a sugerat că este dispus să facă anumite concesii în negocieri, 

printre care și angajamentul că țara nu va adera la NATO, dar Rusia mai are și alte cerințe. Nu se știe dacă acest 

lucru ar fi suficient pentru Vladimir Putin, pentru că, în esență, acesta urmărește ca Ucraina să cedeze anumite 

teritorii, iar Ucraina nu este dispusă să facă acest lucru. Rămâne de văzut cum vor evolua discuțiile și cum vor 

înceta ostilitățile, dar o mulțime de oameni subliniază că, cel puțin cele două părți continuă comunicarea și acest 

lucru rămâne încurajator. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 16 martie, ora 10:00) /aboboc/ilapadat 

RBC: Inamicul a pierdut tehnică militară, sute de militari și un general, a precizat Zelenski  

RADOR (16 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că marți, 15 martie, ocupanții 

ruși nu au înregistrat mari succese în timpul invaziei Rusiei asupra Ucrainei, chiar dacă au lansat mii de oameni în 

lupte în nordul, estul și sudul țării, relatează RBC-Ucraina, cu referire la declarația făcută de Zelenski în timpul 

unui briefing. "Inamicul a pierdut tehnică militară și alte sute de militari. Sunt foarte mulți morți din rândul 

recruților ruși și zeci de ofițeri. Printre cei morți se află încă un general", a precizat Zelenski. Totodată, șeful 

statului a remarcat că marți invadatorii au lansat atacuri asupra infrastructurii civile și asupra orașelor pașnice. 

Reamintim că marți, 15 martie, Volodimir Zelenski a avut o întâlnire importantă la Kiev cu premierii Poloniei, 

Republicii Cehe și Sloveniei și cu vicepremierul Poloniei. După întâlnire, președintele Ucrainei a făcut o declarație 

de presă și a remarcat că liderii acestor țări oferă un sprijin important Ucrainei în această perioadă dificilă. Amintim 

că președintele Ucrainei a semnat o lege care interzice propaganda acțiunilor Rusiei. (www.rbc.ua - 16 martie) 

/vdraguta/ilapadat 

TASS: Președintele Volodimir Zelenski a comentat mersul negocierilor dintre Rusia și Ucraina  

RADOR (16 martie) - Potrivit președintelui Ucrainei, pozițiile Kievului și Moscovei au început să devină 

mai realiste. 

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că pozițiile Kievului și Moscovei, în cadrul 

negocierilor, au început să sune în momentul de față mai realiste. "Întâlnirile continuă. După cum am fost informat, 

pozițiile exprimate în cadrul discuțiilor par deja mai realiste", a spus el, în cadrul unui mesaj video transmis 

miercuri. Mihailo Podoliak, consilier al șefului Biroului Președintelui Ucrainei, a declarat că delegațiile Rusiei și 

Ucrainei vor continua negocierile miercuri. Potrivit acestuia, există contradicții fundamentale în pozițiile 

exprimate de către cele două părți, dar există și posibilitatea unui compromis. Prima rundă de negocieri între 
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delegațiile Rusiei și Ucrainei a avut loc pe 28 februarie, în regiunea Gomel, din Belarus, întâlnirea respectivă a 

durat cinci ore. A doua rundă de negocieri a avut loc pe 3 martie, în Belovejskaia Pușcea, iar cea de-a treilea pe 7 

martie, în regiunea Brest. Pe 10 martie, în marja unui for diplomatic care s-a desfășurat în Antalya, Turcia, a avut 

loc o întâlnire între miniștrii de externe rus și ucrainean, Serghei Lavrov și, respectiv, Dmitro Kuleba. Negocierile 

ruso-ucrainene între delegațiile de la Moscova și de la Kiev au fost reluate luni, în format online. Ulterior a fost 

făcut un anunț că părțile au luat o pauză tehnică, marți, după care negocierile au fost reluate. (Agenția de presă 

TASS - 16  martie) /vdraguta/ilapadat 

BBC: Președintele Zelenski face apel la oficialii ruși să demisioneze din funcții și să ia atitudine 

împotriva invaziei  

RADOR (16 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut direct înalților oficiali ruși și 

personalităților mass-media să demisioneze din funcții și să ia atitudine împotriva invaziei țării sale. Vorbind în 

timpul unui discurs nocturn din capitala ucraineană Kiev, Zelenski s-a adresat direct „tuturor oficialilor Federației 

Ruse”. „Dacă rămâneți în funcție, dacă nu vă opuneți războiului, comunitatea internațională vă va lipsi de tot”, a 

spus Zelenski. "Tot ce ați câștigat de-a lungul anilor. Acest lucru se face deja. Același lucru este valabil și pentru 

sistemul de propagandă”, a continuat el. "A patra ramură a puterii din Rusia. Dacă rămâi să lucrezi pentru 

propagandă, te expui unui risc mult mai mare decât dacă pleci. Renunță! Câteva luni fără un loc de muncă sunt cu 

siguranță mai bune pentru tine decât o viață întreagă de persecuție internațională", a conchis el. (bbc.com - 16 

martie, ora 11:00) /aboboc/ilapadat 

RBC: Cancelaria prezidențială de la Kiev respinge modelele suedez și austriac de neutralitate  

RADOR (16 martie) - Mihailo Podoliak, consilier în cancelaria prezidențială de la Kiev, a anunțat, miercuri, 

că Ucraina nu va fi de acord cu modelul suedez sau austriac de neutralitate în negocierile cu Rusia. Un astfel de 

model poate fi doar ucrainean, cu obligații clare ale garanților de a lupta activ de partea Kievului în cazul unei noi 

invazii rusești - potrivit lui Podoliak, care este și membru al delegației ucrainene la negocierile cu partea rusă. "Cu 

siguranță, înțelegem încercarea partenerilor noștri de a rămâne partea pro-activă în procesul de negociere. De aici 

și cuvintele despre modelele de neutralitate suedez sau austriac. Dar Ucraina este acum într-o stare de război direct 

cu Federația Rusă. Prin urmare, modelul poate fi doar unul ucrainean și doar despre garanții de securitate verificate 

legal. Niciun alt model sau opțiune" - a scris Podoliak pe Twitter, după ce Kremlinul a transmis că o Ucraină 

neutră, după modelul Suediei și Austriei, este compromisul pe care negociatorii ruși și ucraineni îl discută în 

prezent. Potrivit lui Mihailo Podoliak, Ucraina trebuie să primească garanții de securitate absolute, în baza cărora 

garanții nu vor sta deoparte în cazul unui atac asupra Ucrainei, ci vor lua parte activ la conflict de partea Kievului. 

"Și, în al doilea rând, Ucraina nu mai vrea să depindă de proceduri birocratice care permit sau nu închiderea cerului 

pentru aceleași rachete de croazieră. Avem nevoie de garanții directe și stricte că cerul va fi cu siguranță închis" - 

a subliniat Podoliak. Acesta a mai adăugat că Ucraina nu a fost niciodată un stat militarist și nu și-a atacat vecinii, 

spre deosebire de Rusia. Anterior, negociatorul-șef al Rusiei, Vladimir Medinski, a explicat că modelele austriac 

și suedez ar însemna că Ucraina își va putea păstra armata, dar nu va avea voie să găzduiască baze sau trupe străine 

pe teritoriul său. (www.rbc.ua - 16 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Zelenski reacționează după ce o televiziune i-a atribuit un mesaj fals în care cere armatei să 

depună armele  

RADOR (16 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat după ce televiziunea "Ucraina 

24" a transmis un mesaj fals atribuit liderului de la Kiev privind capitularea armatei în contextul războiului cu 

Rusia. Televiziunea de știri afișase pe burtieră un mesaj potrivit căruia Zelenski le-ar fi cerut ucrainenilor și armatei 

să "depună armele și să se întoarcă acasă". "În ceea ce privește cea mai recentă provocare copilărească potrivit 

căreia aș propune (ucrainenilor, n.r.) să depună armele, pot spune doar că propun militarilor Federației Ruse să 

depună armele și să se întoarcă acasă. Noi suntem deja acasă, ne protejăm pământul, copiii și familiile" - a declarat 

Volodimir Zelenski, într-un mesaj video înregistrat la Kiev. Liderul ucrainean a adăugat că armata națională nu va 

depune armele până la victorie. Miercuri, televiziunea "Ucraina 24" a afișat pe burtieră următorul mesaj, atribuit 

președintelui Zelenski: "Dragi ucraineni, stimați apărători, s-a dovedit că a fi președinte nu este atât de ușor. Sunt 

obligat să iau decizii dificile. Inițial am decis să recuperez Donbasul. E timpul să vă privesc în ochi: Nu mi-a ieșit. 
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Situația s-a înrăutățit mult mai mult. Nu mai există cale de întoarcere, cel puțin, pentru mine. Iar acum, iau decizia 

de a-mi lua rămas-bun de la voi. Vă sfătuiesc să depuneți armele și să vă întoarceți la familiile voastre. Nu trebuie 

să muriți în acest război. Vă sfătuiesc să trăiți, iar eu am de gând să procedez la fel". Anterior, Centrul pentru 

Comunicații Strategice și Securitate Informațională de la Kiev a avertizat că Rusia ar putea recurge la încercări de 

a induce în eroare societatea ucraineană, în special prin "declarații oficiale" despre capitulare atribuite președintelui 

Volodimir Zelenski. (www.rbc.ua - 16 martie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: Președintele Ucrainei susține că orice acord de pace trebuie să ofere garanții de 

securitate  

RADOR (16 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negocierile de pace trebuie 

să ducă la un acord echitabil pentru Ucraina, ce să includă garanții de securitate fiabile care să o protejeze de 

amenințări viitoare. "Putem și trebuie să luptăm astăzi, acum. Putem și trebuie să ne apărăm statul, viața, viața 

ucraineană. Putem și trebuie să negociem o pace justă, dar corectă pentru Ucraina, garanții reale de securitate care 

vor funcționa", a spus el într-un mesaj video. (REUTERS - 16 martie) /aboboc/ilapadat 

RBC: Mircea Lucescu, într-un interviu acordat presei poloneze: "Putin este un criminal"  

RADOR (16 martie) - Antrenorul echipei de fotbal "Dinamo Kiev", Mircea Lucescu, a declarat pentru 

portalul polonez WP SportoweFakty că Ucraina luptă acum pentru libertatea Europei. În opinia sa, întreaga lume 

ar trebui să sprijine Ucraina. "Aceasta este o crimă. Putin este un criminal. Acest război este barbar. Vedem cum 

mor copii, femei. Bombele cad asupra spitalelor și clădirilor rezidențiale. Este incredibil. Întreaga lume ar trebui 

să sprijine Ucraina acum. E dincolo de înțelegere. Eu am plecat în România, dar, oricum, încerc să ajut în diferite 

moduri. Sunt în contact cu jucătorii mei, încerc să-i ajut și pe ei" - a menționat Lucescu. Antrenorul a subliniat că, 

atât la "Șahtior" cât și la "Dinamo", au fost jucători de naționalități diferite, însă niciodată nu au existat probleme. 

"Am lucrat împreună, băieții erau și prieteni în afara terenului... Iar acum trebuie să asistăm la lucruri nebunești. 

Încă e greu de acceptat" - a mai declarat antrenorul dinamovist. Lucescu este convins că sancțiunile împotriva 

Federației Ruse ar trebui să fie și mai dure decât sunt acum. În opinia sa, Rusia ar trebui să simtă mânia lumii 

pentru ceea ce face. "Sunt complet împotriva acestui război, sunt devastat când văd ce a adus acest război în 

Ucraina. Acest lucru este absolut groaznic și trebuie oprit. Putin și anturajul său trebuie pedepsiți pentru toată 

suferința pe care au cauzat-o Ucrainei. Sper că Ucraina va învinge. Acum, Ucraina are nevoie de sprijin și asistență 

din partea altor țări" - a conchis Lucescu. (www.rbc.ua - 16 martie) /sdan/avladucu 

INTERFAX: Kremlinul este ferm convins de o poziție suverană a Beijingului față de sancțiunile 

antirusești  

RADOR (16 martie) - Kremlinul a remarcat că Republica Populară Chineză nu se lasă aplecată sub 

presiunea Statelor Unite și adoptă o poziție echilibrată, suverană, în problema aderării la sancțiunile aplicate 

împotriva Rusiei. "Statele Unite în zilele noastre exercită o presiune fără precedent asupra multor țări din lume. 

Marea majoritate a țărilor se lasă aplecate sub această presiune, dar există și țări care nu o fac și mențin o poziție 

suverană, mai echilibrată, și declară deschis ceea ce consideră inacceptabil de a se exercita orice presiune asupra 

lor'', a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin. Astfel, el a comentat 

informația potrivit căreia Statele Unite au avertizat recent China cu privire la inadmisibilitatea acordării unui 

sprijin economic și militar Rusiei. Beijingul și Moscova au negat recent informațiile apărute în presa americană, 

conform cărora Rusia ar fi solicitat Chinei asistență militară în legătură cu Ucraina. Pe 15 martie, conducerea UE 

a anunțat că în relațiile sale cu țările care se angajează să ajute Rusia să eludeze sancțiunile, Bruxellesul preferă să 

recurgă la dialog și va încerca să le convingă să renunțe. (www.interfax.ru  - 16 martie) /vdraguta/avladucu 

RBC: Șeful diplomației ucrainene face apel la "deputinizare"  

RADOR (16 martie) - Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a cerut din nou comunității 

internaționale să întrerupă toate relațiile cu Rusia toxică, după ce aceasta a declanșat un război împotriva Ucrainei 

- potrivit unui mesaj postat pe contul de Twitter al diplomatului. Dmitro Kuleba a făcut apel la "deputinizarea" 

industriilor, subliniind că este important ca acest proces să nu întârzie. "Deputinizarea înseamnă a scăpa de 
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influența rusă în toate sferele. Politică, relații internaționale, economie, energie, afaceri, artă, cercetare etc. Rusia 

este astăzi un partener toxic, responsabil pentru crimele de război în masă din Ucraina. Cu cât lumea întrerupe mai 

repede toate legăturile, cu atât mai bine" - a scris Kuleba. (www.rbc.ua - 16 martie) /sdan/avladucu 

KORRESPONDENT: Zelenski susține că invazia rusă a Ucrainei s-a "născut" în 2014  

RADOR (16 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a înregistrat un nou mesaj video, în care 

subliniază că actuala invazie rusă a Ucrainei s-a "născut" din ocuparea Crimeii, în 2014. "În urmă cu opt ani, în 

această zi (16 martie), statul rus a organizat un fals 'referendum' pe teritoriul Crimeii, care a fost ulterior folosit 

pentru a justifica ocuparea teritoriului nostru" - a declarat liderul de la Kiev. Potrivit lui Zelenski, aceasta a 

însemnat distrugerea întregii arhitecturi de securitate din Europa, stabilită după al Doilea Război Mondial. "Dacă 

atunci ar fi existat măcar un indiciu de rezistență, așa cum demonstrăm noi acum... Dacă lumea ar fi reacționat 

atunci cel puțin pe jumătate față de cum reacționează acum... Sunt sigur că nu am fi avut nici această invazie, nici 

opt ani de război în Donbas. Tot acest rău s-a născut din ocuparea Crimeii. Din slăbiciunea noastră, din acțiunile 

agresive ale Rusiei, pentru care ar fi trebuit să se simtă pedepsită încă din 2014" - a adăugat Volodimir Zelenski. 

(www.korrespondent.net - 16 martie) /sdan/atataru 

RBC: Zelenski va susține o alocuțiune în Parlamentul german  

RADOR (16 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va susține, joi, o alocuțiune online în fața 

deputaților din Bundestagul german - scrie RBC. Potrivit unui comunicat remis de serviciul de presă al 

parlamentului federal unicameral de la Berlin, discursul lui Zelenski va începe la ora 10:00. Cel mai probabil, 

liderul ucrainean va vorbi cel mult 20 de minute. (www.rbc.ua - 16 martie) /sdan/atataru 

CNN: Ucrainenii luptă pentru Ucraina și pentru valorile Europei și ale lumii întregi (Volodimir 

Zelenski către Congresul SUA)  

RADOR (16 martie) - Președintele Ucrainei s-a adresat miercuri membrilor Congresului Statelor Unite, 

vorbind și în ucraineană, și în engleză. "Astăzi nu este suficient să fii liderul unei națiuni... Fiind liderul lumii 

înseamnă să fii liderul păcii. Pacea în țara dvs. nu depinde numai de dvs. și de poporul dvs., ci depinde și de cei 

de alături, de cei puternici. Puternic nu înseamnă slab. Puternic înseamnă să fii curajos și pregătit să lupți pentru 

viața cetățenilor națiunii și a cetățenilor lumii. Pentru drepturile omului, pentru libertate, pentru dreptul de a trăi 

decent și de a muri când îți vine ceasul, nu când vrea altcineva lucrul ăsta, cum ar fi vecinul tău", a declarat 

Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a adăugat că ucrainenii apără Ucraina și valorile Europei și ale lumii 

întregi. (CNN INTERNATIONAL - 16 martie, ora 16:00) /mbaciu/lbadiu 

BBC: Președintele Ucrainei a pledat din nou pentru închiderea cerului sau livrarea de avioane, în 

fața Congresului SUA  

RADOR (16 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat miercuri Congresului Statelor 

Unite și a făcut un apel emoționant la mai mult sprijin din partea SUA pentru a lupta împotriva invaziei Rusiei. 

Vorbind de la Kiev, Volodimir Zelenski a pledat pentru impunerea de către SUA a unei zone de excludere aeriană 

în Ucraina, sau cel puțin pentru asigurarea cu avioane a armatei ucrainene. Moscova a transformat cerul ucrainean 

în ceea ce a numit "o sursă a morții", a mai spus Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a mulțumit și pentru 

sprijinul pe care l-a primit până acum. "Astăzi, poporul ucrainean apără nu numai Ucraina. Noi luptăm pentru 

valorile Europei și ale lumii întregi, sacrificându-ne viețile în numele viitorului. De aceea, astăzi, poporul american 

nu ajută doar Ucraina, ci Europa și lumea întreagă pentru a menține planeta în viață", a declarat președintele 

Zelenski în limba engleză. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 16 martie, ora 17:00) /mbaciu/asalar 

KORRESPONDENT: Kievul se pregătește să respingă atacurile trupelor ruse  

RADOR (16 martie) - Șeful administrației militare din Kiev, Mikola Jirnov, a declarat că orașul se pregătește 

să respingă atacurile rusești, suplimentând numărul de trupe din capitală și împrejurimi. "A fost construit un sistem 

de linii, zone și poziții defensive, au fost montate diverse obstacole, inclusiv explozibili - surprize pentru cei care 

doresc să intre în oraș" - a explicat Jirnov. Potrivit acestuia, la Kiev s-au făcut stocuri de muniție, alimente și 
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medicamente, care pot asigura apărarea pe termen lung. În plus, în cadrul consiliilor raionale ale orașului, se 

formează unități suplimentare și se recrutează voluntari pentru apărarea teritorială. Jirnov a menționat că 

autoritățile din Kiev nu planifică o mobilizare suplimentară, deoarece sunt destui oameni care se înscriu ca 

voluntari în rândurile forțelor de apărare. "Comandamentul militar a luat toate măsurile necesare pentru a apăra 

orașul" - a asigurat șeful administrației militare din Kiev. (www.korrespondent.net - 16 martie) /sdan/avladucu 

RBC: Cancelaria prezidențială de la Kiev infirmă prevederile "planului de pace" prezentat de 

Financial Times  

RADOR (16 martie) - Mihailo Podoliak, consilier în cancelaria prezidențială de la Kiev și membru al 

delegației ucrainene la negocierile cu partea rusă, a declarat că informațiile din Financial Times potrivit cărora 

Rusia și Ucraina au redactat un tratat de pace în 15 puncte pentru încheierea războiului reprezintă doar o schiță, 

care conține cereri ale Moscovei. "Financial Times a publicat un proiect care arată cererea părții ruse. Nimic mai 

mult. Partea ucraineană are propriile poziții. Tot ce putem să confirmăm în această etapă: încetarea focului, 

retragerea trupelor ruse și garanțiile de securitate din partea unui număr de țări" - a scris Podoliak pe Twitter. 

Potrivit Financial Times, planul de pace pe care l-ar fi convenit Rusia și Ucraina ar presupune încetarea focului și 

retragerea trupelor, dacă Ucraina își declară neutralitatea și acceptă o limită asupra forțelor sale armate și 

renunțarea Kievului la ambițiile sale de a adera la NATO, cu promisiunea că nu va găzdui baze militare străine. În 

schimb, potrivit informațiilor din Financial Times, Ucraina va primi garanții de securitate de la Statele Unite, 

Marea Britanie și Turcia. (www.rbc.ua - 16 martie) /sdan/avladucu 

RBC: Convorbire telefonică Zelenski-Erdoğan  

RADOR (16 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat, miercuri seară, cu omologul 

său turc, Recep Erdoğan, despre posibile modalități de intensificare a dialogului cu privire la încetarea agresiunii 

ruse - scrie RBC. Zelenski a scris pe Twitter că în timpul convorbirii telefonice, l-a informat pe Erdoğan despre 

evoluția războiului din Ucraina. "Am purtat discuții cu un prieten al Ucrainei, președintele turc, Erdoğan. L-am 

informat despre lupta poporului ucrainean împotriva agresiunii în desfășurare. I-am mulțumit pentru sprijinul 

semnificativ. Am discutat, de asemenea, modalități de intensificare a dialogului pașnic" - a scris liderul de la Kiev. 

(www.rbc.ua - 16 martie) /sdan/dsirbu 

KORRESPONDENT: Dmitro Kuleba, despre decizia Curții Internaționale de Justiție: "Ucraina 

a obținut tot ce a cerut"  

RADOR (16 martie) - Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a comentat decizia de miercuri a 

Curții Internaționale de Justiție de la Haga, care a ordonat Rusiei să suspende invadarea Ucrainei. Potrivit lui 

Kuleba, Ucraina a primit tot ce a cerut din partea instanței, iar decizia Curții va deveni un punct de plecare pentru 

alte evaluări juridice și politice ale agresiunii ruse. "La cererea Ucrainei, Curtea Internațională de Justiție a ordonat 

Federației Ruse să oprească imediat operațiunea militară din Ucraina. De asemenea, Curtea a dispus oprirea 

oricărui avans al forțelor armate ruse și al forțelor neregulate susținute de aceasta pe teritoriul Ucrainei. Exact asta 

a cerut Ucraina. Am primit tot ce am cerut" - a scris ministrul pe Facebook. Kuleba a remarcat că decizia instanței 

este importantă, întrucât faptul că Rusia a invadat Ucraina a fost constatat la cel mai înalt nivel juridic și s-a stabilit 

că agresiunea fără temei a acestei țări trebuie să înceteze. 13 judecători au susținut decizia, doar doi au fost 

împotrivă (Rusia și China). "Acesta este un rezultat puternic, care dă greutate deciziei" - a subliniat Dmitro Kuleba. 

Ministrul a mai menționat că decizia instanței este obligatorie din punct de vedere juridic, conform normelor 

dreptului internațional. "Ucraina a câștigat în acest caz și cere Rusiei să respecte imediat ordinul și să oprească 

agresiunea. Responsabilitatea juridică internațională necesită timp, iar examinarea cazului va continua, dar 

responsabilitatea Rusiei este inevitabilă" - a mai scris ministrul de externe ucrainean. Totodată, Dmitro Kuleba a 

afirmat că în ultima etapă a examinării cauzei, se va decide problema despăgubirilor, adăugând că nu are nicio 

îndoială că Ucraina va câștiga, iar, în final, Rusia va plăti. (www.korrespondent.net - 16 martie) /sdan/dsirbu 
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REUTERS: Ungaria nu va trimite arme în Ucraina și va rămâne în afara războiului (Viktor 

Orban)  

RADOR (16 martie) - Ungaria nu va trimite arme în Ucraina și va rămâne în afara războiului, a declarat, 

marți, prim-ministrul Viktor Orban, la un miting electoral, acuzând opoziția că încearcă să târască Ungaria în 

conflictul de la granița de est. Liderul naționalist conservator se confruntă cu o cursă strânsă la alegerile din 3 

aprilie, pentru al patrulea mandat consecutiv, întrucât, pentru prima dată din 2010, partidul său de dreapta, Fidesz, 

va înfrunta un front unit, alcătuit din șase partide de opoziție. Drumul lui Orban către un nou mandat este complicat 

și de invazia Ucrainei de către Rusia, ce plasează într-o lumină nouă relațiile sale strânse, din ultimii zece ani, cu 

președintele rus, Vladimir Putin, fiind criticat aspru de opoziție. Adresându-se zecilor de mii de susținători care 

fluturau steagul național al Ungariei, la un miting electoral din fața parlamentului, Orban a spus că Europa Centrală 

este doar o "tablă de șah" pentru marile puteri și că, dacă Ungaria nu își va susține interesele, ar putea cădea cu 

ușurință victimă a acestei crize. "Rusia se uită la interesele Rusiei, în timp ce Ucraina se uită la interesele Ucrainei. 

Nici Statele Unite, nici Bruxelles-ul nu ar gândi cu mintea ungarilor și nu ar simți cu inimile acestora. Trebuie să 

ne apărăm propriile interese", a spus Orban. "Trebuie să stăm departe de acest război... prin urmare nu vom trimite 

trupe sau arme pe câmpul de luptă." Orban a subliniat că pe 3 aprilie alegătorii vor avea de optat între partidul său, 

care dorește pacea, și opoziția de stânga, "care s-ar împletici într-un război nemilos, prelungit și sângeros”. 

Opoziția din șase partide, condusă de Peter Marki-Zay, primarul unui oraș mic și tată a șapte copii, a criticat aspru 

relațiile lui Orban cu Rusia, afirmând că Orban a construit un stat iliberal după modelul lui Putin, cu o corupție la 

scară largă și limitări ale libertăților presei. Guvernul neagă aceste acuzații. În timpul unui miting al opoziției, pe 

malul Dunării, Marki-Zay, a cărui platformă electorală este puternic proeuropeană, a spus că alegerea maghiarilor 

nu a fost niciodată atât de simplă. "Avem o singură alegere: trebuie să alegem Europa în loc de est... și libertatea 

în loc de autoritarism", a afirmat liderul de opoziție, în timp ce susținătorii său scandau: "Europa, Europa". 

Referindu-se la îngrijorările Uniunii Europene privind scăderea standardelor democratice din Ungaria, Marki-Zay 

a spus că "puterea nelimitată a lui Orban a dus la o corupție nelimitată", în timp ce milioane de maghiari se 

străduiesc să supraviețuiască. Conform unui sondaj de opinie realizat de Median, la sfârșitul lunii februarie, Fidesz 

și-a mărit ușor avantajul, la 39%, comparativ cu 32% pentru blocul de opoziție. Orban a condamnat invazia rusă 

și a spus că Budapesta nu se va opune prin veto sancțiunilor convenite de UE împotriva Rusiei, însă a subliniat ca 

acestea nu trebuie să afecteze aprovizionarea cu energie a Ungariei. (www.reuters.com - 16 martie) 

/mbrotacel/schelaru 

BBC: Miniștrii apărării din cadrul NATO se vor întâlni la Bruxelles  

RADOR (16 martie) - Miniștrii apărării din cadrul NATO se vor întâlni astăzi la Bruxelles pentru a discuta 

despre răspunsul la invazia Rusiei în Ucraina, prima astfel de întrevedere de când invazia a început, în urmă cu 20 

de zile. Ministrul ucrainean al apărării va participa prin intermediul unei legături video. În ultimele săptămâni, 

alianța și-a consolidat deja postura militară, ca măsură de răspuns, aproape dublându-și numărul de trupe de sub 

comanda NATO pe flancul său estic. Alianța a anunțat, de asemenea, că nu dorește să se lase atrasă într-un conflict 

cu Rusia. Unul dintre oficiali a declarat că riscul acestui lucru este de proporții astronomice, așa că nu sunt 

planificate discuții privind instituirea unei zone de declararea unui "no fly zone", cerut în mod insistent de către 

președintele Zelenski. La nivel individual au fost livrate Ucrainei arme și se vor analiza posibilități cu privire la 

ce se mai poate face, relatează corespondentul BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 16 martie, ora 4:04) 

/cstoica/schelaru 

BBC: Președintele Lituaniei susține că sancțiunile internaționale la adresa Rusiei trebuie înăsprite  

RADOR (16 martie) - Președintele Lituaniei a anunțat că ar trebui instituite sancțiuni internaționale mai 

severe la adresa Rusiei. Gitanas Nausėda a declarat pentru BBC că nu se va schimba comportamentul Rusiei, iar 

puterile occidentale trebuie să fie decisive. Liderul lituanian a precizat că sistemul global de plăți interbancare, 

SWIFT, ar trebui să fie restricționat pentru toate instituțiile bancare rusești, nu în mod selectiv cum se întâmplă în 

prezent. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 16 martie, ora 5:05) /cstoica/schelaru 
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B 92: Franța participă la monitorizarea spațiului aerian al Croației  

RADOR (16 martie) –  Președintele Franței, Emmanuel Macron, a aprobat trimiterea unui avion de 

recunoaștere de tip Hockey E2C pentru supravegherea spațiului aerian al Croației. Potrivit cotidianului "Jutarnji 

list" este vorba de un avion de avertizare timpurie și control. Potrivit aceleiași surse, premierul Croației, Andrej 

Plenković, la reuniunea Consiliului European a discutat cu președintele Macron despre un posibil ajutor al Franței 

pentru monitorizarea spațiului aerian croat, după ce săptămâna trecută la Zagreb s-a prăbușit o dronă militară. 

Potrivit sursei citate, Macron a acceptat ca Franța să ajute Croația, iar Plenković a anunțat că la monitorizarea 

spațiului aerian al Croației vor participa și avioanele de luptă Rafale. "Jutarnji list" citează reprezentanți ai 

Ministerului croat al apărării care spun că angajamentul avioanelor franceze nu înseamnă că avioanele Croației de 

tip MIG 21 nu ar putea proteja spațiul aerian al statului croat. (www.b92.net – 16 martie) /rmihaj/ilapadat 

BBC: Miniștrii apărării din cadrul NATO vor discuta la Bruxelles despre invazia Rusiei în Ucraina  

RADOR (16 martie) - Miniștrii apărării din cadrul NATO se vor întâlni miercuri la Bruxelles pentru a 

discuta despre răspunsul la invazia Rusiei în Ucraina, prima astfel de întrevedere de când invazia a început. 

Ministrul ucrainean al apărării va participa prin intermediul unei legături video. NATO deja a trimis mii de trupe 

suplimentare pentru a-și consolida apărarea pe flancul estic. Alianța a subliniat însă că nu dorește să se implice 

într-un conflict direct cu Rusia. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 16 martie, ora 10:04) /aboboc/ilapadat 

BBC: NATO continuă să sprijine Ucraina după invazia rusească (secretarul general Jens 

Stoltenberg)  

RADOR (16 martie) - Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat la o întâlnire a delegaților 

la Bruxelles că blocul de securitate rămâne unit în sprijinirea Ucrainei. În prima întâlnire de când Rusia a lansat 

invazia, Stoltenberg a declarat că liderii occidentali au oferit sprijin militar consistent Kievului și se angajează să 

continue cu acest sprijin. „Lumea condamnă acest război fără sens. Aliații și partenerii NATO impun Rusiei 

sancțiuni fără precedent și suntem uniți în sprijinul nostru pentru Ucraina. De mulți ani am antrenat zeci de mii de 

trupe ucrainene și am furnizat cantități mari de echipamente esențiale pentru a ajuta Ucraina să-și mențină dreptul 

la autoapărare. De la începutul invaziei ruse, aliații și-au intensificat în mod semnificativ sprijinul pentru curajosul 

popor ucrainean, guvernul și forțele armate cu echipamente militare, asistență umanitară și financiară și au oferit 

adăpost milioanelor de refugiați. Astăzi este și mai important ca noi toți să susținem Ucraina”, a mai adăugat 

Stoltenberg. (bbc.com - 16 martie, ora 12:56) /aboboc/ilapadat 

INTERFAX: Majoritatea europenilor care au luat parte la un sondaj au fost în favoarea aderării 

Ucrainei la UE  

RADOR (16 martie) - Rezidenții unui număr mare de state europene susțin aderarea Ucrainei la UE, dar au 

opinii diferite cu privire la cât de curând ar trebui să se întâmple acest lucru, potrivit unui sondaj citat miercuri de 

''Politico''. Studiul a fost realizat în șase țări UE, participanții la sondaj au fost rugați să răspundă la întrebarea: 

''Credeți că Ucraina ar trebui să devină membru al UE?''. Cea mai mare parte a celor care susțin aderarea Ucrainei 

la UE îi revine Spaniei, unde 53% dintre cei chestionați consideră că Ucraina ar trebui acceptată imediat, în timp 

ce 23% au susținut că ar trebui să fie admisă în câțiva ani. 13% dintre respondenții din Spania nu au putut să ofere 

un răspuns, iar 11% s-au opus aderării ei la Uniunea Europeană. Majoritatea locuitorilor Germaniei (63%) și 

Greciei (54%) au spus, de asemenea, că Ucraina ar trebui să fie admisă în UE. Cu toate acestea, 41% dintre 

respondenții din Germania și 33% dintre respondenții din Grecia nu văd oportun să se facă acest lucru imediat. De 

asemenea, 24% dintre cei chestionați în Germania și 39%, în Grecia, nu susțin aderarea Ucrainei la UE, restul 

respondenților nu s-au putut decide asupra părerii lor pe această temă. Ponderea rezidenților din Franța, Țările de 

Jos și Italia care sunt în favoarea aderării Ucrainei la UE este puțin mai mică de 50% dintre respondenți. De 

exemplu, în Franța, 25% dintre respondenți susțin procedura imediată de aderare a Ucrainei la UE, 24% - în câțiva 

ani. Restul nu s-au decis asupra răspunsului (24%) sau se opun (27%). În Țările de Jos și Italia, aderarea imediată 

a Ucrainei la UE este susținută de 12%, respectiv 19% dintre respondenți, după ceva timp - 34% și, respectiv, 

26%. Nu sprijină 29% dintre cei chestionați, din Țările de Jos, și 28%, din Italia. De asemenea, 25% dintre 

respondenții din Țările de Jos și 27%, din Italia, nu au putut răspunde la această întrebare. În plus, participanții la 
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sondaj au fost rugați să-și exprime părerea cu privire la necesitatea creării propriei armate europene. În favoarea 

acestei inițiative s-au pronunțat 63% dintre locuitorii Greciei, 51% dintre rezidenții din Franța și Spania, 36% - 

din Germania, 35% - din Italia, 27% - din Țările de Jos. În același timp, se observă că indicatorul de sprijin pentru 

ideea de a-ți crea propria armată în statele UE a crescut în toate cele șase țări, în ultima lună. Sondajul a fost realizat 

în șase țări UE - Spania, Italia, Franța, Germania, Grecia și Țările de Jos. Aproximativ 1.000 de persoane au 

participat la sondaj, în fiecare țară. Sondajul a fost realizat în perioada 8-11 martie, relatează ''Politico''. 

(www.interfax.ru  - 16 martie) /vdraguta/avladucu 

REUTERS: Cancelarul Germaniei se întâlnește joi la Berlin cu secretarul general al NATO  

RADOR (16 martie) - Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, va avea joi la Berlin o întrevedere cu secretarul 

general al NATO, Jens Stoltenberg, a informat miercuri purtătorul de cuvânt al guvernului german. Oficialul 

german a mai spus că Germania se opune ferm prezenței militarilor NATO în Ucraina și că până acum în Germania 

au fost înregistrați 175.000 de refugiați ucraineni. (REUTERS - 16 martie, ora 14:18) /mbaciu/avladuc 

REUTERS: CIJ a ordonat Rusiei să înceteze imediat acțiunile sale militare în Ucraina  

RADOR (16 martie) - Curtea Internațională de Justiție a ordonat miercuri Rusiei să înceteze imediat 

acțiunile sale militare în Ucraina, în urma unei decizii preliminare într-un caz înaintat de Kiev. "Federația Rusă ar 

trebui să suspende imediat operațiunile militare pe care le-a demarat la 24 februarie 2022 pe teritoriul Ucrainei", 

au declarat judecătorii CIJ și au adăugat că Rusia trebuie să se asigure că alte forțe aflate sub controlul său sau 

sprijinite de Moscova nu continuă operațiunile militare. Deși deciziile CIJ sunt obligatorii, aceasta nu are 

instrumentele necesare pentru a le impune; în rare cazuri unele țări au ignorat deciziile CIJ. Ucraina a înaintat 

dosar la CIJ împotriva Rusiei imediat după 24 februarie, afirmând că aparenta justificare a Moscovei că acționează 

pentru a preveni un genocid în Ucraina este nefondată. (REUTERS - 16 martie, ora 18:12) /mbaciu/avladucu 

BBC: Ucraina a fost conectată la rețeaua UE de distribuire a energiei electrice  

RADOR (16 martie) - Uniunea Europeană a anunțat conectarea cu succes a Ucrainei la rețeaua sa de 

distribuire a energiei electrice, așa cum a promis la scurt timp după declanșarea invaziei ruse. Comisarul UE pentru 

energie, Kadri Simson, a declarat că acest lucru va contribui la menținerea stabilității sistemului ucrainean de 

electricitate. Ea a descris totodată acest lucru drept "o bornă istorică". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 16 martie, 

ora 20:04) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Cancelarul german și-a exprimat sprijinul pentru o posibilă inițiativă finlandeză de 

aderare la NATO  

RADOR (16 martie) - Cancelarul german Olaf Scholz a declarat miercuri că salută orice interes manifestat 

de Finlanda pentru aderarea la NATO, o chestiune care a devenit mai urgentă de când Rusia a invadat Ucraina. 

Războiul din Ucraina a provocat o dezbatere publică în Finlanda neutră, care are o graniță terestră lungă cu Rusia, 

cu privire la aderarea la alianța NATO condusă de SUA. Întrebat la o conferință de presă susținută în compania 

premierului finlandez dacă Germania va sprijini Finlanda în eventualitatea în care va decide că dorește să se alăture 

alianței de apărare, dl Scholz a spus că există deja o cooperare între Finlanda și NATO. "Dorințele exprimate de  

Finlanda și alianțele în care suntem implicați sunt întotdeauna foarte binevenite", a spus cancelarul Scholz, fără să 

adauge nimic mai concret. Premierul finlandez Sanna Marin a declarat că țara ei analizează problema, aceasta fiind 

o inițiativă anunțată la începutul lunii martie. "Este posibil ca Finlanda să decidă să se alăture NATO", a spus dna 

Marin. Ea a cerut Germaniei și altor țări să înceteze în a mai finanța războiul președintelui rus Vladimir Putin, 

punând capăt achiziției de combustibili fosili de acolo. "Trebuie să înceteze... Sunt sigură că Germania și alte state 

membre ale Uniunii Europene încearcă să găsească alte căi", a spus ea. Cancelarul Scholz, care și-a repetat apelul 

către Putin de a pune capăt războiului din Ucraina și de a retrage trupele ruse de acolo, a reiterat faptul că Germania 

urmărește să își reducă dependența de petrolul și gazele rusești. (REUTERS - 16 martie) /opopescu/dsirbu 
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REUTERS: Cancelarul german a vorbit la telefon cu Papa Francisc despre războiul din Ucraina  

RADOR (16 martie) - Cancelarul german Olaf Scholz a vorbit la telefon cu Papa Francisc despre războiul 

din Ucraina și au convenit că acesta trebuie să se încheie imediat, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al 

guvernului german. "Având în vedere situația umanitară, o încetare a focului este urgentă și necesară pentru a evita 

noi suferințe", a spus purtătorul de cuvânt. (REUTERS - 16 martie) /opopescu/dsirbu 

INTERFAX: Vicepremierul polonez Jaroslaw Kaczynski a cerut ca o misiune internațională de 

menținere a păcii NATO să fie trimisă în Ucraina  

RADOR (16 martie) - Vicepremierul polonez Jarosław Kaczyński, liderul partidului de guvernământ din 

Polonia Lege și Justiție, a cerut ca o misiune internațională de menținere a păcii NATO să fie trimisă în Ucraina. 

Jarosław Kaczyński consideră că pentru reglementarea situației din Ucraina ar trebui introdusă o misiune NATO 

de menținere a păcii. "Consider că este necesar să existe o misiune NATO de menținere a păcii sau poate o structură 

internațională mult mai amplă, dar o misiune care să se poată apăra și care să poată să-și desfășoare activitatea pe 

teritoriul Ucrainei", a declarat Jarosław Kaczyński, într-o conferință de presă, care a urmat după vizita sa la Kiev, 

Ucraina. Amintim că Volodimir Zelenski a primit marți o delegație de politicieni europeni la Kiev. Jarosław 

Kaczyński a adăugat că aceasta ''va fi o misiune care va tinde către restabilirea păcii, va oferi asistență umanitară, 

dar în același timp va fi protejată și de forțele armate''. Din delegația formată din liderii europeni, care a sosit marți 

la Kiev, au făcut parte prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, premierul Cehiei, Petr Fiala, și premierul 

Sloveniei, Janez Janša. Delegația a sosit marți cu trenul la Kiev, în cadrul acestei vizite. Vizita a fost convenită la 

summitul liderilor UE de la Versailles, săptămâna trecută, a declarat consilierul prim-ministrului polonez Michał 

Dworczyk, membru al Seimului Republicii Populare Polone. Totodată, un oficial al UE a anunțat că Bruxelles-ul 

nu a emis niciun ''mandat oficial'' în legătură cu această vizită. Zelenski a catalogat vizita ca fiind ”un pas corect 

și curajos” și le-a mulțumit membrilor delegației europene pentru asistența acordată Ucrainei. (www.interfax.ru - 

16 martie) /vdraguta/ilapadat 

RRA: Coaliția de guvernare ar putea discuta legea offshore care reglementează exploatarea 

gazelor naturale în Marea Neagră  

RADOR (16 martie) - Coaliția de guvernare ar putea discuta astăzi legea offshore care reglementează 

exploatarea gazelor naturale în Marea Neagră, a declarat președintele Senatului, liderul PNL Florin Cîțu, El a 

precizat că la ședința precedentă au fost cerute câteva clarificări de la ministrul energiei, iar dacă acestea sunt 

aprobate de toți membrii coaliției legea poate să fie aprobată în guvern și să meargă în Parlamentul României. 

Florin Cîțu a mai spus că documentul este foarte important, pentru că ar ajuta producția de gaze, întrucât sunt 

companii care pot începe imediat exploatarea. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 16 martie, ora 9:00) 

/csimion 

RRA: Președintele Klaus Iohannis va merge în Republica Moldova  

RADOR (16 martie) - Ordonanța de urgență prin care se va asigura plafonarea prețului la energie electrică 

și la gaze pe un an de zile este în curs de finalizare - a anunțat ieri premierul Nicolae Ciucă. Guvernul are 

programată astăzi ședință săptămânală, iar prim-ministrul a declarat recent că se dorește adoptarea actului normativ 

în săptămâna aceasta. La rândul său, liderul PNL, Florin Cîțu, a spus tot ieri că în coaliția de guvernare s-ar putea 

lua în discuție astăzi legea offshore, care reglementează exploatarea gazelor naturale în Marea Neagră. Președintele 

Klaus Iohannis a declarat după întâlnirea avută cu omologul său bulgar, Rumen Radev, că este nevoie de 

diversificarea surselor de energie și a rutelor de transport în contextul eforturilor de reducere a dependenței 

energetice față de Rusia. El a discutat la telefon cu omologul sau din Azerbaidjan despre consolidarea cooperării 

în domeniul energiei prin diversificarea surselor de aprovizionare cu gaz și energie electrică. Astăzi, președintele 

Klaus Iohannis va merge în Republica Moldova, unde va discuta cu președinta Maia Sandu. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 16 martie, ora 6:00) /schelaru 
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RRA: Premierul Nicolae Ciucă va participa la convorbirile oficiale din Republica Moldova  

RADOR (16 martie) - Premierul Nicolae Ciucă merge după-amiază, alături de președintele Klaus Iohannis, 

la Chișinău, și va participa, alături de șeful statului, la convorbirile oficiale cu președintele Republicii Moldova, 

Maia Sandu, informează Biroul de Presă al Guvernului. Până acum, potrivit Administrației Prezidențiale, se știa 

că doar președintele Iohannis pleacă în țara vecină, unde va avea convorbiri tête-à-tête și convorbiri oficiale cu 

Maia Sandu pe tema fluxului de refugiați din Ucraina și sprijinului pe care Republica Moldova îl are din partea 

României, după ce a depus oficial cererea de aderare la UE. Între timp, un nou convoi cu 55 de tone de ajutoare 

umanitare pentru refugiații ucraineni din Republica Moldova a trecut astăzi Prutul. Transportul și colectarea 

ajutoarelor au fost coordonate de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, care încearcă astfel să 

ușureze povara autorităților și a voluntarilor de la Chișinău. Cele 55 de tone de produse alimentare și nealimentare 

se adaugă unui alt transport, ce a ajuns în Republica Moldova în urmă cu două săptămâni. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 16 martie, ora 13:09:00) /lcoman/csimion 

TASS: Președintele României cere Alianței Nord-Atlantice să își consolideze prezența în țara sa  

RADOR (16 martie) - Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat că la summitul extraordinar al 

NATO de săptămâna viitoare, de la Bruxelles, va insista pentru consolidarea NATO în țara sa. "Regiunea Mării 

Negre ar trebui să fie la fel de bine protejată și consolidată ca și flancul nordic (NATO) în regiunea baltică. Vom 

continua să cerem amplasarea de forțe suplimentare ale Alianței pe teritoriul nostru pentru a respecta doctrina 

NATO. Aceasta spune că prezența (militară) ar trebui să garanteze descurajarea" - a declarat Iohannis, jurnaliștilor, 

în cadrul unui briefing de presă susținut miercuri, după întâlnirea cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. 

"Nu vrem să atacăm pe nimeni, nu vrem să luptăm, dar nu vrem să fim vulnerabili. Voi vorbi despre acest lucru la 

summitul extraordinar al NATO, care va avea loc săptămâna viitoare, la Bruxelles" - a declarat Iohannis, 

comentând situația din Ucraina. Klaus Iohannis efectuează o vizită de lucru la Chișinău. Acolo are programate 

întâlniri cu înalți oficiali ai republicii. În cadrul convorbirilor, președintele României a dat asigurări de sprijin 

pentru autoritățile moldovenești, care s-au confruntat cu un flux mare de refugiați din Ucraina. 

(https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14095093) (www.tass.ru - 16 martie) /ssirbu/dsirbu 

RBC: APCE a recunoscut oficial Transnistria zonă de ocupație rusească  

RADOR (16 martie) - În cadrul reuniunii de marți, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, APCE, a 

recunoscut Transnistria ca fiind teritoriu ocupat de Rusia, iar decizia finală urmează să fie luată pe 17 martie de 

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. Marți, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a analizat o 

rezoluție, care conține mai multe puncte cu privire la agresiunea armată a Federației Ruse împotriva Republicii 

Moldova din 1992, precum și ocuparea Transnistriei de către Rusia, relatează RBC-Ucraina cu referire la 

Eurointegration. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a examinat rezoluția, prin care se recunoaște oficial 

agresiunea armatei ruse comisă împotriva Republicii Moldova, în anul 1992, precum și ocuparea abuzivă  a 

Transnistriei de către Rusia. Este vorba de un proiect de rezoluție ce vizează inițierea unei decizii finale privind 

excluderea Rusiei din Consiliul Europei, care a fost supus la vot marți seara. Deputații au depus o parte din 

amendamentele pentru la acest proiect, dintre care unul care se referă la Transnistria. Membrii APCE din România, 

Ucraina, Franța, Estonia, Marea Britanie, Georgia și Turcia au fost cei care au propus APCE recunoașterea oficială 

a ocupației ruse asupra unui teritoriu ce aparține Republicii Moldova. ''Federația Rusă a comis un act de agresiune 

militară împotriva Republicii Moldova și, în consecință, ocuparea regiunii transnistrene'' - această formulare a fost 

propusă de membrii APCE. În cadrul unei reuniuni a comitetului care a examinat decizia, acest amendament a fost 

aprobat în unanimitate. Deci, această decizie va fi inclusă în textul final. De menționat că reprezentanții Republicii 

Moldova nu sunt coautori ai acestui amendament. (www.rbc.ua - 16 martie) /vdraguta/csimion 

TASS: Marea Britanie nu va sprijini rezoluția Rusiei cu privire la Ucraina, propusă în Consiliul 

de Securitate al ONU  

RADOR (16 martie) - Votul asupra rezoluției în Consiliul de Securitate al ONU este programat pentru 17 

martie. Regatul Unit nu va sprijini rezoluția propusă de Rusia Consiliului de Securitate al ONU privind situația 

umanitară din Ucraina, a declarat reprezentantul permanent al Marii Britanii la ONU, diplomatul Barbara 
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Woodward, într-un mesaj video postat marți pe pagina sa de Twitter. ''Acest proiect de rezoluție este doar o 

distragere a atenției, iar colegii noștri ucraineni au declarat clar că ei consideră acest text drept o insultă la adresa 

Ucrainei și îi susținem. Considerăm textul părții ruse drept un pas cinic și un joc cu suferințele oamenilor", a 

argumentat diplomatul. "Deci sprijinul Consiliului de Securitate va fi declarat drept unul ferm împotriva invaziei 

ruse împotriva Ucrainei. Nu putem permite așa ceva. În mod categoric nu vom vota pentru o rezoluție a Consiliului 

de Securitate al ONU care nu recunoaște că această criză este rezultatul acțiunilor Rusiei'', a conchis diplomatul 

britanic. Un vot în Consiliul de Securitate al ONU asupra rezoluției este programat pentru 17 martie. Pentru 

adoptarea sa, textul trebuie să fie susținut de cel puțin nouă membri ai Consiliului de Securitate al ONU din 15 

(cinci permanenți și zece nepermanenți). În acest caz, oricare dintre membrii permanenți, printre care și Marea 

Britanie, se poate opune rezoluției și recurge la veto. Luni, Franța și Mexic au anunțat că vor să pună capăt 

încercărilor, care durează de două săptămâni de a conveni asupra unei rezoluții privind situația umanitară din 

Ucraina în Consiliul de Securitate al ONU și o vor supune dezbaterilor în Adunarea Generală a ONU. 

Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat marți că Moscova propune să se voteze 

proiectul de rezoluție propus de Rusia cu privire la situația umanitară din Ucraina. După cum a explicat Dmitri 

Polianski, prim-adjunct al reprezentantului permanent al Federației Ruse la ONU, acesta conține prevederile 

convenite anterior ale proiectului de rezoluție propus de Franța și Mexic, dar exclude evaluările politice ale 

situației. (Agenția de presă TASS - 16 martie) /vdraguta/ilapadat 

RRA: Premierul britanic Boris Johnson, în vizită în Emiratele Arabe Unite 

RADOR (16 martie) - Premierul britanic Boris Johnson spune că Ucraina nu va adera în niciun caz la NATO 

în viitorul apropiat și că i-a explicat acest lucru președintelui Ucrainei în discuția pe care au avut-o ieri. El a 

subliniat în conferința de presă pe care a susținut-o astăzi în Emiratele Arabe Unite că atacurile absolut barbare ale 

Rusiei asupra Ucrainei trebuie să înceteze. Vizita lui Boris Johnson în Golf se înscrie în direcția obținerii de către 

Occident a independenței față de gazele și petrolul din Rusia. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 16 martie, 

ora 15:01) /atataru 

RTS: A sunat ceasul pentru revitalizarea extinderii UE spre Balcanii de Vest, declară șeful 

diplomației europene, Josep Borrel  

RADOR (16 martie) – În cadrul turneului în Balcanii de Vest, după vizita la Skopje, șeful diplomației 

europene, Josep Borrell, a vizitat Tirana, unde s-a întâlnit cu premierul Albaniei, Edi Rama. Cu această ocazie, 

oficialul european a subliniat că Uniunea Europeană depune eforturi pentru integrarea europeană a Balcanilor de 

Vest. Borrell a declarat că UE este "îngrijorată de influența intervenției Rusiei în Ucraina asupra Balcanilor de 

Vest", adăugând că în ultimul timp Rusia dezinformează și și-a consolidat propaganda. "A sunat ceasul pentru 

revitalizarea extinderii și Balcanii de Vest să fie integrați ireversibil în UE" – a declarat Borrell, adăugând că UE 

a pregătit un al patrulea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. "Este o mare lovitură pentru economia pe care Putin 

își bazează agresiunea" – a declarat Borrell, adăugând că agresiunea Rusiei reprezintă o încălcare a suveranității 

Ucrainei, dar și o amenințare pentru securitatea și stabilitatea Europei. Șeful diplomației europene a descris 

Albania drept un partener de încredere al UE, deoarece și-a armonizat 100% politica externă și de apărare cu UE. 

Borrell a subliniat că Albania a îndeplinit toate condițiile și criteriile pentru deschiderea negocierilor de aderare și 

și-a exprimat speranța că acest proces va începe în timpul președinției Franței la Consiliul UE. Printre altele, 

premierul Albaniei a confirmat că guvernul său continuă să apropie societatea și statul albanez de standardele UE. 

(www.rts.rs – 16 martie) /rmihaj/ilapadat 

REUTERS: Senatul SUA îl condamnă în unanimitate pe Vladimir Putin drept criminal de război  

RADOR (16 martie) - Senatul Statelor Unite a adoptat în unanimitate o rezoluție, marți, în care îl condamnă 

pe președintele rus, Vladimir Putin, drept criminal de război - o unitate rar întâlnită în Congresul american profund 

divizat. Rezoluția, inițiată de senatorul republican Lindsay Graham și susținută de senatori din ambele partide, 

încurajează Curtea Penală Internațională (CPI) de la Haga și alte țări să deschidă investigații împotriva armatei 

ruse, pentru crime de război comise în timpul invaziei Rusiei în Ucraina. "Toți cei din această cameră, democrați 

și republicani, ne unim pentru a spune că Vladimir Putin nu poate scăpa de răspundere pentru atrocitățile comise 

împotriva poporului ucrainean", a declarat liderul majorității democrate din Senat, Chuck Schummer, într-un 
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discurs înaintea votului. Rusia își numește acțiunile drept "o operațiune specială", pentru a demilitariza și a 

"denazifica" Ucraina. Putin a afirmat, de asemenea, că Ucraina este o colonie americană, cu un regim marionetă 

și fără nicio tradiție de stat independent. Moscova nu a capturat niciunul dintre cele mai mari zece orașe ale țării, 

după incursiunea militară ce a început pe 24 februarie - cel mai amplu asalt asupra unui stat european, după 1945. 

(REUTERS - 16 martie, ora 2:00) /mbrotacel/schelaru 

BBC: Secretarul de stat Antony Blinken a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea a doi 

jurnaliști care transmiteau din Ucraina  

RADOR (16 martie) - Secretarul de stat al SUA a postat pe Twitter un mesaj de condoleanțe după moartea 

jurnaliștilor Fox News Pierre Zakrzewski (55 de ani), cetățean irlandez, și a Oleksandrei Kuvsinova (24 de ani), 

ucraineană. Ei au fost uciși în apropierea Kievului, când vehiculul lor a fost atacat de trupele ruse. „Sunt 

recunoscător tuturor celor care își riscă viața pentru a arăta lumii ce se întâmplă în Ucraina”, a spus Anthony 

Blinken. El a subliniat că Statele Unite condamnă ferm violența continuă a Rusiei, care pune în pericol siguranța 

jurnaliștilor și a altor lucrători media din Ucraina. Duminică, un alt jurnalist și veteran din zona de război, Brent 

Renaud, a murit când trupele ruse l-au împușcat la un punct de control din Irpin, chiar lângă Kiev. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 16 martie, ora 9:06) /aboboc/ilapadat 

TASS: Senatul SUA a adoptat o rezoluție prin care condamnă acțiunile întreprinse de conducerea 

rusă în Ucraina  

RADOR (16 martie) - Documentul conține condamnarea Federației Ruse, a lui Vladimir Putin, a membrilor 

Consiliului rus de Securitate și Forțelor Armate ale Rusiei. Senatul SUA a aprobat marți în unanimitate o rezoluție, 

prin care condamnă Rusia pentru acțiunile sale comise împotriva Ucrainei. Documentul solicită, de asemenea, ca 

autoritățile Federației Ruse să răspundă penal pentru presupusele crime de război comise pe teritoriul ucrainean. 

Ședința a fost difuzată în direct online pe site-ul Camerei Superioare. Rezoluția aprobată de senatorii americani 

conține ''condamnarea Federației Ruse, a președintelui Vladimir Putin, a membrilor Consiliului de Securitate al 

Rusiei, Forțelor Armate Ruse și a liderilor militari ruși pentru comiterea de acte revoltătoare de agresiune și alte 

acte de cruzime echivalente cu crime împotriva umanității și crime de război împotriva poporului Ucrainei și a 

altor [popoare]''. În plus, Camera Superioară a legislativului, SUA ''fac un apel către statele membre să solicite 

Curții Penale Internaționale și Curții Internaționale de Justiție să dea undă verde tuturor anchetelor în curs privind 

crimele de război și crimele împotriva umanității'', atribuite în textul documentului Forțelor Armate Ruse. De 

asemenea, Senatul SUA ''face apel la Guvernul Statelor Unite și la țările partenere să-și folosească votul și influența 

în instituțiile internaționale în care sunt membre'' pentru a trage la răspundere ''autoritățile Federației Ruse pentru'' 

sprijinul lor adus actelor violente continue''. Rezoluția a fost propusă de senatorul republican Lindsey Graham, 

care reprezintă Carolina de Sud, Statele Unite, și susținută de un grup de senatori din ambele partide, Republican 

și Democrat. Documentul reflectă doar opinia membrilor Camerei Superioare a Congresului SUA. (Agenția de 

presă TASS - 16  martie) /vdraguta/ilapadat 

CNN: Președintele Ucrainei s-a adresat Congresului SUA  

RADOR (16 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat miercuri Congresului Statelor 

Unite. În discursul său virtual, Volodimir Zelenski s-a adresat direct președintelui american, Joe Biden, pe care l-

a numit "liderul păcii". "Nu văd sensul vieții dacă aceasta nu poate opri morțile. Ăsta este principalul obiectiv a 

liderului poporului, dragi ucraineni. Ca lider al națiunii mele, mă adresez președintelui Joe Biden: sunteți liderul 

unei națiuni, al unei națiuni mărețe. Eu vă doresc să fiți liderul întregii lumi. Fiind liderul întregii lumi, trebuie să 

fiți liderul păcii", a declarat Volodimir Zelenski în limba engleză, la finalul discursului său. (CNN 

INTERNATIONAL - 16 martie, ora 16:00) /mbaciu/atataru 

CNN: Este nevoie de mai mult pentru a opri mașinăria de război rusească, a declarat președintele 

Ucrainei în fața Congresului SUA  

RADOR (16 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcu apel miercuri la Statele Unite să 

"facă mai mult" în timpul "celor mai sumbre vremuri" pentru țara sa. Președintele ucrainean s-a adresat membrilor 
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Congresului SUA. "În cele mai sumbre vremuri pentru țara noastră, pentru întreaga Europă, fac apel la 

dumneavoastră să faceți mai mult. Este nevoie de noi pachete de sancțiuni, continuu și constant, în fiecare 

săptămână, până când mașina de război rusească se oprește. Este nevoie de restricții împotriva tuturor celor pe 

care se sprijină acest regim nedrept", a declarat președintele ucrainean în discursul său video. Volodmir Zelenski 

a mai spus că SUA ar trebui să sancționeze toți politicienii ruși "care au rămas în funcții și nu au tăiat legăturile cu 

cei care sunt împotriva Ucrainei". "Toate companiile americane trebuie să părăsească piața din Rusia, să părăsească 

piața rusă imediat, pentru că este inundată de sângele nostru. Doamnelor și domnilor membri ai Congresului, vă 

rog să preluați conducerea și, dacă aveți companii în circumscripțiile dumneavoastră care finanțează mașina de 

război rusească, să puneți presiune pentru ca aceste companii să iasă din afacerile din Rusia. Vă cer asta, pentru a 

mă asigura că rușii nu primesc nici măcar un penny pe care să îl folosească pentru a distruge poporul Ucrainei", a 

declarat Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a insistat, de asemenea, că este nevoie "de noi instituții, de 

noi alianțe" pentru oprirea războiului. "Propunem crearea unei asociații, a unei uniuni de țări responsabile, care au 

tăria și conștiința de a opri imediat conflictele, de a asigura întreaga asistență necesară în numai 24 de ore, dacă 

este necesar, de a asigura inclusiv arme, dacă este necesar, sancțiuni, sprijin umanitar, sprijin politic, fonduri, tot 

ce este nevoie pentru a menține pacea și pentru a salva rapid lumea, pentru a salva vieți", a mai spus Volodimir 

Zelenski. (CNN INTERNATIONAL, 16 martie, ora 16:00) /mbaciu/atataru 

CNN: Consilierul pe probleme de securitate națională al SUA a avut o convorbire cu omologul său 

din Rusia  

RADOR (16 martie) - Consilierul pe probleme de securitate națională al Statelor Unite, Jake Sullivan, a 

avut miercuri o convorbire telefonică cu omologul său rus, Nikolai Patrușev, informează Casa Albă și precizează 

că este contactul la cel mai înalt nivel din ultimele săptămâni între SUA și Rusia. Jake Sullivan a reiterat că SUA 

se opun "clar și cu fermitate invaziei neprovocate și nejustificate a Rusiei în Ucraina". "Domnul Sullivan a subliniat 

foarte clar că SUA rămân angajate și continuă să impună costuri Rusiei, sprijinind apărarea suveranității și a 

integrității teritoriale a Ucrainei și întărind flancul de est al NATO, în coordonare continuă și strânsă cu aliații și 

partenerii noștri. Domnul Sullivan i-a mai spus generalului Patrușev că, dacă Rusia este serioasă în ce privește 

diplomația, atunci Moscova ar trebui să înceteze să mai atace orașele și localitățile ucrainene. Jake Sullivan l-a 

avertizat pe generalul Patrușev cu privire la consecințele și implicațiile unei eventuale decizii a Rusiei de a utiliza 

arme chimice sau biologice în Ucraina", se arată în comunicatul emis de Casa Albă. (CNN INTERNATIONAL - 

16 martie, ora 17:00) /mbaciu/atataru 

CNN: SUA vor investiga amănunțit cazurile jurnaliștilor americani care și-au pierdut viața în 

Ucraina (Antony Blinken)  

RADOR (16 martie) - Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat miercuri că SUA vor 

"investiga intens și amănunțit" dacă Rusia a vizat intenționat jurnaliști în acțiunile sale militare în Ucraina. Cel 

puțin trei jurnaliști au fost uciși în Ucraina în ultimele zile - Pierre Zakrzewski, Oleksandra Kuvșinova și Brent 

Renaud - și alți doi au fost răniți. "Cercetăm intens și amănunțit țintele pe care le vizează forțele ruse, inclusiv 

dacă în mod deliberat și intenționat țintesc spre civili, jurnaliștii sau alte categorii civile. Este ceva pe care îl 

investigăm amănunțit și îl documentăm. Și alții cercetează această zonă. Vizarea deliberată a civililor, jurnaliștilor 

și alte categorii civile poate constitui crime de război", a declarat Antony Blinken într-un interviu acordat postului 

public de radio american NPR. Secretarul american de stat a mai spus că "jurnaliștii stau pe câmpul de luptă și își 

fac meseria de a spune lumii adevărul". "Am văzut echipa de la Fox, unde au fost uciși doi membri, unul rănit - 

cineva pe care îl cunosc foarte bine, este vorba despre Ben Hall, care a călătorit cu mine în vizitele în lumea 

întreagă. Este un jurnalist pentru care am o mare afecțiune, este un reporter excepțional, care mi-a pus o serie de 

întrebări de fiecare dată, în fiecare loc unde am mers", a subliniat Antony Blinken. "Sper din toată inima și mă rog 

pentru el, îi doresc să își reia activitatea cât mai repede. Dar ceilalți doi colegi ai săi și-au pierdut viața, iar a doua 

zi și-a pierdut viața un mare cameraman", a mai spus secretarul american de stat. (CNN INTERNATIONAL - 16 

martie, ora 18:00) /mbaciu/atataru/amondiru 
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REUTERS: Joe Biden l-a numit pe Vladimir Putin criminal de război  

RADOR (16 martie) - Președintele american Joe Biden le-a spus miercuri jurnaliștilor că președintele rus 

Vladimir Putin este "un criminal de război" din cauza invadării Ucrainei de către țara sa. "Este un criminal de 

război", le-a spus liderul american reporterilor, în urma unui eveniment de la Casa Albă. (REUTERS - 16 martie) 

/opopescu/dsirbu 

REUTERS: SUA mulțumește Turciei pentru ajutorul oferit Ucrainei în urma invaziei rusești  

RADOR (16 martie) - Secretarul american de stat, Antony Blinken, a mulțumit Turciei pentru rolul ei în 

ajutorarea Ucrainei pe fondul invaziei ruse în timpul unei convorbiri telefonice cu omologul său turc, Mevlut 

Cavusoglu, a anunțat Departamentul de Stat într-un comunicat. "Secretarul Blinken a mulțumit Turciei pentru 

angajamentul său față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, precum și pentru eforturile Turciei de 

a ajuta Ucraina în momentul în care are nevoie", a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned 

Price. (REUTERS - 16 martie) /opopescu/dsirbu 

RRA: Decizii luate la Reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO  

RADOR (16 martie) - Secretarul general al Alianței Nord-Atlantică, Jens Stoltenberg, a anunțat întărirea în 

continuare a flancului estic al NATO și a exclus desfășurarea de trupe terestre sau aeriene în Ucraina, la reuniunea 

miniștrilor apărării din țările membre. Miniștrii apărării din NATO au decis astăzi schimbarea posturii Alianței pe 

termen mai lung, în contextul războiului pornit de Rusia în Ucraina. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, 

a explicat că modificarea este necesară de vreme ce întreaga situație de securitate din Europa s-a schimbat și i-a 

îndemnat pe aliați să investească cel puțin 2% din produsul intern brut în Apărare. Jens Stoltenberg a avertizat că 

nu trebuie subestimată voința Rusiei de a folosi forța, transmite redactorul RRA Carmen Gavrilă. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 16 martie, ora 18:00) /eradu/atataru 

CNN: NATO e neclintit în decizia sa de a nu institui o zonă de excludere aeriană în Ucraina și de 

a nu escalada războiul cu Rusia  

RADOR (16 martie) - Statele membre ale NATO sunt unite în susținerea poziției Alianței Nord-Atlantice 

de a nu institui o zonă de excludere aeriană în Ucraina, în ciuda repetatelor apeluri ale președintelui ucrainean, 

Volodimir Zelenski, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. "Nu vor fi niciun fel de 

desfășurări de capabilități în aer sau la sol în Ucraina, și asta este poziția unită a aliaților", a subliniat Jens 

Stoltenberg într-o conferință de presă susținută la Bruxelles. Miniștrii de externe ai statelor membre NATO s-au 

întrunit marți la Bruxelles pentru a discuta despre acest subiect, a precizat Jens Stoltenberg și a adăugat că Alianța 

Nord-Atlantică este neclintită în decizia sa de a nu escalada războiul cu Rusia. "Vedem distrugeri, vedem suferințe 

umane în Ucraina, dar acestea ar fi cu mult mai grave dacă NATO ar acționa, pentru că ar transforma situația 

actuală într-un război total între NATO și Rusia", a insistat secretarul general al Alianței. Președintele Statelor 

Unite, Joe Biden, va călători în Europa săptămâna viitoare, pentru a participa la summitul NATO programat pentru 

24 martie și la o reuniune a Consiliului European, a informat Casa Albă. (CNN INTERNATIONAL - 16 martie, 

ora 18:00) /mbaciu/atataru 

REUTERS: NATO va sprijini și mai mult Ucraina și Alianța se va adapta la "noua realitate" (Jens 

Stoltenberg)  

RADOR (16 martie) - Statele Unite și alți membri NATO au declarat miercuri că vor continua să sprjine 

Ucraina în fața invaziei Rusiei, în timp ce își vor adapta propria securitate la "noua realitate" generată de război. 

Diplomați și analiști militari estimează că NATO a trimis până acum în Ucraina peste 20.000 de echipamente 

antitanc și alte arme. "Rămânem uniți în sprijinul pe care îl acordăm Ucrainei. Susținem capacitatea Ucrainei de a 

se apăra și vom continua să o sprijinim", a declarat secretarul american al apărării, Lloyd Austin, în cadrul unei 

reuniuni de urgență a miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată la Bruxelles. Țările NATO vor continua să 

livreze arme Ucrainei, chiar dacă acele livrări pot deveni țințe ale atacurilor Rusiei, a declarat ministrul apărării 

din Țările de Jos, Kajsa Ollongren, care a adăugat că "Ucraina are dreptul de a se apăra". Temându-se că un atac 

supra teritoriului NATO face parte din planurile militare extinse ale NATO, secretarul general al Alianței a declarat 
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că miniștrii apărării din statele membre au convenit să ceară comandanților militari să pună la punct planuri de 

descurajare a Rusiei. Planurile, care ar putea fi aprobate de liderii NATO în cadrul summitului din iunie de la 

Madrid, vor fi discutate săptămâna viitoare, joi, la reuniunea de la sediul NATO de la Bruxelles. "Trebuie să 

refacem apărarea noastră colectivă și capabilitățile de descurajare pe termen lung. Am cerut astăzi comandanților 

militari să dezvolte opțiunile lor pe toate domeniile - terestru, în aer, pe mare, în spațiu și în spațiul cibernetic", a 

precizat Jens Stoltenberg, care a precizat că orice "nouă postură" va implica mai multe trupe în estul Europei, mai 

multe sisteme de apărare antiaeriană și sistem de rachete, mai mult avioane, portavioane și submarine pe mare și 

posibil noi arme de apărare cibernetice și spațiale. "Surpriza lui Putin este că Occidentul este atât de unit. Nu a 

crezut asta. El avea o imagine greșită despre țările occidentale. Nu putem să ne temem, trebuie să rămânem calmi, 

pentru că Putin asta vrea, să vadă că tuturor le este frică", a declarat ministrul apărării din Estonia, Kalle Laanet. 

(REUTERS - 16 martie, ora 18:36) /mbaciu/atataru 

XXIV.2 Perspectiva militară 

INTERFAX: Ministerul Apărării al Țărilor de Jos a anunțat că furnizarea de arme NATO către 

Kiev va continua  

RADOR (16 martie) - Țările de Jos și alte țări membre NATO vor continua să furnizeze arme Ucrainei, a 

declarat ministrul apărării al Regatului Țările de Jos, Kajsa Ollongren, la sosirea sa la Bruxelles, pentru o participa 

la o reuniune a miniștrilor apărării din țările membre ale Alianței. Pe 13 martie, consilierul american pentru 

securitate națională, Jake Sullivan, a declarat că Washingtonul nu va înceta să furnizeze arme Kievului, în ciuda 

avertismentului Moscovei potrivit căruia armele transportate în Ucraina vor deveni o țintă legitimă pentru armata 

rusă. ''Credem în capacitatea noastră de a continua să furnizăm o cantitate semnificativă de ajutor militar, armament 

și provizii în prima linie a frontului din Ucraina. Am fost eficienți în acest sens până în momentul de față și 

considerăm că dispunem de un sistem în vigoare care va permite ca acest lucru să continue, în ciuda amenințărilor 

rusești'', a declarat Sullivan pentru postul de televiziune CBS. Pe 16 martie, președintele Joe Biden a promis că va 

oferi Ucrainei arme, alimente și bani. (www.interfax.ru - 16 martie) /vdraguta/avladucu 

REUTERS: Autoritățile poloneze doresc să achiziționeze urgent drone Reaper din SUA  

RADOR (16 martie) - Guvernul polonez vrea să cumpere drone MQ-9 Reaper din SUA în viitorul apropiat 

și urmărește achiziții suplimentare la o dată ulterioară, pe fondul preocupărilor crescânde de securitate, la trei 

săptămâni după invazia rusă din țara vecină, Ucraina. "Plănuim să achiziționăm de urgență primele sisteme aeriene 

fără pilot MQ-9 Reaper", a declarat miercuri locotenent-colonelul Krzysztof Platek, purtător de cuvânt al Agenției 

de Armament a Ministerului Apărării. În timp ce primele drone ar urma să fie comandate printr-o procedură 

accelerată, Polonia continuă și programul Zefir, în cadrul căruia se negociază achiziția de vehicule aeriene fără 

pilot din clasa MALE, a declarat dl Platek pentru Reuters. El a refuzat să precizeze ce tip de drone ar putea fi 

comandate. "Vorbim despre livrarea mai multor seturi în total", a adăugat el ulterior. Polonia speră să primească 

primele drone înainte de sfârșitul anului. Valoarea achiziției planificate nu a fost dezvăluită de către minister. 

"Această comandă este un răspuns la... situația de securitate, în special în Europa Centrală și de Est", a spus dl 

Platek, referindu-se la războiul din Ucraina, cel mai mare conflict armat din Europa după Al Doilea Război 

Mondial. În luna mai, anul trecut, Polonia a achiziționat 24 de drone Bayraktar din Turcia, devenind primul stat 

membru NATO care a cumpărat drone de la Ankara. Aceleași drone au fost folosite de ucraineni împotriva forțelor 

ruse invadatoare. (REUTERS - 16 martie) /opopescu/dsirbu 

RBC: Forțele Armate Ucrainene au doborât două avioane de luptă rusești, care s-au prăbușit în 

Marea Neagră  

RADOR (16 martie) - Forțele Armate Ucrainene au doborât două avioane de luptă rusești, care s-au prăbușit 

în Marea Neagră. Sistemele de apărare antiaeriene ucrainene au doborât alte două avioane de luptă rusești, în timp 

ce aeronavele inamice au încercat să atace o localitate din regiunea Odesa, relatează RBC-Ucraina, cu referire la 

o postare a Comandamentului Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei de pe Facebook. "Astăzi 

(miercuri), la ora 5:00, în sudul țării, două avioane de luptă multirol Suhoi Su-30SM au fost distruse, fiind trimise 
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după nava Flotei Ruse care, la fel, a fost și ea distrusă. Cele două avioane ale ocupantului rus au încercat să atace 

una dintre localitățile din regiunea Odesa", se precizează în comunicatul postat. De asemenea, se menționează că 

avioanele au fost doborâte de o unitate de sisteme de rachete antiaeriene Zenit. Piloții s-au catapultat și au căzut 

în Marea Neagră. Reamintim că, în ultimele 24 de ore, sistemele de apărare aeriană ucraineană au distrus trei 

avioane, un elicopter, mai multe drone și rachete de croazieră ale inamicului rus. (www.rbc.ua - 16 martie) 

/vdraguta/ilapadat 

UKRINFORM: Armata Ucrainei a doborât o rachetă rusească  

RADOR (16 martie) - Armata ucraineană a doborât, miercuri, o rachetă rusească deasupra regiunii Cernihiv. 

Resturile rachetei prăbușite au deteriorat o linie de înaltă tensiune și au declanșat un incendiu în urma impactului 

cu solul. Angajații Serviciului de Urgență din regiunea Cerkasi au localizat incendiul, iar electricienii lucrează 

deja la rezolvarea problemelor la rețeaua electrică. Potrivit autorităților, nu există victime în rândul populației, 

situația în regiune fiind stabilă. "Sistemul de apărare antiaeriană funcționează cu succes" - a transmis poliția din 

Cerkasi. (www.ukrinform.ua - 16 martie) /sdan/ilapadat 

KORRESPONDENT: Situația de pe frontul ucrainean  

RADOR (16 martie) - Mihailo Podoliak, consilier în cancelaria prezidențială de la Kiev și membru al 

delegației ucrainene la discuțiile cu Rusia, a făcut, miercuri, o evaluare a situației de pe front - transmite 

Korrespondent. "Ce se întâmplă în acest moment: 1. Contraofensivă a Forțelor Armate ale Ucrainei într-o serie de 

zone operaționale. Acest lucru schimbă radical dispozițiile părților. 2. Începe fuga jurnaliștilor ruși de la posturile 

TV. 3. Conducerea Federației Ruse încearcă să găsească aliați ai căror soldați sunt gata să moară pe câmp" - a scris 

Podoliak pe contul său de Twitter. Între timp, armata ucraineană a anunțat că aproximativ 13.800 de soldați ruși 

au murit în Ucraina de la începutul invaziei. De asemenea, forțele ucrainene au doborât 84 de avioane rusești și 

108 elicoptere și au distrus, printre altele, 430 de tancuri ale armatei ruse, 1.375 de vehicule și 190 de sisteme de 

artilerie. (www.korrespondent.net - 16 martie) /sdan/ilapadat 

CNN: SUA și NATO au decis să trimită ajutor militar Ucrainei sisteme de rachete sol-aer  

RADOR (16 martie) - Președinele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se pregătește să se adreseze Congresului 

Statelor Unite pentru a solicita ajutor militar suplimentar pentru țara sa, dar SUA și NATO au decis deja să trimită 

sisteme de rachete sol-aer în Ucraina, pentru a îmbunătăți apărarea sa în fața invaziei ruse. Potrivit unui oficial 

american, aceste sistem includ și sistemele mobile sol-aer SA-8, SA-10, SA-12 și SA-14, din era sovietică, care 

au altitudine mai mică decât sistemele S-300, pe care le solicită Ucraina, dar au o rază mai mare decât rachetele 

Stinger de umăr, livrate anterior Ucrainei, ceea ce va permite lovirea rachetelor de croazieră. Sistemele de rachete 

au fost preluate de la națiuni partenere în NATO și se află în drum spre Ucraina, a precizat un oficial american de 

rang înalt. (CNN INTERNATIONAL, 16 martie, ora 14:00) /mbaciu/avladucu 

RBC: Apărarea aeriană ucraineană a mai doborât un avion rusesc la Cernihiv  

RADOR (16 martie) - Sistemele ucrainene de apărare aeriană au doborât încă un avion de vânătoare rusesc 

deasupra orașului Cernihiv - a anunțat, miercuri, comandamentul operațional "Pivnici", precizând că este vorba 

despre un avionul rusesc Suhoi Su-34, care a atacat orașul în cursul dimineții de 16 martie. "Apărătorii Cernihivului 

au mai doborât un Su-34. Dimineața, forțele de ocupație ruse au încercat, din nou, să atace apărarea Cernihivului 

cu sprijinul aviației și artileriei, dar încercările lor au fost, din nou, sortite eșecului, pentru că Forțele Armate ale 

Ucraina au respins toate atacurile" - se menționează în mesaj. Piloții avionului au reușit să se catapulteze, iar acum 

sunt căutați de către forțele ucrainene. (www.rbc.ua - 16 martie) /sdan/avladucu 

KORRESPONDENT: Kievul se pregătește să respingă atacurile trupelor ruse  

RADOR (16 martie) - Șeful administrației militare din Kiev, Mikola Jirnov, a declarat că orașul se pregătește 

să respingă atacurile rusești, suplimentând numărul de trupe din capitală și împrejurimi. "A fost construit un sistem 

de linii, zone și poziții defensive, au fost montate diverse obstacole, inclusiv explozibili - surprize pentru cei care 

doresc să intre în oraș" - a explicat Jirnov. Potrivit acestuia, la Kiev s-au făcut stocuri de muniție, alimente și 
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medicamente, care pot asigura apărarea pe termen lung. În plus, în cadrul consiliilor raionale ale orașului, se 

formează unități suplimentare și se recrutează voluntari pentru apărarea teritorială. Jirnov a menționat că 

autoritățile din Kiev nu planifică o mobilizare suplimentară, deoarece sunt destui oameni care se înscriu ca 

voluntari în rândurile forțelor de apărare. "Comandamentul militar a luat toate măsurile necesare pentru a apăra 

orașul" - a asigurat șeful administrației militare din Kiev. (www.korrespondent.net - 16 martie) /sdan/avladucu 

UKRINFORM: Unitate militară din regiunea Jitomir, atacată de forțele armatei ruse  

RADOR (16 martie) - Un centru de pregătire militară din Berdiciv, regiunea ucraineană Jitomir, a fost atacat 

cu rachete rusești - transmite administrația militară regională, menționând că există victime. "Pe 16 martie, la ora 

4:13, Federația Rusă a lansat un atac cu rachete asupra orașului Berdiciv, în urma căruia infrastructura centrului 

de pregătire militară a fost efectiv distrusă" - a scris instituția pe Facebook. Au fost raportate "pierderi 

semnificative" în rândul personalului unității militare. 

În plus, în urma unui raid aerian, au fost distruse case într-una dintre zonele rezidențiale ale orașului și au 

fost înregistrate victime în rândul populației civile. (www.ukrinform.ua - 16 martie) /sdan/dsirbu 

BBC: Joe Biden a autorizat o finanțare în sumă de peste 13 miliarde de dolari privind asistența 

economică și umanitară acordată Ucrainei  

RADOR (16 martie) - Președintele SUA, Joe Biden, a autorizat o finanțare în sumă de peste 13 miliarde de 

dolari privind asistența economică și umanitară acordată Ucrainei. Dl Biden a declarat că atacul lui Putin asupra 

Ucrainei a unit oamenii din întreaga lume, inclusiv în SUA, unde atât democrații, cât și republicanii din Congresul 

SUA au aprobat pachetul legislativ săptămâna trecută. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 16 martie, ora 4:04) 

/cstoica/schelaru 

TASS: SUA acordă Ucrainei un ajutor umanitar de 186 de milioane de dolari  

RADOR (16 martie) - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a remarcat că este necesar să se promoveze 

accesul umanitar în deplină siguranță în Ucraina. Autoritățile americane intenționează să aloce o sumă 

suplimentară de 186 de milioane de dolari pentru a oferi asistență umanitară ucrainenilor, se specifică într-o 

declarație a secretarului de stat american, Antony Blinken, publicată marți pe site-ul Departamentului de Stat. 

După cum a remarcat șeful diplomației americane: ''Statele Unite oferă peste 186 de milioane de dolari constând 

în asistență umanitară suplimentară pentru a sprijini persoanele strămutate în interiorul țării și pe cei peste trei 

milioane de refugiați din Ucraina". Blinken a atras atenția asupra necesității de a contribui și a permite accesul 

umanitar în siguranță în Ucraina''. El a cerut, de asemenea, să se asigure ''o ieșire sigură pentru cei care doresc să 

părăsească orașele''. Secretarul de stat a menționat că, începând din luna februarie, Statele Unite au acordat 

Ucrainei aproximativ 293 de milioane de dolari, constând în asistență umanitară, iar în ultimii opt ani aproximativ 

644 de milioane de dolari. (Agenția de presă TASS - 16  martie) /vdraguta/ilapadat 

XXIV.3 Perspectiva economică 

RRA: Republica Moldova și Ucraina au devenit parte a rețelei de energie electrică a Europei  

RADOR (16 martie) - Începând de astăzi, Republica Moldova și Ucraina sunt parte a rețelei de energie 

electrică a Europei, după ce au finalizat procesul de sincronizare cu sursa europeană de electricitate. Amintim că 

luna trecută au avut loc testele privind izolarea sistemelor de energie electrică ale celor două state de cel al Rusiei 

și Belarusului, proces care a decurs fără incidente. Republica Moldova și Ucraina și-au declarat obiectivul pe 

termen lung de aderare la piața energetică europeană, iar unul dintre pașii majori este sincronizarea celor două 

sisteme cu cel european - precizează Radio Chișinău. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 16 martie, ora 21:00) 

/mnecula/cvanatoru 
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BBC: Moscova ar putea să intre în incapacitate de plată a unor datorii străine în sumă de 117 

milioane de dolari  

RADOR (16 martie) - Piețele financiare vor urmări miercuri dacă Moscova va intra în incapacitate de plată 

a unor datorii străine, ca urmare a sancțiunilor occidentale instituite de pe fondul invaziei lansate în Ucraina. 

Moscova trebuie să plătească 117 de milioane de dolari, sume reprezentând dobânzi datorate investitorilor străini, 

însă accesul Rusiei la rezervele sale valutare străine, în sumă de peste 650 de miliarde de dolari, a fost restricționat. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 16 martie, ora 4:04) /cstoica/schelaru 

RBC: Ucraina a redus taxele percepute IMM-urilor pe perioada războiului  

RADOR (16 martie) - Ucraina a redus taxele percepute întreprinderilor mici și mijlocii pe perioada 

războiului. Rada Supremă de la Kiev a adoptat un proiect de lege revoluționar în sfera fiscală. Pe perioada legii 

marțiale, care a intrat în vigoare în Ucraina, odată cu declanșarea războiului de către Rusia, pentru întreprinderile 

mici și mijlocii va fi extinsă oportunitatea de a utiliza opțiunea privind cota unică de impozitare aplicată și pe 

impozitul pe profit. Rada Supremă de la Kiev a adoptat legea respectivă în ședința plenară de marți, 15 martie, 

potrivit RBC-Ucraina. (www.rbc.ua - 16 martie) /vdraguta/ilapadat 

REUTERS: Japonia scoate la licitație 1,89 de milioane de barili de petrol din rezervele sale 

naționale  

RADOR (16 martie) - Japonia va organiza la 8 aprilie o licitație privind scoaterea la vânzare a cantității de 

1,89 de milioane de barili de petrol din rezervele naționale, a transmis miercuri Ministerul pentru Industrie. 

Cantitățile scoase la licitație vor putea fi puse la dispoziția câștigătorilor începând cu 20 mai, transmit autoritățile 

nipone. (REUTERS - 16 martie) /cstoica/ilapadat 

BBC: Rezerva Federală a SUA a majorat rata dobânzii de referință pentru prima dată după 2018  

RADOR (16 martie) - Rezerva Federală a SUA a majorat rata dobânzii de referință pentru prima dată după 

2018, pentru a contribui astfel la combaterea celei mai mari rate a inflației din ultimele patru decenii. Conform 

unui comunicat, este de așteptat ca războiul din Ucraina să reducă creșterea economică și să contribuie la majorarea 

prețurilor. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 16 martie, ora 21:04) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Premierul Republicii Moldova prevede că economia țarii va stagna în anul 2022  

RADOR (16 martie) - Guvernul Republicii Moldova se așteaptă ca creșterea economică să scadă la 

aproximativ 0,3% în 2022, de la aproape 14% cu un an mai devreme, din cauza războiului din Ucraina vecină, a 

declarat miercuri premierul Natalia Gavrilița. Autoritățile au făcut deja apel la ajutor din partea Fondului Monetar 

Internațional, având în vedere povara financiară suplimentară a sprijinirii celor peste 100.000 de refugiați care au 

trecut granița până acum. Alți 200.000 de refugiați din Ucraina au tranzitat teritoriul Moldovei. Vorbind la o 

ședință de informare după o ședință a Cabinetului, dna Gavrilița a spus că guvernul se așteaptă la o "stagnare 

economică, puternic influențată de evoluțiile din Ucraina vecină, unde războiul este în desfășurare". Ea a spus că 

detaliile despre programul revizuit al FMI cu privire la Moldova vor fi convenite în curând, adăugând că guvernul 

a cerut, de asemenea, Băncii Mondiale și Uniunii Europene să își majoreze finanțările ca răspuns la actuala criză. 

(REUTERS - 16 martie) /opopescu/dsirbu 

INTERFAX: Elveția a inclus 197 de persoane și nouă organizații pe lista celor vizați de sancțiunile 

impuse împotriva Rusiei  

RADOR (16 martie) - Elveția a adăugat 197 de persoane și nouă organizații pe listele celor vizați de 

sancțiunile aplicate împotriva Rusiei. Autoritățile elvețiene au anunțat miercuri că impun noi sancțiuni, în urma 

deciziei UE, ce vizează un număr de persoane și structuri, din cauza operațiunii ruse din Ucraina. "Sancțiunile se 

aplică împotriva altor 197 de persoane, fiind vorba de sancțiuni financiare și restricții de călătorie. În plus, se 

impun sancțiuni împotriva altor nouă entități", a anunțat guvernul elvețian, într-un comunicat. Guvernul notează 

că această ''listă întocmită de Elveția cu cei vizați de sancțiuni este acum în deplină concordanță cu lista UE''. Lista 
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sancțiunilor elvețiene include, în special, oamenii de afaceri: Roman Abramovici, Andrei Melnicenko, Aleksandr 

Vinokurov, Vadim Moșkovici, Dmitri Pumpianski și fiul acestuia, Aleksandr Pumpianski, Dmitri Mazepin și fiul 

acestuia, Nikita Mazepin. În plus, au fost sancționați președintele Rostelekom, Mihail Oseevski, antreprenorii și 

managerii de top Andrei Gureev, Dmitri Konov, Mihail Poluboiarinov și CEO-ul Pervîi Kanal, Konstantin Ernst. 

De asemenea, sunt introduse măsuri restrictive de Elveția împotriva Rosneft-Aero, Rosoboroneksport, Vîsotocinîe 

Kompleksî (High Precision Complexes), Kurganmașzavod, Vertoletî Rossii, OAK, United Shipbuilding 

Corporation, Research and Production Corporation UralVagonZavod, Uzina Zelenodolsk ''A. M. Gorki". La 

sfârșitul lunii februarie, Elveția a impus sancțiuni financiare împotriva președintelui rus Vladimir Putin, a prim-

ministrului rus Mihail Mișustin și a ministrului rus de externe Serghei Lavrov. (www.interfax.ru - 16 martie) 

/vdraguta/avladucu 

RTS: Serbia nu va impune sancțiuni împotriva Rusiei, declară președintele Parlamentului Serbiei  

RADOR (16 martie) – Președintele Parlamentului Serbiei, Ivica Dačić, a transmis ambasadorului Rusiei la 

Belgrad, Aleksandr Boțan-Harcenko, că Serbia nu va impune sancțiuni împotriva Rusiei. "Serbia pledează pentru 

respectarea dreptului internațional și mereu va milita pentru pace, dar se va ghida după interesele sale naționale și 

nu va impune sancțiuni Rusiei " – a declarat Dačić la întâlnirea cu diplomatul rus. (www.rts.rs – 16 martie) 

/rmihaj/ilapadat 

REUTERS: Ministrul canadian al apărării va prezenta guvernului "opțiuni agresive" de cheltuieli 

pentru apărare  

RADOR (17 martie) - Ministrul canadian al apărării, Anita Anand, a declarat miercuri că va prezenta 

"opțiuni agresive" pentru cheltuielile de apărare, pe fondul crizei din Ucraina. "Rolul meu este să prezint o serie 

de opțiuni diferite pe care să le analizeze guvernul nostru", a declarat dna Anand pentru CBC. Mai multe țări 

europene, inclusiv Germania, Polonia și Danemarca, și-au majorat cheltuielile militare ca răspuns la criza din 

Ucraina. În 2021, cheltuielile pentru apărare ale Canadei au fost estimate la 1,4% din PIB, potrivit NATO. 

Premierul canadian Justin Trudeau a declarat miercuri că va călători săptămâna viitoare la Bruxelles pentru a 

participa la un summit NATO în cursul căruia se va discuta despre invazia Rusiei din Ucraina. (REUTERS - 17 

martie) /opopescu/dsirbu 

XXIV. 4. Perspectiva socială 

REUTERS: Forțele armate ruse neagă că ar fi atacat aerian un teatru din Mariupol  

RADOR (16 martie) - Ministerul rus al Apărării a negat miercuri că forțele aeriene ar fi efectuat un atac 

împotriva unui teatru din Mariupol, a transmis agenția de presă RIA. Consiliul din orașul-port asediat a anunțat 

mai devreme că forțele ruse au bombardat un teatru în care se adăposteau civili. (REUTERS - 16 martie) 

/opopescu/dsirbu 

TASS: Ministerul Apărării din Rusia afirmă că imaginile cu locuitorii morți din Cernihiv sunt o 

provocare a naționaliștilor  

RADOR (16 martie) - Imaginile video cu civili care au murit la Cernihiv, despre care se spune că ar fi fost 

împușcați de militari ruși, sunt fie montate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), fie dovezi ale terorii 

naționaliștilor ucraineni, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, general-maior 

Igor Konașenkov. "Astăzi, concomitent, pe toate sursele de propagandă ale regimului de la Kiev, au fost distribuite 

înregistrări video cu civili, care au murit la Cernihiv, despre care se spune că ar fi fost "împușcați de militari ruși". 

Se afirmă că toți morții ar fi stat la coadă la pâine. /... / Vreau să subliniez: în Cernihiv nu sunt și nu au fost militari 

ruși. /... / Astfel, toți oamenii care au murit sunt victime ale terorii naționaliștilor ucraineni sau aceste cadre video 

sunt un nou montaj al SBU" - a declarat Konașenkov. (www.tass.ru - 16 martie). /ssirbu/dsirbu 
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BBC: Balerina Olga Smirnova a părăsit Teatrul Balșoi din Moscova și s-a alăturat Baletului 

Național Olandez  

RADOR (16 martie) - Una dintre cele mai bune balerine din Rusia s-a alăturat Baletului Național Olandez 

după ce a părăsit Teatrul Balșoi din Moscova, ca formă de protest împotriva războiului din Ucraina. Prim-balerina 

Olga Smirnova, în vârstă de 30 de ani, este cea mai importantă artistă rusă care a părăsit țara după începutul 

invaziei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 16 martie, ora 21:04) /opopescu/cvanatoru 

UKRINFORM: Bombardamente ale forțelor ruse în regiunea Dnepropetrovsk din Ucraina, între 

Nikopol și Oleksiivka  

RADOR (16 martie) - Forțele ruse au bombardat regiunea Dnepropetrovsk din Ucraina, între Nikopol și 

Oleksiivka - a anunțat pe Facebook primarul din Nikopol, Oleksandr Saiuk, potrivit unui corespondent al 

Ukrinform. "Tocmai au avut loc bombardamente ale inamicului între Nikopol și Oleksiivka. Pompierii intervin în 

acest moment. Nu au fost înregistrate bombardamente în Nikipol", a spus Saiuk. (www.ukrinform.net - 16 martie) 

/mbrotacel/schelaru 

UKRINFORM: Trupele ruse au luat ostatice 400 de persoane la un spital regional din Mariupol 

(Irina Vereșciuk)  

RADOR (16 martie) - Trupele ruse continuă să țină ostatice aproximativ 400 de persoane, la Spitalul 

Regional de Terapie Intensivă din Mariupol, a declarat vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk, care este și 

ministru pentru reintegrarea teritoriilor temporar ocupate, potrivit unui corespondent al Ukrinform. "Încă un act 

terorist al Rusiei împotriva poporului ucrainean... Astăzi, ocupanții au adunat aproximativ 400 de oameni în incinta 

Spitalului Regional pentru Terapie Intensivă din Mariupol... și îi ține ostatici", a spus Bereșciuk. Ea a făcut apel 

către comunitatea internațională să își concentreze eforturile asupra eliberării ostaticilor. "Vă rog să vedeți și să 

auziți ce se întâmplă la Mariupol. Rusia este un stat terorist și vă cerem să recunoașteți acest lucru", a subliniat 

Vereșciuk. Vicepremierul ucrainean a adăugat că pe 15 martie au fost evacuate aproximativ 20.000 de persoane 

din Mariupol, prin coridoarele umanitare. Peste 4.000 de automobile private s-au îndreptat către Zaporijjia, pe ruta 

Berdiansk, Manuhuș și alte localități, iar 570 dintre acestea au ajuns deja la Zaporijjia. Restul au rămas peste 

noapte în Berdiansk și în alte localități. (www.ukrinform.net - 16 martie) /mbrotacel/schelaru 

BBC: Aproape 30.000 de oameni au reușit marți să scape din orașe ucrainene încercuite de forțele 

ruse, transmit oficiali locali  

RADOR (16 martie) - Oficiali din Ucraina susțin că aproape 30.000 de oameni au reușit marți să scape din 

orașe încercuite de forțele ruse. Aproximativ 20.000 au reușit să folosească coridoarele umanitare pentru a părăsi 

orașul-port Mariupol, în contextul în care asediul forțelor ruse s-a înăsprit. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 16 

martie, ora 4:03) /cstoica/schelaru 

RBC: Cea de-a 21-a zi de război în Ucraina  

RADOR (16 martie) - Pentru a 21-a zi Ucraina rezistă în fața ocupanților din Rusia, care bombardează 

orașele și localitățile ucrainene, ucid civili și distrug infrastructura țării. Forțele Armate ale Ucrainei, forțele de 

interne, apărarea antiteroristă, voluntarii și locuitorii, civilii Ucrainei opun o rezistență acerbă în fața inamicului 

rus și de cele mai multe revin la contraatac. Forțele inamice ruse nu au reușit să avanseze mult în centrul țării. 

Ocupanții nu au reușit să ocupe capitala Ucrainei, Kiev. De asemenea, nu au reușit să intre în orașele Harkiv, Sumi, 

Cernihiv, Mariupol și multe alte orașe. Suburbiile capitalei Kiev sunt cele mai afectate de lupte, din cauza invaziei 

și a barbariei invadatorilor, dar forțele armate ucrainene nu cedează în fața trupelor ruse. (www.rbc.ua - 16 martie) 

/vdraguta/schelaru 

RBC: Peste 28.000 de persoane, evacuate din Ucraina, în ultimele 24 de ore (Irina Vereșciuk)  

RADOR (16 martie) - Peste 28.000 de persoane au fost evacuate din orașele și localitățile Ucrainei, supuse 

atacurilor forțelor armate ruse, în ultimele 24 de ore, a anunțat Irina Vereșciuk, ministrul pentru reintegrarea 
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teritoriilor ocupate temporar din Ucraina, relatează RBC-Ucraina. Potrivit afirmațiilor acesteia, din nouă coridoare 

umanitare stabilite, doar șapte au funcționat. În mod special, în urma creării coridoarelor umanitare, 28.893 de 

persoane au fost salvate din orașele blocate de militarii ruși. Aproximativ 20 de mii de persoane au plecat de la 

Mariupol, de-a lungul coridorului creat. De asemenea, peste 4.000 de mașini private au părăsit orașul Mariupol în 

direcția orașului Zaporijjie, prin Berdiansk, Manhuș și alte așezări, dintre care 570 de persoane au ajuns deja în 

orașul Zaporijjie. De menționat că 8.533 de persoane au fost evacuate din regiunea Sumi. Din orașul Sumi - 6.950, 

Trosteaneț - 140, din orașul Lebedin - 113, Șostka - 166, Konotop - 1.804 de persoane. De asemenea, 320 de 

pacienți și angajați ai Pensiunii psiho-neurologice Oskil au fost evacuați din regiunea Harkiv. RBC-Ucraina a 

anunțat că persoanele care au fost evacuate din Mariupol primesc asistență. Aproape 20.000 de ucraineni au părăsit 

orașul Mariupol prin coridorul umanitar. (www.rbc.ua - 16 martie) /vdraguta/csimion 

TASS: Peste trei milioane de refugiați au părăsit Ucraina, plecând în statele vecine  

RADOR (16 martie) - Dintre acestea 1.830.711 de persoane au ajuns în Polonia. În total, peste trei milioane 

de refugiați din Ucraina au ajuns deja în țările vecine, a anunțat marți Oficiul Înaltului Comisariat al Națiunilor 

Unite pentru Refugiați (UNHCR). Potrivit informațiilor postate pe site-ul său, în perioada 24 februarie - 15 martie, 

numărul refugiaților, care au părăsit Ucraina, a ajuns la 3.000.381 de persoane, dintre care 1.830.711 de ucraineni 

s-au refugiat în Polonia, 459.485 de persoane în România, 337.315 de persoane în Republica Moldova și 267.570 

de persoane în Ungaria. (Agenția de presă TASS - 16 martie) /vdraguta/csimion 

UKRAINSKA PRAVDA: 300 de miliarde de dolari din banii Rusiei au fost deja rezervați Ucrainei 

(consilier al lui Zelenski)  

RADOR (16 martie) - Oleg Ustenko, unul dintre consilierii președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a 

declarat că 300 de miliarde de dolari aparținând Băncii Centrale a Federației Ruse au fost deja rezervați Ucrainei. 

"Sunt 300 de miliarde de dolari care ne-au fost deja rezervați. Este vorba despre fonduri de la Banca Centrală a 

Rusiei, care se află în conturi în afara Rusiei și care vor veni la noi. Sunt fonduri provenite din proprietatea arestată 

a așa-zisei elite rusești" - a explicat Ustenko. Amintim că Ucraina insistă la Haga asupra creării unui cont separat 

în UE în care să fie virați banii destinați Rusiei pentru furnizarea de gaze și petrol, ca apoi aceste fonduri să fie 

folosite pentru restabilirea economiei Ucrainei și despăgubiri de război. (www.pravda.com.ua - 16 martie) 

/sdan/ilapadat 

RBC: Explozie puternică la Harkov  

RADOR (16 martie) - O explozie puternică a fost semnalată la Harkov, în noaptea de 16 martie, cel mai 

probabil, produsă în timpul raidului aerian - scrie RBC. Sirenele de avertizare a populației au fost activate în mai 

multe localități din regiunea Harkov. Autoritățile nu au furnizat detalii. (www.rbc.ua - 16 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: O explozie puternică a avut loc la gara feroviară Zaporijjie-2 din orașul Zaporijjie  

RADOR (16 martie) - O explozie puternică a avut loc miercuri la gara feroviară Zaporijjie-2 din orașul 

Zaporijjie. Nu se știe deocamdată ce anume s-a întâmplat, relatează RBC-Ucraina, cu referire la declarația 

secretarului Consiliului Local Zaporijjie, Anatoli Kurtev. ”Originea exploziei care a avut loc în gara Zaporijjie-2 

nu este deocamdată cunoscută'', a specificat Kurtev. El a mai adăugat că serviciile operative intervin la locul 

incidentului. Totodată, secretarul Consiliului Local i-a îndemnat pe cetățeni să nu intre în panică și să nu distribuie 

videoclipuri sau fotografii pe rețelele de socializare. Amintim că, pe 15 martie, invadatorii ruși au lansat atacuri 

asupra Kievului cu rachete. Au fost avariate mai multe blocuri cu nouă și șaisprezece etaje în districtul 

Sviatoșinski, un bloc cu zece etaje în districtul Podolie și o clădire rezidențială privată cu două etaje din cartierul 

Osokorki. RBC-Ucraina a prezentat mai multe imagini despre consecințele bombardării clădirilor rezidențiale din 

zonele periferice ale capitalei. RBC-Ucraina mai precizează că în orașul Harkov, noaptea trecută, locuitorii din 

diferite cartiere ale orașului au auzit o explozie puternică. De asemenea, pe rețelele de socializare a apărut un 

videoclip cu explozia puternică semnalată la Harkov, noaptea trecută, care se presupune că s-a produs în timpul 

unui raid aerian - precizează RBC. Sirenele pentru avertizarea populației au fost activate în mai multe localități 

din regiunea Harkov. (www.rbc.ua - 16 martie) /vdraguta/ilapadat 
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REUTERS: Cel puțin 500 de locuitori ai orașului Harkov au fost uciși până acum în război - 

serviciul de urgență  

RADOR (16 martie) - Serviciul de urgență din zona de est a Ucrainei, regiunea Harkov, a transmis că cel 

puțin 500 de locuitori ai orașului Harkov au fost uciși de când Rusia a lansat invazia, pe 24 februarie. Reuters nu 

a putut verifica independent informațiile. Rusia neagă că a vizat civili în atacuri. (REUTERS - 16 martie) 

/aboboc/ilapadat 

REUTERS: 20.000 de locuitori au părăsit Mariupolul cu mașini personale până acum  

RADOR (16 martie) - Aproximativ 20.000 de civili au reușit până acum să părăsească orașul-port asediat 

Mariupol cu mașinile personale, a declarat consilierul Ministerului de Interne, Vadim Denisenko. Locuitorii din 

Mariupol au fost blocați în oraș de bombardamentele rusești și au rămas fără încălzire, electricitate și apă curentă 

în cea mai mare parte a ultimelor două săptămâni. Cel puțin 200.000 au nevoie urgentă de evacuare, conform 

estimărilor oficiale ucrainene de la începutul acestei săptămâni. (REUTERS - 16 martie) /aboboc/ilapadat 

BBC: În Kiev continuă să se audă explozii  

RADOR (16 martie) - S-au auzit explozii în capitala ucraineană Kiev în ultimele ore. Serviciile de urgență 

transmit că un bloc rezidențial din districtul Șevcenko a fost lovit de bombardamentele rusești. Rezidenții se 

adăpostesc în subteran și în locuințele lor, în timp ce rămâne în vigoare o interdicție de circulație. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 16 martie, ora 10:00) /aboboc/ilapadat 

BBC: Forțele ruse continuă asaltul orașului-port Mariupol  

RADOR (16 martie) - Forțele ruse își continuă asaltul asupra orașului-port Mariupol. Soldații au ocupat 

principalul spital, unde sute de medici și pacienți rămân blocați în subsoluri. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 16 

martie, ora 10:00) /aboboc/ilapadat 

REUTERS: Evacuarea Mariupolului rămâne sub semnul întrebării  

RADOR (16 martie) - Un înalt oficial ucrainean a spus că este o „întrebare deschisă” dacă va fi deschis 

miercuri un „coridor umanitar” pentru a evacua mai mulți civili din orașul-port ucrainean asediat Mariupol. 

Vicepremierul Irina Vereșciuk a mai spus într-un mesaj video că forțele ruse controlează un spital pe care l-au 

capturat marți în Mariupol și că 400 de angajați și pacienți sunt ținuți ostatici. Trupele ruse ar fi deschis focul din 

poziții de artilerie pe terenul spitalului. Reuters nu a putut verifica independent informațiile. (REUTERS - 16 

martie) /aboboc/ilapadat 

UKRAINSKA PRAVDA: Nou atac rusesc la Vinniția  

RADOR (16 martie) - Trupele ruse au lansat un nou atac în orașul Vinniția, în dimineața zilei de 16 martie 

- a anunțat șeful Administrației Regionale de Stat, Serhi Borzov. Acesta a scris pe Telegram că "a fost avariat un 

obiectiv", însă nu a oferit detalii suplimentare. Totodată, potrivit oficialului, nu există victime în urma atacului. 

Locuitorii din Vinniția, de asemenea, au semnalat două explozii în jurul orei 04:00. Amintim că, anterior, 

aeroportul din Vinniția a fost bombardat de trupele ruse. (www.pravda.com.ua - 16 martie) /sdan/ilapadat 

HROMADSKE TV: 21 de morți și nouă răniți în urma atacului rusesc asupra unui turn de 

televiziune din regiunea Rivne  

RADOR (16 martie) - Operațiunea de căutare a persoanelor dispărute după atacul rușilor asupra unui turn 

de televiziune din Antopal, regiunea Rivne, s-a încheiat, autoritățile raportând, miercuri, un bilanț de 21 de morți 

și nouă răniți - transmite Hromadske TV. Postul amintește că două rachete ale invadatorilor ruși au lovit un turn 

de televiziune din satul Antopal în dimineața de 14 martie. Operațiunea de salvare a durat două zile. Autoritățile 

au anunțat că specialiștii lucrează la reluarea semnalului de televiziune în regiune. (www.hromadske.ua - 16 

martie) /sdan/ilapadat 
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RBC: Peste 100 de copii ucraineni au murit de la începutul invaziei  

RADOR (16 martie) - Procuratura Generală a Ucrainei a comunicat, miercuri, că 103 copii ucraineni au 

murit de la începutul invaziei rusești, iar alți peste 100 au fost răniți. Potrivit parchetului ucrainean, în fiecare zi, 

cel puțin cinci copii mor în urma atacurilor lansate de trupele invadatoare ruse. Cele mai multe cazuri au fost 

înregistrate în regiunile Kiev, Harkov, Donețk, Cernihiv, Sumî, Herson, Mikolaiv și Jitomir. În plus, de la începutul 

invaziei, trupele ruse au bombardat peste 400 de instituții de învățământ, dintre care 59 au fost complet distruse. 

Cele mai multe astfel de distrugeri au fost semnalate în regiunile Donețk - 119, Harkov - 50, Mikolaiv - 30, Sumî 

- 28, Kiev - 35, Herson - 21 și 24 în capitala Ucrainei. De asemenea, ocupanții ruși au bombardat 11 instituții 

medicale și trei centre de reabilitare, inclusiv pentru copii cu dizabilități. (www.pravda.com.ua - 16 martie) 

/sdan/ilapadat 

RBC: Regiunea Hmelnițki: Șase morți și nouă răniți în urma unei coliziuni între un autobuz și un 

microbuz care transporta ucraineni strămutați  

RADOR (16 martie) - În regiunea ucraineană Hmelnițki, un microbuz cu persoane strămutate a intrat în 

coliziune cu un autobuz. Șase persoane au murit în accident, iar alte nouă au fost rănite - transmite, miercuri, poliția 

regională. Accidentul rutier a avut loc în jurul orei 06:00, pe autostrada Kropivnițki-Znamianka, în apropiere de 

satul Lozova, comunitatea teritorială Volocisk. "Șoferul și șase pasageri ai microbuzului au murit la fața locului. 

Alți nouă pasageri au fost internați într-un spital din Volocisk" - au precizat autoritățile. (www.rbc.ua - 16 martie) 

/sdan/ilapadat 

RBC: Armata rusă a mai răpit un primar ucrainean  

RADOR (16 martie) - Invadatorii ruși l-au răpit pe primarul din Skadovsk (regiunea Herson), oraș aflat sub 

ocupație rusă - transmite agenția RBC. Potrivit sursei, Oleksandr Iakovlev a fost răpit miercuri. Adjunctul 

primarului, Iuri Pliuh, de asemenea, a fost răpit de trupele ruse. "Armata rusă tocmai i-a răpit pe primarul Oleksandr 

Iakovlev și pe Iuri Paliuh, în incinta Consiliul Local Skadovsk. Ne adunăm în piața centrală la ora 12:00" - a scris 

pe Facebook activistul local Artem Kostiucenko. RBC amintește că, anterior, invadatorii ruși au luat cu asalt 

clădirea Consiliului Local din Bucea (regiunea Kiev) și au luat ostatici angajați și voluntari. Săptămâna trecută, 

invadatorii ruși l-au răpit pe primarul din Melitopol, Ivan Fedorov. Acesta a fost dus în Lugansk, oraș ocupat de 

ruși, unde forțele de ocupație urmează să-l "condamne pentru terorism". Primarul orașului Dniprorudne, Evhen 

Matveev, de asemenea, a fost răpit de forțele ruse. (www.rbc.ua - 16 martie) /sdan/ilapadat 

BBC: Rușii continuă să bombardeze Ucraina, la trei săptămâni de la începutul invaziei  

RADOR (16 martie) - Continuă atacurile forțelor ruse în Ucraina pe tot teritoriul țării, la trei săptămâni după 

izbucnirea războiului. Ambele părți continuă discuțiile pentru a ajunge la un posibil compromis. În capitala Kiev, 

serviciile de urgență transmit că Rusia a bombardat o clădire rezidențială cu 12 etaje. Redactorul BBC notează că 

este greu de prevăzut în ce condiții va fi Moscova de acord să înceteze violențele. (BBC SERVICIUL MONDIAL 

- 16 martie, ora 13:00) /aboboc/ilapadat 

BBC: Condițiile din Mariupol sunt "un adevărat coșmar" (directorul Crucii Roșii)  

RADOR (16 martie) - Oficialii Crucii Roșii au descris condițiile din orașul ucrainean Mariupol drept "un 

adevărat coșmar". Organizația este în imposibilitatea de a trimite ajutoare în oraș, unde zeci de mii de oameni încă 

sunt blocați. Președintele ICRC a ajuns în Kiev pentru o vizită care va dura cinci zile. Acesta a cerut facilitatea 

accesului către civilii care se află în mijlocul luptelor. ”Sper să ne putem intensifica asistența și munca în țară, sper 

că putem avansa considerabil în privința unora din componentele critice ale respectării dreptului internațional 

umanitar, că putem să avem un rol în eliberarea prizonierilor, deținuților, dar și în privința ridicării trupurilor 

neînsuflețite", a declarat Peter Maurer. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 16 martie, ora 13:00) /aboboc/ilapadat 
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RBC: Ucraina: Un medic militar, mamă a 12 copii, a murit în lupta cu invadatorii ruși  

RADOR (16 martie) - Medicul militar ucrainean Olga Semidianova, mamă a 12 copii, a decedat în timpul 

atacurilor lansate de invadatorii ruși - potrivit unui reportaj difuzat de Fakti. Semidianova, care primise titlul de 

mamă-eroină, participa la misiunea militară din regiunea Donețk încă din anul 2016. Femeia a murit pe data de 3 

martie 2022. Cu câteva ore înainte, Olga Semidianova a trimis acasă, prin intermediul prietenilor, un rucsac cu 

lucrurile sale și cu un mesaj adresat copiilor, în care le-a transmis că îi iubește foarte mult și că merge într-un punct 

fierbinte. De atunci, medicul militar nu a mai dat niciun semn. "În timpul bătăliei, militarii noștri s-au retras, iar 

comandantul batalionului a ordonat ca toate femeile din prima linie să se îndepărteze puțin, însă mama a refuzat... 

Mama purta vestă antiglonț, avea cască. Ea a salvat soldați până în ultimul moment, deși ocupanții blestemați 

continuau să tragă. Mama a fost ucisă cu o armă de foc. Nu a murit imediat. S-a stins din cauza faptului că a pierdut 

mult sânge, după ce a fost rănită grav în zona abdominală" - a povestit Iulia, una dintre fiicele medicului militar 

decedat. Olga Semidianova era din Zaporijjia, unde s-a căsătorit la vârsta de 19 ani și, ulterior, a născut cinci copii. 

În 2008, s-a mutat cu soțul într-o casă mare de lângă Marhaneț, regiunea Dnipropetrovsk, unde s-a născut fiica lor 

cea mică. Olga și soțul ei aveau împreună 12 copii, dintre care șase au fost adoptați din centre de plasament. 

Potrivit reportajului difuzat de Fakti, în 2015, soțul Olgăi s-a înrolat voluntar în batalionul "Pravi Sektor", după 

care și-a invitat soția să i se alăture. În 2016, Olga a mers pe front împreună cu fiica sa Iulia. "Mama era în prima 

linie și salva răniții" - a menționat fiica acesteia. Pentru curaj, eroism și profesionalism, Olga Semidianova a primit 

numeroase premii, ultimul fiind Ordinul "Onoare și Glorie", de care era foarte mândră. (www.rbc.ua - 16 martie) 

/sdan/avladucu 

RBC: Primarul din Skadovsk, care fusese răpit de trupele ruse, a fost eliberat  

RADOR (16 martie) - Invadatorii ruși l-au eliberat pe primarul din Skadovsk (regiunea Herson), Oleksandr 

Iakovlev, despre care presa a scris, miercuri, că a fost răpit de trupele ruse - transmite RBC. "Au discutat cu noi, 

deja mi-au dat drumul, totul este în regulă. Au promis că îi vor elibera și pe ceilalți cu care mai discută. Vă rog să 

vă liniștiți. Nu ne mai amenință nimic" - a declarat primarul Iakovlev, într-o înregistrare video. (www.rbc.ua - 16 

martie) /sdan/avladucu 

CNN: Un proiectil a lovit în plin un grup de oameni care stăteau la coadă la pâine în Cernihiv, în 

nordul Ucrainei  

RADOR (16 martie) - Imagini video geolocalizate de CNN confirmă că un obuz sau o rachetă a lovit în 

plin, miercuri dimineață, un grup de oameni care stăteau la coadă la pâine, în orașul Cernihiv din nordul Ucrainei. 

Un reporter local, aflat la locul incidentului, a precizat că cel puțin 10 persoane au fost ucise, dar CNN nu a putut 

verifica independent cifrele. Imaginile arată ceea ce par a fi cadavre zăcând la pământ, dar imaginile sunt neclare. 

Cernihiv este înconjurat de forțele ruse și a fost bombardat sistematic în ultima săptămână, majoritatea zonelor 

rezidențiale fiind lovite. (CNN INTERNATIONAL, 16 martie, ora 14:00) /mbaciu/lbadiu 

RRA: Kiev, Harkov și Mariupol sunt bombardate fără încetare  

RADOR (16 martie) - Tirurile rusești au vizat din nou astăzi Kievul, pe care armata rusă încearcă în 

continuare să îl încercuiască. Potrivit Agenției France Presse și orașele Harkov și Mariupol sunt bombardate fără 

încetare. Orașul Zaporojjie, până acum scutit de bombardamente grele, a fost vizat astăzi de lovituri în zona gării. 

În plan diplomatic, potrivit BBC, Mihailo Podoliak, principalul negociator ucrainean, a declarat inacceptabilă 

propunerea Rusiei ca Ucraina să adopte un statut de neutralitate în stilul Austriei sau Suediei.  

În această după-amiază este așteptată o intervenție prin videoconferință a președintelui Volodimir Zelenski 

în fața Congresului Statelor Unite. Tot astăzi președintele Joe Biden va anunța o asistență suplimentară de 

securitate pentru Ucraina în valoare de 800 de milioane de dolari. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 16 

martie, ora 15:00) /atataru 
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RRA: Două treimi dintre rachetele lansate de Rusia în cursul invaziei din Ucraina au lovit clădiri 

civile  

RADOR (16 martie) - Autoritățile ucrainene au declarat astăzi că două treimi dintre rachetele lansate de 

Rusia în cursul invaziei din Ucraina au lovit clădiri civile și ca acest lucru pare să fie făcut în mod deliberat, în 

pofida faptului că Moscova susține că acționează cu precizie chirurgicală. Președinția ucraineană a vorbit inclusiv 

de rachete lansate de bombardiere strategice și rachete balistice Iskander. Forțele ucrainene au doborât cel puțin 

trei avioane și un elicopter rusesc, potrivit Kievului. Tot astăzi, armata ucraineană a anunțat că Rusia a pierdut, 

între altele, aproape 14.000 de soldați, 84 de avioane și peste 100 de elicoptere Unii experți apreciază însă că aceste 

cifre trebuie privite cu prudență, precizând că, pe timp de război, fiecare parte beligerantă exagerează pierderile 

provocate adversarului. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 16 martie, ora 17:00) /eradu/asalar 

RBC: Trupele ruse au bombardat Teatrul Dramatic din Mariupol, care adăpostea sute de civili  

RADOR (16 martie) - Invadatorii ruși au aruncat o bombă asupra Teatrului Dramatic din Mariupol, unde se 

adăposteau sute de oameni - scrie, miercuri seară, agenția RBC. Consiliul Local Mariupol a confirmat atacul, 

precizând că se fac demersuri pentru a obține informații despre victime. "Este încă imposibil de evaluat amploarea 

acestui act teribil și inuman, deoarece bombardarea zonelor rezidențiale continuă în oraș" - a subliniat instituția. 

După bombardament, partea centrală a Teatrului Dramatic din Mariupol s-a prăbușit, iar intrarea în adăpostul 

antiaerian a fost blocată de bucăți desprinse din zid . (www.rbc.ua - 16 martie) /sdan/atataru 

RBC: Primarul din Melitopol a fost eliberat printr-o operațiune a forțelor speciale ucrainene  

RADOR (16 martie) - Șeful adjunct al cancelariei prezidențiale de la Kiev, Kirillo Timoșenko, a anunțat, 

miercuri seară, că forțele speciale ucrainene au efectuat cu succes o operațiune de eliberare a primarului din 

Melitopol, Ivan Fedorov, care fusese răpit, zilele trecute, de trupele invadatoare ruse. "Vești bune din Zaporijjia: 

o operațiune specială de eliberare din captivitate a primarului Melitopolului, Ivan Fedorov, tocmai a fost încheiată 

cu succes. Vania este în siguranță" - a transmis oficialul pe Telegram. Potrivit acestuia, primarul a discutat cu 

președintele Volodimir Zelenski. De asemenea, Biroul Președintelui a anunțat revenirea iminentă a lui Fedorov în 

funcția de primar al orașului Melitopol. Amintim că, vinerea trecută, primarul Ivan Fedorov a fost luat pe sus de 

ocupanții ruși și dus într-un loc necunoscut. La scurt timp după răpire, "procurorul" din Lugansk a declarat că 

Fedorov este terorist și că este anchetat. Duminică, armata rusă a instalat un nou "primar" în orașul ocupat 

Melitopol, Galina Danilcenko, fost consilier local din partea unui partid pro-rus. Procurorul general al Ucrainei a 

început o anchetă pentru trădare față de Galina Danilcenko. (www.rbc.ua - 16 martie) /sdan/atataru 

KORRESPONDENT: Ucraina a primit în ultimele zece zile 70.000 de tone de ajutoare umanitare  

RADOR (16 martie) - Șeful adjunct al cancelariei prezidențiale de la Kiev, Kirillo Timoșenko, a declarat, 

miercuri, că în ultimele zece zile, Ucraina a primit 70.000 de tone de ajutor umanitar din străinătate. Potrivit 

acestuia, este vorba despre bunuri esențiale, alimente, medicamente, produse de igienă și îmbrăcăminte. 

Timoșenko a menționat că ajutoarele sunt distribuite prin intermediul centrelor umanitare regionale în estul, sudul 

și centrul Ucrainei. "În ultimele 24 de ore, în regiunea Kiev au ajuns 266 de tone de ajutor umanitar din regiunile 

Rivne, Lviv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad și Cernăuți" - a precizat Timoșenko, adăugând că ajutorul umanitar din 

centrele logistice va fi trimis în toate cele șapte raioane ale regiunii Kiev. (www.korrespondent.net - 16 martie) 

/sdan/dsirbu 

BBC: Noi ajutoare militare pentru Ucraina anunțate de președintele Joe Biden  

RADOR (16 martie) - Președintele Biden a declarat că SUA va oferi Ucrainei un ajutor militar suplimentar 

în valoare de 800 de milioane de dolari pentru războiul cu Rusia, avertizându-l totodată pe președintele Putin că 

va fi făcut să plătească pentru atrocitățile sale. Dl Biden a lăudat ceea ce a descris drept "curajul remarcabil al 

președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski", care anterior a solicitat mai mult ajutor Congresului SUA. Liderul 

american a spus că America este alături de cei care își doresc libertatea: "Ce este în joc aici este libertatea, este 

dreptul oamenilor de a-și alege propriul viitor. Trebuie să ne asigurăm că Ucraina nu va fi niciodată o victorie a 

lui Putin, indiferent ce succese repurtează pe câmpul de luptă. Încă o dată mă folosesc de autoritatea mea 
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prezidențială pentru a activa un ajutor suplimentar de securitate, pentru a continua să sprijinim Ucraina în a 

respinge atacurile rusești". În cadrul unui discurs videodifuzat pentru Congresul SUA, președintele Zelenski a 

implorat America să impună o zonă de interdicție a traficului aerian deasupra țării sale, pentru a opri astfel atacurile 

mortale ale forțelor ruse. Autoritățile americane au respins în mod repetat o astfel de inițiativă. Președintele Biden 

nu depășește acele "linii roșii", așa cum i-a cerut președintele Zelenski. În schimb, vor exista mai multe ajutoare 

pentru Ucraina. Aceste ajutoare includ mai multe elemente pe care președintele Biden le poate oferi și mai ales 

sisteme antiaeriene cu rază mai lungă de acțiune, cu munițiile aferente. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 16 martie, 

ora 20:01) /opopescu/dsirbu 

UKRAINSKA PRAVDA: Noi atacuri rusești asupra Kievului  

RADOR (16 martie) - Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat, miercuri seară, că armata rusă a lansat 

noi atacuri asupra orașului, obuzele lovind mai multe case din cartierul Podilsk. Kliciko a scris pe Telegram că a 

izbucnit un incendiu, care a fost deja localizat, însă intervențiile pentru eliminarea consecințelor continuă. 

Deocamdată, nu au fost găsite victime. Primarul a mai menționat că o conductă de gaz a fost avariată. 

(www.pravda.com.ua - 16 martie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Forțele ruse l-au eliberat pe primarul orașului Melitopol  

RADOR (16 martie) - Forțele ruse l-au eliberat pe primarul orașului Melitopol, pe care îl reținuseră 

săptămâna trecută, a declarat miercuri un înalt oficial din cabinetul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. 

"Primarul orașului Melitopol, Ivan Fedorov, a fost eliberat din captivitatea rusă", a anunțat șeful de cabinet al dlui 

Zelenski, Andrii Iermak, într-o postare online. Autoritățile din Ucraina au anunțat că dl Fedorov a fost răpit vinerea 

trecută de forțele ruse. (REUTERS - 16 martie) /opopescu/dsirbu 

UKRAINSKA PRAVDA: Mariupol: Invadatorii ruși au lansat un atac asupra unei piscine în care 

erau femei și copii  

RADOR (16 martie) - Șeful Administrației Militare Regionale Donețk, Pavlo Kirilenko, a anunțat că, în 

cursul zilei de miercuri, armata rusă a atacat nu doar Teatrul Dramatic din Mariupol, ci și piscina "Neptun" din 

oraș. Potrivit oficialului, numărul victimelor încă nu poate fi stabilit. "Rușii lovesc intenționat civili! Acești 

nenorociți caută să distrugă fizic Mariupolul și locuitorii orașului, care au devenit de mult un simbol al rezistenței 

noastre. Astăzi au lansat un atac aerian asupra Teatrului Dramatic și un altul asupra piscinei «Neptun». Potrivit 

datelor preliminare, Teatrul Dramatic adăpostea câteva sute de locuitori din Mariupol. Ce s-a întâmplat cu ei nu 

se știe, deoarece intrarea în adăpostul antiaerian este blocată de moloz. Rușii încep deja să mintă că acolo ar fi fost 

Cartierul General al Regimentului Azov. Dar ei înșiși știu foarte bine că acolo erau doar civili. La fel cum erau 

oameni excepțional de pașnici și în piscina «Neptun». Acum, acolo, sub dărâmături, sunt inclusiv femei însărcinate 

și femei cu minori. Acesta este terorism!" - a acuzat Pavlo Kirilenko. (www.pravda.com.ua - 16 martie) 

/sdan/cvanatoru 

UNIAN: Bilanțul atacului aerian lansat de ruși asupra unui cămin din Cernihiv a ajuns la șase 

morți, printre care și trei copii  

RADOR (16 martie) - Salvatorii ucraineni din Cernihivi au scos de sub dărâmăturile unui cămin cadavrele 

a cinci persoane decedate în urma unui atac lansat de forțele ruse. Printre morți se numără și trei copii - potrivit 

Serviciului regional pentru situații de urgență. Instituția precizează că atacul aerian a avut loc pe 13 martie, fiind 

bombardate mai multe clădiri înalte din cartierul Zaza, inclusiv un cămin. În ziua atacului, autoritățile au raportat 

un mort și doi răniți. (www.unian.net - 16 martie) /sdan/dsirbu 

RBC: 117 spitale ucrainene au fost avariate în urma atacurilor lansate de ruși  

RADOR (16 martie) - Ministrul ucrainean al sănătății, Viktor Liașko, a declarat miercuri că invadatorii ruși 

continuă să bombardeze spitalele din Ucraina. De la începutul invaziei, trupele ruse au avariat 117 spitale, dintre 

care șapte nu pot fi deloc restaurate. De asemenea, ministrul a menționat că invadatorii au tras asupra a 43 de 

ambulanțe. (www.rbc.ua - 16 martie) /sdan/dsirbu 
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UNIAN: Înmormântări ale militarilor ruși uciși în Ucraina, organizate în peste 200 de orașe și sate 

din Rusia  

RADOR (16 martie) - Ministrul apărării de la Kiev, Oleksi Reznikov, a declarat că Moscova nu mai poate 

ascunde faptul că invadatorii ruși mor în războiul declanșat pe teritoriul ucrainean, în condițiile în care în peste 

200 de orașe și sate din Rusia au avut deja loc înmormântări ale celor uciși în Ucraina. "În peste 200 de orașe și 

sate din Rusia, invadatorii lichidați în Ucraina au fost deja îngropați. Acest număr va crește zilnic" - a scris 

ministrul pe Facebook, miercuri seară. Potrivit lui Reznikov, Kremlinul nu mai poate să ascundă pierderile 

zdrobitoare suferite de unitățile trupelor aeriene ale Federației Ruse. "Unități din Kostroma, Kamîșin, Ulan-Ude și 

alte regiuni au asaltat deja iadul. Acolo vor ajunge și cei din Flota Pacificului, care sunt pregătiți acum pentru 

luptă. Pentru că forțele intervenționiștilor sunt subminate de acțiunile eficiente ale armatei noastre" - a adăugat 

Reznikov. Anterior, armata ucraineană a anunțat că aproximativ 13.800 de militari ruși au murit în Ucraina de la 

începutul invaziei. (www.unian.net - 16 martie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Autoritățile din Ucraina au eliberat nouă soldați ruși în schimbul primarului din 

Melitopol  

RADOR (17 martie) - Autoritățile din Ucraina au predat nouă soldați ruși capturați pentru a obține eliberarea 

primarului orașului Melitopol, care a fost reținut săptămâna trecută, a relatat miercuri agenția de presă Interfax 

Ucraina, citând un înalt oficial. Cabinetul președintelui Volodimir Zelenski anunțase anterior că primarul Ivan 

Fedorov a fost eliberat, fără a oferi însă detalii. "Ivan Fedorov a fost eliberat din captivitatea rusă... pentru el, Rusia 

a primit nouă soldați capturați care s-au născut în 2002 și 2003. Aceștia sunt de fapt copii", a declarat consiliera 

de presă a dlui Zelenski, Daria Zarivnaia, citată de Interfax Ucraina. Administrația din Ucraina a transmis că dl 

Fedorov a fost răpit vinerea trecută de forțele ruse. (REUTERS - 17 martie) /opopescu/dsirbu 

CNN: Un oficial NASA a transmis un e-mail tuturor foștilor astronauți americani după o dispută 

între Scott Kelly și Dmitri Rogozin  

RADOR (16 martie) - După o dispută pe Twitter între un astronaut american, Scott Kelly și șeful agenției 

spațiale ruse Roscosmos, Dmitri Rogozin, un oficial al NASA a transmis pe e-mail un avertisment adresat tuturor 

foștilor astronauți americani, în care a subliniat că asemenea dispute nu fac decât să dăuneze misiunii Stației 

Spațiale Internaționale (ISS). "Ca americani, fiecare dintre noi ne bucurăm de libertatea de opinie și toți aveți 

libertatea de a spune ce gândiți. Cu toate acestea, vă rog să vă amintiți că, în calitate de foști astronauți ai NASA, 

cuvintele voastre au greutate suplimentară, iar atacurile împotriva partenerilor noștri ruși nu face decât să dăuneze 

misiunii noastre actuale", a scris în mesajul său oficialul NASA. (CNN INTERNATIONAL, 16 martie, ora 15:00) 

/mbaciu/lbadiu 

REUTERS: Autoritățile din Canada au interzis oficial difuzarea canalelor rusești de televiziune 

RT  

RADOR (16 martie) - Autoritățile din Canada au interzis miercuri furnizorilor de servicii TV din țară să 

mai distribuie canalele de televiziune de stat rusești RT și RT France, declarând că grila lor de programe nu este 

conformă cu standardele canadiene. "CRTC este, de asemenea, preocupată de programele dintr-o țară străină care 

urmăresc să submineze suveranitatea unei alte țări, să îi înjosească pe canadienii cu un anumit fond etnic și să 

submineze instituțiile democratice din Canada", a transmis Comisia de Radioteleviziune și Telecomunicații din 

Canada într-un comunicat. Marii operatori de cablu canadieni au retras deja RT din gama de canale la scurt timp 

după invazia Rusiei în Ucraina. (REUTERS - 16 martie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Irlanda va primi 500 de refugiați ucraineni din Republica Moldova  

RADOR (16 martie) - În total Irlanda a primit deja 6.646 de refugiați ucraineni. Guvernul irlandez a decis 

să accepte alți 500 de refugiați ucraineni care se află în momentul de față în Republica Moldova, a declarat șeful 

cabinetului irlandez, Michael Martin, aflat într-o vizită la Washington. ''Am desfășurat o reuniune a cabinetului 

prin intermediul unei legături video, care a fost consacrată în mare parte războiului din Ucraina și crizei care capătă 
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amploare, criza umanitară din Ucraina'', a declarat Martin, citat de publicația ''The Independent'', în ediția de marți 

seară. După cum a subliniat șeful cabinetului Irlandei, guvernul de la Dublin ''a decis să accepte 500 de refugiați 

ucraineni, care au fugit în Republica Moldova, având în vedere presiunea enormă exercitată cu care se confruntă 

în momentul de față această țară''. ''Vom primi acești refugiați pe la sfârșitul acestei săptămâni, fiind o completare 

la acei refugiați care au sosit deja în Irlanda'', a explicat premierul irlandez. El a menționat că țara sa a primit deja 

6.646 de refugiați ucraineni. Potrivit Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați, peste trei milioane de 

cetățeni din Ucraina s-au refugiat deja în țările vecine, dintre care 1.830.711 de refugiați au ajuns în Polonia, 

459.485, în România, 337.315, în Republica Moldova și 267.570, în Ungaria. (Agenția de presă TASS - 16 martie) 

/vdraguta/ilapadat 

RRA: Numărul refugiaților care au intrat în România a crescut cu peste 10% în ultimele 24 de ore  

RADOR (16 martie) - Numărul refugiaților care au intrat în România a crescut cu peste 10% în ultimele 24 

de ore față de ziua precedentă. Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, mai mult de 15.000 

de ucraineni care au fugit de război au trecut la noi în țară ieri. De la începutul invaziei ruse, au intrat în România 

peste 440.000 de refugiați, dar au rămas mai puțin de 80.000. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 16 martie, 

ora 11:00) /csimion 

RRA: Trei cetățeni români din Suceava, cercetați pentru trafic cu migranți la frontieră  

RADOR (16 martie) - Trei cetățeni români din Suceava sunt cercetați pentru trafic cu migranți la frontiera 

cu Ucraina. Unul dintre ei conducea o mașină în care se aflau șase ucraineni intrați ilegal în România, iar ceilalți 

doi au fost identificați după începerea anchetei, potrivit unui comunicat de la poliție. Ucrainenii au depus cerere 

de azil și au fost preluați, conform procedurilor, de Centrul Regional de Cazare pentru Solicitanții de Azil din 

Rădăuți. În acest context, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră anunță că a dispus încă de la debutul 

situației generate de conflictul din Ucraina măsuri de întărire a controlului și supraveghere sporită la frontieră. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 16 martie, ora 15:02) /atataru 

RRA: Peste 100 de elevi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina sunt înscriși în școlile 

din județul Maramureș  

RADOR (16 martie) - Peste 100 de elevi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina sunt înscriși în 

școlile din județul Maramureș, la solicitarea unuia dintre părinții care-i însoțea, sau a reprezentantului Direcției de 

Protecție a Copilului, în cazul celor care au ajuns singuri în România. La alegere, minorii pot să participe la 

activitățile educative curriculare sau extracurriculare organizate de unitățile de învățământ, precum și la nivelul 

cluburilor copiilor. Ei pot beneficia de cazare gratuită în internatele școlare, alimente de bază prin programele 

sociale aflate în derulare, precum și de rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte și manuale - transmit colegii de la 

Radio România Sighet. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 16 martie, ora 21:01) /aburtica/cvanatoru 

INTERFAX: MAI al Republicii Moldova anunță că peste 100.000 de refugiați ucraineni se află în 

țară  

RADOR (16 martie) - Puțin peste 100.000 de refugiați din Ucraina se află în prezent în Republica Moldova, 

a declarat șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii, 

Alexandru Oprea. ''Pe teritoriul Republicii Moldova rămân în continuare 100.832 de cetățeni ai Ucrainei, aproape 

jumătate dintre aceștia fiind minori. În total, la Biroul pentru Migrație și Azil din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne al Republicii Moldova au fost depuse 4.748 de cereri de azil, aproximativ jumătate dintre acestea fiind de 

la cetățenii altor țări, care au plecat din Ucraina'', le-a declarat Oprea, miercuri, reprezentanților presei. Potrivit 

acestuia, în perioada 24 februarie - 16 martie, 309.723 de refugiați din Ucraina au intrat în Republica Moldova, în 

timp ce 207.671 au părăsit țara. Oprea a menționat că fluxul de refugiați este în scădere treptată, din 8 martie, 

numărul lor a scăzut în Republica Moldova de la 130.000 până la 100.000. Acest lucru a devenit posibil datorită 

acordurilor cu România și cu alte țări din UE care au convenit să organizeze ''coridoare verzi'' pentru tranzitul 

refugiaților prin Republica Moldova către țările UE. Parlamentul Republicii Moldova a declarat stare de urgență 
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în țară pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 24 februarie, din cauza situației din Ucraina. 

(www.interfax.ru - 16 martie) /vdraguta/avladucu 

TASS: La New Delhi s-a deschis o expoziție foto dedicată unirii Crimeii cu Rusia  

RADOR (16 martie) - O expoziție foto dedicată celei de-a opta aniversări de la reunificarea Crimeii cu Rusia 

a fost deschisă miercuri la Casa Rusă din New Delhi. După cum a declarat adjunctul șefului reprezentanței Agenției 

"Rossotrudnicestvo" (Agenția Federală pentru colaborarea cu CSI, diaspora și cooperare umanitară internațională) 

din India, Sergehi Korolev, în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii ruși, expoziția prezintă două prezentări - "Crimea 

astăzi" și "Primăvara Crimeeană". "În formatul expoziției "Crimeea astăzi" sunt prezentate circa 50 de fotografii, 

iar în celălalt format - aproximativ 20 de fotografii. Expoziția va fi deschisă publicului timp de două săptămâni" - 

a subliniat Korolev. La ceremonia de deschidere au participat în jur de 50 de persoane - experți, diplomați, 

politicieni, studenți care studiază limba rusă și istoria rusă, precum și jurnaliști. Printre invitați s-a numărat 

consilierul-emisar al Ambasadei Rusiei în India, Roman Babușkin, cunoscutul specialist indian în studii ruse, 

fostul rector al Universității de Engleză și Limbi Străine din Hyderabad, profesorul Abhay Maurya, președintele 

Federației Internaționale a cluburilor de tineret ruso-indiene (IFIRYC) și al Forumului Internațional BRICS, 

Purnima Anand, și alții. După cum a explicat Roman Babușkin, prin tradiție, Ambasada, împreună cu Casa Rusă 

din India, organizează evenimente dedicate aniversărilor reunificării Crimeii și Rusiei. "În ceea ce privește această 

expoziție, este deosebit de important faptul că aici există mulți tineri care s-au arătat interesați de Crimeea, de 

istoria reunificării ei cu Rusia. Este foarte important să transmitem ce a stat în spatele acestei istorii, de ce 

evenimentele de astăzi sunt direct legat de această istorie. În acest sens, evenimentul s-a dovedit a fi unul foarte 

semnificativ, la eveniment luând cuvântul mulți invitați indieni, care și-au exprimat sprijinul față de Rusia atât în 

problema reunificării Crimeii și Rusiei, cât și în legătură cu ceea ce se întâmplă acum în Ucraina" - a spus 

diplomatul rus. La rândul său, profesorul Abhay Maurya a subliniat importanța organizării unei astfel de expoziții 

în aceste zile grele. "Pentru mine, Crimeea este legată de Lev Tolstoi și Poveștile sale din Sevastopol, de Ialta, 

unde au avut loc evenimentele din povestea lui Anton Cehov "Doamna cu cățelul". Pentru mine, ceea ce se 

întâmplă acum este încercarea Rusiei de a salva lumea de NATO - din păcate, se întâmplă o ciocnire între doi frați 

slavi. Nu îmi place, dar asta e mâna NATO. Am văzut că NATO a făcut asta și în Iugoslavia, care a fost 

dezmembrată, și același lucru s-a întâmplat și în Libia, Siria, Irak" - a declarat profesorul indian. 

(https://tass.ru/kultura/14094357) (www.tass.ru - 16 martie) /ssirbu/dsirbu 

RBC: Angelina Jolie a prezentat lumii întregi imaginea cu femeia însărcinată din Mariupol care a 

decedat  

RADOR (16 martie) - Angelina Jolie a prezentat lumii întregi drama prin care a trecut o tânără mamă din 

Ucraina, postând o imagine cu tânăra care a murit, împreună cu copilul nenăscut, în orașul Mariupol din Ucraina, 

din cauza bombardamentelor forțelor ruse. Vedeta de la Hollywood a postat pe Instagram un comentariu extrem 

de impresionant despre tragedia din Ucraina. Prin această postare, Jolie a dorit să-și exprime susținerea sa față de 

ucraineni și față de Ucraina în lupta lor împotriva armatei lui Putin. Angelina Jolie a arătat lumii întregi imaginea 

cu gravida decedată la Mariupol, titrează presa internațională. 

Asia Dolina, jurnalist la Voice of America, a vorbit despre moartea tinerei mame, care apare în una dintre 

fotografiile realizate după bombardarea maternității. "Tânăra însărcinată care a apărut în numeroase reportaje și 

imagini realizate de la locul bombardamentului Spitalului pentru Copii Nr.3 din Mariupol (Maternitatea), cea care 

a fost transportată pe targă, nu a supraviețuit, și nici copilul ei nenăscut nu a supraviețuit", a scris Asia Dolina pe 

Facebook. Amintim că în timpul atacului forțelor ruse asupra Maternității și a Spitalului Nr. 3 pentru Copii din 

Mariupol, din 9 martie, trei persoane au murit, inclusiv un copil. (www.rbc.ua -16 martie) /vdraguta/atataru 

XXIV.5 Perspectiva de mediu 

UKRINFORM: Forțele ruse continuă să detoneze explozibili la centrala nucleară din Enerhodar  

RADOR (16 martie) - Compania care operează centralele nucleare ucrainene, Energoatom, a anunțat, 

miercuri, că trupele ruse continuă să detoneze obuze și mine pe teritoriul Centralei Nucleare Zaporojie din 
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Enerhodar - transmite Ukrinform. "În dimineața de 16 martie, pe teritoriul stației erau aproximativ 50 de 

echipamente inamice și mulți militari ruși, mulți explozibili și multe arme. Invadatorii continuă să detoneze 

obuzele și minele care nu au explodat atunci când au atacat centrala. Exploziile se aud mult dincolo de 

amplasamentele centralelor nucleare" - se arată într-un comunicat al Energoatom. (www.ukrinform.ua - 16 martie) 

/sdan/ilapadat 

BBC: Forțele ruse au atacat infrastructura civilă din Zaporijjie  

RADOR (16 martie) - Oficialii ucraineni anunță că forțele ruse au vizat, pentru prima dată, infrastructura 

civilă din orașul Zaporijjie. Mii de oameni s-au refugiat în această zonă, după ce au fugit de luptele din Mariupol. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 16 martie, ora 13:00) /aboboc/ilapadat 

INTERFAX: Rosgvardia a preluat controlul asupra Hidrocentrale ucrainene Kahovka  

RADOR (16 martie) - Subunitățile Rosgvardia, Garda Națională a Rusiei, au preluat controlul asupra 

Hidrocentralei ucrainene Kahovka, transmite Agenția Interfax. "A fost restabilită funcționarea normală a 

Hidrocentralei Kahovka, care este o facilitate strategică. Rosgvardia asigură protecția și securitatea Hidrocentralei 

ucrainene Kahovka, angajații revin treptat la locurile lor de muncă", a precizat Rosgvardia. Rosgvardia a precizat 

că a fost preluat controlul Hidrocentralei ucrainene Kahovka de la partea ucraineană fără lupte, gărzile paramilitare 

locale au depus armele și au plecat acasă. Se menționează că batalionul-grupare tactică a Rosgvardia, împreună cu 

militarii Forțelor Armate Ruse, au respins cu succes atacul celor care au încercat să preia controlul asupra 

hidrocentralei. "Deoarece singura posibilitate de a pleca din Zaporijjie spre Nova Kahovka este podul peste Nipru 

prin zona Hidrocentralei Kahovka, aici a fost organizat un coridor verde. Acum refugiații se pot întoarce acasă", a 

anunțat Rosgvardia(www.interfax.ru - 16 martie) /vdraguta/avladucu 

17 Martie (Joi) 

XXV.1 Perspectiva politică 

BBC: Guvernul rus a condamnat Administrația Joe Biden pentru că l-a etichetat pe Vladimir 

Putin drept criminal de război. 

RADOR (17 martie) - Guvernul rus a condamnat administrația președintelui Joe Biden pentru că l-a etichetat 

pe Vladimir Putin drept criminal de război. Dl Biden a făcut aceste afirmații răspunzând scurt unei întrebări a unui 

jurnalist, la Casa Albă. Este pentru prima dată când președintele Biden l-a descris pe omologul său rus drept 

criminal de război. Ulterior, liderul american a postat un mesaj prin care menționează că Vladimir Putin provoacă 

devastare groaznică și oroare în Ucraina. Secretara de presă de la Casa Albă, Jen Psaki, a declarat că dl Biden a 

făcut aceste afirmații sub imperiul emoțiilor, după ce a văzut imagini la televiziune care prezentau acțiunile barbare 

ale dictatorului brutal. Dna Psaki a precizat că, în prezent, sunt în desfășurare acțiuni ale Departamentului de Stat 

privind evaluarea acțiunilor Rusiei. Un purtător de cuvânt al dlui Putin a precizat că atacul președintelui SUA este 

inacceptabil și de neiertat, relatează corespondentul BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 17 martie, ora 4:02) 

/cstoica/denisse 

REUTERS: Rusia își va pune inamicii ca Statele Unite la locul lor, a declarat Medvedev 

RADOR (17 martie) - Rusia are puterea de a își pune inamicii conduși de Statele Unite la locul lor, iar 

Moscova va zădărnici planul rusofob al Occidentului, de a dezbina Rusia, a declarat unul dintre cei mai apropiați 

aliați ai președintelui Vladimir Putin, joi. Dmitri Medvedev, care a fost președinte între 2008 și 2012 și este în 

prezent vicesecretar de stat al Consiliului de securitate al Rusiei, a afirmat că Statele Unite au alimentat o rusofobie 

"dezgustătoare", în încercarea de a îngenunchea Rusia și de a o dezbina. "Nu va funcționa - Rusia are puterea de 

a își pune toți inamicii la locul lor", a afirmat Medvedev. (REUTERS - 17 martie, ora 9:48) /aionita/sdm2 
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TASS: Maria Zaharova a declarat că Rusia nu desfășoară un proces intens de negociere cu Statele 

Unite 

RADOR (17 martie) - După cum a menționat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, 

Maria Zaharova, țările care trimit mercenari și arme pe teritoriul Ucrainei își creează singure probleme. Moscova 

nu desfășoară un proces activ de negociere cu Washingtonul, există doar unele contacte punctuale pe anumite 

probleme care apar, a declarat joi Zaharova. "În momentul de față nu există niciun fel de proces activ de negociere 

[cu Statele Unite]. Avem unele contacte pe anumite probleme care apar și nici măcar nu legate de probleme 

existențiale, ci probleme, contacte punctuale", a menționat diplomatul. În același timp, Zaharova a amintit că, șase 

luni, partea rusă ''a fost implicată activ în relansarea procesului de negociere cu Statele Unite pe o serie de 

platforme''. ''Securitatea cibernetică, securitatea globală, Ucraina'', le-a enumerat purtătorul de cuvânt al 

Ministerului rus al Afacerilor Externe. Țările care trimit mercenari și arme în Ucraina își creează singure probleme, 

a mai afirmat Zaharova. 

"Dacă se iau astfel de decizii [cu privire la furnizarea de arme Ucrainei], nu numai în cazul Slovaciei, ci și 

a altor țări, acestea își creează probleme. La fel ca și în cazul recrutării de mercenari, aceasta se întâmplă prin 

intermediul ambasadelor ucrainene din întreaga lume", a adăugat Zaharova, menționând că mercenarii morți vor 

reveni în țările lor de origine, iar cetățenii vor începe să pună întrebări despre soarta compatrioților lor. "Și atunci 

să nu veniți în mare grabă la noi și să ne cereți, să ne implorați, să ne solicitați ceva. Nu vă vom asculta", a adăugat 

ea. Pe 24 februarie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat o operațiune militară specială în Ucraina, ca răspuns 

la apelul de acordare de ajutor venit din partea liderilor așa-numitelor republici Luhansk și Donețk, din Donbas. 

El a subliniat că planurile Moscovei nu includ ocuparea teritoriilor ucrainene, scopul fiind demilitarizarea și 

denazificarea țării. Drept urmare, SUA, țările UE, Marea Britanie, precum și o serie de alte state au anunțat că 

impun sancțiuni împotriva persoanelor fizice și juridice din Rusia. (Agenția de presă TASS - 17  martie) 

/vdraguta/sdm2 

TASS: Deputatul rus Leonid Sluțki consideră absolut inacceptabile declarațiile lui Biden despre 

Putin 

RADOR (17 martie) - Potrivit președintelui Comisiei pentru afaceri externe din cadrul Dumei de Stat a 

Rusiei, aceste  afirmații sună deosebit de cinic, pe fondul recentului atac de rachete lansat la Donețk. Declarațiile 

președintelui american, Joe Biden, care l-a numit pe liderul rus Vladimir Putin ''criminal de război'', sunt absolut 

inacceptabile și sună a sacrilegiu, după atacul cu rachete de la Donețk, a susținut joi Leonid Sluțki, pe canalul său 

Telegram.  

Biden a făcut din nou declarații absolut inacceptabile despre președintele rus Vladimir Putin, numindu-l 

''criminal de război''. Din păcate, nu este pentru prima dată când auzim declarații grosolane de la Washington, dar 

afirmațiile lui Biden sună deosebit de ofensatoare în acest moment, în contextul recentului atac cu rachete de la 

Donețk, care s-a soldat cu moartea a peste 20 de persoane, inclusiv copii. Criminali de război sunt cei care au dat 

astfel de ordin și cei care îi acoperă!", a scris Sluțki. Miercuri, Biden, răspunzând la o întrebare a unui jurnalist, a 

spus că îl consideră pe Putin ''criminal de război''.  

După cum a declarat, pentru Agenția de presă TASS, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui 

rus, Vladimir Putin, aceste declarații ale lui Biden sunt o retorică inacceptabilă și de neiertat. În urmă cu un an, pe 

17 martie 2021, liderul american a mai făcut o declarație dură la adresa omologului său rus, atunci când a răspuns 

afirmativ la întrebarea dacă îl consideră pe Putin un ''ucigaș''. Președintele Federației Ruse, comentând atunci 

declarația respectivă a lui Biden, a remarcat că a auzit zeci de astfel de acuzații și s-a obișnuit cu atacuri venite din 

diferite părți la adresa sa, de-a lungul activității sale. Apoi i-a urat atunci președintelui Statelor Unite sănătate și 

și-a amintit, în mod special, de o zicală din copilărie ''Cine zice ăla e!''. Sluțki și-a amintit că, în 1999, Biden, atunci 

când era senator, practic, ''brava cu faptul că el a fost cel care a propus să fie bombardat Belgradul''. "Ba mai mult, 

Biden este unul dintre autorii rezoluției, care conținea apelul de a bombarda Iugoslavia. Atunci coaliția NATO a 

lovit fără discernământ civilii și chiar ambasadele străine", a scris deputatul, menționând că președintele SUA a 

fost cel care a cerut ca liderul irakian Saddam Hussein să fie dat jos de la guvernare și a votat în favoarea invadării 

Irakului.  
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"Toate aceste operațiuni de ''democratizare'' din Iugoslavia, Irak, Libia și Siria au fost însoțite de moartea 

civililor, atacuri asupra localităților și orașelor, de provocări și, atunci, după toate acestea, cine este criminal de 

război?" - a conchis Sluțki. (Agenția de presă TASS - 17  martie) /vdraguta/sdm2 

INTERFAX: Ministerul rus de Externe a confirmat continuarea negocierilor ruso-ucrainene în 

format video 

RADOR (17 martie) - Negocierile ruso-ucrainene continuă în format de video conferință și sunt examinate 

aspecte de ordin militar, umanitar și politic, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria 

Zaharova. 

''În momentul de față, negocierile se desfășoară în modul de videoconferință, sunt examinate aspecte 

militare, politice și umanitare'', a specificat Zaharova, în cadrul unui briefing susținut joi. Ea a menționat că 

solicitările Rusiei la aceste discuții ''sunt extrem de clare și de înțeles, acestea reies din scopul și sarcinile, 

obiectivele operațiunii militare speciale''. ''Sperăm că cei de la Kiev vor realiza în cele din urmă inevitabilitatea 

unei soluționări pașnice a misiunii de demilitarizare și denazificare a Ucrainei, a transformării acesteia într-un stat 

neutru, în beneficiul populației ''celei mai independente țări'' și a întregii Europe'', a adăugat purtătorul de cuvânt 

al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova. ''Cu cât mai devreme vor înțelege acest lucru 

reprezentanții regimului de la Kiev, cu atât mai rapid va fi finalizată operațiunea militară specială'', a mai adăugat 

Zaharova. (www.interfax.ru  - 17 martie) /vdraguta/sdm2 

TASS: Peskov a explicat de ce Putin nu a răspuns la declarația lui Biden despre președintele 

Federației Ruse 

RADOR (17 martie) - Președintele rus, Vladimir Putin, este un lider mondial înțelept și cult, așadar el nu 

răspunde la declarațiile inadmisibile făcute despre el de președintele american, Joe Biden, a explicat purtătorul de 

cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov. ''Președintele nostru este un lider mondial foarte înțelept, perspicace și 

cult, și este liderul Federației Ruse'', le-a declarat jurnaliștilor, joi, purtătorul de cuvânt al Administrației de la 

Kremlin, atunci când a fost întrebat de ce Putin nu îi răspunde lui Biden, care l-a numit ''criminal de război''. ''Astfel 

de declarații ale domnului Biden sunt absolut inacceptabile, inadmisibile, de neiertat'', a subliniat Peskov. (Agenția 

de presă TASS - 17  martie) /vdraguta/sdm2 

TASS: Rusia nu poate lua în considerare decizia Curții Internaționale de Justiție de la Haga cu 

privire la Ucraina (Dmitri Peskov) 

RADOR (17 martie) - Moscova nu poate lua în considerare decizia Curții Internaționale de Justiție de la 

Haga, care a cerut oprirea imediată a operațiunii militare din Ucraina, le-a declarat jurnaliștilor, joi, purtătorul de 

cuvânt al președintelui rus, Vladimir Puțin. "Nu, nu vom putea lua în considerare această decizie. Curtea 

Internațională are principiul conform căruia este competentă în baza consimțământului părților. Nu poate exista 

un acord în acest caz. În acest caz, nu putem lua în considerare'', a subliniat Peskov, răspunzând astfel la întrebarea 

dacă Federația Rusă va ține cont de această decizie. (Agenția de presă TASS - 17  martie) /vdraguta/sdm2 

TASS: Dmitri Peskov a spus că Putin nu intenționează să viziteze zona unde are loc operațiunea 

Forțelor Armate Ruse în Ucraina 

RADOR (17 martie) - Dmitri Peskov a declarat că Putin nu intenționează să viziteze zona unde are loc 

operațiunea Forțelor Armate Ruse în Ucraina. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, a mai spus 

că președintele nu preconizează să se întâlnească cu militarii ruși răniți care se află internați în spitale. El a făcut 

aceste declarații joi, în cadrul unei întâlniri cu presa. ''Nu sunt programate aceste vizite'', a răspuns el la o întrebare 

adresată de jurnaliști pe această temă. De asemenea, potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, ''Nu există, 

deocamdată, planuri'' ale președintelui de a se întâlni cu militarii din spitale. ''Toate se vor face la timpul lor'', a 

mai spus Peskov. (Agenția de presă TASS - 17  martie) /vdraguta/sdm2 
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INTERFAX: Dmitri Peskov a dezmințit informațiile apărute în FT despre planul Rusiei de a pune 

capăt conflictului din Ucraina 

RADOR (17 martie) - Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, a afirmat că 

articolul publicat de ''Financial Times'' (FT), despre mersul procesului de negocieri dintre Moscova și Kiev, a fost 

conceput în baza unor declarații deja făcute și, în pofida prezenței unor poziții corecte, în general acesta nu reflectă 

realitatea. ''Acest articol conține o mulțime de informații care au fost deja exprimate în spațiul public, despre acele 

subiecte care sunt astăzi incluse pe ordinea de zi. Dar totul a fost colectat în mod incorect și, de fapt, articolul nu 

este veridic. ''Elemente menționate sunt veridice, dar, în general, nu corespund realității'', le-a declarat Peskov 

jurnaliștilor joi. 

''Financial Times'', citând surse proprii, a publicat un articol conform căruia Rusia și Ucraina a fi pregătit 

deja un plan comun pentru a pune capăt conflictului, un plan care ar conține 15 puncte. Potrivit publicației, acesta 

conține, în special, poziții cu privire la încetarea focului și retragerea trupelor ruse, la neutralitatea militară a 

Kievului, la sprijinirea limbii ruse pe teritoriul Ucrainei și acordarea unor garanții de securitate din partea mai 

multor state. 

(www.interfax.ru  - 17 martie) /vdraguta/sdm2 

LENTA.RU: Șeful Serviciului de Informații Externe, Serghei Narîșkin, a anunțat că acest moment 

este unul decisiv în soarta Rusiei 

RADOR (17 martie) - Directorul Serviciului de Informații Externe (SVR), Serghei Narîșkin, a declarat că 

în acest moment se decide soarta Rusiei și locul ei viitor în lume. O astfel de declarație a făcută de Narîșkin în 

cadrul Consiliului de experți pe probleme de educație istorică din Ministerul rus al Educației și Științei, relatează 

Agenția de presă RIA NOVOSTI. ''Țara noastră traversează un moment cu adevărat istoric'', a subliniat el. Potrivit 

lui Narîșkin, este important să ne amintim că principalul factor în dezvoltarea Rusiei și nucleul istoriei sale de o 

mie de ani a fost și rămâne suveranitatea, dreptul de a-și determina în mod independent, liber și conștient propriul 

destin''. Este o garanție a bunăstării și demnității rușilor. În ceea ce privește problemele legate de suveranitate, 

Moscova nu a cedat niciodată și nici nu va ceda, a conchis șeful Serviciului de Informații Externe. (www.lenta.ru  

- 16 martie, ora 11:05) /vdraguta/ilapadat 

RRA: Negocierile ruso-ucrainene continuă 

RADOR (17 martie) - Negocierile ruso-ucrainene continuă online astăzi, la exact trei săptămâni de la 

lansarea atacului Rusiei asupra Ucrainei. Potrivit corespondentului nostru la Moscova, Alexandr Beleavschi, 

purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că un acord de pace e în lucru, însă varianta publicată 

ieri de cotidianul "Financial Times" nu corespunde realității. El a mai spus că textul publicat de ziarul britanic 

cuprinde o mare cantitate de informații care erau deja în sfera publică, dar totul este compilat incorect. 

Negociatorul ucrainean, Mihailo Podoliac, a scris pe Twitter că singurele lucruri pe care le confirmă sunt discuțiile 

despre o încetare a focului, retragerea trupelor ruse și garanțiile de securitate care să fie oferite de o serie de țări. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 17 martie, ora 16:00) /csimion 

TASS: Ministerul rus al Apărării a prezentat dovezile finanțării de către SUA a proiectelor 

biologico-militare în Ucraina 

RADOR (17 martie) - Rusia consideră că pe teritoriul Ucrainei au fost create componente ale armelor 

biologice, a anunțat, joi, șeful trupelor de apărare biologică, chimică și împotriva radiațiilor din cadrul Forțelor 

Armate Ruse, Igor Kirillov. "Credem că pe teritoriul Ucrainei au fost create componente ale armelor biologice" - 

a declarat Kirillov, arătând un document din 6 martie 2015, care, potrivit afirmațiilor sale, confirmă "participarea 

directă a Pentagonului la finanțarea proiectelor biologico-militare în Ucraina". Igor Kirillov a subliniat că "în 

conformitate cu practica consacrată, proiectele americane în domeniul bunăstării sanitare și epidemiologice pe 

teritoriul unor țări terțe, inclusiv Africa și Asia, sunt finanțate prin autoritățile naționale de sănătate". "Nu 

întâmplător, însă aceste biolaboratoare au fost alese de către Agenția Departamentului de Apărare al SUA pentru 

reducerea amenințărilor (DTRA - Defense Threat Reduction Agency, DTRA) și de compania contractantă "Black 

& Veatch" ca executanți ai proiectului UP-8, care vizează studierea agenților patogeni ai febrei hemoragice 
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Crimeea-Congo (CCHF), leptospirozei și hantavirusurilor" - a declarat Kirillov. Potrivit șefului trupelor de apărare 

biologică, chimică și împotriva radiațiilor, interesul biologilor militari americani este legat de faptul că acești 

agenți patogeni au focare naturale atât în Ucraina, cât și în Rusia. "Utilizarea lor poate fi deghizată ca focare 

naturale de boli. Tocmai de aceea acest proiect a primit finanțare suplimentară, iar termenele limită pentru 

implementarea lui au fost prelungite" - a precizat Kirillov. Acesta a menționat că laboratoarele Ministerului 

Apărării al Ucrainei din Kiev, Odesa, Lvov și Harkov au primit finanțare în valoare de 32 de milioane de dolari 

din partea SUA. "Vă atrag atenția că acordul privind activitățile biologice comune a fost încheiat între 

Departamentul Apărării al SUA și Ministerul Sănătății al Ucrainei. Cu toate acestea, adevăratul destinatar al 

fondurilor sunt laboratoarele Ministerului ucrainean al Apărării situate în Kiev, Odesa, Lvov și Harkov. Suma 

totală a finanțării s-a ridicat la 32 de milioane de dolari" - a spus Kirillov. De asemenea, șeful trupelor de apărare 

biologică, chimică și împotriva radiațiilor a menționat că Statele Unite ale Americii au investit 1,6 milioane de 

dolari pe studierea modalităților de transmitere a bolilor la oameni prin lilieci. "Studiul documentelor din partea 

proiectului P-781 de studiere a modalităților de transmitere a bolilor la oameni prin lilieci a arătat că activitatea a 

fost efectuată la baza unui laborator din Harkov împreună cu renumitul centru Lugar din Tbilisi. Costurile totale 

ale Pentagonului pentru implementarea proiectului în Ucraina și Georgia s-au ridicat la 1,6 milioane de dolari, 

majoritatea banilor fiind primiți de Ucraina în calitate de contractor principal" - a spus Kirillov. 

(https://tass.ru/armiya-i-opk/14103909) (www.tass.ru - 17 martie) /ssirbu/ilapadat 

TASS: Forțele Armate Ruse au distrus o baterie de artilerie a Forțelor Armate ale Ucrainei 

RADOR (17 martie) - Militarii ruși au distrus în întregime, printr-o lovitură cu arme de înaltă precizie, 

pozițiile unei baterii de artilerie de obuziere de 152 de milimetri a Forțelor Armate ale Ucrainei, a anunțat, joi, 

jurnaliștilor, un reprezentant al Ministerului rus al Apărării. "Pozițiile de tragere ale bateriei de artilerie a Forțelor 

Armate ale Ucrainei cu toate echipamentele și armele din dotare au fost complet distruse după o lovitură cu arme 

de înaltă precizie" - a precizat reprezentantul Ministerului rus al Apărării. Imaginile de monitorizare obiectivă a 

distrugerii bateriei de artilerie ucrainene au fost publicate de Ministerul rus al Apărării. (www.tass.ru - 17 martie) 

/ssirbu/ilapadat 

TASS: Convorbire telefonică Vladimir Putin - Recep Tayyip Erdoğan privind mersul operațiunii 

speciale ruse pentru apărarea Donbasului 

RADOR (17 martie) - Președinții Rusiei și Turciei, Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdoğan, au avut, joi, 

o convorbire telefonică în timpul căreia a fost discutat mersul operațiunii speciale ruse pentru apărarea Donbasului, 

a anunțat serviciul de presă al Kremlinului, după încheierea convorbirii. "Au fost discutate diverse aspecte ale 

evoluției situației în jurul desfășurării operațiuni militare speciale ruse de apărare a Donbasului" - se afirmă în 

comunicat. Liderul rus l-a informat, de asemenea, pe omologul său turc despre mersul negocierilor dintre 

reprezentanții ruși și ucraineni. În plus, cei doi lideri au apreciat pozitiv "rezultatele recentelor convorbiri dintre 

miniștrii de externe ai Rusiei și Turciei de la Antalya și Moscova". La rândul său, Recep Tayyip Erdoğan a 

mulțumit Rusiei pentru sprijinul acordat la evacuarea cetățenilor turci de pe teritoriul Ucrainei. "În timpul 

convorbirii, un accent deosebit a fost pus pe componenta umanitară. Recep Tayyip Erdoğan și-a exprimat 

recunoștința pentru sprijinul acordat la evacuarea cetățenilor turci de pe teritoriul Ucrainei, precum și la ieșirea în 

siguranță a navelor cu mărfuri turcești aflate în porturile ruse din acvatoriul Mării Azov" - au subliniat surse de la 

Kremlin. Serviciul de presă al Kremlinului a precizat, de asemenea, că Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdoğan 

sunt hotărâți să dezvolte cooperarea dintre Federația Rusă și Turcia, inclusiv în sectorul energetic. "Președintele 

Rusiei, Vladimir Putin, în timpul convorbirii telefonice cu președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, 

a abordat în detaliu și chestiuni de pe agenda bilaterală. A fost exprimată intenția de dezvoltare în continuare a 

cooperării comerciale și economice reciproc avantajoase, inclusiv a implementării proiectelor strategice în sectorul 

energetic" - se afirmă în comunicatul serviciului de presă al Kremlinului. (www.tass.ru - 17 martie) /ssirbu/ilapadat 

TASS: Moscova nu înțelege tonul comentariului Chișinăului despre referendumul din Crimeea din 

2014 (MAE al Rusiei) 

RADOR (17 martie) - Moscova nu înțelege duritatea tonului comentariului Ministerului de Externe al 

Republicii Moldova cu privire la apartenența teritorială a Crimeii, Federația Rusă cerându-le partenerilor 
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moldoveni să renunțe la stimulii artificiali în relațiile bilaterale, se afirmă într-un comentariu al purtătorului de 

cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, publicat joi. Maria Zaharova a atras atenția asupra 

comunicatului de presă al Ministerului moldovean al Afacerilor Externe și Integrării Europene din 16 martie, "în 

care se califică ca fiind "ilegal" referendumul din Crimeea din 2014 privind reunificarea Crimeii cu Rusia". 

"Potrivit documentului, referendumul "nu ar avea nimic în comun cu voința liberă și democratică a poporului și 

nu corespunde standardelor internaționale". Poziția Republicii Moldova cu privire la problema apartenenței 

teritoriale a Crimeii, exprimată în comunicatul de presă, este cunoscută și nu conține nimic nou. În același timp, 

este de neînțeles duritatea tonului comentariului părții moldovene, necaracteristic pentru ultimii opt ani" - a 

declarat Zaharova. Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe a reamintit că reunificarea Crimeii și 

Sevastopolului cu Rusia "a avut loc în deplină conformitate cu dreptul internațional". "Decizia poporului din 

Crimeea este definitivă. Pentru Rusia, această problemă este închisă odată pentru totdeauna" - a subliniat Zaharova. 

"Facem din nou apel la partenerii noștri moldoveni să renunțe la stimuli artificiali în relațiile bilaterale și să 

pornească pe calea unui dialog constructiv și pragmatic necesar pentru rezolvarea problemelor stringente ale 

cooperării ruso-moldovene. Partea rusă este pregătită pentru asta" - a adăugat diplomatul rus. 

(https://tass.ru/politika/14107841) (www.tass.ru - 17 martie) /ssirbu/ilapadat 

BBC: Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că a bombardat în mod intenționat un teatru din centrul 

orașului Mariupol 

RADOR (17 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia că a bombardat în mod 

intenționat un teatru din centrul orașului Mariupol, unde sute de oameni se adăposteau de bombardamente. Detalii 

ale acestui atac nu au fost verificate din surse independente. Corespondentul BBC transmite că autoritățile locale 

au declarat pentru BBC că un teatru din oraș, unde peste o mie de oameni se adăposteau, a fost ținta unui 

bombardament. În plus, din cauza bombardamentului continuu, a fost imposibil ca echipajele de salvatori să poată 

să ajungă la teatru. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 17 martie, ora 6:02) /cstoica/denisse 

UKRAINSKA PRAVDA: Sabotorii ruși sunt peste tot în Ucraina, inclusiv în regiunile vestice 

(Denis Monastirski) 

RADOR (17 martie) - Ministrul ucrainean de interne, Denis Monastirski, a declarat că sabotorii ruși sunt 

deja peste tot în Ucraina, inclusiv în regiunile vestice. "Nu vom mai enumera regiunile în care nu au avut loc 

bombardamente sau unde nu au fost găsiți reprezentanți ai grupurilor de sabotaj. Din păcate, acest fenomen a 

devenit deja o obișnuință. La Kiev, de exemplu, primesc zilnic informații despre reținerea unor reprezentanți ai 

grupurilor de sabotaj și recunoaștere. Aceștia sunt și în regiunea Lviv, și în regiunea Ivano-Frankivsk, și în regiunea 

Rivne... Este o problemă întâlnită peste tot" - a precizat Monastirski. (www.pravda.com.ua - 17 martie) 

/sdan/denisse 

BBC: Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, urmează să susțină un discurs prin 

videoconferință în fața membrilor Bundestagului 

RADOR (17 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, urmează să susțină un discurs prin 

videoconferință în fața Camerei Inferioare a Parlamentului din Germania. Discursul va avea loc înaintea unei 

reuniuni între cancelarul Olaf Scholz și secretarul general al NATO, programată a avea loc în cursul acestei zile. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 17 martie, ora 8:03) /cstoica/denisse 

UKRAINSKA PRAVDA: Zelenski, despre prioritățile Ucrainei în negocierile cu Rusia 

RADOR (17 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că, în negocierile cu Rusia, 

Ucraina urmărește încheierea războiului, garanții de securitate și restabilirea integrității sale. Într-o înregistrare 

video difuzată în noaptea de miercuri spre joi, Zelenski a menționat că poartă multe discuții, în fiecare zi, pentru 

a crește presiunea asupra Rusiei, inclusiv pentru consolidarea poziției ucrainene în cadrul negocierilor. "Vreau să 

mă audă toată lumea, toți cetățenii Ucrainei. Negocierile sunt în derulare. Prioritățile mele în negocieri sunt destul 

de clare: încheierea războiului, garanții de securitate, suveranitate, restabilirea integrității teritoriale. Garanții reale 
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pentru țara noastră, protecție reală pentru țara noastră" - a afirmat liderul de la Kiev, într-un mesaj video postat pe 

Telegram. (www.pravda.com.ua - 17 martie) /sdan/denisse 

UKRAINSKA PRAVDA: China nu va ataca niciodată Ucraina - asigură ambasadorul chinez la 

Kiev 

RADOR (17 martie) - Ambasadorul chinez la Kiev, Fan Xianrong, a declarat că țara sa nu va ataca niciodată 

Ucraina, ci, dimpotrivă, o va ajuta, în special pe plan economic - scrie Ukrainska Pravda. "China nu va ataca 

niciodată Ucraina, noi vă vom ajuta, în special în direcția economică. Într-un an, țara noastră importă mărfuri din 

întreaga lume în valoare de peste trei trilioane de dolari. Suntem gata să vă ajutăm să vă dezvoltați. În această 

situație, care este acum la dumneavoastră, vom acționa în mod responsabil. Am văzut cât de mare este unitatea 

poporului ucrainean, iar aceasta înseamnă forța sa" - a declarat diplomatul, în timpul unei întâlniri cu șeful 

administrației militare a regiunii Lviv, Maksim Kozițki. Ambasadorul chinez la Kiev a menționat că țara sa va fi 

mereu o "forță bună pentru Ucraina atât din punct de vedere economic, cât și politic" și va respecta "calea pe care 

o aleg ucrainenii, deoarece acesta este un drept suveran al fiecărui popor". (www.pravda.com.ua - 17 martie) 

/sdan/denisse 

REUTERS: Președintele ucrainean a vorbit în Bundestagul german, prin videolink 

RADOR (17 martie) - Președintele ucrainean, Zelenski, a vorbit joi în fața Bundestagului german, prin 

videolink. El a afirmat că în mijlocul Europei există un zid, între libertate și lipsa libertății. Președintele a spus că 

unele sancțiuni și ajutoare au venit prea târziu pentru a opri războiul. Politicienii spun mereu "Never again", dar 

vedem că aceste cuvinte nu au nicio valoare, a spus Zelenski. El a mai afirmat că Ucraina va adera la UE. 

Președintele ucrainean a solicitat cancelarului Scholz să ofere Germaniei rolul de lider, pe care și l-a câștigat, și să 

oprească războiul din Ucraina. (REUTERS - 17 martie, ora 10:12) /aionita/sdm2 

REUTERS: Ministrul ucrainean al apărării afirmă că obiectivul Rusiei este de a distruge Ucraina 

RADOR (17 martie) - Ministrul ucrainean al apărării a afirmat joi că obiectivul Rusiei este de a distruge 

Ucraina. Mai mult de trei milioane de refugiați, potrivit statisticilor, încearcă să fugă din calea acestui război, a 

spus Oleksii Reznikov. (REUTERS - 17 martie, ora 10:12) /aionita/sdm2 

RBC: Zelenski a susținut o alocuțiune în Bundestagul german, solicitând cancelarului Scholz să 

ajute la încheierea războiului 

RADOR (17 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a cerut cancelarului german, Olaf 

Scholz, să își asume un rol de lider și să ajute la oprirea invaziei ruse - scrie RBC. Într-un discurs online, susținut 

joi în Bundestagul german, Zelenski i-a reproșat lui Scholz faptul că "țările de peste ocean s-au dovedit a fi mai 

aproape decât Germania". "De ce statele de dincolo de ocean s-au dovedit a fi mai aproape de noi decât 

dumneavoastră? Pentru că este vorba despre un zid, pe care cineva nu îl observă, dar de care noi ne lovim în timp 

ce luptăm pentru a ne salva poporul. Domnule cancelar Scholz, distrugeți acest zid, oferiți Germaniei un rol 

binemeritat de lider, sprijiniți-ne, opriți războiul, ajutați-ne să-l oprim" - a subliniat Zelenski. Președintele Ucrainei 

li s-a adresat parlamentarilor germani la o zi după discursul său în fața Congresului american. (www.rbc.ua - 17 

martie) /sdan/sdm2 

RRA: Volodimir Zelenski spune că unele sancțiuni și ajutoare au venit prea târziu pentru a opri 

războiul 

RADOR (17 martie) - În Europa a fost ridicat un nou zid împotriva libertății, a declarat cu puțin timp în 

urmă președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-un mesaj video transmis în direct în Parlamentul german. 

El a spus că unele sancțiuni și ajutoare au venit prea târziu pentru a opri războiul și a reiterat dorința țării sale de a 

adera la Uniunea Europeană. Președintele ucrainean i-a solicitat cancelarului Olaf Scholz să îi ofere Germaniei 

rolul de lider, pe care și l-a câștigat, și să oprească războiul din Ucraina. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 

17 martie, ora 11:00) /dpop/sdm2 
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BBC: Președintele Zelenski i-a cerut cancelarului german să își asume rolul de lider, ajutând la 

oprirea războiului 

RADOR (17 martie) - Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia construiește un nou zid împotriva 

libertății, în Europa, prin invazia Ucrainei. În alocuțiunea sa prin videolink, adresată Camerei inferioare a 

Parlamentului german, el a afirmat că sancțiunile împotriva Rusiei sunt insuficiente și au venit prea târziu. "Am 

fost din nou și din nou martorii a ceea ce știam în trecut, dar nu toți observați. Este ca și cum ați fi în spatele unui 

zid. Nu Zidul Berlinului, dar undeva între libertate și nonlibertate, iar acest zid devine tot mai puternic cu fiecare 

bombă căzută în țara noastră, cu fiecare decizie care nu este luată, care ar putea ajuta", a afirmat el. În timpul 

discursului, care a fost pe alocuri critic la adresa poziției Germaniei, președintele Zelenski i-a cerut cancelarului 

Olaf Scholz să își asume rolul de lider. Președintele Zelenski a mulțumit cetățenilor și afacerilor din Germania 

care pun "morala înaintea intereselor economice", contribuind la eforturile de război depuse de Ucraina. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 17 martie, ora 11:00) /aionita/sdm2 

INTERFAX: Uzbekistanul refuză să recunoască așa-zisele republici Luhansk și Donețk 

RADOR (17 martie) - Uzbekistanul nu recunoaște independența așa-ziselor republici populare Donețk și 

Luhansk, și este în favoarea încetării imediate a ostilităților din Ucraina, a declarat ministrul uzbec de externe, 

Abdulaziz Kamilov. "Uzbekistanul se angajează să găsească o soluție pașnică pentru această situație și să 

soluționeze conflictul prin intermediul unor mijloace diplomatice. Pentru aceasta, în primul rând, trebuie oprite de 

urgență ostilitățile și violența", a mai spus ministrul, în cadrul reuniunii Camerei Superioare a Parlamentului țării 

(Olii Majlis). El a subliniat că Uzbekistanul recunoaște independența, suveranitatea și integritatea teritorială a 

Ucrainei, și nu recunoaște Donețkul nici Luhanskul, ca republici separate. Ministrul a mai promis că va oferi 

asistență umanitară Ucrainei. 

''Ne pronunțăm în favoarea găsirii unei soluții pașnice pentru reglementarea acestei situații și soluționarea 

conflictului, prin intermediul unor mijloace politice și diplomatice'', a adăugat oficialul și a reamintit că de fapt 

conceptul de politică externă a Uzbekistanului nu prevede și nu implică participarea țării la blocuri politico-militare 

și nici participarea în conflicte a personalului său militar. El a adăugat că Uzbekistanul nu este implicat în conflicte 

militare de frontieră. 

"Uzbekistanul are, din punct de vedere istoric, relații tradiționale multilaterale atât cu Rusia, cât și cu 

Ucraina. Vom continua cooperarea reciproc avantajoasă cu aceste două țări, ținând cont de interesele noastre 

naționale", a mai spus ministrul de externe. El a spus că Rusia este principalul partener comercial al Uzbekistanului 

și că cele două țări au un parteneriat strategic și relații de aliați. ''Pe de altă parte, cooperăm cu Ucraina în 

numeroase domenii, inclusiv în domeniile comercial, economic, cultural, educațional, agrar'', a mai susținut 

Kamilov, menționând faptul că cifra schimburilor comerciale uzbeko-ucrainene în 2021 a crescut de 1,6 ori, față 

de 2020, depășind suma de 700 de milioane de dolari. Potrivit ministrului, cooperarea dintre cele două țări pentru 

anul în curs prevede numeroase activități. (www.interfax.ru  - 17 martie) /vdraguta/sdm2 

INTERFAX: Armenia nu recunoaște așa-zisele republici Luhansk și Donețk 

RADOR (17 martie) - Armenia nu recunoaște independența așa-ziselor republici populare Donețk și 

Luhansk. ''Armenia nu intenționează să recunoască așa-zisele republici populare Luhansk și Donețk'', a declarat 

purtătorul de cuvânt al Ministerului armean de Externe, Vahan  Hunanian. ''Aseastă chestiune nu se află pe agenda 

zilei'', a declarat Hunanian pentru Agenția de presă de stat armeană Armenpress. El a precizat că Erevanul dorește 

ca problemele existente între cele două țări prietene - Rusia și Ucraina - să fie rezolvate prin dialog și negocieri 

diplomatice, bazate pe normele și principiile dreptului internațional, Carta ONU. ''Sperăm că se vor lua măsurile 

necesare pentru a reduce tensiunea și pentru a rezolva în mod pașnic situația'', a adăugat Hunanian. Pe 21 februarie, 

președintele rus Vladimir Putin a semnat decrete de recunoaștere a independenței așa-ziselor republici populare 

Donețk și Luhansk. Rusia a stabilit relații diplomatice cu cele două republici. Ministerul rus de Externe a cerut 

celorlalte țări să urmeze exemplul Rusiei și să recunoască independența așa-ziselor republici populare Donețk și 

Luhansk. (www.interfax.ru  - 17 martie) /vdraguta/sdm2 



1125 

 

UKRAINSKA PRAVDA: Zelenski acuză Germania că tergiversează intrarea Ucrainei în UE 

RADOR (17 martie) - Președintele Ucrainei consideră că Germania este complice la construirea unui nou 

zid în Europa, din moment ce încetinește intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană - scrie Ukrainska Pravda, după 

ce Volodimir Zelenski a susținut, joi, o alocuțiune online în Bundestagul german. Președintele și-a început 

discursul reproșând că în Germania sunt mulți care nu vor să sancționeze Rusia așa cum o cere situația. "Vă vorbesc 

după trei săptămâni de invazie la scară largă. După ce mii de ucraineni au murit... După ce am văzut câte legături 

au păstrat companiile voastre cu Rusia, un stat care vă folosește pe voi și alte țări pentru a finanța războiul" - a 

subliniat Zelenski, în mesajul adresat parlamentarilor germani. Președintele ucrainean a subliniat că Germania, 

care s-a opus anterior integrării rapide a Ucrainei în lumea occidentală, poartă o parte din responsabilitatea 

impulsionării atacului. "Atunci când noi v-am întrebat ce ar trebui să facă Ucraina pentru a deveni stat membrul 

NATO, am auzit drept răspuns că o astfel de decizie nu se află pe masă și nici nu va exista. Iar voi încetiniți și 

acum aderarea Ucrainei la UE. Pentru voi, aceasta este politică. Dar, de fapt, acestea sunt pietre, pietre pentru un 

nou zid nou (de separare a Europei)" - a explicat președintele Zelenski. Pe de altă parte, liderul de la Kiev a 

remarcat că există politicieni în Germania care înțeleg ceea ce se întâmplă. "Sunt recunoscător afacerilor germane, 

care pun moralitatea mai presus de economie. Sunt recunoscător politicienilor care aleg viața între banii Rusiei și 

moartea copiilor ucraineni... Sunt recunoscător celor care știu că Ucraina va fi în Uniunea Europeană" - a adăugat 

Zelenski. Totodată, președintele ucrainean l-a îndemnat pe cancelarul Olaf Scholz să distrugă zidul care se ridică 

acum în Europa. (www.pravda.com.ua - 17 martie) /sdan/sdm2 

NBC NEWS: Poate că Al Treilea Război Mondial a început deja, a afirmat președintele Zeelenski 

RADOR (17 martie) - Într-un interviu acordat NBC News, președintele Zelenski a fost întrebat dacă înțelege 

îngrijorările președintelui Biden legate de posibila provocare a unui Al Treilea Război Mondial și dacă este de 

acord că ar fi foarte ușor ca acesta să fie declanșat. Volodimir Zelenski a răspuns următoarele: "Nimeni nu știe. 

Poate că a început deja. Și care este posibilitatea acestui război dacă Ucraina va cădea? Este foarte dificil de spus 

și am văzut acest lucru cu 80 de ani în urmă, când a început Al Doilea Război Mondial. Și au fost tragedii similare 

în istorie. Nimeni nu ar putea prezice când ar izbucni un război pe scară largă sau cine îi va pune capăt. În acest 

caz, întreaga civilizație ar fi în joc."(NBC NEWS - 17 martie) /aionita/sdm2 

REUTERS: Președintele ucrainean afirmă că granițele din 1991 trebuie recunoscute 

RADOR (17 martie) - Președintele ucrainean nu și-a schimbat poziția legată de granițele stabilite la 

prăbușirea Uniunii Sovietice, în 1991, respectiv, că acestea trebuie să fie recunoscute, a afirmat un consilier 

prezidențial joi. Rusia a anexat Crimeea în 2014, dar regiunea este considerată încă, de ONU, ca făcând parte din 

Ucraina. Rusia a recunoscut de asemenea declarația de independență a celor două republici autoproclamate din 

estul Ucrainei, care s-au ridicat împotriva regimului de la Kiev în 2014. Cele două regiuni și Crimeea făceau parte 

din Ucraina atunci când aceasta și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică, în 1991. Președintele 

ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat în mod repetat, de când Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie, că nu 

va face compromisrui în ce privește "integritatea teritorială" a țării lui. "Poziția lui principală nu s-a modificat", a 

declarat Oleksi Arestovici, consilier al președintelui Zelenski, la televiziunea națională. "Nu vom renunța niciodată 

la interesele noastre naționale". (REUTERS - 17 martie) /aionita/sdm2 

RBC: Mihailo Podoliak, consilier al șefului Biroului Președintelui Ucrainei, a spus că informația 

prezentată de FT reflectă poziția Rusiei 

RADOR (17 martie) - Mihailo Podoliak, consilier al șefului Biroului Președintelui Ucrainei, a afirmat că 

informația prezentată în articolul publicat de ''Financial Times'' (FT) despre mersul procesului de negocieri dintre 

Moscova și Kiev este de fapt un 'proiect', care reprezintă poziția părții ruse, în timp ce Ucraina are propriile sale 

poziții în procesul de negociere. Totodată, Mihailo Podoliak a confirmat că la negocieri se discută despre încetarea 

focului, retragerea trupelor și referitor la asigurarea unor garanții de securitate. (www.rbc.ua - 17 martie) 

/vdraguta/sdm2 
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RADOR: Primarul Kievului mulțumește SUA și Marii Britanii pentru sprijinul militar acordat 

Ucrainei 

RADOR (17 martie) - Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a mulțumit joi americanilor și britanicilor pentru 

ajutorul militar acordat, care va permite Ucrainei să își apere spațiul aerian de agresiunea Rusiei, informează 

agenția ucraineană de știri Ukrinform. "Mulțumesc partenerilor noștri americani pentru noul pachet de asisență 

militară acordat Ucrainei, care ne va ajuta să ne apărăm inclusiv în spațiul aerian. Sunt recunoscător Marii Britanii 

pentru că a livrat națiunii noastre armament defensiv modern, care va sprijini Ucraina în lupta sa pentru libertate 

și independență. Vom rămâne pe poziții! Suntem pe pământul nostru, vom lupta pentru țara și viitorul nostru! 

Suntem hotărâți să învingem și nu vom cădea în capcana în care vrea să ne târască Rusia. Ei au realizat deja că nu 

pot câștiga războiul pe care l-au pornit și nu vor distruge Ucraina. Vom învinge! Vom reconstrui țara! Glorie 

Ucrainei", a declarat Vitali Kliciko. Miercuri, președintele Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat că SUA vor aloca 

800 de milioane de dolari fonduri suplimentare Ucrainei, însemnând sisteme de apărare și armament. 

(https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3432298-klitschko-thanks-americans-britons-for-helping-ukraine-

protect-its-sky.html - 17 martie) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Ucraina și Rusia iau în serios negocierile de pace, dar rămâne o prăpastie adâncă între 

cele două părți, susțin oficiali occidentali 

RADOR (17 martie) - Ucraina și Rusia iau în serios negocierile de pace, dar rămâne între cele două părți o 

foarte mare prăpastie, au declarat joi oficiali occidentali. "Ambele părți iau în serios negocierile, dar există o foarte 

mare prăpastie între cele două poziții", a declarat un oficial sub condiția anonimatului. "Cei care l-au văzut pe 

președintele Putin adresându-se ieri națiunii ar fi iertați dacă ar crede că Rusia nu ar fi înclinată spre o soluție de 

compromis", a declarat un alt oficial. (REUTERS - 17 martie, ora 17:06) /mbaciu/ilapadat 

INTERFAX: Ministrul de Externe al Ucrainei și-a confirmat disponibilitatea pentru contacte cu 

Serghei Lavrov 

RADOR (17 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a avut convorbiri cu ministrul turc 

de externe, Mevlüt Çavușoğlu, care a efectuat o vizită în Ucraina, în timpul cărora și-a declarat disponibilitatea de 

continua negocierile cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, informează serviciul de presă al Ministerului 

ucrainean de Externe. "Sunt gata să continuu dialogul în formatul miniștrilor de externe ai Ucrainei, Turciei și 

Rusiei, dacă Rusia este hotărâtă să aibă un dialog serios de dragul unor rezultate concrete" - a subliniat Kuleba. 

Acesta a amintit că partea ucraineană insistă asupra încetării imediate a focului și a deschiderii coridoarelor 

umanitare pentru evacuarea civililor și livrarea de alimente. Ministrul ucrainean și-a exprimat, de asemenea, 

recunoștința față de președintele Turciei pentru propunerea de a organiza o întâlnire a președinților Ucrainei și 

Rusiei. (www.interfax.ru - 17 martie) /ssirbu/ilapadat 

UNIAN: A patra rundă de negocieri între Ucraina și Federația Rusă: Dialogul este dificil, pozițiile 

părților sunt diferite (Mihailo Podoliak) 

RADOR (17 martie) - Mihailo Podoliak, consilier al șefului cancelariei prezidențiale ucrainene, a declarat 

joi că negocierile cu Federația Rusă sunt dificile, pozițiile părților fiind diferite. "Vreau să recomand cu blândețe 

comentatorilor activi ai procesului de negociere care nu se află în interior: nu vă răspândiți minciunile într-o țară 

care luptă din greu" - a scris Podoliak pe contul său de Twitter, subliniind că negocierile "decurg greu". "Pozițiile 

părților sunt diferite. Pentru noi, chestiunile principiale sunt inviolabile" - a adăugat Podoliak. (www.unian.net - 

17 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Reacția Kievului după ce Rusia a respins decizia Curții de la Haga, care i-a ordonat să-și 

suspende acțiunile militare din Ucraina 

RADOR (17 martie) - Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, Oleg Nikolenko, a declarat 

că Federația Rusă nu va putea scăpa de responsabilitatea pentru crimele pe care le-a comis împotriva poporului 

ucrainean. Potrivit acestuia, dacă Rusia renunță la normele dreptului internațional, ar trebui să se retragă din 
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Consiliul de Securitate al ONU. Nikolenko a comentat, astfel, decizia Moscovei de a respinge hotărârea Curții 

Internaționale de Justiție de la Haga, care a ordonat Rusiei să-și suspende imediat operațiunile militare din Ucraina. 

"Rusia vrea să stea pe două scaune în același timp. Pe de o parte, să nu respecte ordinul obligatoriu al Curții 

Internaționale de Justiție și, pe de altă parte, să continue să se bucure de privilegiile dreptului internațional. Dar nu 

poți să dai din coadă ca un câine. Refuzând să respecte decizia Curții Internaționale de Justiție, Rusia ar trebui să 

renunțe la toate drepturile prevăzute de Carta ONU, în primul rând la dreptul de veto în Consiliul de Securitate, 

precum și la imunități" - a explicat Oleg Nikolenko. Potrivit reprezentantului diplomației ucrainene, afirmațiile 

Federației Ruse conform cărora instanța (Curtea de la Haga, n.r.) nu are competență să examineze cererea Ucrainei 

și, în consecință, să o execute, sunt nule. "În pofida încercărilor de a interpreta liber decizia Curții Internaționale 

de Justiție, Rusia nu va putea evita responsabilitatea pentru crimele sale împotriva poporului ucrainean" - a conchis 

Oleg Nikolenko. (www.rbc.ua - 17 martie) /sdan/ilapadat 

RADOR: Turcia ar putea deveni unul dintre garanții securității Ucrainei 

RADOR (17 martie) - Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a avut joi convorbiri cu ministrul 

de externe al Turciei, Mevlüt Çavușoğlu, care se află în vizită în Ucraina. "În atenție: apărarea eroică a Ucrainei 

împotriva agresiunii totale a Rusiei; numeroasele crime de război și crime împotriva umanității comise de armata 

rusă în Ucraina și responsabilitatea inevitabilă pentru aceste crime; solidaritatea Turciei cu Ucraina, sprijinul 

practic, politic și umanitar, precum și evaluarea disponibilității Turciei de a deveni unul dintre garanții securității 

Ucrainei în viitor", a scris ministerul ucrainean de externe pe contul său de Facebook. În cadrul întrevederii, 

ministrul Mevlüt Çavușoğlu l-a informat pe omologul său ucrainean despre vizita pe care a efectuat-o la Moscova 

marți, 16 martie, și a subliniat hotărârea Ankarei de a continua eforturile de mediere între Rusia și Ucraina, scopul 

fiind stoparea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. (https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3432552-mfa-

turkey-could-become-one-of-guarantors-of-ukraines-security.html - 17 martie) /mbaciu/avladucu 

UKRAINSKA PRAVDA: Biden face pentru Ucraina mai mult decât toți predecesorii săi (Andri 

Ermak) 

RADOR (17 martie) - Andri Ermak, șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, a declarat că actualul 

președinte american, Joe Biden, face pentru Ucraina mai mult decât toți predecesorii săi. "Statele Unite sunt 

partenerul nostru de încredere. Actualul președinte american face pentru Ucraina mai mult decât toți predecesorii 

săi" - a scris Ermak pe Twitter, într-un mesaj postat joi seară. Andri Ermak a menționat că a făcut o declarație în 

acest sens și într-un comentariu pentru CNN. Totodată, șeful cancelariei prezidențiale de la Kiev a subliniat că 

războiul Rusiei împotriva Ucrainei este unul criminal, iar lumea vede clar acest lucru. "Ucraina se apără astăzi nu 

numai pe ea însăși, ci și toate democrațiile, întreaga lume liberă" - a adăugat Andri Ermak. (www.pravda.com.ua 

- 17 martie) /sdan/asalar 

REUTERS: Președintele Ucrainei a discutat cu Emmanuel Macron despre importanța continuării 

dialogului pașnic 

RADOR (17 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris pe Twitter că a vorbit cu omologul 

său francez Emmanuel Macron. Aceștia au subliniat importanța "continuării dialogului pașnic". Zelenski a 

adăugat: "Trebuie să întărim coaliția anti-război". (REUTERS - 17 martie, ora 22:40) /aboboc/atataru 

TASS: Opoziția ucraineană anunță presiuni fără precedent din partea autorităților țării 

RADOR (17 martie) - Partidul ucrainean "Platforma de opoziție-Pentru viață" susține că actuala conducere 

exercită o presiune fără precedent asupra fracțiunilor regionale și a lansat o campanie de persecuție a deputaților. 

"Autoritățile au declanșat un război împotriva democrației, lansând un atac cu raider și o campanie fără precedent 

de presiuni și persecuții asupra oponenților politici" - se afirmă într-o declarație publicată joi pe site-ul partidului. 

Surse din cadrul "Platformei de Opoziție - Pentru Viață" au subliniat că fracțiunile din consiliile locale nu se 

dizolvă, ci sunt supuse unor "atacuri raider" și amenințări directe. "Amenințări directe la adresa activiștilor noștri: 

să ucidă, să ardem, să omorâm familii. Grenade în curte, dosare penale. Toate mijloacele de intimidare și presiune 

au fost puse în arsenal. Acest lucru s-a făcut și se face la Jitomir, Herson, Poltava, Kiev și în regiuni, în consiliile 
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din alte orașe și regiuni. Oamenii sunt literalmente doborâți sub amenințarea armei, scot cu forța declarații despre 

ieșirea facțiunilor de partid din consiliile locale" - a anunțat serviciul de presă. Opoziția subliniază că scopul acestei 

"campanii murdare" lansată de partidul de guvernământ "Slujitorul Poporului" este "o încercare de discreditare a 

forței politice la nivel național cu a doua cea mai mare fracțiune din Rada Supremă, cel mai popular partid politic 

din sud-estul țării". Partidul le-a cerut membrilor consiliilor locale să anunțe public amenințările pe care le primesc 

și și-a exprimat încrederea că toate fracțiunile vor fi restabilite, atunci când statul de drept va fi reluat în țară. 

"Subliniem că deputații noștri din toate domeniile fără excepție iau o poziție de stat, nu participă la 

colaboraționism, apără și ajută oamenii în toate modurile posibile. Acuzațiile care se aud la adresa partidului sunt 

absolut nefondate. Cerem oprirea terorii împotriva partidului și a activiștilor noștri și încetarea atacului raider 

asupra "Platformei de Opoziție - Pentru viață" - se subliniază în comunicat. Miercuri, șeful consiliului regional, 

Viaceslav Sokolov, a anunțat autodizolvarea fracțiunii "Platformei de Opoziție - Pentru Viață" din regiunea 

Vinnița. Mass-media ucraineană a anunțat, de asemenea, autodizolvarea fracțiunii în Consiliul orașului Herson. 

Amintim că, la 15 martie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat o lege de completare a Codului 

Penal al Ucrainei cu un articol "Colaboraționism", care ar trebui să fie folosit pentru a pedepsi orice cooperare cu 

Rusia. Pe 16 martie, președintele a semnat o lege care interzice producerea și distribuirea de produse 

informaționale care vizează propaganda acțiunilor Rusiei. În special, se interzice justificarea acțiunilor Rusiei și 

prezentarea a ceea ce se întâmplă în Ucraina ca un conflict intern. Activitățile organizațiilor și partidelor politice 

care încalcă interdicțiile stabilite vor fi interzise în instanță. (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/14108949) (www.tass.ru - 17 martie) /ssirbu/atataru 

REUTERS: Ministrul francez de externe a avertizat autoritățile de la Moscova împotriva folosirii 

armelor chimice 

RADOR (17 martie) - Franța ar considera Rusia responsabilă pentru orice utilizare a armelor chimice sau 

bacteriologice în războiul din Ucraina, a declarat ministrul de externe Jean-Yves Le Drian pentru ziarul francez 

"Le Parisien" într-un interviu acordat miercuri. "Dacă ar avea loc atacuri chimice sau bacteriologice în Ucraina, 

am ști cine ar fi singurul responsabil pentru ele. Ar fi Rusia", a spus dl Le Drian. Ministrul francez a spus că o 

astfel de utilizare a armelor neconvenționale ar conduce la sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei. "Folosirea 

mijloacelor neconvenționale ar constitui o escaladare intolerabilă și ar conduce, ca răspuns, la sancțiuni economice 

absolut masive și radicale, fără tabuuri", a spus el. Jean-Yves Le Drian a refuzat să detalieze natura potențialelor 

sancțiuni în astfel de circumstanțe. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat duminică că Rusia ar 

putea folosi arme chimice după invadarea Ucrainei și că o astfel de acțiune ar reprezenta o crimă de război, potrivit 

unui interviu pentru ziarul german "Welt am Sonntag". În același interviu pentru "Le Parisien", dl Le Drian a spus 

că Rusia a pretins doar că negociază cu Ucraina în discuțiile purtate între reprezentanții celor două țări din ultimele 

zile. "Există o singură urgență: încetarea focului, încetarea focului, încetarea focului... Numai pe această bază poți 

negocia, pentru că nu se negociază cu pistolul la cap". (REUTERS - 17 martie) /opopescu/dsirbu 

RBC: Rusia "se preface că negociază" cu Ucraina (ministrul francez de externe, interviu "Le 

Parisien") 

RADOR (17 martie) - Într-un interviu acordat pentru ziarul 'Le Parisien', care a fost publicat miercuri seară, 

ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Yves Le Drian, acuză Rusia că simulează negocierile, în discuțiile 

purtate cu Ucraina. Rusia simulează că negociază cu Ucraina, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Yves 

Le Drian. Rusia doar pretinde că negociază cu Ucraina pentru a pune capăt războiului, a declarat ministrul francez 

de externe, Jean-Yves Le Drian. Potrivit acestuia, reprezentanții delegației ucrainene au unele suspiciuni că 

Moscova încearcă să câștige timp în acest mod, relatează RBC-Ucraina, cu referire la interviul acordat de Jean-

Yves Le Drian pentru ziarul 'Le Parisien'. Ministrul francez de externe a remarcat că negocierile dintre Rusia și 

Ucraina ar trebui să se concentreze, în primul rând, pe încetarea focului, deoarece este imposibil să se desfășoare 

negocieri cu pistolul la cap''. Moscova pretinde că negociază încheierea războiului, a spus ministrul. Totodată, 

ministrul francez a afirmat că este important să se mențină deschise canalele de convorbiri cu Vladimir Putin. 

Jean-Yves Le Drian a subliniat că acest fapt este important pentru a trage Rusia la răspundere pentru acțiunile sale. 

''Menținem deschis în permanență un canal pentru a discuta și cu Ucraina'', a adăugat șeful diplomației franceze. 

Negociatorii ucraineni sunt, de asemenea, sceptici cu privire la intențiile Rusiei de la masa negocierilor, notează 
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ziarul, bănuind că astfel Kremlinul ar putea câștiga timp pentru a-și regrupa forțele militare. Reamintim că pe 16 

martie au continuat negocierile între Rusia și Ucraina, având loc o nouă rundă, aceste negocieri durează de trei 

zile și au fost întrerupte de mai multe ori pentru pauze tehnice. De menționat faptul că la discuții, Ucraina cere 

Rusiei o încetare completă a focului și retragerea trupelor, precum și garanții de securitate. Moscova, la rândul 

său, prezintă pretenții teritoriale Kievului. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă pentru a 22-a zi, transmite 

online RBC-Ucraina. (www.rbc.ua - 17 martie) /vdraguta/denisse 

MTI: Candidatul opoziției la funcția de prim-ministru al Ungariei: Viktor Orbán trimite arme în 

Ucraina 

RADOR (17 martie) - Viktor Orbán trimite arme în Ucraina, chiar acum există transporturi de arme prin 

Ungaria, vehicule maghiare participă la acest proces - a declarat Péter Márki-Zay, candidatul opoziției la funcția 

de prim-ministru al Ungariei, pentru mass-media publică ungară. Péter Márki-Zay a vorbit despre asta pe postul 

public de televiziune M1, respectiv, în cadrul emisiunii "Bună dimineața, Ungaria!" a postului Radio Kossuth. 

Péter Márki-Zay a subliniat că, deși "niște instigatori" susțin că opoziția este cea care ar trimite militari sau arme 

în Ucraina, în opinia sa, realitatea este complet alta. "Viktor Orbán este cel care trimite arme în Ucraina, chiar 

acum există transporturi de arme prin Ungaria, vehicule maghiare participă la acest proces", a spus Márki-Zay. "În 

plus, Viktor Orbán i-a promis premierului britanic Boris Johnson că va oferi ajutor militar Ucrainei", a adăugat 

candidatul opoziției. Potrivit lui Péter Márki-Zay, în privința păcii nu ne putem baza pe Viktor Orbán, care "de 12 

ani vorbește numai despre război", și care nu a putut face față epidemiei de coronavirus, lucru care a costat viețile 

a 44.000 de maghiari. În emisiunea de la Radio Kossuth, Márki-Zay a subliniat: "noi suntem protejați de NATO 

și UE", nu doar față de amenințarea războiului, ci și din punct de vedere economic, așa că trebuie să fim membri 

loiali. În data de 3 aprilie (ziua alegerilor parlamentare din Ungaria - nota red.) este nevoie de o schimbare de 

regim, este nevoie de oameni cinstiți și responsabili, Ungaria trebuie să adere la Parchetul European, iar atunci, 

Ungaria va primi de la UE "banii care acum ne-au fost refuzați", a spus liderul opoziției din Ungaria. Anterior, 

Péter Márki-Zay a declarat că Ungaria trebuie să implementeze deciziile comune ale NATO. "Așadar, dacă NATO 

decide să sprijine Ucraina cu arme, bineînțeles că și noi vom fi de acord", a precizat Péter Márki-Zay. (MTI - 17 

martie) /ademeny/sdm2 

MTI: Viktor Orbán: Va fi întărit punctul de trecere a frontierei de la Csengersima 

RADOR (17 martie) - Săptămâna viitoare, ne așteptăm la un val mai mare de refugiați, astfel încăt trebuie 

să întărim acest punct de trecere a frontierei de la Csengersima - a scris Viktor Orbán, joi dimineață, pe contul său 

de Facebook. Premierul ungar s-a mutat pentru trei zile la granița ungaro-ucraineană, unde va urmări personal 

evoluția evenimentelor și va coordona activitatea polițiștilor, militarilor și a angajaților Departamentului pentru 

Situații de Urgență. Viktor Orbán a anunțat că personalul de la Csengersima va fi suplimentat, deoarece și acum 

aici sosesc mai multe mii de refugiați ucraineni care tranzitează România. (MTI - 17 martie) /ademeny/sdm2 

REUTERS: Războiul din Ucraina nu justifică politicile "cu orice preț" (Francois Villeroy de 

Galhau) 

RADOR (17 martie) - Consecințele economice ale războiului din Ucraina din acest moment nu justifică 

întoarcerea la politicile de tip "cu orice preț", a declarat directorul Băncii Centrale Franceze, Francois Villeroy de 

Galhau, joi, după ce Guvernul francez a prezentat un plan de urgență pentru a ajuta afacerile care trec prin actuala 

criză. Măsurile de miercuri au fost eficiente, în sensul că gestionează o creștere temporară a prețurilor la energie, 

a declarat Villeroy pentru televiziunea France 2. El este de asemenea unul dintre decidenții Băncii Centrale 

Europene. (REUTERS - 17 martie, ora 9:24) /aionita/sdm2 

RBC: Letonia propune ca Rusia să fie judecată pentru crime de război la Harkiv sau la Mariupol 

RADOR (17 martie) - Ministrul de externe leton, Edgars Rinkēvičs, consideră că procesul în cazul crimelor 

de război comise de Rusia nu ar trebui să aibă loc la Nürnberg sau la Haga, ci în Harkiv sau în Mariupol - transmite 

agenția RBC. "Tribunalul pentru crimele de război ale Federației Ruse ar trebui să fie nu la Nürnberg sau la Haga, 

ci la Mariupol sau la Harkiv. Cei vinovați ar trebui să primească pedepse serioase" - a scris Rinkēvičs pe contul 
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său de Twitter. Totodată, șeful diplomației letone a subliniat necesitatea ca aliații Ucrainei să furnizeze și mai 

multe arme pentru autoapărare. "Nu este vorba despre a provoca Rusia, ci despre a salva populația civilă" - a 

adăugat ministrul. (www.rbc.ua - 17 martie) /sdan/sdm2 

KORRESPONDENT: Lituania cere ONU să securizeze spațiul aerian al Ucrainei 

RADOR (17 martie) - Parlamentul Lituaniei a adoptat, joi, cu unanimitate de voturi, o rezoluție prin care 

cere ONU să impune o zonă de interdicție asupra spațiului aerian al Ucrainei. Potrivit parlamentarilor lituanieni, 

ONU trebuie să ia imediat măsuri de securizare a spațiului aerian ucrainean, "pentru a opri moartea în masă a 

civililor". (www.korrespondent.net - 17 martie) /sdan/sdm2 

INTERFAX: CEDO a sistat activitatea judecătorului din Federația Rusă Mihail Lobov 

RADOR (17 martie) - Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis să suspende activitatea judecătorului 

rus Mihail Lobov, în legătură cu retragerea Rusiei din Consiliul Europei. ''Activitatea juridică a judecătorului 

Mihail Lobov este în prezent suspendată până în momentul în care instanța va analiza consecințele juridice pentru 

activitatea instanței'', se precizează pe site-ul CEDO. Lobov este judecător din Federația Rusă la CEDO din 2 

ianuarie 2022. 

Cu o zi înainte, CEDO a anunțat că a suspendat examinarea tuturor cererilor depuse împotriva Federației 

Ruse. 

Pe 15 martie, vicepreședintele Dumei de Stat, șeful delegației ruse la Adunarea Parlamentară a Consiliului 

Europei (APCE), Peotr Tolstoi, a declarat că a fost luată decizia de retragere a Rusiei din Consiliul Europei, iar o 

solicitare în acest sens semnată de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a fost transmisă secretarului general 

al Consiliului Europei. Reprezentanții APCE au cerut în unanimitate ca Rusia să părăsească Consiliul Europei. 

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a decis că, din 16 martie 2022, Rusia va înceta să mai fie membră a 

organizației. Șeful proiectului internațional pentru drepturile omului Agora, Pavel Cikov, a explicat că, după 

retragerea Federației Ruse din Consiliul Europei și din jurisdicția CEDO, cetățenii ruși vor putea reclama 

încălcarea drepturilor lor de către autorități comitetelor ONU, dar aceste comitete nu pot acorda daune. 

(www.interfax.ru  - 17 martie) /vdraguta/ilapadat 

TASS: Austria a declarat că este îngrijorată de influența Rusiei și a Chinei în Balcani 

RADOR (17 martie) - Austria este îngrijorată de marea influență a Rusiei și Chinei în Balcani, de aceea 

solicită Serbiei să-și rezolve problemele împreună cu Uniunea Europeană (UE). Această declarație a fost făcută, 

joi, de cancelarul republicii, Karl Nehammer, în timpul conferinței de presă comună la Belgrad cu premierul 

Serbiei, Ana Brnabić. "Într-adevăr, există multă îngrijorare, pentru că adevărul este că Rusia are multă influență 

în această regiune și, de asemenea, știm că și China are un mare interes să fie aici. Suntem obligați și interesați ca 

membru al UE să transmitem un semnal clar că ar trebui să fim împreună și să depășim împreună problemele" - a 

spus cancelarul federal austriac. La rândul său, Ana Brnabić a spus că gradul de coordonare al politicii externe a 

Belgradului cu Bruxelles-ul va crește pe măsura apropierii de aderarea la UE, iar după aderarea la UE va fi de 

100%. Premierul a dat asigurări, de asemenea, că Serbia va rămâne o sursă de stabilitate în regiune. "Știu că mulți 

din Uniunea Europeană sunt preocupați ca această criză (situația din Ucraina - nota TASS) să nu se extindă în 

Balcanii de Vest. Vreau să subliniez și să asigur partenerii noștri din Austria, precum și partenerii noștri din UE, 

că în Balcanii de Vest Serbia va continua să joace rolul uneia dintre acele țări, care sunt piloni ai stabilității, că 

vom continua să fim exportatori de pace și stabilitate, și în ceea ce ne privește nu vom permite nicio instabilitate 

sau criza să treacă în această parte a Europei" - a subliniat Brnabić. Menționăm că, politica externă a Serbiei 

prevede aderarea la Uniunea Europeană, menținând în același timp relații de prietenie cu Moscova și Beijingul, 

precum și dezvoltarea legăturilor cu Washingtonul. Belgradul intenționează să-și mențină neutralitatea militară, 

refuzând să adere la NATO și la alte blocuri militaro-politice. Această poziție ridică obiecții în Occident, Serbiei 

dându-se în repetate rânduri de înțeles că integrarea europeană este posibilă doar dacă sunt îndeplinite două condiții 

- recunoașterea independenței Kosovo și încetarea relațiilor de prietenie cu Rusia. În ultimii ani, dinspre Occident 

s-au auzit tot mai des reproșuri la adresa Serbiei pentru cooperarea sa activă cu China. (www.tass.ru - 17 martie) 

/ssirbu/ilapadat 
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REUTERS: Președintele Rusiei nu dorește pacea, iar sancțiunile împotriva Moscovei trebuie 

înăsprite (Italia) 

RADOR (17 martie) - Premierul Italiei, Mario Draghi, a declarat joi că guvernul său va acționa pentru a 

reduce impactul asupra mediului de afaceri din Italia generat de sancțiunile impuse Moscovei pentru invazia 

trupelor ruse. Premierul italian a mai spus că președintele rus, Vladimir Putin, nu dorește pacea, iar sancțiunile 

împotriva Rusiei trebuie înăsprite și de acum încolo. (REUTERS - 17 martie, ora 19:36) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Prim-ministrul Cehiei a anunțat că țara nu mai poate accepta refugiați din Ucraina 

RADOR (17 martie) - Prim-ministrul Republicii Cehe a anunțat că țara nu mai poate accepta refugiați din 

Ucraina, deoarece se luptă să facă față unui aflux uriaș de oameni care fug de război. Aproximativ 270.000 de 

refugiați din Ucraina au sosit în Republica Cehă de la invazia rusă de luna trecută. Petr Fiala a spus ca guvernul 

este deja fără resurse: „Trebuie să recunoaștem că suntem chiar la limita când putem accepta [acești refugiați] fără 

probleme”, notează Associated Press. Guvernul ceh intenționează să elibereze permise de ședere pe termen lung 

refugiaților aflați deja în țară. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 17 martie, ora 22:00) /aboboc/asalar 

BBC: Invazia Rusiei în Ucraina este în general blocată, relevă ultimul raport al serviciului de 

informații al armatei britanice 

RADOR (17 martie) - Ultimul raport al serviciului de informații al armatei Marii Britanii relevă că invazia 

Rusiei în Ucraina este în general blocată, la trei săptămâni de la lansare. Rusia nu a reușit până acum să captureze 

mare parte din teritoriul Ucrainei, deși bombardează orașe și ucide civili, subliniază raportul serviciului de 

informații al armatei britanice. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 17 martie, ora 14:00) /mbaciu/ilapadat 

RRA: Oficiali europeni, în vizită la București 

RADOR (17 martie) - Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, sosește astăzi la București, unde va avea 

convorbiri cu omologul său român, Nicolae Ciucă, și cu președintele Klaus Iohannis. Pe agenda discuțiilor se află 

reforma energetică a Uniunii Europene, în contextul invaziei rusești în Ucraina. Tot astăzi vizitează România 

președintele Estoniei, Alar Kari, care va fi primit de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 17 martie, ora 8:04) /dstanesc 

HABERLER: Convorbire telefonică între președinții Turciei și României 

RADOR (17 martie) - Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a avut o convorbire telefonică cu 

președintele României, Klaus Iohannis. Potrivit Direcției de Comunicare a Președinției Turce, în cursul convorbirii 

s-a discutat despre cele mai recente evoluții din războiul Rusia-Ucraina și despre situația umanitară. Președintele 

Erdoğan a afirmat că Turcia a trimis ajutoare umanitare Ucrainei, dar și țărilor vecine acesteia, inclusiv România, 

care se confruntă cu un val de refugiați. Președintele Erdoğan și președintele României, Klaus Iohannis, au 

convenit să intensifice cooperarea și coordonarea în ceea ce privește gestionarea migrației forțate în contextul 

războiului și să ia măsurile necesare privind modul în care acest proces se reflectă în diverse sectoare. 

(www.haberler.com - 17 martie) /fmatei/ilapadat 

TASS: Președintele Republicii Moldova a dat asigurări că nu există amenințări la adresa rușilor 

aflați în republică 

RADOR (17 martie) - Ambasada Federației Ruse la Chișinău a avertizat recent că în republică au devenit 

mai frecvente cazurile de discriminare pe motive naționale, lingvistice și culturale. Președintele Republicii 

Moldova, Maia Sandu, a dat asigurări că nu există amenințări la adresa cetățenilor ruși din republică. Președintele 

a făcut aceste afirmații joi, comentând la solicitarea jurnaliștilor apelul adresat de Ambasada Rusiei de la Chișinău 

compatrioților săi în legătură cu cazurile de discriminare și a ''acțiunilor cu caracter agresiv''. "Toți cetățenii 

Republicii Moldova sunt în siguranță în țara noastră, indiferent dacă vorbesc românește sau rusește. Ne pasă de 

bunăstarea tuturor cetățenilor. Din primele zile ale acestui război [din Ucraina], am făcut apel la unitate, am cerut 

să nu se susțină discursuri care să divizeze societatea'', a spus președintele. Miercuri, Ambasada Rusiei a anunțat 
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că în Republica Moldova au devenit mai frecvente cazurile de discriminare pe motive naționale, lingvistice, 

culturale, precum și acte cu caracter violent. Misiunea diplomatică a îndemnat cetățenii săi să solicite ajutor 

ambasadei. În legătură cu evenimentele din Ucraina, Parlamentul Republicii Moldova a declarat stare de urgență 

până la sfârșitul lunii aprilie. În această perioadă, Comisia pentru Situații de Urgență poate introduce un regim 

juridic special pentru la trecerea frontierei de stat, deplasarea pe teritoriul țării și utilizarea spațiului aerian. Prin 

hotărârea comisiei, evenimentele de mare amploare pot fi interzise, persoanele care reprezintă o amenințare la 

adresa ordinii publice pot fi expulzate, activitatea presei va fi coordonată și se vor lua și alte măsuri de urgență. În 

republică a fost introdusă interdicția privind redifuzarea știrilor din țările care nu au ratificat Convenția Europeană 

a Televiziunii Transfrontaliere, inclusiv din Rusia. Site-ul de știri Sputnik Moldova și o serie de alte resurse au 

fost blocate. Procuratura Generală a țării a avertizat cu privire la declanșarea unei anchete împotriva unui număr 

de persoane suspectate de reflectare incorectă a evenimentelor din Ucraina. (Agenția de presă TASS - 17  martie) 

/vdraguta/ilapadat 

BBC: Președintele Turciei s-a oferit să găzduiască o întâlnire între președintele Ucrainei și 

președintele Rusiei 

RADOR (17 martie) - Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, s-a oferit să găzduiască eventuale 

discuții între președintele Rusiei, Vladimir Putin și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Oferta a fost făcută 

în cadrul unei convorbiri telefonice între președintele Erdoğan și președintele Putin. Recep Tayyip Erdoğan a 

declarat că ajungerea la un acord privind anumite aspecte necesită o întrevedere între cei doi președinți. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 17 martie, ora 17:00) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Turcia a prezentat detalii despre un acord de pace propus de Rusia pentru stoparea 

războiului în Ucraina 

RADOR (17 martie) - Turcia a dezvăluit presei detalii despre un acord de pace propus de Rusia aparent cu 

scopul de a stopa războiul din Ucraina. Proiectul de acord de pace a fost discutat joi, în cadrul unei convorbiri 

telefonice între președintele rus, Vladimir Putin, și omologul său turc, Recep Tayyip Erdoğan. Președintele 

Consiliului de Securitate și Politică Externă al Președinției Turciei, Ibrahim Kalin, a declarat pentru BBC că 

solicitările președintelui Putin sunt concise și "în cazul a patru dintre ele este foarte ușor de ajuns la un acord". 

"Aceste patru solicitări includ ca Ucraina să accepte să fie neutră un viitor și să nu devină membru NATO", a mai 

spus Ibrahim Kalin. Alte solicitări făcute de președintele Putin includ și "clauza denazificării", care, deși este 

ofensatoare pentru Volodmir Zelenski, pare destul de ușor de acceptat, subliniază Ibrahim Kalin. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 17 martie, ora 20:00) /mbaciu/asalar 

CNN: Președintele SUA va discuta vineri cu președintele Chinei despre războiul din Ucraina și 

alte aspecte de interes comun (Casa Albă) 

RADOR (17 martie) - Președintele Statelor Unite, Joe Biden, va discuta vineri cu președintele Chinei, Xi 

Jinping, despre "gestionarea competiției dintre cele două țări, precum și despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei 

și despre alte aspecte de interes comun", a declarat secretarul de presă de la Casa Albă, Jen Psaki. "Această 

convorbire face parte din eforturile continue de menținere a liniilor de comunicare între SUA și China", a subliniat 

Jen Psaki. (CNN INTERNATIONAL, 17 martie, ora 14:00) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Secretarul de stat al SUA s-a abținut să spună că în Ucraina Rusia comite crime de război 

RADOR (17 martie) - Secretarul apărării din Statele Unite, Lloyd Austin, s-a abținut să spună că, în Ucraina, 

Rusia comite crime de război, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său slovac, Jaroslav Nad'. 

Lloyd Austin a spus că recentele "atacuri" în Ucraina "par a fi îndreptate direct către civili, și dacă ataci civili, dacă 

vizezi intenționat civilii... asta este crimă". Oficialul american a mai spus că acțiunile Rusiei în Ucraina sunt 

permanent analizate de Departamentul de Stat al SUA. (CNN INTERNATIONAL - 17 martie, ora 17:00) 

/mbaciu/ilapadat 
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REUTERS: Experții americani adună dovezi pentru a demonstra că în Ucraina au fost comise 

crime de război 

RADOR (17 martie) - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat că este de acord cu președintele 

Joe Biden că au fost comise în Ucraina crime de război și experții americani adună dovezi pentru a demonstra 

acest lucru. Biden le-a spus ieri reporterilor că îl consideră pe președintele rus Vladimir Putin un „criminal de 

război”, dar Casa Albă a declarat ulterior că nu a fost luată nicio decizie oficială cu privire la potențialele încălcări 

ale dreptului internațional după invazia Rusiei în Ucraina. „Personal, sunt de acord”, a spus Blinken într-o 

conferință de presă la Departamentul de Stat. „Vizarea intenționată a civililor este o crimă de război”, a spus 

Blinken, adăugând că îi este „dificil să concluzioneze că rușii procedează altfel” după atacurile din ultimele 

săptămâni. (REUTERS - 17 martie, ora 23:00) /aboboc/asalar 

REUTERS: Emiratele Arabe Unite doresc să colaboreze cu Rusia în problema securității 

energetice 

RADOR (17 martie) - Emiratele Arabe Unite doresc să coopereze cu Rusia pentru ameliorarea securității 

globale a energiei, a declarat joi, la Moscova, ministrul de externe al Emiratelor, Abdullah bin Zayed Al Nahyan. 

Invazia Ucrainei de către Rusia a atras o serie de sancțiuni din partea Occidentului, care au perturbat piețele globale 

ale energiei, aducând în prim plan exportatorii de energie din Golf, printre care Emiratele Arabe Unite, în contextul 

în care consumatorii caută rezerve, pentru a înlocui petrolul rusesc. În comentariile sale televizate, ministrul a 

declarat că Emiratele intenționează să discute pe tema crizelor din Ucraina, Siria, Yemen și Iraq, în timpul vizitei 

delegației în Rusia. (REUTERS - 17 martie, ora 11:30) /aionita/sdm2 

REUTERS: Liderul Arabiei Saudite și premierul Japoniei au discutat telefonic despre situația din 

Ucraina 

RADOR (17 martie) - Prințul Moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, și premierul Japoniei, 

Fumio Kishida, au avut joi o convorbire telefonică în cadrul căreia au discutat despre ultimele evoluții ale situației 

din Ucraina, informează Reuters. (REUTERS - 17 martie, ora 20:36) /mbaciu/atataru 

BBC: OMS cere Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite să facă eforturi pentru o încetare 

urgentă a focului în Ucraina 

RADOR (17 martie) - Șeful Organizației Mondiale a Sănătății cere Consiliului de Securitate al Națiunilor 

Unite să facă eforturi pentru o încetare urgentă a focului în Ucraina. "De parcă COVID nu era suficient, un război 

devastator ca acesta este periculos pentru lume", a declarat directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus. OMS 

a verificat 43 de atacuri asupra asistenței medicale în interiorul țării devastate de război. Cel puțin 12 persoane - 

inclusiv lucrători sanitari - au murit și 34 au fost rănite. "În orice conflict, atacurile asupra asistenței medicale 

reprezintă o încălcare a dreptului internațional umanitar", a spus Dr. Tedros, adăugând că "privează oamenii de 

îngrijirea de care au nevoie urgentă și distrug sistemele de sănătate deja tensionate". El mai a spus că atacurile au 

dus deja la o întrerupere gravă a serviciilor de sănătate și a accesului la mărfuri de bază în Ucraina, avertizând că 

consecințele acestora "vor reverbera în anii sau deceniile următoare". (bbc.com - 17 martie, ora 22:30) 

/aboboc/atataru 

TASS: NATO salută contactele directe dintre Scholz și Putin cu privire la Ucraina 

RADOR (17 martie) - Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intenționează să nu admită o escaladare 

a conflictului din Ucraina. Alianța Nord-Atlantică salută contactele directe dintre cancelarul german, Olaf Scholz, 

și președintele rus, Vladimir Putin, consacrate unui acord diplomatic privind reglementarea situației din Ucraina, 

a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la o conferință de presă comună susținută cu cancelarul 

german. ''Sprijin eforturile dumneavoastră personale, domnule cancelar Scholz, de a găsi o soluție diplomatică, 

inclusiv contactele dumneavoastră directe cu președintele Putin'', a spus el. Stoltenberg consideră că ''sancțiunile 

dure [occidentale] aduc prejudicii mașinăriei militare ruse'' și a salutat rolul pe care îl joacă Germania în menținerea 

acestor sancțiuni. Potrivit secretarului general al NATO, Rusia ar trebui să înceteze acțiunile militare intense, să-
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și retragă trupele și să înceapă o reglementarea pe cale diplomatică. El a mai subliniat, de asemenea, că NATO 

intenționează ''să nu admită o escaladare în continuare a conflictului (în afara granițelor Ucrainei - nota TASS), 

deoarece acest lucru poate deveni mult mai periculos și poate aduce și mai multă suferință, decese și distrugeri''. 

Pe 24 februarie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat o operațiune militară specială în Ucraina, ca răspuns la 

apelul de acordare de sprijin solicitat din partea liderilor așa-ziselor republici Lugansk și Donețk din Donbas. El a 

subliniat că planurile Moscovei nu includ ocuparea teritoriilor ucrainene, scopul fiind demilitarizarea și 

denazificarea țării. De la începutul operațiunii speciale, Scholz a discutat deja în repetate rânduri prin telefon cu 

președintele Rusiei situația din Ucraina: o dată în format bilateral și de două ori în format trilateral, împreună cu 

președintele francez Emmanuel Macron. (Agenția de presă TASS - 17  martie) /vdraguta/ilapadat 

BBC: Curtea Internațională de Justiție a ordonat Rusiei să înceteze imediat toate operațiunile 

militare din Ucraina 

RADOR (17 martie) - Curtea Internațională de Justiție a ordonat Rusiei să înceteze imediat toate operațiunile 

militare din Ucraina desfășurate de propriile forțe sau de oricare alte grupări pe care le controlează. Guvernul 

ucrainean a formulat o plângere împotriva Rusiei, argumentând că Rusia pretinde în mod fals că războiul ar fi 

justificat, deoarece Ucraina ar comite acte de genocid în regiunea Donbas. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 17 

martie, ora 4:04) /cstoica/denisse 

XXV.2 Perspectiva militară 

REUTERS: Guvernul rus se confruntă cu atacuri cibernetice fără precedent (Ministerul 

Digitalizării) 

RADOR (17 martie) - Siteurile web ale guvernului rus se confruntă cu atacuri cibernetice fără precedent și 

se depun eforturi pentru filtrarea traficului web străin, a citat agenția de știri TASS o declarație de joi a Ministerului 

Digitalizării. Entități guvernamentale ruse și companii de stat au fost atacate cibernetic în urma evenimentelor din 

Ucraina, iar printre cele afectate în ultimele săptămâni s-au numărat site-ul web al Kremlinului, al companiei 

Aeroflot și a băncii Sberbank. (REUTERS - 17 martie, ora 9:30) /aionita/sdm2 

REUTERS: Autoritățile din Panama afirmă că trei nave au fost lovite în Marea Neagră de la 

începutul războiului din Ucraina 

RADOR (17 martie) - Trei nave sub pavilion panamez au fost lovite de rachete rusești în Marea Neagră de 

la invadarea Ucrainei de către Rusia, luna trecută, a anunțat miercuri Autoritatea Maritimă din Panama. O navă s-

a scufundat, a transmis Autoritatea Maritimă într-un comunicat, dar nu au fost raportate victime. (REUTERS - 17 

martie) /opopescu/dsirbu 

RBC: Trei nave panameze au fost atacate de rachetele rusești în Marea Neagră (Planet Labs PBC) 

RADOR (17 martie) - Rusia a atacat trei nave în Marea Neagră. Trei nave aflate sub pavilion Panama au 

fost lovite de rachetele rusești în Marea Neagră, în urma invaziei Rusiei asupra Ucrainei. Una dintre ele s-a 

scufundat, celelalte două rămân pe linia de plutire, dar sunt avariate, relatează RBC-Ucraina, cu referire la Reuters. 

Cele trei nave, care au devenit ținta atacurilor de rachete rusești sunt Namura Queen, Lord Nelson și Helt, a precizat 

Agenția Reuters, citând Autoritatea Maritimă din Panama (AMP). AMP nu a oferit însă date despre zilele când au 

fost comise atacurile. ''Știm că sunt trei nave, care au fost atacate de rachetele rusești, întregul echipaj este în viață, 

avem pagube materiale'', a declarat Noriel Araúz, administratorul AMP. Potrivit acestuia, în Marea Neagră se află 

în continuare cel puțin zece nave. El a adăugat că Flota Rusă a restricționat ieșirea navelor din această zonă. Potrivit 

AMP, Panama are cel mai mare registru din lume de nave care arborează pavilionul său, cu peste 8.000 de unități. 

Amintim că, în primele zile ale agresiunii ruse împotriva Ucrainei, armata rusă a lovit un tanc petrolier care arbora 

drapelul Republicii Moldova. Nava a ars aproximativ două săptămâni. Războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei 

continuă pentru a 22-a zi, relatează RBC-Ucraina. (www.rbc.ua - 17 martie) /vdraguta/denisse 
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RBC: A început a patra săptămână de război, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a 

prezentat situația din dimineața zilei de 17 martie 

RADOR (17 martie) - A început cea de-a patra săptămână de război, Statul Major al Forțelor Armate ale 

Ucrainei a prezentat care este situația reală în dimineața zilei de joi, 17 martie, pe frontul de luptă din Ucraina. 

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a informat atât despre situația din regiuni, de la începutul celei de-a 

patra săptămâni de război, cât și despre situația operațională în dimineața celei de-a 22-a zile de luptă împotriva 

invadatorilor ruși, relatează RBC-Ucraina, cu referire la datele Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. ''În 

ultimele 24 de ore, poziția și poziția forțelor de apărare nu s-au modificat semnificativ. Astfel, Forțele Armate ale 

Ucrainei au continuat să dea lovituri serioase grupărilor de trupe inamice, care încearcă să întărească punctele de 

sprijin și să mențină apărarea pozițiilor capturate. În cursul zilei de miercuri, apărătorii Ucrainei au distrus mai 

multe posturi de comandă și unitățile de sprijin ale Armatei a 35-a combinate din Districtul Militar Estic al Forțelor 

Armate Ruse, se stabilesc pierderile inamicului. De asemenea, trupele de rachete antiaeriene ale Forțelor Aeriene 

și Apărării Aeriene ale Forțelor Terestre ale Forțelor Armate ale Ucrainei au distrus zece ținte aeriene inamice: 

două avioane de vânătoare-bombardiere Su-34, trei avioane luptă Su-34SM, trei elicoptere și UAV-uri tactice. Se 

actualizează informațiile despre tipul unei alte aeronave doborâte și despre decesul piloților, a adăugat Statul 

Major. Inamicul continuă să lanseze atacuri cu rachete și cu bombe asupra infrastructurii și zonelor dens populate 

ale orașelor ucrainene. 'Ocupanții ruși continuă să acționeze insidios în spațiul informațional - efectuează atacuri 

cibernetice, distrug repetoarele de semnale radio și de televiziune, continuă o campanie de dezinformare în masă 

pentru a discredita conducerea politico-militară de vârf a Ucrainei și a forțelor de apărare', precizează comunicatul. 

Statul Major a mai precizat că trupele ruse continuă să sufere pierderi. Sunt mari probleme în completarea unităților 

de luptă și a unităților de sprijin. 'Personalul inamicului este demoralizat, ceea ce a dus la creșterea numărului de 

cazuri de dezertare și la refuzul personalului militar al Forțelor Armate ale Federației Ruse de a participa la războiul 

de pe teritoriul Ucrainei', se specifică în comunicat. Potrivit Pentagonului, trei sferturi din grupările batalioanelor 

tactice ale Rusiei sunt implicate în luptele din Ucraina. Reamintim, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale 

Ucrainei, de la începutul războiului, pierderile trupelor ruse s-au ridicat la aproximativ 13.800 de militari, peste 

400 de tancuri și 100 de elicoptere. (www.rbc.ua - 17 martie) /vdraguta/denisse 

RBC: Trei sferturi din grupurile tactice de batalion ale Rusiei sunt implicate în luptele din Ucraina, 

anunță Pentagonul 

RADOR (17 martie) - Trei sferturi din grupurile tactice de batalion ale Forțelor Armate ale Federației Ruse 

sunt implicate în luptele din Ucraina, anunță Pentagonul. De la începutul invaziei de mare amploare asupra 

Ucrainei, care a început pe 24 februarie, Rusia a desfășurat aproximativ 75% din grupările sale tactice de batalioane 

care sunt implicate în lupte, relatează RBC-Ucraina cu referire la un comunicat postat de un înalt oficial al 

Departamentului Apărării SUA, Paul McLeary, pe Twitter. ''Aproximativ 75% din totalul forțele armate ruse sunt 

trimise la operațiunile de luptă în Ucraina', se mai specifică în comunicat. Oficialul a mai precizat că acesta 

reprezintă 75% din numărul total de grupări tactice de batalion implicate într-o invazie de mare amploare, dar nu 

din numărul total al militarilor armatei ruse. În același timp, potrivit lui McLeary, acesta este un procent extrem 

de semnificativ de trupe. Reamintim că Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că Federația Rusă 

a pierdut până la 40% din unitățile pe care le-a trimis la război în Ucraina. Pentagonul a declarat că deplasarea 

unui mare convoi militar rusesc spre Kiev a fost blocat. Acest lucru este clar vizibil pe imaginile din satelit. 

(www.rbc.ua - 17 martie) /vdraguta/denisse 

UNIAN: Armata Ucrainei a doborât zece ținte aeriene rusești 

RADOR (17 martie) - Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat, joi, că, în ultimele 24 

de ore, apărarea antiaeriană ucraineană a distrus zece ținte aeriene inamice. "Două bombardiere Su-34, trei avioane 

Su-34SM, trei elicoptere și o dronă" - a precizat armata, adăugând că modelul unei aeronave doborâte este în curs 

de confirmare. (www.unian.net - 17 martie) /sdan/sdm2 
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REUTERS: Rusia susține că a atacat un depozit militar din vestul Ucrainei 

RADOR (17 martie) - Forțele armate ruse au lovit un depozit militar din regiunea Rivne, din vestul Ucrainei, 

miercuri, au transmis agențiile de știri rusești joi, citând Ministerul Apărării. Rachete de înaltă precizie au lovit un 

depozit din Sarni, din regiunea Rivne, distrugând puncte de depozitare a rachetelor și muniției, a susținut 

ministerul. Reuters nu a putut confirma independent afirmațiile. (REUTERS - 17 martie, ora 9:36) /aionita/sdm2 

INTERFAX: Avioanele rusești au distrus 46 de obiective ale infrastructurii militare a armatei 

ucrainene, în ultimele 24 de ore 

RADOR (17 martie) - Aviația rusă a distrus 46 de obiective ale infrastructurii militare a orțelor Armate 

Ucrainene, inclusiv divizia unui sistem de apărare antiaeriană S-300, în ultimele 24 de ore, a declarat Igor 

Konașenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării. ''Avioanele operaționale-tactice ale armatei și 

vehiculele fără pilot au lovit 46 de obiective militare ale Ucrainei. Printre acestea se numără: 11 sisteme de rachete 

antiaeriene, inclusiv o divizie S-300, o instalație a unui sistem de lansare multiplă de rachete, trei posturi de 

comandă, o stație de război electronic, șapte depozite de muniții și 18 spații de acumulare a echipamentului 

militar'', a declarat Konașenkov, în cadrul unui briefing susținut joi. Potrivit acestuia, în ultimele 24 de ore, două 

avioane ucrainene Mi-24 și Mi-8, precum și 12 vehicule aeriene ucrainene fără pilot, inclusiv trei Bayraktar TB-

2, au fost doborâte în aer de sistemele aviatice și de apărare aeriană ale Forțele Aerospațiale Ruse. ''În total, de la 

începutul operațiunii militare speciale au fost distruse: 181 de avioane și elicoptere ucrainene, 172 de vehicule 

aeriene fără pilot, 170 de sisteme de rachete antiaeriene, 1.379 de tancuri și alte vehicule blindate de luptă, 133 de 

sisteme de rachete cu lansare multiplă, 514 tunuri și mortiere de artilerie de câmp, precum și 1.168 de unități de 

vehicule militare speciale'', a susținut Konașenkov. "În seara zilei de 16 martie, rachetele de înaltă precizie au 

lansat un atac aerian asupra unui arsenal de depozitare de muniții din localitatea Sarni, regiunea Rivne. Depozitele 

cu rachete și muniție, inclusiv rachete pentru complexul tactic Tocika-U, au fost distruse", a adăugat el. 

(www.interfax.ru  - 17 martie) /vdraguta/sdm2 

INTERFAX: Forțele Aerospațiale Ruse au lansat, în cursul serii de 16 martie, un atac asupra unui 

arsenal de muniții din Sarni, regiunea Rivne 

RADOR (17 martie) - Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, a declarat, în 

cadrul unui briefing susținut joi, că ''Forțele Aerospațiale Ruse, în timpul operațiunii militare speciale, au lansat, 

în cursul serii de 16 martie, un atac cu rachete de înaltă precizie, un atac aerian asupra unui arsenal de depozitare 

de muniții din localitatea Sarni, regiunea Rivne, din Ucraina''. ''Depozitele cu rachete și muniție, inclusiv rachetele 

pentru complexul tactic Tocika-U, au fost distruse", a adăugat el. (www.interfax.ru  - 17 martie) /vdraguta/sdm2 

REUTERS: Ministrul ucrainean al apărării susține că trupele ruse comit genocid împotriva 

ucrainenilor, în Mariupol 

RADOR (17 martie) - Ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a afirmat că Putin ar trebui 

recunoscut drept criminal de război. El a mai spus că Kremlinul este Hitler al zilelor noastre și că trupele rusești 

comit genocid împotriva ucrainenilor din Mariupol. (REUTERS - 17 martie, ora 10:12) /aionita/sdm2 

UNIAN: Rusia a pierdut o treime din aeronavele sale în războiul din Ucraina (Vadim Denisenko) 

RADOR (17 martie) - Vadim Denisenko, un consilier din Ministerul de Interne de la Kiev, a declarat, joi, 

că trupele ucrainene doboară tot mai multe avioane rusești. Acesta a menționat că, potrivit estimărilor Kievului, 

armata ucraineană a doborât deja aproximativ o treime din avioanele Rusiei. "Adică, în 21 de zile, Rusia a pierdut 

o treime din avioanele sale" - a subliniat consilierul. În ultimele 24 de ore, Forțele Armate ale Ucrainei au distrus 

zece ținte aeriene rusești. În total, de la începutul războiului, armata ucraineană a doborât 108 elicoptere rusești și 

84 de avioane - potrivit unui raport publicat pe 16 martie. (www.unian.net - 17 martie) /sdan/sdm2 
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RBC: Aproximativ 14.000 de militari ruși au murit în Ucraina, de la începutul invaziei 

RADOR (17 martie) - Statul Major General al Forțelor Armate din Ucraina a publicat, joi, un nou bilanț al 

pierderilor înregistrate de Rusia în războiul din Ucraina, de la începutul invaziei, pe 24 februarie. Potrivit armatei 

ucrainene, numărul militarilor ruși decedați este de aproximativ 14.000. De asemenea, armata ucraineană a distrus 

444 tancuri rusești, 1.435 de vehicule blindate, 201 sisteme de artilerie, 72 de lansatoare de rachete, 43 de sisteme 

de apărare aeriană, 864 de vehicule, 3 nave/ambarcațiuni, 60 de cisterne transportatoare de combustibil și 11 drone. 

În plus, au fost doborâte 86 de avioane rusești și 108 elicoptere. De asemenea, armata ucraineană menționează că 

a capturat tehnică specială aparținând forțelor ruse. (www.rbc.ua - 17 martie) /sdan/sdm2 

UKRAINSKA PRAVDA: Mercenarii sirieni merg la război în Ucraina pentru a fugi apoi în UE 

(Ministerul Apărării de la Kiev) 

RADOR (17 martie) - Direcția Principală de Informații (GUR) a Ministerului Apărării de la Kiev a transmis 

că o parte din mercenarii sirieni consideră participarea la războiul din Ucraina de partea Rusiei ca fiind o șansă 

pentru dezertare și migrație ilegală în țările membre ale Uniunii Europene - scrie, joi, ziarul Ukrainska Pravda. 

"Recent, peste 30 de luptători plecați din Rusia au ajuns la baza militară Khmeimim, după ce au fost răniți în 

luptele împotriva apărătorilor Ucrainei. Acest lucru a afectat în mod negativ moralul altor mercenari și a dus la 

refuzul unora dintre ei de a participa la ostilități. Au existat chiar și cazuri de automutilare în rândul luptătorilor 

sirieni. Unii dintre mercenari consideră plecarea în Rusia și Belarus drept o șansă pentru dezertare și migrație 

ilegală în țările UE" - a scris GUR pe Telegram. Potrivit instituției, comanda bazei militare ruse Khmeimim din 

Siria a primit instrucțiuni să trimită zilnic până la 300 de mercenari în Ucraina. Pe 15 martie, 150 de mercenari au 

fost deja trimiși în Rusia pentru a lua parte la ostilitățile împotriva Ucrainei. Potrivit informațiilor obținute de 

serviciul de spionaj al armatei ucrainene, în viitorul apropiat este planificat un transfer de arme, echipamente 

militare și a alte resurse din Siria în Rusia și în Belarus, pentru a dota trupele invadatoare care luptă în Ucraina. 

Președintele sirian, Bashar al-Assad, a promis deja că va oferi Rusiei 40.000 de luptători pentru războiul din 

Ucraina. În cadrul recrutării, mercenarilor li s-a promis că vor executa exclusiv misiuni similare celor din poliție, 

pentru a restabili ordinea în teritoriile ocupate. Ulterior, însă, printre mercenari au început să se răspândească 

informații că vor lua parte la ostilitățile împotriva armatei ucrainene, iar acest lucru a redus semnificativ "moralul" 

sirienilor. (www.pravda.com.ua - 17 martie) /sdan/ilapadat 

CNN: NATO nu va interveni cu forță militară în Ucraina, a declarat cancelarul Germaniei 

RADOR (17 martie) - NATO nu va risca o escaladare a războiului din Ucraina intervenind cu forță militară, 

a declarat joi cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, în conferință de presă susținută în comun la Berlin cu secretarul 

general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. "Securitatea tuturor membrilor NATO este datoria de bază a 

alianței", a subliniat Olaf Scholz. Germania trimite Ucrainei ajutor financiar și umanitar, precum și materiale 

militare, dar Berlinul subliniază încă o dată că nu va trimite avioane de luptă forțelor ucrainene în apărarea lor 

împotriva invaziei Rusiei. "Soarta poporului ucrainean ne impresionează profund. Putin induce suferințe teribile 

și moarte poporului ucrainean... Noi suntem alături de Ucraina", a spus Olaf Scholz, după ce președintele 

ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a adresat prin videoconferință parlamentului german. Cancelarul german a 

adăugat că președintele Vladimir Putin poartă întreaga responsabilitate pentru moartea tinerilor soldați din armata 

rusă. "Suntem impresionați, de asemenea, de numeroșii tineri ruși care se opun acestui război lipsit de sens", a mai 

spus Olaf Scholz. (CNN INTERNATIONAL, 17 martie, ora 14:00) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Regatul Unit va desfășura sisteme de apărare aeriană Sky Sabre și o sută de militari în 

Polonia 

RADOR (17 martie) - Regatul Unit va desfășura sisteme de apărare aeriană Sky Sabre și alți o sută de 

militari în Polonia, a declarat joi secretarul britanic al apărării, Ben Wallace, la o conferință de presă comună 

susținută cu Mariusz Błaszczak. Decizia a fost luată pentru a garanta securitatea spațiului aerian polonez. ''Pot să 

declar că vom desfășura sistemul de apărare aeriană de rază medie Sky Sabre și alți o sută de militari în Polonia 

pentru a sprijini Polonia și a garanta securitatea spațiului aerian polonez'', a declarat joi secretarul britanic al 

apărării, Ben Wallace. Acesta este cel mai avansat sistem de apărare aeriană de rază medie, care poate lovi o țintă 
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de dimensiunea unei mingi de tenis cu viteza sunetului, a adăugat Wallace, subliniind că Marea Britanie și Polonia 

vor dezvolta împreună acest sistem în viitor. Sistemele de apărare aeriană Sky Sabre cu rachete ghidate antiaeriene 

CAMM (Common Anti-air Modular Missile) cu un design modular unificat au intrat în serviciul armatei britanice 

în luna decembrie anul trecut. Sky Sabre ar trebui să înlocuiască sistemul de apărare aeriană Rapier, care a fost 

pus în funcțiune în 1971. După cum a mai subliniat joi secretarul britanic al apărării, Ben Wallace, rachetele 

SAMM de 99 de kilograme sunt capabile să lovească avioane de luptă, drone și bombe ghidate cu laser, atingând 

viteze de până la 3.700 km/h. Complexele Sky Sabre constau din trei componente: un radar de apărare antiaeriană 

3D, un lansator cu opt rachete, precum și un sistem care asigură comunicarea între ele și permite complexului să 

facă schimb de informații cu alte sisteme informatice ale armatei, cu Forțele Aeriene și Marina Marii Britanii și 

cu aliații NATO. Pe teren, componentele complexului pot fi amplasate la o distanță de până la 15 km unele de 

altele, menținând în același timp capacitatea de luptă. Complexul este capabil să controleze simultan zborul a 24 

de rachete, îndreptându-le către 24 de ținte diferite. Costul unui complex este estimat la peste 10 milioane de lire 

sterline (13 milioane de dolari). (Agenția de presă TASS - 17  martie) /vdraguta/ilapadat 

CNN: Slovacia va livra Ucrainei sisteme de apărare aeriană S-300 imediat ce va primi capabilități 

care să le înlocuiască 

RADOR (17 martie) - Ministrul apărării din Slovacia, Jaroslav Nad', a declarat joi că țara sa este dispusă să 

livreze Ucrainei sistem de apărare aeriană S-300 și se află în discuții cu Statele Unite și alți aliați pentru a obține 

"înlocuitori corespunzători sau... capabilități garantate pentru o anumită perioadă de timp". "Suntem dispuși să 

livrăm, imediat ce vom avea înlocuitorii corespunzători. Singurul sistem strategic de apărare aeriană pe care îl 

avem în Slovacia este S-300, deci imediat ce vom decide să îi oferim ucrainenilor, vom genera o lacună în 

securitatea NATO", a spus Jaroslav Nad' în cadrul unei conferințe comune de presă cu secretarul apărării din SUA, 

Lloyd Austin. (CNN INTERNATIONAL - 17 martie, ora 17:00) /mbaciu/ilapadat 

AFP: Administrația de la Washington a promis Ucrainei sisteme mai bune de apărare antiaeriană 

RADOR (17 martie) - Statele Unite au furnizat deja Ucrainei sute de arme antitanc și antiaeriene, dar o dată 

cu transporturile de arme anunțate de Joe Biden miercuri, asistența militară americană pentru Ucraina a intrat într-

o nouă fază, mai consolidată. Președintele SUA a promis că va ajuta Ucraina să-și procure "sisteme de apărare 

aeriană cu rază mai lungă de acțiune" decât lansatoarele Stinger pe care le-a furnizat deja și va trimite 100 de drone 

armatei ucrainene pentru o apărare suplimentară eficientă împotriva artileriei ruse care bombardează orașele. 

Potrivit unei surse militare americane, aceste sisteme antiaeriene sunt S-300, sisteme concurente rusești de primă 

generație a bateriilor americane Patriot, cu care armata ucraineană este deja familiarizată. Echipate cu radare 

puternice și autonome, aceste baterii mobile antiaeriene montate pe camioane se declanșează automat atunci când 

este detectată o amenințare. Aceste baterii S-300 ar putea proveni din anumite țări ale fostului bloc sovietic care 

le mai au în dotare, în special Slovacia și Bulgaria, unde secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a plănuit să 

efectueze vizite tocmai în această săptămână. SUA posedă la rândul ei mai multe rachete S-300, potrivit aceleiași 

surse militare, care precizează că autoritățile de la Washington plănuiesc să le trimită în Ucraina în zilele 

următoare. Arhivele New York Times dezvăluie că, pe fondul prăbușirii URSS, Pentagonul a primit în decembrie 

1994 o baterie antiaeriană S-300 achiziționată din Belarus - deja prezidată de Aleksandr Lukașenko, acum aliat al 

Moscovei în războiul împotriva Ucrainei. Militarii americani au vrut să studieze specificațiile tehnice pentru a se 

putea apăra mai eficient, a relatat ulterior cotidianul american. "Sistemul include un lansator de rachete, radare și 

rachete", a relatat ziarul, menționând că "generalii ruși spun că este mai bun decât Patriot. Ofițerii americani nu 

sunt de acord". Președintele Joe Biden a anunțat expedierea a 100 de drone în Ucraina. Potrivit sursei militare, este 

vorba despre "Switchblade", așa-numitele drone „kamikaze” care explodează la contactul cu ținta și ale căror 

dimensiuni mai mici fac posibilă distrugerea vehiculelor blindate ușoare. Armele americane care fuseseră furnizate 

până acum apărării ucrainene erau eficiente împotriva țintelor pe care soldații le puteau vedea direct. Pachetul de 

800 de milioane de dolari anunțat miercuri include, de asemenea, 800 de noi lansatoare portabile de rachete sol-

aer Stinger, eficiente împotriva elicopterelor și avioanelor care zboară la altitudini joase. Acestea se adaugă celor 

peste 600 de lansatoare Stingers deja predate Ucrainei, potrivit Casei Albe. Autoritățile de la Washington le-au 

distribuit generos și mujahedinilor afgani în anii '80 pentru a lupta cu armata sovietică care tocmai le invadase țara 

și deveniseră un simbol al rezistenței afgane împotriva URSS. Dar aceste lansatoare Stinger s-au dovedit 
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insuficiente pentru a contracara rachetele rusești de croazieră în Ucraina. SUA va mai trimite 9.000 de sisteme 

antitanc, inclusiv 2.000 de tip Javelin, arma devenită simbolul rezistenței ucrainene, pe lângă cele 2.600 de astfel 

de arme furnizate deja de administrația de la Washington. Echipată cu două încărcături explozive, racheta Javelin 

poate străpunge cele mai sofisticate tancuri din lume, mai ales pe cele rusești de tip T-90, al căror blindaj exploziv 

reacționează la impactul unui proiectil pentru a reduce sau opri capacitatea de perforare a acestuia. Cu o rază de 

acțiune de 2.500 de metri, Javelin poate fi folosită în modul de atac direct pentru a distruge un zid sau poate fi 

lansată în sus, pentru a doborî un aparat care zboară jos, cum ar fi un elicopter. Dar poate fi folosită și în modul de 

atac "în clopot": racheta se ridică până la 160 de metri altitudine și cade apoi vertical pe țintă, ca și sulița 

legionarilor romani de unde i se trage numele. Această traiectorie de sus o face o armă formidabilă împotriva 

tancurilor, deoarece vehiculele blindate se deschid prin plafon, unde vehiculul este cel mai vulnerabil. Noul ajutor 

militar american include și 100 de lansatoare de grenade, 5.000 de puști, 1.000 de pistoale, 400 de mitraliere. De 

asemenea, include zeci de mii de gloanțe și muniție de toate tipurile, inclusiv muniție potrivită pentru armele de 

fabricație rusă, potrivit unui înalt oficial al Pentagonului. (AFP -17 martie) /opopescu/dsirbu 

CNN: SUA nu vor impune o zonă de excludere aeriană în Ucraina, a spus din nou secretarul 

american al apărării 

RADOR (17 martie) - Secretarul apărării din Statele Unite, Lloyd Austin, a spus din nou că SUA nu vor 

impune zonă de excludere aeriană în Ucraina, pentru că "zona de excludere aeriană înseamnă că noi suntem în 

conflict cu Rusia". "Din perspectiva SUA, președintele Joe Biden a fost foarte clar când a spus că nu vom avea 

forțe care să lupte în Ucraina. Spunând asta, vom face tot ce ne stă în putință să susținem Ucraina în efortul ei de 

a-și apăra teritoriul. Am mai spus, de asemenea, că impunerea unei zone de excludere aeriană ar însemna că, de 

fapt, ne-am angajat în luptă, că noi suntem în luptă cu Rusia - și ăsta este un lucru pe care noi și președintele Biden 

am spus că nu îl vom face, nu vom intra în luptă cu Rusia", a declarat la Bratislava, în Slovacia, oficialul american, 

unde a susținut o conferință comună de presă cu omologul său slovac, Jaroslav Nad'. (CNN INTERNATIONAL - 

17 martie, ora 18:00) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Jen Psaki anunță că SUA trimit arme în Ucraina o dată la două zile 

RADOR (17 martie) - Autoritățile americane furnizează arme Ucrainei zi după zi sau o dată la două zile, iar 

Washingtonul intenționează să continue să ofere ajutor militar Kievului în viitorul apropiat, a declarat, joi, la un 

briefing regulat pentru jurnaliști, secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki. "Efectuăm livrări sau expedieri în 

fiecare zi sau o dată la două zile și, desigur, iar Departamentul de Apărare al SUA ar avea mai multe detalii de 

oferit. Numai în ultimele două săptămâni, am reușit să transferăm cu succes și eficient ajutor militar în valoare de 

300 de milioane de dolari ucrainenilor în teren. Vom depune eforturi pentru a continua să furnizăm rapid tehnică 

militară" - a declarat aceasta, răspunzând la întrebarea când vor fi transferat următorul ajutor militar de 800 de 

milioane de dolari, care a fost anunțat miercuri. (www.tass.ru - 17 martie) /ssirbu/asalar 

RRA: NATO nu anticipează un atac al Rusiei asupra teritoriului Alianței 

RADOR (17 martie) - NATO nu anticipează un atac al Rusiei asupra teritoriului Alianței, mai ales că 75% 

dintre forțele rusești sunt concentrate în Ucraina, fără rezultate semnificative. Precizarea a fost făcută de secretarul 

general adjunct al NATO, Mircea Geoană, care a explicat că suplimentarea de forțe pe Flancul Estic, inclusiv în 

România, este menită să descurajeze și nu este o pregătire pentru un atac. Mircea Geoană a adăugat că în scurt 

timp grupul de luptă din țara noastră va deveni complet operațional. Secretarul general adjunct al NATO a mai 

spus că aliații nu aplică interdicție de zbor în Ucraina, pentru că asta ar însemna că Alianța să fie nevoită să lovească 

aparate rusești și aerodromuri, ceea ce ar plasa NATO în război cu Rusia. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI 

- 17 martie, ora 11:00:34) /dpop/sdm2 



1140 

 

XXV.3 Perspectiva economică 

INTERFAX: Vânzările de zahăr, cereale și făină au fost limitate în regiunea Sahalin, din cauza 

cererii excesive 

RADOR (17 martie) - Autoritățile ruse au decis limitarea vânzărilor anumitor produse alimentare, zahăr, 

cereale și făină. Serviciul Federal Antimonopol, FAS, a început să verifice lanțurile de aprovizionare cu zahăr și 

cu alte produse. Restricții privind vânzarea zahărului, cerealelor, făinii, uleiului vegetal sunt introduse în 

magazinele din regiunea Sahalin, din cauza cererii foarte mari pentru aceste produse, a anunțat ministrul 

agriculturii și comerțului din regiune, Inna Pavlenko, în cadrul ședinței plenare a Dumei regionale Sahalin, care 

are loc joi. Guvernul din regiunea Sahalin a fost cel care a propus limitarea vânzărilor anumitor produse, precum 

făina, zahărul, pentru o singură persoană, deoarece în ultimele două săptămâni aceste vânzări au crescut de 2,5 ori, 

a precizat Pavlenko. ''Am verificat volumul stocurilor (produse alimentare pentru care acum există o cerere uriașă), 

de care avem nevoie în regiune, pentru a preveni criza. Angrosiștii noștri au crescut volumul achizițiilor de produse 

alimentare importante din punct de vedere social, în primul rând zahăr, crescând de aproape trei ori volumul 

achizițiilor de zahăr și preconizăm că, în următoarele două săptămâni, timp în care mărfurile sunt transportate către 

destinație, să rezolvăm situația", a spus ministrul. Republica Tuva a semnalat guvernul de la Moscova în legătură 

cu aprovizionarea proastă cu zahăr și cu unt din Republica Hakassia. La rândul lor, deputații au spus că primesc 

zilnic plângeri de la locuitorii din regiune cu privire la creșterea prețurilor de aproape două ori în magazine. 

Ministrul a confirmat că astfel de sesizări există, că a primit sesizări și prin intermediul liniilor telefonice de urgență 

și prin intermediul rețelelor de socializare. "Colegii noștri, prin implicarea procurorilor, merg la astfel de magazine, 

fac verificări ale acestor creșteri de preț și discută cu agenții economici'', a adăugat ministrul. Verificări privind 

creșterea de prețuri și încălcări ale legislației actuale sunt efectuate în magazine și de angajați ai Serviciului Federal 

Antimonopol și ai Parchetului. Întrebat de deputați dacă creșterea prețurilor ar afecta furnizarea de alimente pentru 

unitățile sociale, inclusiv școli și grădinițe, ministrul a răspuns că niciunul dintre furnizori nu a renunțat la 

contractele încheiate. Aceștia își îndeplinesc obligațiile contractuale, inclusiv cele privind respectarea prețurilor 

specificate în aceste contracte. (www.interfax.ru  - 17 martie) /vdraguta/sdm2 

INTERFAX: Gamerii din Rusia și Belarus au fost suspendați de la Apex Legends și FIFA 22 

RADOR (17 martie) - Gamerii din Rusia și Belarus au fost suspendați de la Apex Legends și FIFA 22. 

Electronic Arts (EA) le-a interzis gamerilor ruși și belarusi să participe la competițiile Apex Legends și FIFA 22, 

relatează joi corporația. Electronic Arts (EA) a eliminat Rusia și Belarus din lista de naționale din jocul FIFA 22. 

''Suntem solidari cu poporul Ucrainei și am decis să excludem Rusia și Belarus din lista de țări care participă la 

programele noastre de eSports. De acum înainte, jucătorii și echipele din Rusia și din Belarus nu au dreptul și nu 

mai sunt admise să participe la Apex Legends Global Series și EA SPORTS FIFA 22 Global Series'', se 

menționează în comunicatul remis. Electronic Arts a anunțat suspendarea vânzării de jocuri și conținut în Rusia și 

în Belarus. EA este unul dintre cei mai mari dezvoltatori de software de divertisment interactiv din lume. Compania 

oferă jocuri atât produse ambalate de vânzare cu amănuntul, cât și servicii online livrate pe console, computere 

personale, telefoane mobile și tablete cu conexiune la internet. Cele mai cunoscute jocuri ale companiei includ 

FIFA 21, Madden NFL 21 și Apex Legends. (www.interfax.ru  - 17 martie) /vdraguta/ilapadat 

INTERFAX: Ministerul Transporturilor din Lituania a semnalat o scădere cu 50% a tranzitului 

aerian din cauza sancțiunilor 

RADOR (17 martie) - Numărul zborurilor de tranzit prin Lituania a scăzut cu aproximativ 50%-60%, după 

ce țările occidentale au închis spațiul aerian pentru transportatorii ruși, iar Rusia a recurs la contramăsuri, a declarat 

ministrul transporturilor din țară, Marius Skuodis, pentru postul de radio Žinių Radijas. Potrivit acestuia, Lituania 

este una dintre cele mai afectate țări din UE din cauza restricțiilor impuse în acest domeniu. Potrivit Žinių Radijas, 

Marius Skuodis a reiterat că o decizie la nivel regional ar putea fi luată din cauza întârzierii interzicerii accesului 

navelor ruse și a celor care au legătură cu Rusia în porturile maritime ale UE. Bruxelles-ul discută de mult timp 

despre impunerea de sancțiuni împotriva navelor rusești, dar până acum nu a fost luată o decizie finală, a spus el. 

"Consider că ar fi trebuit să facem asta mult mai devreme. Dacă aceste discuții continuă o perioadă incredibil de 
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lungă, consider că va exista o decizie la nivel regional", a subliniat ministrul. În mod special, acesta a menționat 

că Lituania ar putea ”de una singură” să impună restricții la intrarea navelor rusești în portul Klaipeda, dar aceasta 

ar fi o decizie demonstrativă și nu ar putea fi eficientă, deoarece necesită un acord mult mai vast între părți. În 

plus, navele rusești ''de-a lungul istoriei au intrat doar de câteva ori'' în acest port. (www.interfax.ru  - 17 martie) 

/vdraguta/ilapadat 

EVROPEISKA PRAVDA: Peste 1,9 milioane de ucraineni au plecat în Polonia de la începutul 

războiului 

RADOR (17 martie) - Serviciul de Frontieră polonez a anunțat că, începând cu 24 februarie, când a început 

invazia rusă a Ucrainei, 1.950.000 de oameni din această țară au plecat în Polonia. Pe 16 martie, polițiștii de 

frontieră polonezi au înregistrat în punctele de trecere 60.000 de ucraineni. Conform datelor ONU, peste trei 

milioane de oameni au părăsit Ucraina de la începutul războiului. (www.eurointegration.com.ua - 17 martie) 

/sdan/ilapadat 

REUTERS: Ucraina va avea suficientă pâine anul acesta, a anunțat miercuri seara ministrul 

adjunct al agriculturii, Taras Dzoba 

RADOR (17 martie) - Culturile de grâu de iarnă din Ucraina sunt în stare bună, iar țara va avea suficientă 

pâine anul acesta, a anunțat miercuri seara ministrul adjunct al agriculturii, Taras Dzoba. Ucraina se numără printre 

cei mai importanți producători și exportatori de cereale din lume, însă, potrivit unor analiști ucraineni, recolta de 

cereale din 2022 ar putea scădea brusc din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, agresiune ce a determinat o reducere 

a suprafeței de cultivat. "În ceea ce privește noua recoltă, culturile de iarnă sunt într-adevăr în stare bună în toată 

țara și, în pofida dificultăților privind munca pe teren, Ucraina va avea pâine", a anunțat Dzoba printr-un 

comunicat. "Desigur, potențialul de export este subminat semnificativ de acest război, care va duce la majorarea 

prețurilor", a menționat oficialul. Compania de consultanță agricolă, APK-Inform, a anunțat săptămâna aceasta că 

suprafața semănată pentru recoltele de cereale de primăvară din Ucraina în 2022 ar putea scădea cu 39%, respectiv 

până la 4,7 milioane de hectare, din cauza invaziei militare a Rusiei. Ucraina, țară care a înregistrat o producție 

record de 86 de milioane de tone de cereale în 2021, a semănat anul trecut 7,7 milioane de hectare pentru producția 

de cereale. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat săptămâna trecută că țara trebuie să semene în 

această primăvară cât mai mult pentru recolte. (REUTERS - 17 martie) /cstoica/dstanesc 

BBC: Invazia Rusiei în Ucraina va avea un impact sever asupra economiei Germaniei (Institutul 

Kiel) 

RADOR (17 martie) - Un institut de cercetări economice din Germania a declarat că invazia Rusiei în 

Ucraina va avea un impact sever asupra economiei germane, înjumătățind aproape creșterea economică estimată 

inițial pentru 2022. Institutul Kiel pentru Economia Mondială a scăzut previziunile inițiale la 2,1% în ce privește 

creșterea economică și a precizat că perspectiva revenirii la ritmul de dinainte de pandemia de COVID-19 va fi 

acum amânată de strangularea unor lanțuri de aprovizionare, creșterea masivă a prețurilor la materii prime și 

reducerea oportunităților de vânzare. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 17 martie, ora 14:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Rușii bogați dețin aproape 213 miliarde de dolari în băncile din Elveția 

RADOR (17 martie) - În băncile elvețiene se află aproape 213 miliarde de dolari depozite rusești, estimează 

Asociația Bancherilor Elvețieni (SBA), ceea ce sugerează nivelul afacerilor pe care le derulează rușii bogați cu 

băncile din Elveția. Dezvăluirea SBA este rară pentru Elveția, care a refuzat anterior nenumărate cereri de 

transparentizare, dar survine după ce statul elvețian s-a aliniat cu sancțiunile impuse de Uniunea Europeană Rusiei 

ulterior invaziei trupelor ruse în Ucraina. (REUTERS - 17 martie, ora 15:00) /mbaciu/ilapadat 
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RRA: Coaliția aflată la guvernare nu a decis încă setul de măsuri pentru susținerea economiei și a 

cetățenilor 

RADOR (17 martie) - Coaliția aflată la guvernare nu a decis încă setul de măsuri pentru susținerea 

economiei și a cetățenilor, în contextul creșterii prețurilor la energie, combustibili și alimente. Printre propunerile 

analizate se numără plafonarea prețurilor la energie, eliminarea TVA la alimente și reducerea accizei la carburanți. 

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a spus ieri că Ordonanța de plafonare a prețurilor la energia electrică și gaze naturale, 

care va intra în vigoare de la 1 aprilie, va fi discutată în coaliția de guvernare, social-democrații având anumite 

nemulțumiri legate de acest document. La rândul său, liderul PNL, Florin Cîțu, a menționat că nu sunt disensiuni 

între cele două partide în ceea ce privește noua ordonanță de plafonare și a explicat că probabil mai sunt detalii 

tehnice de pus la punct, înainte ca actul normativ să fie adoptat de Guvern - ne-a informat reporterul RRA Alina 

Stănuță. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 17 martie, ora 1:00) /dsirbu 

RRA: O ședință coaliției ar urma să aibă loc joi 

RADOR (17 martie) - Coaliția de guvernare nu a decis încă setul de măsuri pentru susținerea economiei și 

a cetățenilor, în contextul creșterii prețurilor la energie și alimente. Printre propuneri se numără plafonarea 

prețurilor la energie, eliminarea TVA la alimente și reducerea accizei la carburanți. Potrivit liderului PSD, Marcel 

Ciolacu, ordonanța de plafonarea prețurilor care va intra în vigoare de la 1 aprilie va fi discutată în coaliția de 

guvernare, social-democrații având anumite nemulțumiri legate de acest document. La rândul său, liderul PNL, 

Florin Cîțu, a menționat că nu sunt disensiuni între cele două partide în privința noii ordonanțe și a explicat că 

probabil mai sunt detalii tehnice de pus la punct înainte ca actul normativ să fie adoptat. O ședință coaliției ar urma 

să aibă loc astăzi. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 17 martie, ora 10:02:25) /dstanesc 

RRA: Proiectul de ordonanță de urgență care plafonează prețurile la energie electrică și gaze 

naturale ar putea intra în ședința de guvern pentru adoptare 

RADOR (17 martie) - Proiectul de ordonanță de urgență care plafonează prețurile la energie electrică și 

gaze naturale pentru un an, începând cu 1 aprilie, ar putea intra mâine în ședința de guvern pentru adoptare. Potrivit 

unor surse, liderii coaliției de guvernare ar fi agreat păstrarea sumelor anunțate inițial în schema compensatorie și 

de plafonare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale. Discuțiile se poartă în continuare asupra impactului 

bugetar și a modului în care vor fi impozitate marile companii producătoare de energie. Documentul mai așteaptă 

avize din partea unor instituții abilitate, transmit reporterii Radio România Actualități. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 17 martie, ora 16:00) /csimion 

INTERFAX: American Qualcomm Inc. a încetat să vândă produsele către companiile rusești 

RADOR (17 martie) - Compania Amurstal din Rusia a anunțat că există unele dificultăți cu privire la 

efectuarea plăților către partenerii străini. American Qualcomm Inc. a încetat să vândă produsele sale către 

companiile rusești. Qualcomm Incorporated este o companie multinațională americană, cu sediul în San Diego, 

California, care creează semiconductoare, software, echipamente de telecomunicații, proiectează și 

comercializează produse și servicii legate de tehnologia wireless. American Qualcomm Inc., unul dintre cei mai 

mari producători de componente semiconductoare din lume, a încetat să-și vândă produsele companiilor ruse, a 

anunțat compania pe Twitter, răspunzând astfel la apelul viceprim-ministrului Ucrainei, Mihailo Fedorov, de a 

sista toate operațiunile și livrările către Federația Rusă. Ministrul ucrainean le-a reproșat celor de la Qualcomm că 

produsele lor sunt în continuare disponibile în Rusia. Compania i-a răspuns lui Fedorov că ''acest lucru nu este 

adevărat''. ''Am încetat să mai vindem produse companiilor ruse și ne conformăm sancțiunilor americane'', a scris 

Qualcomm pe Twitter. În plus, compania a precizat că ''a făcut donații directe către organizațiile umanitare'' și a 

adresat un apel prin care cere reglementarea pașnică a conflictului din Ucraina. Statele Unite au restricționat 

exportul de ''conductori, calculatoare, telecomunicații, echipamente de securitate a informațiilor, lasere și senzori'' 

către Rusia, din cauza operațiunii militare ruse din Ucraina. Japonia s-a alăturat interdicției de export de 

semiconductori în Rusia. (www.interfax.ru  - 17 martie) /vdraguta/sdm2 
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REUTERS: Canada a impus sancțiuni împotriva unor oficiali de rang înalt din Belarus 

RADOR (17 martie) - Canada a anunțat joi că a impus sancțiuni împotriva a 22 de oficiali de rang înalt din 

cadrul Departamentului Apărării din Belarus, care sprijină invazia Rusiei în Ucraina. "Odată cu sancțiunile severe 

impuse de Canada Rusiei, și conducerea Belarusului trebuie trasă la răspundere pentru facilitarea și susținerea 

atacurilor neprovocate ale lui Vladimir Putin. Nu vom ezita în a lua măsuri ulterioare", a declarat ministrul 

canadian de externe, Melanie Joly. (REUTERS - 17 martie, ora 15:48) /mbaciu/csimion 

TASS: Noua Zeelandă a impus sancțiuni împotriva lui Vladimir Putin, Mihail Mișustin, Serghei 

Lavrov și Serghei Șoigu 

RADOR (17 martie) - A intrat în vigoare primul pachet de sancțiuni impus de Noua Zeelandă împotriva 

Rusiei. Au fost introduse restricții împotriva președintelui rus, Vladimir Putin, a premierului Mihail Mișustin, a 

ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, și a ministrului apărării, Serghei Șoigu, se anunță pe site-ul guvernului 

neo-zeelandez. Pe lista sancțiunilor mai figurează ministrul de interne, Vladimir Kolokolțev, șeful Serviciului 

Federal de Securitate al Rusiei, Aleksandr Bortnikov, președintele Consiliului Federației, Valentina Matvienko, 

președintele Dumei de Stat Viacheslav Volodin, șeful administrației prezidențiale ruse, Anton Vaino, secretarul 

Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, vicepreședintele Consiliul de Securitate al Rusiei, Dmitri 

Medvedev, și directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei, Serghei Narîșkin. Sancțiunile includ 

înghețarea activelor și interdicția de călătorie. Sub influența restricțiilor au intrat, de asemenea, "Promsviazbank" 

și alte 18 organizații. (www.interfax.ru - 17 martie) /ssirbu/asalar 

XXV.4 Perspectiva socială 

INTERFAX: Ministerul rus al Apărării a anunțat sosirea a 300 de refugiați din Mariupol la granița 

cu Rusia 

RADOR (17 martie) - Alte 13 autobuze cu aproximativ 300 de refugiați din orașul Mariupol, Ucraina, au 

ajuns la granița cu Rusia, în regiunea Rostov, a anunțat Ministerul rus al Apărării. Ministerul Apărării a precizat 

recent că au fost formate patru coloane pentru 200 de autobuze pentru evacuarea locuitorilor din Mariupol. Primele 

două autobuze cu 59 de refugiați au trecut marți seară granița Federației Ruse, în regiunea Rostov. Refugiații au 

fost plasați în centre de cazare temporară din orașul Taganrog. "În momentul de față, la granița Federației Ruse, 

în regiunea Rostov, au ajuns 13 autobuze, în care se află aproximativ 300 de locuitori ai orașului Mariupol. Trei 

autobuze au trecut deja granița, restul își continuă trecerea pe la punctul de control", anunță comunicatul 

ministerului. Se menționează că printre refugiați se numără multe femei cu copii. (www.interfax.ru  - 17 martie) 

/vdraguta/sdm2 

INTERFAX: Toate restricțiile de circulație pentru cetățenii Uniunii Rusia-Belarus vor fi ridicate 

din 18 martie 

RADOR (17 martie) - Toate restricțiile privind circulația cetățenilor în interiorul Uniunii Rusia-Belarus vor 

fi anulate, la miezul nopții, începând din data de 18 martie, a declarat premierul rus, Mihail Mișustin. ''Începând 

de la ora 0:00, ora Moscovei, 18 martie, toate restricțiile de circulați impuse cetățenilor din cadrul Uniunii Rusia-

Belarus sunt ridicate. Am discutat acest aspect cu prim-ministrul Belarus, Roman Golovcenko, pe la începutul 

săptămânii, și am convenit asupra acestei decizii cu președintele", a spus Mișustin, joi, în cadrul ședinței de guvern. 

Potrivit acestuia, libertatea de circulație a oamenilor este importantă, din punctul de vedere al dezvoltării cooperării 

comerciale și economice și al contactelor umanitare dintre Rusia și Belarus. "Astăzi, acest lucru este deosebit de 

actual, în condițiile înăspririi restricțiilor din partea țărilor neprietenoase. Sunt convins că, de fapt, consolidarea 

integrării în cadrul Uniunii Rusia-Belarus va fi cel mai bun răspuns dat presiunii exercitate de sancțiunile impuse 

împotriva Rusiei și Belarus", a spus șeful guvernului. Prim-ministrul belarus Golovcenko a declarat că Rusia a 

promis că va elimina restricțiile impuse de pandemia de COVID-19, care sunt în vigoare la frontiera dintre Rusia 

și Belarus. ''L-am rugat pe Mihail Mișustin să acționeze rapid, deși funcționează transportul aerian și feroviar, în 

condiții depline, restricțiile trebuie eliminate. El a promis că va lua deciziile necesare pentru ca acest lucru să se 

întâmple urgent. Pentru că în această situație este deja un pic de anacronism. Mai ales având în vedere faptul că 



1144 

 

până și purtarea măștilor a fost anulată astăzi la Moscova", a spus premierul belarus. (www.interfax.ru  - 17 martie) 

/vdraguta/sdm2 

BBC: Fosta purtătoare de cuvânt a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, despre situația 

din orașul asediat Mariupol 

RADOR (17 martie) - Iulia Mendel, fosta purtătoare de cuvânt a președintelui ucrainean Volodimir 

Zelenski, a declarat pentru BBC că situația din orașul Mariupol este "devastatoare: "Ceea ce se întâmplă acum în 

Mariupol reprezintă cele mai grave lucruri pe care oamenii le pot face altor oameni. Am auzit de la unul dintre 

consilierii primarului din Mariupol că acolo au murit deja mai mult de 20.000 de oameni în timpul 

bombardamentelor rusești cu rachete și obuze. Astăzi au bombardat Teatrul Dramatic și știm că sute de oameni se 

adăposteau acolo. Nu știm câte victime sunt acolo". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 17 martie, ora 2:03) 

/opopescu/dsirbu 

BBC: Un teatru din centrul Mariupolului a fost ținta atacurilor forțelor ruse, susțin autoritățile 

ucrainene 

RADOR (17 martie) - Autoritățile ucrainene au anunțat că forțele ruse au bombardat un teatru din orașul 

asediat Mariupol, clădire în care se adăpostiseră mai mulți civili. Potrivit autorităților ucrainene, clădirea a fost 

atacată în mod deliberat. Rusia a negat că ar fi executat acest atac. Unul dintre corespondenții BBC a discutat cu 

viceprimarul din Mariupol, care a declarat că teatrul, aflat în centrul orașului, a fost ținta atacurilor forțelor ruse. 

Am văzut imagini de la fața locului după executarea atacului și știm că, în ultimele zile, un număr cuprins între 

1.000 - 1.200 de oameni se adăposteau în incinta teatrului. Nu știm câți dintre ei se aflau în teatru la momentul 

atacului. Am văzut, de asemenea, imagini postate în mediul online care prezintă că localnicii au scris cuvântul 

"Copii" cu litere imense în exteriorul clădirii din centrul orașului, astfel încât rușii să vadă din aer și să nu atace 

teatrul, relatează corespondentul BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 17 martie, ora 4:04) /cstoica/denisse 

RBC: Cea de-a 22-a zi de război în Ucraina 

RADOR (17 martie) - Pentru a 22-a zi, Ucraina luptă și se apară, rezistând în fața ocupanților ruși, care 

bombardează orașele și localitățile ucrainene și au ucis un număr mare de civili, distrugând infrastructura țării. În 

aceste 22 de zile de război, forțele ruse au ucis mai mulți civili față de militarii ucraineni care au murit în luptele 

duse împotriva inamicului. Forțele Armate ale Ucrainei, forțele de interne, apărarea antiteroristă, voluntarii și 

locuitorii, civilii Ucrainei opun o rezistență acerbă în fața inamicului rus și de cele mai multe recurg la contraatac. 

Forțele inamice ruse nu au reușit să avanseze mult în interiorul țării. Ocupanții nu au reușit să ocupe capitala 

Ucrainei, Kiev. De asemenea, nu au reușit să intre în orașele Harkiv, Sumi, Cernihiv, Mariupol și multe alte orașe. 

Suburbiile capitalei Kiev sunt cele mai afectate de lupte, din cauza invaziei și a barbariei invadatorilor, dar forțele 

armate ucrainene nu cedează în fața trupelor ruse. (www.rbc.ua - 17 martie) /vdraguta/denisse 

RBC: Invadatorii ruși au bombardat o școala din orașul Merefa, din regiunea Harkiv 

RADOR (17 martie) - În orașul Merefa, regiunea Harkiv, în urma bombardamentelor inamice care au avut, 

în noaptea de 17 martie, o școală a fost avariată, în clădire izbucnind un incendiu, relatează RBC-Ucraina, citând 

martori oculari. Trupele ruse au atacat clădirea școlii și au lansat atacuri și asupra centrului orașului Merefa. 

Locuitorii din Merefa au confirmat online că a avut loc o explozie la o școală, unde s-a declanșat și un incendiu. 

Informațiile cu privire la posibilele victime sunt stabilite. Pe rețele de socializare au fost publicate imagini cu 

consecințele bombardamentului nocturn asupra orașului Merefa din regiunea Harkiv. Invadatorii ruși au atacat 

orașul Merefa în noaptea de 17 martie. În total, peste 400 de instituții de învățământ au fost avariate în Ucraina de 

la începutul războiului. Dintre acestea, 59 au fost complet distruse. (www.rbc.ua - 17 martie) /vdraguta/denisse 

RBC: La Kiev, fragmente dintr-o rachetă rusească doborâtă au căzut pe o clădire înaltă, existând 

distrugeri și a izbucnit un incendiu 

RADOR (17 martie) - Joi, 17 martie, la Kiev, fragmente dintr-o rachetă rusească doborâtă au căzut pe o 

clădire cu mai multe etaje, există distrugeri și a izbucnit un incendiu, anunță Serviciul de Stat de Urgență al 
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Ucrainei. Astăzi, 17 martie, în jurul orei 5:00, armata ucraineană a doborât o rachetă rusească, ale cărei fragmente 

au căzut pe un bloc de locuințe cu mai multe etaje din cartierul Darnița din capitală, relatează RBC-Ucraina cu 

referire la comunicatul Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei. ''În urma căderii fragmentelor unei rachete 

doborâte au fost distruse structurile blocului, de asemenea a izbucnit un incendiu în apartamentele de la etajul 16'', 

mai precizează comunicatul. La ora 5:49 a izbucnit un incendiu, care a cuprins o suprafață de 20 de metri pătrați, 

dar care a fost stins. Salvatorii evacuează oamenii de la etajele 11 și cele superioare. De asemenea, demontează 

structurile distruse și caută victimele. La fața locului sunt implicate zece unități de pompieri și de salvatori cu 

echipamente speciale folosite în intervențiile de la incendii și de salvare, precum și 60 de salvatori. Din primele 

informații, de la fața locului au fost evacuate 30 de persoane, dintre care trei au fost rănite. O persoană a murit. 

Informația este în curs de actualizare. Amintim că la Kiev, un fragment dintr-un obuz inamic a lovit o clădire înaltă 

din districtul Șevcenko, provocând prăbușirea clădirii. Ocupanții ruși au lansat atacuri în clădirile rezidențiale din 

regiunea Podilski și din regiunea Osokorki. (www.rbc.ua - 17 martie) /vdraguta/denisse 

REUTERS: Clădire rezidențială de 16 etaje din Kiev, lovită de rămășițele unei rachete doborâte - 

cel puțin o victimă 

RADOR (17 martie) - Cel puțin o persoană a murit și alte trei au fost rănite, după ce rămășițele unei rachete 

doborâte au lovit o clădire rezidențială din capitala Ucrainei, Kiev, a anunțat joi serviciul ucrainean de urgență. 

Potrivit unui comunicat, este vorba despre o clădire de 16 etaje care a fost lovită la ora locală 5:02 AM. 30 de 

persoane au fost evacuate până acum și a fost stins un incendiu. (REUTERS - 17 martie) /cstoica/denisse 

UKRAINSKA PRAVDA: Aproape 30 de case au ars în orașul Rubijne, în urma atacurilor armatei 

ruse 

RADOR (17 martie) - Șeful Administrației Militare Regionale Lugansk, Serhi Gaidai, a declarat, joi, că 

invadatorii ruși au bombardat toată noaptea orașul Rubijne, avariind cel puțin 27 de case, care au luat foc din cauza 

bombardamentelor. În Popasna și Severodonețk, de asemenea, au fost incendiate foarte multe locuințe. "În noaptea 

de 16 spre 17 martie, rușii au organizat un iad în Rubijne, trăgând toată noaptea. În urma atacurilor rusești, cel 

puțin 27 de case din oraș au luat foc în oraș. Pe alocuri, sunt străzi întregi cu locuințe incendiate. Cel puțin încă 

cinci incendii au mai avut loc în Popasna și unul în Severodonețk. Urmează să aflăm informații despre victime" - 

a scris oficialul pe Telegram. Gaidai a menționat că armata rusă trage în mod intenționat asupra civililor, cărora 

nu le permite să plece în siguranță din localitate. Oficialul a amintit că, zilele trecute, rușii au tras asupra 

autobuzelor cu refugiați din Rubijne, iar pe 16 martie - asupra celor care plecau din Mariupol. 

(www.pravda.com.ua - 17 martie) /sdan/sdm2 

BBC: Se continuă eforturile de evacuare a civililor din Mariupol 

RADOR (17 martie) - În absența vreunui indiciu că forțele ruse și-ar scădea intensitatea asediului asupra 

orașului ucrainean Mariupol, se continuă eforturile de evacuare a civililor, prin coridoare sigure. 30.000 de 

locuitori ai orașului au fugit, printre care și 300 de persoane despre care Moscova susține că le-a luat, cu autobuzul, 

peste graniță, în Rostov. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 17 martie, ora 9:00) /aionita/sdm2 

RBC: Ucraina va păstra zilnic un minut de reculegere pentru victimele războiului 

RADOR (17 martie) - Începând cu data de 17 martie, Ucraina va păstra zilnic un minut de reculegere în 

memoria ucrainenilor decedați în războiul declanșat de Federația Rusă - potrivit unui decret semnat de președintele 

Volodimir Zelenski. Guvernul de la Kiev și autoritățile locale au fost însărcinate să asigure păstrarea unui minut 

de reculegere, în fiecare zi, la ora 09:00, inclusiv în instituțiile de învățământ. În străinătate, instituțiile diplomatice 

ale Ucrainei, de asemenea, vor păstra zilnic un minut de reculegere, la ora locală 09:00. Potrivit ONU, cel puțin 

690 de civili au murit în Ucraina, de la începutul războiului declanșat de Rusia. (www.rbc.ua - 17 martie) 

/sdan/sdm2 
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UNIAN: O persoană a murit într-un raid aerian rusesc asupra unor clădiri din Kiev 

RADOR (17 martie) - Autoritățile din Kiev au anunțat că, în urma unui raid aerian rusesc asupra orașului, 

în dimineața de 17 martie, două clădiri înalte din cartierul Darnița au fost avariate, o persoană a murit, iar alte patru 

au fost rănite. "Noaptea de 17 martie a fost agitată la Kiev. În urma unui atac cu rachete asupra orașului, două 

clădiri rezidențiale cu mai multe etaje, din cartierul Darnița, au fost avariate" - a transmis șeful adjunct al 

Administrației de Stat Kiev, Mikola Povoroznik. Anterior, autoritățile din capitala Ucrainei au raportat că, în 

dimineața de 17 martie, la ora 05:02, resturi dintr-o rachetă rusească au căzut peste o casă din Raionul Darnița, 

provocând un incendiu. (www.unian.net - 17 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: 53 de persoane ucise în orașul Cernihiv miercuri 

RADOR (17 martie) - Guvernul regiunii Cernihiv a declarat că 53 de persoane au fost ucise în orașul 

Cernihiv miercuri. (REUTERS - 17 martie, ora 9:30) /aionita/sdm2 

RBC: Atac aerian rusesc asupra orașului Sarni, în regiunea ucraineană Rivne 

RADOR (17 martie) - Trupele de ocupație ruse au lansat, în noaptea de miercuri spre joi, un atac aerian 

asupra orașului Sarni, regiunea Rivne, avariind mai multe clădiri. Potrivit autorităților locale, nu au fost raportate 

victime. "Inamicul încearcă să creeze panică. Dar suntem uniți și pregătiți pentru orice" - a scris pe Telegram șeful 

Administrației militare a regiunii Rivne, Vitali Koval. Miercuri seară, în orașul Sarni, au fost raportate mai multe 

explozii, în timpul unui raid aerian al trupelor ruse. Ulterior, autoritățile au anunțat că invadatorii au atacat un 

obiectiv militar. (www.rbc.ua - 17 martie) /sdan/sdm2 

UNIAN: Mariupol - Nicio clădire nu a rămas intactă, în urma atacurilor lansate de ruși 

(viceprimar) 

RADOR (17 martie) - Viceprimarul din Mariupol, Serhi Orlov, a declarat că, în urma atacurilor lansate de 

invadatorii ruși, nici măcar o clădire nu a rămas intactă. "Cred că 80-90% au fost bombardate. Nu există nicio 

clădire care să nu fie avariată. Toate sunt fie distruse, fie avariate" - a subliniat Orlov. Potrivit acestuia, între 

350.000 și 400.000 de oameni erau în Mariupol în momentul în care rușii au început să blocheze orașul. Orlov a 

subliniat că infrastructura aproape că nu funcționează, iar locuitorii nu mai au apă, fiind nevoiți să topească zăpadă 

și să colecteze apă de ploaie. Viceprimarul susține că orașul are nevoie disperată de un culoar umanitar pentru 

ajutoare și evacuare. "Noi, ca autorități ale orașului, vrem un singur lucru: să fie deschis un culoar umanitar și să 

putem livra ajutor umanitar. De 11 zile, tot încercăm să furnizăm ajutoare. Ultimul nostru convoi umanitar este pe 

drum de patru zile, pentru că rușii nu permit accesul în Mariupol. Sunt și autobuze. Suntem gata să evacuăm 3.000 

mii de oameni în fiecare zi. Nu ne lasă. Care este ieșirea din situație? Să ne lase să aducem ajutor umanitar și să îi 

evacuăm pe toți cei care vor să plece. Noi suntem pregătiți să facem acest lucru. Ei, însă, nu vor" - a explicat Orlov. 

"Dându-și seama că nu va mai exista victorie într-o confruntare directă cu armata ucraineană, rușii încearcă să 

forțeze un fel de capitulare prin astfel de sacrificii și distrugeri teribile. Prin distrugerea civililor, a infrastructurii. 

Așa arată războiul. Rușii luptă cu populația, nu cu armata Ucrainei" - a adăugat Serhi Orlov. (www.unian.net - 17 

martie) /sdan/sdm2 

RBC: 108 copii ucraineni au murit de la începutul invaziei ruse 

RADOR (17 martie) - Procuratura Generală a Ucrainei a comunicat, joi, că 108 copii ucraineni au murit de 

la începutul invaziei ruse, iar alți peste 120 au fost răniți. Potrivit Parchetului ucrainean, cele mai multe cazuri de 

copii uciși sau răniți în război au fost înregistrate în regiunile Kiev (52), Harkiv (34), Donețk (25), Cernihiv (24), 

Mikolaiv (20), Jitomir (15), Sumi (14) și Herson (10). În plus, de la începutul invaziei, trupele ruse au bombrdat 

411 instituții de învățământ, dintre care 63 au fost complet distruse. Cele mai multe astfel de distrugeri au fost 

semnalate în regiunile Donețk (119), Harkiv (77), Mikolaiv (30), Sumi (28), Kiev (35), Herson (21) și în capitala 

Ucrainei (24). De asemenea, ocupanții ruși au bombardat 11 instituții medicale și trei centre de reabilitare, inclusiv 

pentru copii cu dizabilități. (www.rbc.ua - 17 martie) /sdan/sdm2 
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UNIAN: Civilii care se adăposteau în teatrul din Mariupol, lovit de o bombă rusească, au 

supraviețuit 

RADOR (17 martie) - Deputatul ucrainean Serhi Taruta a anunțat, joi, că buncărul antiaerian al Teatrului 

Dramatic din Mariupol a rezistat atacului lansat, miercuri, de trupele ruse, astfel că oamenii aflați în adăpost au 

supraviețuit. "După o noapte cumplită de nesiguranță, în dimineața celei de-a 22-a zile de război, în sfârșit, avem 

o veste bună venită de la Mariupol" - a adăugat deputatul pe Facebook. UNIAN amintește că, pe 16 martie, un 

avion rusesc a lansat o bombă asupra clădirii Teatrului Dramatic din Mariupol, unde se adăposteau sute de civili. 

Intrarea în adăpostul antiaerian a fost blocată de moloz, iar din cauza atacurilor în desfășurare, autoritățile nu au 

putut afla informații despre victime. (www.unian.net - 17 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: În orașul ucrainean Mariupol, adăpostul antiaerian aflat sub teatru a rezistat atacului 

de miercuri 

RADOR (17 martie) - Un adăpost antiaerian aflat sub un teatru din orașul Mariupol, oraș aflat sub asediu, a 

rezistat la ceea ce Ucraina susține că a fost un atac aerian din partea forțelor rusești și se pare că sub dărâmături 

sunt blocate mai multe persoane, potrivit declarațiilor de joi ale biroului primarului. Ucraina a acuzat forțele ruse, 

miercuri, că au lansat o bombă puternică asupra teatrului, unde susține că se adăposteau sute de civili, printre care 

numeroși copii. Rusia a negat că ar fi atacat teatrul. "Adăpostul a rezistat. Acum dărâmăturile sunt date deoparte. 

Sunt supraviețuitori. Nu știm încă numărul victimelor", a afirmat consilierul Primăriei, Petro Andrușcenko, pentru 

Reuters, la telefon. (REUTERS - 17 martie, ora 11:30) /aionita/sdm2 

UKRAINSKA PRAVDA: Invadatorii ruși au bombardat Harkivul de 49 de ori în ultimele 24 de 

ore 

RADOR (17 martie) - Invadatorii ruși au lansat 49 de atacuri asupra orașului Harkiv în ultimele 24 de ore - 

potrivit autorităților din regiune. Pe de altă parte, în ultima zi, nu au fost reperate aeronave inamice deasupra 

orașului. "În ultima zi, forțele de ocupație ruse au lansat 49 de atacuri armate în cartierele din Harkiv. În același 

timp, numărul bombardamentelor provocate de sisteme de rachete cu lansare multiplă (BM-21) a crescut de 

aproximativ zece ori. Avioane inamice nu au fost înregistrate în orașul Harkiv în ultimele 24 de ore" - a explicat 

șeful administrației militare regionale, Oleg Sinehubov. Invadatorii au lansat atacuri nocturne în orășelul Merefa, 

distrugând școala și casa de cultură, și avariind multe clădiri rezidențiale. Atacurile respectve s-au soldat și cu 

victime, însă autoritățile nu au oferit detalii. Cu toate acestea, potrivit lui Oleg Sinehubov, inamicul nu și-a atins 

scopul. "Nicio operațiune ofensivă a invadatorilor nu a avut succes" - a subliniat șeful administrației. Acesta a 

explicat că rușii nu au putut să avanseze traversând orașul Izium, deoarece s-au confruntat cu o reacție pe măsură 

a armatei ucrainene. Numai în ultimele 24 de ore, în raionul Izium, unitățile de apărare aeriană ale Forțelor Armate 

ale Ucrainei au doborât două avioane inamice și un elicopter. Lângă Harkiv, pe 16 martie, Forțele Armate ale 

Ucrainei au lichidat un batalion rusesc, distrugând echipamente și muniție, slăbind în mod semnificativ pozițiile 

ofensive ale rușilor. (www.pravda.com.ua - 17 martie) /sdan/sdm2 

RBC: Armata rusă a intrat în Oleșki, un oraș din regiunea Herson 

RADOR (17 martie) - Trupele ruse au intrat, joi, în orașul Oleșki, din regiunea ucraineană Herson. Potrivit 

primarului Evhen Rișciuk, deocamdată, autoritățile locale nu au fost amenințate de ocupanți. (www.rbc.ua - 17 

martie) /sdan/sdm2 

CNN: Ucraina susține că au fost stabilite nouă coridoare umanitare, inclusiv unul din orașul 

Mariupol 

RADOR (17 martie) - Guvernul ucrainean a comunicat că joi au fost stabilite nouă rute de ieșire din diferite 

orașe ucrainene, printre care și orașul Mariupol, aflat sub asediu. Coridoarele sunt menite să ofere transport în 

siguranță pentru ajutoare umanitare aduse în orașe și trecere sigură civililor care doresc să plece. În ultimele zile, 

un număr tot mai mare de vehicule private au reușit să iasă din Mariupol, deși nu a fost stabilit un coridor oficial. 
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Un convoi umanitar care trebuia să ajungă în oraș  este locat de câteva zile în Berdiansk, la aproximativ 80 de 

kilometri distanță. (CNN INTERNATIONAL - 17 martie) /aionita/sdm2 

RBC: Un incendiu de proporții a izbucnit după bombardarea orașului Harkiv 

RADOR (17 martie) - Un incendiu de mari proporții a izbucnit după bombardarea orașului Harkiv, din 

Ucraina, de către forțele armate ruse. RBC-Ucraina a postat imagini, într-un reportaj foto, despre dimensiunea 

acestui incendiu și eliminarea consecințelor tragediei de la Harkiv. Trupele ruse continuă să atace orașele ucrainene 

de 22 de zile la rând. Inamicul lansează în mod frecvent raiduri aeriene devastatoare asupra orașului Harkiv. Rușii 

lansează bombardamente neîncetat, iar începând de ieri, 16 martie, le-au intensificat, acestea s-au soldat cu un 

incendiu de mari proporții izbucnit în zona stației de metrou Heroiv Pratsi. Potrivit unui comunicat al 

Departamentului pentru Servicii Administrative al Consiliului Orășenesc Harkiv, incendiul a izbucnit în urma unui 

atac cu trei obuze lansat în vecinătatea pieței Saltivka. Incendiul a cuprins aproximativ 3.600 de metri pătrați de 

pavilioane comerciale din piață. Pentru eliminarea incendiului, sunt implicate nouă echipaje și peste 50 de 

salvatori. Potrivit Direcției Principale a Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei din regiunea Harkiv, în urma 

bombardamentelor, trei persoane au fost ucise, iar alte cinci au fost rănite, relatează RBC-Ucraina. (www.rbc.ua - 

17 martie) /vdraguta/sdm2 

RBC: Premierul Ucrainei, Denis Șmihal, a adresat un apel mediului de afaceri din țară 

RADOR (17 martie) - Premierul Ucrainei, Denis Șmihal, a adresat joi un apel mediului de afaceri din țară, 

prin care cere să se reia activitatea și să cheme oamenii la muncă acolo unde este posibil acest lucru. El a mai 

remarcat faptul că, în momentul de față, una dintre principalele sarcini ale Guvernului este de a desfășura o 

campanie de semănat în regiunile Ucrainei unde nu au loc lupte intense. (www.rbc.ua -17 martie) /vdraguta/sdm2 

RBC: Adăpostul antiarian al teatrului din Mariupol a rezistat atacului lansat de trupele ruse 

RADOR (17 martie) - Comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Liudmila Denisova, a anunțat, joi, că 

adăpostul antiaerian de la Teatrul Dramatic din Mariupol, asupra căruia trupele ruse au aruncat o bombă, a rezistat 

atacului. "Oamenii ies de acolo în viață, adulți și copii. Clădirea a rezistat impactului unei bombe puternice și a 

protejat viața oamenilor care se ascundeau în adăpostul antiaerian. Acum, se lucrează la deblocarea accesului în 

subsol" - a scris Denisova pe contul său de Facebook. Potrivit acesteia, încă nu există informații despre morți sau 

răniți care ar putea fi sub dărâmături. "Atacul aerian asupra acestei clădiri - se vede din toate părțile că teatrul avea 

cuvântul 'COPII' scris în fața și în spatele clădirii - este un act de genocid și o crimă teribilă împotriva umanității, 

definite de Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale. Pedeapsa pentru trupele ruse și pentru conducerea 

statului terorist va fi inevitabilă și crudă" - a mai scris Denisova. Amintm că, în cursul zilei de miercuri, invadatorii 

ruși au aruncat o bombă asupra Teatrului Dramatic din Mariupol. Sute de persoane se aflau în adăpostul antiaerian 

al teatrului. (www.rbc.ua - 17 martie) /sdan/sdm2 

UNIAN: Armata rusă nu renunță la tentativele de a ataca orașul Kiev, susține primarul Kliciko 

RADOR (17 martie) - Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat, joi, că ocupanții ruși nu renunță la 

încercările de a ataca orașul - scrie UNIAN. "Inamicul suferă pierderi, dar nu renunță la încercările de a ne distruge 

statul. Continuă să atace capitala. O persoană a murit, două au fost rănite în urma prăbușirii unor rămășițe de 

rachetă peste o clădire cu mai multe etaje din cartierul Darnița. O locuință adiacentă a fost avariată din cauza 

impactului pe care l-a avut explozia. Salvatorii încă lucrează la fața locului" - a detaliat Kliciko. Primarul a adăugat 

că forțele de apărare aeriană resping atacul inamicului, însă a subliniat că populația nu trebuie să neglijeze 

avertizările de raid aerian și, atunci când este cazul, să meargă în adăposturi. "Îi îndemn pe toți să fie vigilenți și 

să dea dovadă de unitate în toate. Să-i ajute pe ceilalți. Prin muncă, atenție și grijă pentru oamenii care se află în 

apropiere, respectând regulile pe timp de război" - a adăugat Vitali Kliciko. (www.unian.net - 17 martie) 

/sdan/ilapadat 
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RBC: Mai multe persoane, printre care și un american, au murit în urma unor atacuri lansate de 

ruși în orașul Cernihiv 

RADOR (17 martie) - Invadatorii ruși au lansat, joi, noi atacuri în orașul ucrainean Cernihiv. Potrivit 

autorităților au fost ucise mai multe persoane, printre care și un cetățean american. "Astăzi (joi, n.r.), invadatorii 

au atacat din nou, folosind artilerie grea împotriva civililor neînarmați din oraș. Există morți și răniți. Printre morți 

se numără și un cetățean american" - a transmis departamentul regional de poliție. (www.rbc.ua - 17 martie) 

/sdan/ilapadat 

BBC: Echipele de salvare au scos peste o mie de persoane blocate în adăpostul subteran al teatrului 

din Mariupol 

RADOR (17 martie) - Autoritățile din orașul Mariupol, în estul Ucrainei, au anunțat că echipele de salvare 

au scos la suprafață peste 1.000 de persoane, blocate în adăpostul subteran al teatrului din oraș după ce, miercuri, 

forțele ruse au bombardat teatrul. Un parlamentar originar din Mariupol a declarat pentru BBC că nicio persoană 

nu a fost ucisă, adăpostul subteran rezistând foarte bine bombardamentului. Președintele ucrainean, Volodimir 

Zelenski, a declarat în timpul nopții că Rusia a bombardat intenționat acest teatru din Mariupol, dar Moscova a 

negat că ar fi lansat atacul intenționat asupra clădirii reprezentative pentru oraș. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 

17 martie, ora 17:00) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Zeci de morți și răniți în bombardamentele din orașul Merefa, în Ucraina 

RADOR (17 martie) - Cel puțin 21 de persoane au fost ucise, iar alte 25 au fost rănite după ce forțele ruse 

au bombardat localitatea Merefa, situată la aproximativ 25 km sud-vest de Harkov, informează biroul procurorului 

regional. Atacul a avut loc dimineața la ora 3:30, ora locală și au fost distruse o școală și un club de arte, a mai 

spus biroul procurorului regional și a precizat că 10 dintre răniți se află în stare foarte gravă. Încă de la începutul 

invaziei, trupele ruse au lovit ținte civile în Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina. (CNN 

INTERNATIONAL, 17 martie, ora 18:00) /mbaciu/ilapadat 

RADOR: Case distruse și câmpuri arse în regiunea Jitomir din Ucraina, în urma unui atac aerian 

al trupelor ruse 

RADOR (17 martie) - Trupele ruse au lansat joi un atac aerian asupra localității Riznia din regiunea Jitomir, 

în Ucraina. Casele au fost distruse, iar vegetația a luat foc. "O casă cu dependința sa, în care se afla un bărbat, a 

fost distrusă complet în atacul aerian, dar bărbatul nu a fost rănit" informează pe Facebook Serviciul de Urgență 

Regiunea Jitomir, citat de agenția ucraineană de știri Ukrinform. În urma atacului, vegetația uscată din jurul 

localității a luat foc pe o suprafață de un hectar. (https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3432584-russian-aircraft-

hits-village-in-zhytomyr-region.html - 17 martie) /mbaciu/ilapadat 

RADOR: Trupele ruse au deschis focul asupra unui autocar care evacua rezidenți din Popasna, 

regiunea Lugansk, în estul Ucrainei 

RADOR (17 martie) - Trupele ruse au deschis focul asupra unui autocar care evacua rezidenți din Popasna, 

regiunea Lugansk, în estul Ucrainei, informează agenția ucraineană de știri Ukrinform. "Am reușit să evacuăm 

locuitorii din Propasna, chiar sub focul rușilor. În timpul evacuării, rușii au deschis focul asupra unui autocar și i-

au distrus ușile. Mulțumim șoferului și polițiștilor pentru curajul deosebit", a declarat șeful administrației militare 

regionale, Serhi Haidai, într-un mesaj postat pe Telegram. (https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3432563-

russian-troops-fire-on-evacuation-bus-in-luhansk-region.html - 17 martie) /mbaciu/ilapadat 

UNIAN: Trupele ruse au mai răpit un primar ucrainean 

RADOR (17 martie) - Invadatorii ruși l-au răpit pe primarul comunității teritoriale unite Veliki Burluk, 

Viktor Tereșcenko, a raportat, joi seară, șeful Administrației Regionale de Stat Harkov, Oleg Sinehubov. Potrivit 

acestuia, Tereșcenko a fost răpit de la locul său de muncă. "Rușii pierd războiul. Din cauza neputinței lor, comit 

infracțiuni împotriva populației civile. Aceasta este o infracțiune rușinoasă" - a subliniat Sinehubov. Potrivit 
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acestuia, presiunile din partea ocupanților nu vor afecta activitățile autorităților, care vor face tot posibilul pentru 

a proteja populația civilă de pe raza comunităților teritoriale din regiunea Harkov, inclusiv din Veliki Burluk. 

Amintim că, anterior, trupele ruse l-au răpit pe primarul din Skadovsk, Oleksandr Iakovlev, și pe secretarul 

primăriei, Iuri Paliuk. Săptămâna trecută, primarul din Melitopol, Ivan Fedorov, de asemenea, a fost răpit de armata 

rusă. Acesta a fost eliberat, miercuri, printr-o operațiune specială a forțelor ucrainene. Potrivit autorităților, 

primarul din Melitopol a fost eliberat la schimb cu nouă soldați ruși. (www.unian.net - 17 martie) /sdan/ilapadat 

KORRESPONDENT: Peste 350.000 de oameni se află în adăposturile din Mariupol 

RADOR (17 martie) - Consiliul Local din Mariupol a comunicat, joi seară, că peste 350.000 de cetățeni se 

află în adăposturi și în subsoluri, în condițiile în care doar aproximativ 30.000 au reușit să părăsească orașul. 

"Situația de la Mariupol este critică. Orașul este blocat de 16 zile. Peste 350.000 de localnici continuă să se ascundă 

în adăposturi și în subsoluri de atacurile continue din partea forțelor de ocupație ruse. În medie sunt între 50 și 100 

de bombe aruncate zilnic asupra orașului" - se arată în comunicat. Potrivit estimărilor preliminare, aproximativ 

80% din fondul de locuințe al orașului Mariupol a fost distrus, din care aproape 30% nu va mai putea fi restaurat. 

"Forțele armate ale Ucrainei continuă să mențină eroic apărarea Mariupolului și să respingă atacurile unui inamic 

superior numeric. Luptele au loc deja în vecinătatea orașului. Dar apărătorii ucraineni luptă cu devotament pentru 

fiecare stradă" - se mai menționează în mesajul Primăriei din Mariupol. Instituția a amintit că, în ultimele două 

zile, locuitorii din Mariupol au început să plece din oraș cu mijloace private de transport spre Berdiansk și, apoi, 

spre Zaporojie. "În total, aproximativ 6.500 de mașini au scăpat din asediul Mariupolului. Unii oameni au ajuns 

deja în Zaporojie unde au primit ajutoare necesare în centrele de sprijin. Aproximativ 30.000 de persoane au părăsit 

Mariupolul plecând din oraș cu mașinile personale" - au precizat autoritățile locale. Consiliul Local Mariupol a 

mai amintit că, pe 16 martie, trupele ruse au aruncat o bombă asupra Teatrului Dramatic din oraș, în care se 

ascundeau civili. Bazinul "Neptun" din oraș, folosit drept refugiu pentru femeile însărcinate și mamele cu copii 

sub trei ani, de asemenea, a fost supus unui atac aerian al rușilor. "În toate aceste locuri, se ascundeau de 

bombardamentele constante sute de oameni, majoritatea femei, copii și vârstnici. Ieri (miercuri, n.r.) și astăzi (joi, 

n.r.), în pofida bombardamentelor continue, echipele de intervenție au scos oameni de sub dărâmături. Informațiile 

despre victime sunt încă în curs de actualizare" - a subliniat primăria. (www.korrespondent.net - 17 martie) 

/sdan/ilapadat 

KORRESPONDENT: Peste 200 de civili au murit la Cernihiv de la începutul războiului 

RADOR (17 martie) - Primarul orașului ucrainean Cernihiv, Vladislav Atroșenko, a declarat, joi, că peste 

200 de localnici civili au murit de la începutul invaziei ruse. "Astăzi (joi, n.r.), a crescut semnificativ intensitatea 

atacurilor asupra zonelor rezidențiale de pe raza întregului oraș, atacuri lansate cu toate tipurile de arme - atât 

artilerie, cât și aviație. Orașul este în flăcări în multe dintre locuri: case, magazine" - a subliniat primarul. De 

asemenea, potrivit acestuia, momentan, nu există un culoar verde confirmat oficial. Prin urmare, Atroșenko îi 

sfătuiește pe locuitorii din Cernihiv să părăsească orașul în grupuri mici, din cauza riscului mare de 

bombardamente. Primarul a subliniat că Cernihivul intră deja într-o catastrofă umanitară - nu există căldură, apă, 

energie electrică, sunt întreruperi în procesul de furnizare a medicamentelor și pansamentelor. "Suntem foarte 

îngrijorați de toate infecțiile de origine gastro-intestinală, care sunt asociate cu imposibilitatea de a respecta 

cerințele de igienă... Mulți oameni se îmbolnăvesc. Mor de patru ori mai mulți oameni decât pe timp de pace. Dacă 

înainte mureau, în medie, până la 10 oameni pe zi, astăzi, îngropăm 40. Aceștia sunt oameni care pur și simplu 

mor fiindcă fac atac de cord și au diverse boli. Sunt cei care nu pot rezista războiului. Nu pot rezista acestui stres 

psihologic și fizic" - a mai declarat primarul din Cernihiv. Vladislav Atroșenko a menționat că, la marginea 

orașului, unde se află cimitirul din Iațevo, au loc lupte intense, așa că autoritățile sunt nevoite să îngroape morții 

într-un vechi cimitir închis. (www.korrespondent.net - 17 martie) /sdan/ilapadat 

CNN: Nu există o operațiune de salvare a rezidenților din Mariupol blocați în adăpostul teatrului 

bombardat de trupele ruse (oficial local) 

RADOR (17 martie) - Tentativele de salvare a rezidenților adăpostiți în subsolul teatrului din Mariupol, în 

estul Ucrainei, sunt blocate de lipsa serviciilor de urgență și de teama unor noi bombardamente ale trupelor ruse, 

informează joi fostul șef al administrației regionale Donețk, Serghi Taruta. Anterior, forțele ruse au bombardat 
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teatrul, dar se pare că adăpostul din subteran, unde se află peste o mie de rezidenți, a rezistat atacului. "Oamenii 

fac singuri totul. Prietenii mei au fost acolo să ajute, dar din cauza bombardamentului constant nu este deloc sigur. 

Oamenii curăță molozul cu mâinile goale. Nu există operațiune de salvare, pentru că nu mai există niciun serviciu 

- cele care trebuie să salveze, să trateze, sau să înmormânteze oameni" a declarat Serghi Taruta pentru televiziunea 

ucraineană. Sunt puține informațiile cu privire la eforturile de salvare a oamenilor prinși sub dărâmăturile teatrului, 

bombardat miercuri de forțele ruse. Oficialul ucrainean a mai spus că, din câte știe, în adăpostul din subteranul 

teatrului sunt aproximativ 1.300 de oameni, iar din aceștia numai 130 au fost scoși până acum. Anterior, Serghi 

Taruta a scris pe Facebook că adăpostul a rămas intact în urma bombardamentului. (CNN INTERNATIONAL - 

17 martie, ora 20:00) /mbaciu/avladucu 

KORRESPONDENT: Un copil de doi ani a fost ucis într-un atac lansat de ruși asupra unei 

localități din regiunea Kiev 

RADOR (17 martie) - Invadatorii ruși au deschis focul asupra localității Novi Petrivți din regiunea Kiev, 

atacul soldându-se cu moartea unui copil de doi ani și rănirea altor patru persoane - anunță, joi seară, Poliția 

Națională a Ucrainei. Trupele ruse au folosit artileria grea în atacurile lansate asupra clădirilor rezidențiale din 

localitate. "În urma bombardamentelor, un bloc de locuințe a fost distrus, iar clădirile învecinate au fost avariate. 

Deocamdată, știm că a murit un copil de doi ani, iar patru persoane au fost rănite. Medicii și polițiști sunt la fața 

locului" - se arată în comunicat. (www.korrespondent.net - 17 martie) /sdan/atataru 

BBC: Eforturi majore pentru scoaterea rezidenților prinși sub dărâmăturile Teatrului din 

Mariupol, în Ucraina 

RADOR (17 martie) - Echipele de salvare din orașul asediat Mariupol, în estul Ucrainei, caută 

supraviețuitori sub dărâmăturile teatrului din oraș, bombardat miercuri de forțele ruse. În adăpostul subteran al 

teatrului erau adăpostiți peste o mie de rezidenți, majoritatea femei și copii. Ucraina susține că Rusia a lovit 

intenționat teatrul, care avea marcat pe caldarâm, în fața și în spatele clădirii, cuvântul "Copii". Echipele de 

intervenție încearcă să curețe molozul pentru a ajunge la ușile adăpostului, în timp ce forțele ruse continuă să 

bombardeze Mariupol. Purtătorul de cuvânt al UNICEF, Joe English, a declarat: "Avem parteneri în oraș și am 

încercat să îi contactăm, dar este evident că sunt extrem de dificile comunicațiile. Am văzut cu toții imaginile și 

suntem recunoscători veștilor bune privind un număr mic de victime. În adăpost sunt copii, iar bombardarea clădirii 

reprezintă o încălcare gravă". Bombardamentele zilnice au distrus majoritatea clădirilor din Mariupol. 

Aproximativ 30.000 de rezidenți au fost evacuați din Mariupol, dar alte sute de mii au rămas blocați în oraș. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 17 martie, ora 21:00) /mbaciu/atataru 

UNIAN: Ofițerii SBU care încercau să salveze civilii de sub dărâmăturile teatrului din Mariupol 

au fost atacați de trupele ruse 

RADOR (17 martie) - Batalionul ucrainean Azov susține că trupele ruse au tras asupra ofițerilor Serviciului 

de Securitate al Ucrainei (SBU) care încercau să scoată civilii de sub dărâmăturile teatrului din Mariupol, care a 

fost bombardat, miercuri, de invadatori. "Ofițerii SBU, în timp ce încercau să scoată cetățenii de sub dărâmăturile 

Teatrului Dramatic din Mariupol distrus de ocupanți, au fost vizați de focul inamicului" - transmite Azov. UNIAN 

amintește că rușii au aruncat o bombă asupra Teatrului Dramatic din Mariupol, în seara de 16 martie. În acel 

moment, în clădire se aflau sute de civili cu copii. În dimineața de 17 martie, autoritățile au anunțat că adăpostul 

antiaerian a rezistat atacului ocupanților, astfel că a început o operațiune de salvare a civililor. (www.unian.net - 

17 martie) /sdan/asalar 

BBC: Trupele ruse continuă să bombardeze orașele Ucrainei, dar se pare că armata rusă e 

împotmolită și înregistrează pierderi mari (analiști) 

RADOR (17 martie) - Principalele orașe din Ucraina sunt în continuare bombardate sistematic de trupele 

ruse, dar oficiali militari occidentali susțin că Ucraina a înregistrat o nouă reușită strategică, la trei săptămâni de 

la lansarea invaziei trupelor ruse. Când oficialii occidentali au prezentat prima analiză legată de planurile Rusiei 

înainte de începerea războiului în Ucraina, ei au estimat că va avea loc o campanie rapidă și în forță, cu un asalt 
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fulgerător asupra Kievului, ca obiectiv principal. În fiecare zi, însă, de la începerea invaziei până acum, oficialii 

militari occidentali și-au modificat analiza, afirmând că acum armata rusă este "împotmolită", făcând progrese 

minore, dar suferind pierderi majore, mai ales de vieți omenești. Anailștii militari nu exclud nici posibilitatea ca 

forțele ucrainene să lupte împotriva forțelor ruse până la o stagnare completă a acestora. Moralul soldaților ruși 

este foarte scăzut, iar forțele aeriene, de la care se așteptau să domine cerul ucrainean, continuă să se miște cu 

multă precauție, pentru a evita sistemele de apărare aeriană ale forțelor ucrainene. (BBC SERVICIUL MONDIAL 

- 17 martie, ora 22:00) /mbaciu/asalar 

RBC: Primarul din Melitopol, decorat de președintele Zelenski 

RADOR (17 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a decorat cu Ordinul Curajului pe 

primarul orașului Melitopol, Ivan Fedorov, în cadrul unei ceremonii desfășurate, joi, la Kiev. RBC amintește că 

Ivan Fedorov a fost răpit de trupele ruse pe 11 martie. Pe 16 martie, Kievul a anunțat că Fedorov a fost eliberat 

printr-o operațiune specială a forțelor de securitate ucrainene. Ulterior, autoritățile au anunțat că primarul a fost 

eliberat la schimb cu nouă soldați ruși capturați de armata ucraineană. (www.rbc.ua - 17 martie) /sdan/asalar 

RRA: Militarii ruși au continuat să bombardeze zone locuite de civili, spun autoritățile ucrainene 

RADOR (17 martie) - În cea de-a 22-a zi de război în Ucraina, militarii ruși nu au făcut progrese și nu au 

reușit să înainteze și să controleze orașe mari, însă au continuat să bombardeze zone locuite de civili, spun 

autoritățile ucrainene. În regiunea Luhansk, din estul țării, a fost bombardată o unitate de cazare pentru mame și 

copii, victime ale violenței domestice, iar în urma unui raid asupra orășelului Merefa, din aceeași regiune, cel puțin 

21 de persoane au murit și 25 au fost rănite, iar o școală și un centru cultural au fost distruse. La aproape 24 de ore 

de la bombardarea Teatrului Dramatic din Mariupol, oraș din sudul Ucrainei, atacat fără încetare de trei săptămâni, 

autoritățile locale încă nu au anunțat câți dintre oamenii care se ascundeau în adăpostul antiatomic al clădirii au 

scăpat. Acolo se adăposteau femei, copii și bătrâni, iar în fața și în spatele clădirii era scris vizibil cuvântul COPII. 

Organizația Națiunilor Unite a înregistrat, de la începutul războiului din Ucraina și până acum două zile, 726 de 

civili uciși, între care 52 de copii. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 17 martie, ora 22:02) /asalar 

REUTERS: Norvegia va prelua peste 2.500 de refugiați ucraineni din Republica Moldova 

RADOR (17 martie) - Guvernul Norvegiei va prelua 2.500 de refugiați ucraineni din Republica Moldova, 

una dintre cele mai sărace țări din Europa, au anunțat joi oficiali norvegieni. În plus, vor avea oportunitatea de a 

ajunge în Norvegia încă 550 de refugiați care necesită asistență medicală, plus cei 2.200 de membri ai familiilor 

lor, a declarat premierul norvegian, Jonas Gahr Stoere, în cadrul unei conferințe de presă. "Moldova a cerut ajutor... 

iar Norvegia va contribui. În plus, noi dorim să aducem unii dintre cei mai vulnerabili refugiați rezultați din acest 

oribil război", a mai spus premierul Stoere. (REUTERS - 17 martie, ora 19:24) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Peste 187.000 de refugiați ucraineni, majoritatea femei, copii și bătrâni, au sosit în Germania 

RADOR (17 martie) - Peste 187.000 de refugiați ucraineni au sosit în Germania, informează ministerul 

german de interne. Poliția germană a înregistrat până joi 187.428 de refugiați, dar numărul real este cu mult mai 

mare, din cauza lipsei verificărilor la punctele de trecere a frontierei dintre Polonia și Germania. Majoritatea 

ucrainenilor care au sosit în Germania sunt femei, copii și bătrâni, precizează pentru CNN un oficial german. De 

la începutul invaziei până acum, aproximativ 2,8 milioane de refugiați au fugit din Ucraina, subliniază Organizația 

Internațională pentru Migrație (OIM). (CNN INTERNATIONAL, 17 martie, ora 15:00) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Agenția Spațială Europeană a anunțat că a suspendat misiunea ruso-europeană spre Marte 

RADOR (17 martie) - Agenția Spațială Europeană (ESA) a anunțat joi că a suspendat misiunea ruso-

europeană spre Marte, din cauza invaziei trupelor ruse în Ucraina. "Deplângem victimele umane și consecințele 

tragice ale acestei agresiuni împotriva Ucrainei. Recunoaștem impactul asupra explorării științifice a spațiului, dar 

ESA este total aliniată cu sancțiunile impuse de statele sale membre împotriva Rusiei", se arată într-un comunicat 

emis de ESA. În timpul unei reuniuni la Paris, consiliul de administrație al ESA "a recunoscut imposibilitatea 

derulării în continuare a cooperării cu agenția spațială a Rusiei, Roscosmos, în cadrul misiunii ExoMars, care urma 
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să fie lansată în 2022 și, în consecință, îl mandatează pe directorul general al ESA să ia toate măsurile necesare 

pentru suspendarea cooperării în cadrul misiunii", se mai arată în comunicat. În ciuda suspendării misiunii pe 

Marte, ESA a mai spus că programul Stației Spațiale Internaționale (ISS) "continuă să fie derulat, principalul 

obiectiv fiind continuarea în siguranță a operațiunilor pe ISS, inclusiv cu menținerea în siguranță a echipajului". 

(CNN INTERNATIONAL - 17 martie, ora 17:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Numărul mare de ucraineni care ajung în Germania va deveni o foarte mare 

provocare (Olaf Scholz) 

RADOR (17 martie) - Numărul crescut de ucraineni care se refugiază în Germania va deveni "o mare, mare 

provocare", a declarat joi cancelarul german, Olaf Scholz. Vorbind după întâlnirea cu liderii celor 16 state 

germane, cu care a discutat despre problema pandemiei de COVID-19, cancelarul Scholz a declarat că, în ciuda 

provocărilor, ar trebui să fie relativ ușoară operațiunea de instalare a refugiaților ucraineni în Germania, dat fiind 

faptul că nu au nevoie de o viză de intrare și au acces automat la serviciile de sănătate și educație, precum și la 

cursurile de limbă germană și integrare în societatea germană. Aproape 190.000 de ucraineni au fost înregistrați 

până acum în Germania. (REUTERS - 17 martie, ora 18:36) /mbaciu/ilapadat 

TASS: La Zagreb au fost introduse călătorii gratuite în transportul public pentru refugiații din 

Ucraina 

RADOR (17 martie) - Autoritățile capitalei Croației, în semn de sprijin pentru refugiații din Ucraina, au 

introdus călătoria gratuită pentru aceștia cu mijloacele de transport în comun, a anunțat, joi, televiziunea națională 

HRT. Potrivit informațiilor acestuia, decizia potrivit căreia refugiații ucraineni pot folosi gratuit transportul public 

timp de o săptămână, a fost luată de primarul Zagrebului, Tomislav Tomašević. La verificarea biletelor de 

transport, refugiații ucraineni trebuie doar să prezinte un document corespunzător din partea Ministerului de 

Interne croat care să le confirme statutul. În prezent, în Croația se află 7.300 de refugiați ucraineni. Autoritățile 

croate sunt pregătite să primească, în total, circa 20.000 de migranți. (www.tass.ru - 17 martie) /ssirbu/asalar 

RRA: Aproximativ 456 de mii de refugiați din Ucraina au ajuns până acum în țara noastră 

RADOR (17 martie) - Peste 15.000 de ucraineni au intrat doar ieri în România, fugind din calea războiului. 

Potrivit Poliției de Frontieră, aproximativ 456 de mii de refugiați din Ucraina au ajuns până acum în țara noastră; 

relativ puțini au solicitat, însă, azil. Inspectoratul General pentru Imigrări precizează că cetățenii ucraineni intrați 

legal pe teritoriul României, care nu solicită o formă de protecție, pot fi încadrați în muncă fără aviz de angajare, 

de asemenea pot solicita prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă și eliberarea unui permis unic fără 

obligativitatea obținerii unei viză de lungă ședere. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 17 martie, ora 12:00) 

/amirea/sdm2 

RRA: Un punct de informare pentru asistență umanitară și sprijin destinat refugiaților ucraineni 

este funcțional pe A1 Sebeș-Deva, în zona Pianu 

RADOR (17 martie) - Un punct de informare pentru asistență umanitară și sprijin destinat refugiaților 

ucraineni este de astăzi funcțional pe autostrada A1 Sebeș-Deva, la kilometrul 316, în zona Pianu, aproape de 

Sebeș în județul Alba. Corespondentul RRA Andreea Bogdan notează că activitatea se desfășoară non stop într-o 

construcție modulară amenajată în apropierea stației de alimentare cu combustibil, fiind prezent personal din 

structurile Inspectoratelor Județene de Poliție și de Jandarmi, de la ISU, sprijinit de membri ai unor ONG-uri și 

voluntari. La punctul de informare sunt puse la dispoziție: apă, produse alimentare, cartele telefonice, ceai și cafea. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 17 martie, ora 15:00) /csimion 

RRA: Aproximativ 20% dintre ucrainenii intrați în România vor rămâne pe termen mediu și lung 

(World Vision România) 

RADOR (17 martie) - Aproximativ 20% din ucrainenii, care vor intra în România vor rămâne aici pe termen 

mediu și lung - estimează organizația neguvernamentală World Vision România, care preconizează că va acorda 
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în total asistență unui număr de 200 de mii de mame și copii, care se refugiază din Ucraina și fie pleacă mai departe, 

fie rămân măcar o perioadă în țară. Reprezentanții organizației remarcă faptul că tot mai mulți optează pentru 

România, întrucât nu au multe cunoștințe sau resurse financiare ca să ajungă în alte state, iar aceste persoane vor 

avea nevoie să fie integrate. Pe lângă alimente, produse de igienă și alte provizii de necesitate urgentă, există și 

nevoia de activități educaționale pentru copii, de servicii de consiliere psihologică sau de măsuri pentru combaterea 

discriminării. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 17 martie, ora 18:00) /lcoman/ilapadat 

RRA: Linia feroviară din apropierea graniței de est a României se redeschide pentru gestionarea 

fluxului de refugiați 

RADOR (17 martie) - Linia feroviară din apropierea graniței de est a României, în județul Vaslui, Zorleni-

Fălciu, până la frontiera cu Republica Moldova, se redeschide pentru gestionarea mai eficientă a fluxurilor de 

refugiați - anunță ministrul transporturilor. Într-o postare pe internet, Sorin Grindeanu precizează că CFR a 

intervenit în regie proprie pentru a permite circulația în condiții de siguranță pe acest sector de cale ferată și pentru 

repunerea în funcțiune a haltei Fălciu. Tronsonul nu a mai fost folosit de peste 10 ani, deși între timp stația feroviară 

fusese modernizată, precizează corespondentul RRA Alina Darie. Prin punctul de trecere a frontierei Albița din 

județul Vaslui au intrat în ultimele trei săptămâni în țară 64.000 de cetățeni ucraineni. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI  - 17 martie, ora 18:01) /rpatulea/ilapadat 

RRA: Precizări ale Inspectoratului General pentru Imigrări 

RADOR (17 martie) - Cetățenii ucraineni intrați legal pe teritoriul României și care nu solicită o formă de 

protecție pot fi încadrați în muncă, fără aviz de angajare, amintește Inspectoratul General pentru Imigrări. De 

asemenea, ei pot solicita prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă și eliberarea unui permis unic, fără 

obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere pentru angajare în muncă. Dreptul de ședere se poate prelungi 

pentru perioade succesive de un an, în situația în care sunt menținute condițiile care au stat la baza acordării 

dreptului de muncă inițial, mai precizează Inspectoratul General pentru Imigrări. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 17 martie, ora 22:08) /avladucu 

INTERFAX: Canada a interzis furnizorilor de servicii să distribuie canalele de știri rusești RT și 

RT France 

RADOR (17 martie) - Canada a interzis oficial furnizorilor de servicii să distribuie canalele de știri rusești 

RT (fostul Russia Today) și RT France. Autoritatea de reglementare canadiană, Comisia de radio-televiziune și 

telecomunicații din Canada (CRTC) a interzis difuzarea pe teritoriul țării a posturilor TV RT și RT France TV, 

finanțate de Guvernul rus, transmite CBC. CRTC a explicat că ambele posturi de televiziune sunt excluse din lista 

resurselor străine care au voie să-și difuzeze programele în Canada. Drept motiv invocat pentru o astfel de măsură, 

este indicată ''nerespectarea programelor, cu standardele''. Pe la începutul lunii martie 2022, autoritatea de 

reglementare din Canada a avertizat că este dispusă să ia o astfel de decizie. (www.interfax.ru - 17 martie) 

/vdraguta/sdm2 

 

18 Martie (Vineri) 

XXVI. 1 Perspectiva politică 

REUTERS: Lavrov susține că Rusia este un mic jucător în războiul global al informațiilor 

RADOR (18 martie) - Serghei Lavrov a afirmat că Rusia este un mic jucător în războiul global al 

informațiilor. SUA, Marea Britanie și europenii domină, a afirmat el, adăugând că nu există presă independentă în 

Occident. (REUTERS - 18 martie, ora 11:12) /aionita/cpodea 
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REUTERS: Obiectivul nostru este de a elimina orice amenințare la adresa Rusiei de pe pământul 

ucrainean 

RADOR (18 martie) - Serghei Lavrov a afirmat că obiectivul Rusiei este de a elimina orice amenințare la 

adresa Rusiei de pe pământul ucrainean. (REUTERS - 18 martie, ora 11:12) /aionita/cpodea 

REUTERS: Kremlinul acuză Ucraina că încearcă să tergiverseze negocierile de pace 

RADOR (18 martie) - Kremlinul a acuzat vineri Ucraina că încearcă să tergiverseze discuțiile de pace, 

afirmând că delegația Rusiei a demonstrat disponibilitatea de a lucra mai rapid decât partea ucraineană. Purtătorul 

de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat de asemenea caracterizarea făcută de președintele Biden 

președintelui rus, Vladimir Putin, drept "insultă personală". El a afirmat că remarcile lui Biden au fost alimentate 

de iritare, oboseală și uitare. (REUTERS - 18 martie, ora 11:42) /aionita/gpodea 

TASS: Lavrov a declarat că India, China, Brazilia și alte țări nu vor dansa după cum le vor cânta 

SUA (interviu acordat postului tv RT) 

RADOR (18 martie) - Ministrul rus de externe a declarat că există jucători care nu vor fi niciodată de acord 

cu existența unui 'sat global'. O serie de țări, inclusiv China, India, Brazilia, Mexic nu vor dansa după cum le vor 

cânta Statele Unite, a declarat vineri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat pentru postul 

de televiziune RT (RUSSIA TODAY).  

"Există jucători care nu vor fi niciodată de acord cu existența unui 'sat global', condus de un 'șerif' din 

America - aceștia sunt China, India, Brazilia și Mexic. Cinsider că acestea sunt țările care nu vor saluta militărește, 

dacă unchiul Sam le va spune să facă ceva!'', a declarat Lavrov. ''Trebuie spus că Rusia nu este nicidecum una 

dintre țările care ar fi gata să salute militărește'', a adăugat el. Potrivit ministrului, declarațiile venite din partea 

statelor occidentale conform cărora Rusia ar fi suferit o înfrângere la Adunarea Generală a ONU pentru că 

majoritatea țărilor au votat împotriva acțiunilor sale din Ucraina sunt înșelătoare.  

''Dacă vă uitați la numărul acelor state care au impus sancțiuni împotriva Rusiei, veți vedea că majoritatea 

celor care s-au pronunțat împotriva noastră au făcut acest lucru sub o presiune puternică și șantaj'', a spus Lavrov, 

menționând că el știe de unele amenințări concrete, inclusiv despre sancțiuni împotriva copiilor politicienilor care 

studiază în universitățile occidentale, împotriva conturilor bancare și altele.  

''Acesta este un șantaj fără precedent, o presiune fără precedent, absolut imorală'', a subliniat el. Evaluând 

ceea ce se întâmplă, Lavrov a remarcat că ''America tinde către o lume unipolară''. ''Aceasta nu va fi deloc un ''sat 

global'', ci va fi un 'sat american', poate un saloon (care este un fel de bar tipic Vestului Sălbatic, n.r.) american în 

care toată lumea dansează după cum cântă cel mai puternic'', a spus el. Ministrul de externe a continuat, susținând 

că SUA reușesc să mobilizeze forțe în jurul lor, pe baza intereselor lor, în special, forțele lumii occidentale, ceea 

ce este o dovadă certă a ''independenței'' statelor membre NATO și ale UE. (Agenția de presă TASS - 18 martie) 

/vdraguta/gpodea 

TASS: Lavrov a declarat că Zelenski mizează că Biden va fi împins către o abordare mult mai 

dură referitor la Ucraina (interviu acordat RT) 

RADOR (18 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, în interviul acordat postului tv 

RT (RUSSIA TODAY), că președintele Volodimir Zelenski mizează pe faptul că Joe Biden va fi împins spre o 

abordare mult mai dură în ceea ce privește situația din Ucraina. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, 

mizează pe faptul că politicienii americani îl vor împinge pe liderul de la Casa Albă, Joe Biden, spre un scenariu 

mult mai confruntațional în ce privește Ucraina, deși Kievul înțelege că președintele SUA nu va permite crearea 

unei zone de excludere a zborului în Ucraina, a declarat vineri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un 

interviu acordat postului de televiziune RT. 

''Ucraina '...' consideră că Biden este un politician extrem de experimentat, care înțelege că este absolut 

inacceptabil să se creeze ceva de genul unei zone de excludere a zborului sau să furnizeze aeronave Ucrainei sau 

să întreprindă orice alte măsuri, care ar apropia riscul unei confruntări deschise între NATO și Rusia', a menționat 

Lavrov, în interviul acordat postului tv RT.  
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"Dar Zelenski, de asemenea, înțelege și faptul că există și politicieni mai puțin responsabili în Statele Unite, 

care sunt incitați de lobby-ul ucrainean, care sunt ghidați de sentimentele rusofobe. Ei sunt inclusiv în Congresul 

SUA. După cum știți, ei aprobă în mod periodic câte o rezoluție de condamnare [a Federației Ruse] și de amenințare 

a Rusiei. Am impresia că Zelenski se bazează pe faptul că ei îl vor împinge pe președinte în direcția unei abordări 

mult mai confruntaționale", a spus ministrul rus de externe, în interviu. (Agenția de presă TASS - 18 martie) 

/vdraguta/gpodea 

TASS: Lavrov a calificat evenimentele din Ucraina drept o chintesență a cursului Occidentului 

către o marginalizare a Rusiei 

RADOR (18 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Europa a renunțat în proporție 

de 99% la tentativele de a-și apăra independența în fața Statelor Unite, care încearcă să readucă lumea la o ordine 

mondială unipolară. Evenimentele din Ucraina sunt chintesența cursului strategic al Occidentului spre o 

marginalizare a Rusiei și o descurajare a acesteia în toate domeniile, a declarat vineri ministrul rus de externe, 

Serghei Lavrov, într-un interviu acordat postului de televiziune RT (RUSSIA TODAY).  

'Ceea ce vedem că se întâmplă în momentul de față în Ucraina este chintesența cursului strategic occidental, 

și anume: marginalizarea Rusiei, descurajarea ei, menținerea ei sub control și încercarea de a se pune capăt 

dezvoltării Rusiei și, de asemenea, de a reduce rolul Rusiei la zero în politica mondială, în economie, sport, artă, 

comerț, știință, educație', a susținut șeful diplomației ruse. 

Pentru atingerea acestor obiective, Occidentul întreprinde acum 'măsuri fără precedent', a adăugat Lavrov.  

'Una dintre tendințele fundamentale din acest moment este dorința Statelor Unite, care a devenit din ce în 

ce mai pronunțată, în ultimul timp, de a readuce lumea la o ordine mondială unipolară'', a continuat el.  

'Am impresia că Europa a încetat deja în proporție de 99% de a-și menține independența, deși președintele 

Franței, Emmanule Macron susține că autonomia strategică pentru Uniunea Europeană este obiectivul său și că el 

va lupta pentru aceasta, dar cred că nu va reuși', a adăugat Lavrov. Ministrul a atras atenția în acest sens și asupra 

Republicii Federale Germania. "Germania este deja absolut dispusă să urmeze instrucțiunile Statelor Unite", a 

subliniat el.  

"Și în cazul situației cu privire la Nord Stream 2, ne spune clar ce loc ocupă acum Germania în politica 

mondială. Statele Unite i-au convins pe europeni că știu mult mai bine decât europenii ce este necesar pentru 

securitatea și bunăstarea Europei'', a conchis ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. (Agenția de presă TASS - 

18 martie) /vdraguta/sdm2 

RADOR: Rusia nu mai are nicio iluzie de a se baza vreodată pe Occident (Lavrov) 

RADOR (18 martie) - Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat că țări precum China, India, 

Brazilia și Mexic nu vor accepta niciodată "un sat global condus de un șerif din America." În interviul acordat unui 

post de televiziune din Rusia, Lavrov a precizat că Moscova a pierdut orice iluzie de a se baza pe Occident. "Dacă 

a existat vreodată o iluzie că ne-am putea baza într-o zi pe partenerii noștri occidentali, acea iluzie nu mai există", 

a declarat Lavrov pentru televiziunea Russia Today, adăugând că Rusia va privi către Răsărit. "Acum va trebui să 

ne bazăm doar pe noi înșine și pe aliații noștri care rămân alături de noi", a spus Lavrov. "Noi nu închidem ușa 

Occidentului - ei fac acest lucru". Lavrov, ministru de externe al lui Vladimir Putin încă din 2004, a subliniat că 

reacția Occidentului la "operațiunea militară specială" a Rusiei ilustrează faptul că Vestul este dominat în totalitate 

de Statele Unite și să Uniunea Europeană este, în mare parte, neputincioasă. (BBC SERVICIUL MONDIAL, 

REUTERS - 18 martie) /mbrotacel/sdm2 

TASS: Federația Rusă va elimina amenințarea care vine dinspre Ucraina și nu se va mai baza pe 

Occident (Lavrov, interviu acordat RT) 

RADOR (18 martie) - Potrivit ministrului rus de externe, Moscova este pregătită să reia cooperarea reciproc 

avantajoasă cu partenerii occidentali, dar nu-și va mai face iluzii că se poate baza pe ei. 

''Rusia a lansat o operațiune în Ucraina pentru a eradica amenințările care există la adresa sa și va zădărnici 

toate tentativele de a înarma în continuare Kievul - transporturile suspecte de pe teritoriul ucrainean vor deveni o 

țintă legitimă pentru armata rusă'', a declarat vineri, ministrul rus de externe Serghei Lavrov, într-un interviu 

acordat RT. 
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''Moscova a zădărnicit planurile Kievului de a recâștiga controlul asupra Donbasului: Operațiunea care a 

fost lansată de Rusia a prevenit, de fapt, această amenințare și i-a împiedicat să realizeze ceea ce planificau. Un alt 

obiectiv al operațiunii este de a eradica orice amenințări venite la adresa Federației Ruse care provin de pe teritoriul 

ucrainean. 

Rusia nu va permite Occidentului să continue să pompeze arme în Ucraina - orice astfel de transporturi pe 

teritoriul ucrainean 'va deveni o țintă legitimă'. Statele occidentale nu pot transfera sisteme de apărare antirachetă 

sovietice sau rusești la Kiev (președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a solicitat anterior, în special, sisteme S-

300), deoarece acordurile privind utilizarea lor nu permit trimiterea lor în țări terțe'', a declarat ministrul rus de 

externe, Serghei Lavrov, în interviu. 

Referindu-se la viitorul relațiilor cu Kievul, Lavrov a declarat: "Noi [Rusia și Ucraina] avem o cultură 

comună, o istorie comună, o abordare comună asupra vieții, o viziune asupra lumii, tradiții în familii și societate 

comune. Sper că atunci când această situație anormală se va încheia totul va reveni treptat la cursul anterior, în 

albia firească. Dar toate acestea se vor întâmpla treptat, acest lucru nu se poate face rapid. În special, este nevoie 

de timp pentru a scăpa de consecințele influenței Occidentului asupra Ucrainei. Eforturile omologilor noștri 

occidentali, încercările lor de a face din Ucraina o țară anti-Rusia sunt întreprinse de mult timp și sunt adânc 

înrădăcinate în mentalitatea ucraineană, în special în rândul generației mai tinere, care s-a născut după prăbușirea 

Uniunii Sovietice '...' Va fi nevoie de timp pentru a scăpa de această moștenire negativă''. (Agenția de presă TASS 

- 18 martie) /vdraguta/sdm2 

TASS: Rușii decid cine ar trebui să conducă Rusia, și nu cancelarul german (Dmitri Peskov) 

RADOR (18 martie) - Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat că primordial pentru relațiile dintre 

Moscova și Berlin ar trebui să fie o Rusie fără președintele Vladimir Putin. Poporul rus este cel care decide cine 

ar trebui să conducă Federația Rusă și nu cancelarul german, Olaf Scholz, este cel care decide - le-a declarat 

jurnaliștilor Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, comentând declarația 

politicianului german despre faptul că fundamental pentru relațiile dintre Moscova și Berlin ar trebui să fie o Rusie 

fără președintele Vladimir Putin. 

''Probabil că poporul rus este cel care ar trebui să decidă cu cine ar trebui să fie Rusia și nu cancelarul 

german'', a spus Peskov. Referindu-se la modul în care o astfel de retorică afectează comunicarea dintre cei doi 

lideri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a amintit că Putin a avut vineri o convorbire telefonică cu Scholz. ''Nu 

a fost o discuție ușoară, dar a fost una strict de afaceri, între Putin și Scholz, ea a avut loc astăzi'', a spus Peskov. 

''Este evident că discuția cu greu poate fi numită una amicală ... În mod evident, o conversație dură, dar, este 

nevoie, totuși, și de astfel de contacte, pentru un schimb de informații și pentru a discuta subiecte sensibile legate 

de operațiunea specială a Federației Ruse în Ucraina'', a conchis Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al 

președintelui rus, Vladimir Putin. (Agenția de presă TASS - 18 martie) /vdraguta/sdm2 

TASS: Putin a discutat cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate despre progresul 

operațiunii speciale din Ucraina 

RADOR (18 martie) - Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Vladimir Putin, a declarat 

că președintele i-a informat detaliat pe cei care au participat vineri la reuniunea Consiliului de Securitate al 

Federației Ruse despre numeroasele sale contacte telefonice cu mai mulți lideri mondiali. Președintele rus, 

Vladimir Putin, a discutat cu membri permanenți ai Consiliului de Securitate al Rusiei, despre desfășurarea 

operațiunii speciale a Forțelor Armate Ruse în Ucraina, a anunțat vineri Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al 

președintelui rus, Vladimir Putin. ''În cadrul reuniunii s-a discutat despre situația actuală pe plan internațional, a 

fost continuat schimbul de opinii cu privire la operațiunea specială în desfășurare a Forțelor Armate Ruse în 

Ucraina'', a spus Peskov. ''Președintele i-a informat pe participanții la reuniune despre numeroasele sale contacte 

telefonice cu lideri mondiali'', a adăugat Peskov. La reuniunea de astăzi au participat premierul Mihail Mișustin, 

președintele Dumei de Stat Viaceslav Volodin, vicepreședintele Consiliului rus de Securitate Dmitri Medvedev, 

șeful Administrației de la Kremlin Anton Vaino, secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse Nikolai 

Patrușev, ministrul de interne Vladimir Kolokolțev, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, ministrul rus al 

apărării, Serghei Șoigu, șeful FSB, Aleksandr Bortnikov, și directorul Serviciului de Informații Externe, Serghei 
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Narîșkin, precum și reprezentantul special al președintele rus, responsabil de protecția mediului, ecologie și 

transport, Serghei Ivanov. (Agenția de presă TASS - 18 martie) /vdraguta/sdm2 

TASS: Federația Rusă va răspunde la toate expulzările nefondate ale diplomaților ruși (Zaharova) 

RADOR (18 martie) - Moscova va da răspunsul corespunzător la toate expulzările nefondate ale 

diplomaților ruși, a scris pe canalul Telegram purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Federației Ruse, 

Maria Zaharova. (www.tass.ru - 18 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a precizat ce presupune denazificarea Ucrainei 

RADOR (18 martie) - Ideea expulzării rușilor din Ucraina încă persistă în mintea politicienilor din această 

țară, a spus ministrul de externe, într-un interviu acordat vineri postului rus de televiziune RT (Russia Today), 

anunță Serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse. Denazificarea în Ucraina 

presupune anularea tuturor legilor care discriminează populația vorbitoare de limbă rusă, a declarat vineri ministrul 

rus de externe, Serghei Lavrov, în interviul acordat RT. 

"Evident că denazificare înseamnă și această solicitare a noastră absolută, care solicită și care înseamnă nu 

doar anularea tuturor legilor care favorizează, încurajează ideologia și practicile naziste, dar, de asemenea, însemnă 

și anularea tuturor legilor care discriminează populația vorbitoare de limbă rusă și toate drepturile populației 

vorbitoare de limbă rusă. Ei au suferit o discriminare fantastică în Ucraina, au fost extrem de insultați", a spus 

Lavrov. În cadrul discuțiilor dintre Rusia și Ucraina, care au avut loc pe 7 martie, la Belovejskaia Pușcea, a fost 

abordat inclusiv subiectul privind statutul limbii ruse, a declarat recent Leonid Sluțki, membru al delegației ruse, 

președintele Comitetului pentru afaceri externe din Duma de Stat a Rusiei, în direct la postul de televiziune Rossia-

24. "Am dus în Belarus unele propuneri concrete scrise, sistematizate, detaliate. '...' Există și aspecte politice, 

aspecte privind denazificarea și aspecte privind limba rusă", a spus el. El a mai menționat că politicienii ucraineni 

susțin expulzarea etnicilor ruși din țară. ''Ideea în sine de a expulza rușii din Ucraina încă persistă în mintea 

politicienilor acestei țări. Drept exemplu ne poate servi Oleh Tiahnibok (liderul Partidului Naționalist din Ucraina 

Svoboda - nota TASS), acesta este un partid radical. El susține necesitatea derusificării, așa cum o numește el. El 

spune că derusificarea înseamnă de fapt că etnicii ruși nu ar trebui să aibă propria lor identitate, limba sau propria 

lor istorie în Ucraina'', a declarat Lavrov. Totuși, potrivit șefului diplomației externe, pentru a înțelege mai bine 

situația actuală, este necesar să reamintim declarațiile făcute chiar de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. 

''Am mai spus că ultraradicalii au cerut expulzarea rușilor din Crimeea, iar în luna septembrie anul trecut, 

președintele Zelenski a declarat următoarele: ''Dacă considerați că sunteți rus, dacă doriți să fiți rus, dacă doriți să 

fiți prieten cu Rusia, vă rog să plecați în Rusia''. El a făcut aceste afirmații cu doar câteva luni în urmă, a conchis 

ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. (Agenția de presă TASS - 18 martie) /vdraguta/sdm2 

TASS: Putin a remarcat eroismul militarilor ruși în cursul operațiunii din Ucraina 

RADOR (18 martie) - Vorbind astăzi, la concertul-miting organizat cu ocazia Zilei reunificării Crimeei și 

Rusiei, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a remarcat înaltul nivel de unitate. El a atras atenția asupra 

modului în care acționează militarii ruși în timpul operațiunii speciale din Ucraina. "Umăr la umăr, se ajută, se 

susțin unul pe celălalt și, dacă este necesar, ca pe un frate bun, unul îl acoperă pe celălalt cu propriul corp, de 

gloanțele de pe câmpul de luptă. O asemenea unitate nu am avut de multă vreme", a declarat Putin la manifestare. 

(www.tass.ru - 18 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Putin a citat Sfânta Scriptură, vorbind despre obiectivele operațiunii speciale a Federației 

Ruse de protejare a Donbasului 

RADOR (18 martie) - Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, referindu-se la obiectivele operațiunii 

militare speciale a Rusiei, de protejare a Donbasului, a citat rânduri din Sfânta Scriptură. Șeful statului a subliniat 

importanța izbăvirii civililor de genocid și chinuri, care este și scopul operațiunii militare speciale din Ucraina. 

"Îmi vin în minte cuvintele din Sfânta Scriptură: nu este iubire mai mare, ca atunci când cineva și-ar fi dat sufletul 

pentru ai săi prieteni", a spus Putin, vorbind, astăzi, la un miting festiv și concert, cu ocazia Zilei reunificării 

Crimeei cu Rusia. "Tocmai salvarea oamenilor de la aceste suferințe, de la acest genocid, acesta este și baza, 
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principalul motiv, motiv și mobilul, și scopul operațiunii militare pe care am început-o în Donbas și în Ucraina. 

Tocmai acesta este scopul", a spus el. (www.tass.ru - 18 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Fiecare cuvânt din Constituția Federației Ruse are o imensă importanță (Putin) 

RADOR (18 martie) - Fiecare cuvânt din Constituția Federației Ruse are o imensă importanță, a declarat 

președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, vorbind astăzi, la concertul sărbătoresc de pe stadionul Lujniki, în 

cinstea Zilei reunificării Crimeei și a Rusiei. "'Suntem un popor multinațional al Federației Ruse, un popor unit de 

o soartă comună pe pământul nostru' - acestea sunt primele rânduri din Legea Fundamentală a Rusiei, Constituția, 

și fiecare cuvânt este plin de semnificație profundă", a spus Putin. Președintele a adăugat că locuitorii Crimeei s-

au condus tocmai după această idee, atunci când au mers la referendumul din 16 martie 2014. "Ei au trăit și trăiesc 

pe propriul pământ și au vrut să trăiască un destin comun cu Patria lor istorică, cu Rusia. Ei aveau dreptul deplin 

la acest lucru și și-au atins obiectivul", a menționat șeful statului și a făcut apel ca cetățenii Crimeei să fie felicitați 

cu ocazia sărbătorii lor. Crimeea și Sevastopolul trebuiau smulse din situația înjositoare în care se aflau, nefiind în 

componența Rusiei, ci a altui stat care finanța aceste teritorii, a spus Putin.  

Liderul rus a reamintit că, din 2014, țara a făcut multe pentru a "ridica" Crimeea și Sevastopolul. "Au trebuit 

făcute lucruri care nu sunt vizibile imediat, cu ochiul liber. Ele poartă un caracter fundamental: alimentarea cu 

gaze, alimentarea cu energie, serviciile comunale, reconstruirea rețelei de drumuri, construcția de drumuri noi, 

autostrăzi și noi treceri de poduri", a reamintit el. Putin a dat asigurări că autoritățile ruse știu ce trebuie făcut în 

continuare și cum, în detrimentul a ce. "Vom realiza cu siguranță toate planurile preconizate", a șeful statului rus. 

(www.tass.ru - 18 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Putin l-a citat pe amiralul Ușakov când a vorbit de operațiunea militară din Ucraina 

RADOR (18 martie) - Președintele Rusiei l-a citat pe amiralul Fiodor Ușakov (1745 - 1817), când a vorbit 

de operațiunea militară specială din Ucraina. Putin a remarcat la concertul-miting de pe stadionul Lujniki că 

începerea operațiunii militare speciale din Ucraina coincide cu ziua de naștere a conducătorului militar al Rusiei, 

Fiodor Ușakov, "care în întreaga sa strălucită carieră militară nu a pierdut nicio bătălie". Cândva Ușakov spusese: 

"aceste furtuni vor fi spre gloria Rusiei", a spus Putin și a adăugat: "Așa a fost atunci, așa este astăzi și așa va fi 

întotdeauna". Președintele le-a mulțumit participanților la concertul-miting și, în aplauzele și scandarile "Rusia! 

Rusia!" a părăsit Marea arenă sportivă Lujniki. (www.tass.ru - 18 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Moscova și Kievul și-au apropiat la maxim pozițiile în ceea ce privește statutul neutru al 

Ucrainei (Medinski) 

RADOR (18 martie) - Statutul neutru al Ucrainei și neaderarea ei la NATO sunt temele în legătură cu care 

Moscova și Kievul și-au apropiat la maximum pozițiile la negocieri, a declarat, astăzi, jurnaliștilor șeful delegației 

Rusiei la negocierile cu Ucraina, consilierul prezidențial Vladimir Medinski. Acesta a remarcat că în aceste două 

puncte există nuanțe care au legătură cu garanțiile de securitate pentru Ucraina. "Nuanțele legate de ce garanții de 

securitate obține Ucraina suplimentar la cele existente, în cazul unei renunțări la intrarea în blocul NATO", a 

explicat Medinski. (www.tass.ru - 18 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Faptele vorbesc de implicarea SUA în administrarea laboratoarelor biologice din Ucraina 

(Nebenzia) 

RADOR (18 martie) - SUA susțin că nu au fost implicate în gestionarea laboratoarelor biologice din 

Ucraina, dar faptele arată contrariul, a declarat, astăzi, reprezentantul permanent al Federației Ruse la ONU, Vasili 

Nebenzia, la ședința Consiliului de Securitate al ONU. El a arătat că Ministerul rus al Apărării studiază materialele 

primite de la angajații laboratoarelor biologice ucrainene, cu privire la realizarea programelor biologice militare 

ale SUA și ale aliaților lor din NATO, pe teritoriul Ucrainei. "Din documente rezultă că colegii americani au ajutat 

Ministerul Apărării din Ucraina, și nu cum au afirmat ei, că au ajutat Ministerul Sănătății. Suma totală a finanțării 

a fost de 32 de milioane de dolari", a spus diplomatul rus. Consecințele invențiilor făcute de SUA în laboratoarele 

biologice din Ucraina ar putea umbri pandemia. "Există alte și alte dovezi ale faptului că în centrul Europei 

Centrale s-a desfășurat până în ultimul moment o activitate militaro-biologică periculoasă, ale cărei consecințe ar 
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putea depăși în orice moment frontierele acestei țări și chiar regiuni", a remarcat Nebenzia. Amploarea victimelor, 

inclusiv în rândul populației țărilor europene, în acest caz, este dificil chiar să ne-o imaginăm. Este posibil ca chiar 

și epidemia de coronavirus să se estompeze pe fundalul ei". (www.tass.ru - 18 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Problema denazificării Ucrainei este importantă pentru toți cei care prețuiesc rezultatele 

celui de-Al Doilea Război Mondial (Medinski) 

RADOR (18 martie) - Partea rusă va continua să sublinieze importanța denazificării Ucrainei, această 

problemă este importantă pentru toți cei care consideră rezultatele celui de-Al Doilea Război Mondial că sunt baza 

ordinii mondiale moderne, a declarat astăzi, jurnaliștilor, șeful delegației Rusiei la negocierile cu Ucraina, 

consilierul prezidențial Vladimir Medinski. "Cred că la această problemă vom reveni din nou și din nou", a spus 

oficialul rus. După cum a afirmat Medinski, la negocierile pe această temă se configurează o situație "destul de 

ciudată", deoarece reprezentanții delegației ucrainene consideră că "în Ucraina nu există niciun fel de formațiuni 

naziste și, în general, nu este un subiect pentru Ucraina modernă". (www.tass.ru - 18 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Putin și Macron au discutat despre stadiul negocierilor ruso-ucrainene 

RADOR (18 martie) - Președinții Federației Ruse și Franței, Vladimir Putin și, respectiv, Emmanuel 

Macron, au analizat, în cursul unei convorbiri telefonice avute astăzi, stadiul negocierilor dintre Moscova și Kiev. 

Totodată, liderul rus a prezentat abordările de principiu pentru elaborarea posibilelor înțelegeri, transmite serviciul 

de presă al Kremlinului. 

Cei doi lideri au convenit să rămână în legătură, a mai comunicat sursa. (www.tass.ru - 18 martie) 

/snicolau/sdm2 

REUTERS: Există progrese pe tema demilitarizării țării, dar nu și în privința cererii Moscovei de 

"denazificare" a Ucrainei (Vladimir Medinski) 

RADOR (18 martie) - Principalul negociatorul al Rusiei în discuțiile cu Ucraina a declarat vineri că se 

înregistrează progrese pe tema demilitarizării țării, dar nu și în privința cererii Moscovei de "denazificare" a 

vecinului său. La douăzeci și două de zile după ce Rusia a invadat Ucraina și după o serie de discuții în persoană 

și prin videoconferință, Vladimir Medinski a spus că cele două țări sunt "la jumătatea drumului" cu privire la 

chestiunea adoptării Ucrainei a unui statut neutru. "În privința denazificării, situația este destul de ciudată, deoarece 

colegii noștri ucraineni, aflați la cealaltă parte a mesei, consideră că nu există formațiuni naziste în Ucraina și 

aceasta nu este o problemă în Ucraina modernă", a menționat negociatorul rus. Rusia a invadat Ucraina la 24 

februarie, în ceea ce președintele Vladimir Putin a numit o operațiune specială, pentru a reduce capacitățile militare 

ale vecinului său din sud și pentru a înlătura persoanele pe care le-a numit naționaliști periculoși. Ucraina și 

Occidentul resping obiectivele sale declarate de demilitarizare și "denazificare a țării", drept pretext pentru un 

război ales împotriva unei țări cu un președinte evreu ales în mod democratic, Volodimir Zelenski. Vladimir 

Medinski a precizat că Rusia va continua să ridice această problemă în cadrul discuțiilor, menționând că Ucraina 

găzduiește "formațiuni militare naziste permise" cu propriul simbolism, pregătire și ideologie. "Cred că vom reveni 

cu siguranță la această întrebare din nou și din nou", a precizat Medinski. Liderul ucrainean a spus că Rusia este 

cea care se comportă ca naziștii, vizitând distrugerea orașelor ucrainene într-un război care a ucis mii de oameni 

și a forțat milioane de oameni să-și părăsească casele. "Acesta este chiar un comportament pur nazist. Nici măcar 

nu pot califica acest lucru în altă manieră", a transmis Zelenski unui grup de evrei americani, săptămâna trecută. 

(REUTERS - 18 martie) /cstoica/sdm2 

BBC: Președintele Rusiei a marcat aniversarea anexării Crimeii pe stadionul din Moscova 

RADOR (18 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus miilor de persoane adunate pe stadionul 

din Moscova că soldații ruși luptă eroic în Ucraina, luptă umăr la umăr pentru a salva de genocid persoanele 

vorbitoare de rusă. Mulțimile cu drapele în mâini au răspuns scandând sloganuri naționale. ”Rusia, Rusia!” se 

strigă la microfon, mulțimile aplaudă, dar mulți dintre cei cu care am vorbit aici ne-au spus că fie au fost obligați 

de patronii lor să vină pe stadion, fie, în cazul studenților, au fost obligați de profesori să vină. Alții au primit pur 

și simplu o zi liberă pentru că au venit pe stadion. Unii au pretins că nici nu știau că va fi un eveniment care sprijină 
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asaltul trupelor ruse în Ucraina. A fost un eveniment cu o mare punere în scenă, un eveniment conceput pentru 

camerele de televiziune, menit să arate că liderul de la Kremlin se bucură de sprijinul poporului său", relatează 

corespondenții BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 18 martie, ora 20:00) /mbaciu/ilapadat 

RRA: Negocieri Moscova - Kiev 

RADOR (18 martie) - Moscova și Kievul și-au apropiat la maximul posibil pozițiile în ceea ce privește 

statutul de neutralitate al Ucrainei și renunțarea de a mai adera la NATO și se află la jumătate de drum în ceea ce 

privește demilitarizarea. Potrivit corespondentului RRA la Moscova, declarația a fost făcută vineri de negociatorul 

șef al delegației ruse, Vladimir Medinski. El a adăugat, însă că sunt în discuție unele nuanțe legate de ce fel de 

garanții de securitate va primi Ucraina în plus față de cele existente, în cazul în care Kievul acceptă să nu mai 

adere la NATO. În ceea ce privește alte aspecte ale negocierilor, între care convenirea încetării focului sau în 

privința a ceea ce Moscova numește denazificare și demilitarizare mai este nevoie de muncă, a mai spus 

negociatorul rus Medinski. El a subliniat că o întâlnire personală Putin-Zelenski ar avea sens doar după ce textul 

unui acord va fi aprobat de ambele părți începând de la miniștri de externe și până la guverne. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 18 martie, ora 21:02) /lcoman/ilapadat 

TASS: Premierii rus și belarus, Mișustin și Golovcenko, au discutat despre intensificarea 

colaborării țărilor în condițiile sancțiunilor 

RADOR (18 martie) - Prim-ministrul Federației Ruse, Mihail Mișustin, l-a informat vineri pe omologul său 

belarus, Roman Golovcenko, despre măsurile adoptate de Guvernul Federației Ruse în ceea ce privește 

intensificarea colaborării reciproce în Statul Unional Rusia - Belarus în condițiile sancțiunilor introduse de țările 

neprietene, se spune vineri în comunicatul serviciului de presă al Cabinetului de Miniștri al Federației Ruse. Cei 

doi șefi de guvern au discutat, de asemenea, aspecte privind dezvoltarea colaborării economico-comerciale în 

diferite domenii, stadiul realizării proiectelor comune, în scopul consolidării securității economice și suveranității 

tehnologice a Statului Unional. A fost, de asemenea, analizată colaborarea în ceea ce privește integrarea în Uniunea 

Economică Euro-Asiatică. După cum informează Tass, discuțiile au avu loc în continuarea convorbirilor avute pe 

14 martie a.c. (www.tass.ru - 18 martie) /snicolau/ilapadat 

RBC: Emmanuel Macron nu exclude să efectueze o vizită la Kiev, dar vizita nu ar trebui să fie 

"inutilă" 

RADOR (18 martie) - Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat că ar putea efectua o vizită în 

Ucraina pentru a se întâlni cu președintele, Volodimir Zelenski. După cum a subliniat președintele francez, 

principala condiție pentru această vizită este ca ea să nu fie 'inutilă', relatează RBC-Ucraina, cu referire la 

''Noticiasaominuto''. "Atunci când am fost la Moscova și la Kiev, în luna februarie, am fost pentru că am crezut că 

am o 'carte' de jucat și că mai exista o posibilitate. Continuu să fac asta, discutând de mai multe ori cu președintele 

Zelenski, cu care voi vorbi în câteva ore, dar până nu se va cristaliza ceva palpabil (în negocierile cu Federația 

Rusă - n.red.), ar fi inutil (să merg la Kiev - n.red.)", a spus el. Amintim că joi urmau să aibă loc discuțiile telefonice 

dintre Macron și Zelenski, dintre Macron și Putin. Prim-miniștrii a trei țări europene au vizitat Kievul, zilele 

trecute. Printre aceștia a fost și șeful guvernului polonez, Mateusz Morawiecki. (www.rbc.ua - 17 martie, ora 

21:29) /vdraguta/cpodea 

RBC: Inamicul rus încearcă să desfășoare acțiuni demonstrative în Marea Neagră (Statul Major 

al Forțelor Armate ale Ucrainei) 

RADOR (18 martie) - Inamicul rus încearcă să desfășoare acțiuni demonstrative în Marea Neagră, a anunțat 

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat 

că pierderile înregistrate de Rusia în războiul din Ucraina se ridică la aproximativ 14.000 de morți din rândul 

militarilor și peste 100 de elicoptere distruse. (www.rbc.ua - 18 martie) /vdraguta/lalexandrescu 
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REUTERS: Cel puțin trei explozii au fost auzite vineri dimineața în orașul Lvov, transmite postul 

TV Ukraine 24 

RADOR (18 martie) - Cel puțin trei explozii au fost auzite vineri dimineața în orașul Lviv din vestul 

Ucrainei, a transmis postul de televiziune Ukraine 24 pe platforma Telegram. Ukraine 24 a postat o scurtă 

înregistrare video care surprinde o coloană de fum ce poate fi văzută la orizont. (REUTERS - 18 martie) 

/cstoica/cpodea 

EVROPEISKA PRAVDA: Convorbire telefonică Volodimir Zelenski - Emmanuel Macron 

RADOR (18 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că a avut, joi seară, o 

convorbire la telefon cu omologul său francez, Emmanuel Macron, despre sprijinul suplimentar pentru Ucraina și 

negocierile pentru încheierea războiului. "Am discutat despre sprijinul pentru ucraineni în lupta împotriva 

agresiunii ruse, în special în domeniul militar. O atenție separată a fost acordată continuării dialogului pașnic. 

Trebuie să consolidăm coaliția anti-război" - a scris Zelenski pe Twitter. Evropeiska Pravda amintește că, în ultima 

lună, Emmanuel Macron a avut 12 conversații cu președintele rus, Vladimir Putin, ultima fiind pe 12 martie, în 

timpul unui apel comun cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei. Macron a afirmat că va încerca în continuare să 

discute cu președintele rus, în pofida faptului că nu a reușit să-l influențeze în conversațiile anterioare. Pe 17 

martie, într-un discurs la un eveniment de campanie la Paris, președintele Franței a declarat că țara ar trebui să fie 

pregătită pentru un război de mare intensitate, care ar putea lovi continentul european. 

(www.eurointegration.com.ua - 18 martie) /sdan/gpodea 

RBC: Ambasadorul ucrainean în SUA, despre furnizarea de arme către Ucraina 

RADOR (18 martie) - Ambasadorul ucrainean la Washington, Oksana Markarova, a vorbit pentru postul 

"Vocea Americii" despre intervalul minim dintre adoptarea unei decizii privind furnizarea de arme de către partea 

americană și livrarea efectivă a acestora către Ucraina. Potrivit diplomatului, "în momentul în care decizia devine 

publică, unele dintre arme trec deja granița". "Nu voi dezvălui acele lucruri pe care inamicul nostru nu trebuie să 

le știe. Dar când anumite decizii sunt adoptate și devin publice, în acel moment, unele lucruri trec deja frontiera. 

Prin urmare, acesta este, de fapt, un proces paralel" - a explicat ambasadoarea. (www.rbc.ua - 18 martie) 

/sdan/schelaru 

RBC: Serhi Kislița l-a întrebat la ONU pe ambasadorul rus dacă nu vede fețele și ochii femeilor și 

copiilor ucraineni uciși de militarii ruși 

RADOR (18 martie) - La reuniunea de joi a Consiliului de Securitate al ONU, reprezentantul permanent al 

Ucrainei la ONU, Serhi Kislița, i-a adresat omologului său rus întrebarea dacă acesta nu vede fețele și ochii 

femeilor, bătrânilor și copiilor ucraineni uciși de militarii ruși, relatează RBC-Ucraina care citează CNN. "Dacă 

da, atunci putem examina cum să sponsorizăm o decizie care să vă ajute să faceți față stresului traumatic cauzat 

de crimă. Dar acum dați dovadă de politețe și încetați cu manipularea revoltătoare, strigătoare la cer, de la Consiliul 

de Securitate. Este indecent", i-a spus reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Serhi Kislița. Reprezentantul 

permanent al Ucrainei la ONU, Vasili Nebenzia nu a oferit un răspuns la aceasta replică, în timpul ședinței de joi 

a Consiliului de Securitate. La întâlnirea cu jurnaliștii, Nebenzia a declarat că nu a discutat cu Serhi Kislița. În 

același timp, el a reiterat afirmațiile Kremlinului cu privire la presupusele crime comise la adresa copiilor în 

regiunea ucraineană Donețk, ocupată de ruși. Kislița a discutat cu reprezentanți presei, după reuniune, susținând 

că situația din Ucraina nu s-a îmbunătățit. "Nu, nu există nicio îmbunătățire. Acțiunile Federației Ruse continuă să 

fie extrem de feroce, atrocități au loc în fiecare zi, din păcate", a conchis el. Consiliul Local Mariupol a declarat 

că, de la începutul invaziei trupelor ruse și până în momentul de față, în orașul blocat, numărul victimelor în rândul 

civililor a depășit 2.300 de morți. (www.rbc.ua - 18 martie) /vdraguta/cpodea 

UNIAN: Zelenski, dispus să aibă o întâlnire cu Putin "chiar și astăzi" 

RADOR (18 martie) - Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a declarat că președintele Volodimir 

Zelenski este dispus să aibă o întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, "chiar și astăzi", subliniind că poziția 

liderului de la Kiev este foarte clară. Totodată, Kuleba a afirmat că, la întâlnirile delegațiilor Ucrainei și Rusiei, 
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există o serie de probleme, pe care negociatorii nu le pot rezolva singuri. "Pot să stea încă 25 de ore pe zi, să se 

uite unul la altul, să spună câte ceva, dar, pur și simplu, nu au mandat să rezolve toate problemele. Prin urmare, 

acum ar fi utilă o altă logică. Adică negociatorii să se întâlnească, să cadă de acord asupra parametrilor cheie, să 

se așeze și să le dea o anumită formă" - a explicat ministrul, într-un interviu pentru Ukrainska Pravda. "Atât timp 

cât acest lucru nu se întâmplă, noi continuăm să ne facem treaba, adică să facem totul pentru ca poziția Ucrainei 

la negocieri să fie cât mai puternică. În acest scop, după cum am mai afirmat, Forțele Armate și toate forțele de 

apărare ucrainene provoacă pagube inamicului, diplomații organizează sancțiuni suplimentare și, împreună cu 

Ministerul Apărării, lucrează pentru a furniza armele necesare consolidării capacităților noastre de apărare" - a 

adăugat Dmitro Kuleba. Ministrul a fost întrebat și despre locul unei eventuale întâlniri între Zelenski și 

președintele statului ocupant, Vladimir Putin. "Există deja o concurență, o competiție între diferite țări pentru a 

găzdui această întâlnire. Pot spune că această competiție pentru dreptul de a găzdui o întâlnire Zelenski-Putin este 

mai acerbă decât cea pentru găzduirea Jocurilor Olimpice" - a răspuns Dmitro Kuleba. (www.unian.net - 18 martie) 

/sdan/gpodea 

KORRESPONDENT: Reacție de la Kiev după ce Olaf Scholz a declarat că rușii nu sunt vinovați 

pentru războiul din Ucraina 

RADOR (18 martie) - Mihailo Podoliak, consilier al șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev, i-a răspuns 

cancelarului german, Olaf Scholz, care a declarat că este inacceptabil ca oamenii plecați din Rusia să fie insultați 

sau supuși agresiunilor fizice "din cauza războiului lui Putin". În replică, reprezentantul Președinției Ucrainei a 

scris pe Twitter că cei mai mulți dintre cetățenii Federației Ruse susțin războiul din Ucraina. "Este complet 

inacceptabil când oameni plecați din Rusia sunt insultați sau supuși unor atacuri fizice. Pentru că acesta este 

războiul lui Putin. El singur este responsabil pentru asta" - a scris cancelarul pe Twitter. Potrivit lui Podoliak, Olaf 

Scholz își justifică, astfel, indecizia. "Cancelarul Olaf Scholz, căutând să-și justifice nehotărârea, propune o 

diferențiere între rușii obișnuiți și Putin ca autor al războiului. În Europa, aceasta poate deveni o tendință falsă, 

pentru că, oficial, 71% dintre ruși susțin în mod categoric războiul împotriva Ucrainei și masacrele comise 

împotriva cetățenilor noștri. Țineți cont de asta" - a scris pe Twitter consilierul Podoliak. (www.korrespondent.net 

- 18 martie) /sdan/schelaru 

RBC: "Sângele va continua să curgă în valuri" - un consilier de la Kiev acuză că Europa nu a tras 

concluziile necesare în privința Rusiei 

RADOR (18 martie) - Mihailo Podoliak, consilier al șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev, susține că, 

deocamdată, Europa nu a tras concluziile necesare cu privire la Rusia. Prin urmare, consilierul a avertizat că vor 

continua să curgă valuri de sânge. În același timp, Podoliak a menționat că președintele francez, Emmanuel 

Macron, vorbește deja în mod direct despre posibilitatea unui "mare război" în interiorul Europei. "Și ce? Nu-i 

nimic... Companiile europene sunt reticente să părăsească Rusia. Băncile mondiale caută modalități de a rămâne 

în rezervele rusești. Și oamenii de afaceri germani vor să pretindă că nu se întâmplă nimic" - a scris Podoliak pe 

Telegram. Potrivit consilierului, în acest sens, cancelarul german, Olaf Scholz, încearcă să-și justifice indecizia, 

propunând ca rușii de rând să nu fie asociați cu Vladimir Putin ca autor al războiului. "Este ca și cum nu ar fi deloc 

același lucru. De parcă gruparea de 200.000 de soldați ruși care deschid focul în direct asupra civililor din Ucraina 

nu ar fi cetățeni ai Rusiei, iar familiile lor nu ar locui acolo..." - a remarcat consilierul. Acesta a amintit încă o dată 

că, oficial, 71% dintre ruși susțin războiul împotriva Ucrainei. "Din păcate, se pare că, în Europa, aceasta se poate 

dovedi a fi o tendință extrem de falsă și dăunătoare. Lobbyiștii proruși, de asemenea, vor lucra în mod activ. Dar 

trebuie să vă amintiți bine principalul lucru: oficial, 71% (conform datelor actualizate chiar astăzi sunt 86,4%) 

dintre ruși susțin categoric războiul împotriva Ucrainei și masacrele împotriva cetățenilor noștri" - a subliniat 

Podoliak. RBC amintește că Olaf Scholz, cancelarul federal german, a declarat, joi, că rușii nu sunt responsabili 

pentru faptul că Putin a declanșat un război împotriva Ucrainei. Totodată, cancelarul a condamnat cazurile de 

agresiune fizică împotriva cetățenilor ruși. (www.rbc.ua - 18 martie) /sdan/schelaru 
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RBC: Dmitro Kuleba, despre încheierea războiului din Ucraina: Există două finaluri, dintre care 

al doilea este mai realist 

RADOR (18 martie) - Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, preconizează că există două opțiuni 

pentru încheierea războiului. În opinia sa, un acord de pace între Ucraina și Rusia este un final mai realist. "Nu 

este nevoie să facem nicio dramă, dar trebuie să ne amintim cu toții că orice război are două finaluri. Primul final 

este înfrângerea totală necondiționată a uneia dintre părți. Aceasta este ceea ce rușii au vrut să ne impună încă de 

la început, propunând un astfel de document. Al doilea final - o înțelegere. Un acord înseamnă o căutare și o fixare 

a soluțiilor reciproc acceptabile" - a explicat Kuleba, într-un interviu acordat ziarului Ukrainska Pravda. Cu toate 

acestea, ministrul de externe ucrainean a menționat că prima variantă nu trebuie respinsă, întrucât acordul de pace 

trebuie să fie în folosul Ucrainei. "Prin urmare, din punctul de vedere al Ucrainei, nu din punctul de vedere al 

Rusiei, trebuie să înțelegem clar și cumpătat că fie trebuie să ne concentrăm până la capăt asupra războiului, în 

urma căruia vom învinge Rusia total și necondiționat, fie trebuie să existe un acord care să conțină condiții 

favorabile pentru Ucraina. Cred că a doua variantă este, totuși, realistă" - a adăugat ministrul. (www.rbc.ua - 18 

martie) /sdan/gpodea 

REUTERS: Ministrul de externe al Ucrainei a discutat cu șeful diplomației europene despre noi 

sancțiuni împotriva Rusiei 

RADOR (18 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat vineri că a discutat cu 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Josep Borell, despre un nou pachet 

de sancțiuni împotriva Rusiei, legat de războiul din Ucraina. "Am discutat pregătirea celui de-al cincilea pachet de 

sancțiuni împotriva Rusiei. Presiunea va crește atât cât va fi nevoie pentru a opri barbarismul Rusiei. Am discutat 

de asemenea despre protecția și ajutorul acordate ucrainenilor care au fugit de bombele rusești în UE", a scris el 

pe Twitter. (REUTERS - 18 martie, ora 12:06) /aionita/gpodea 

REUTERS: Papa descrie războiul din Ucraina ca un "abuz pervers de putere" 

RADOR (18 martie) - Papa Francisc a descris vineri războiul din Ucraina ca un "abuz pervers de putere" 

pornit pentru interesele celor care au condamnat oameni fără apărare la violență brutală. De când a început 

războiul, Papa nu a folosit cuvântul "Rusia" în acuzele sale, dar a folosit expresii ca "agresiune armată 

inacceptabilă" pentru a își transmite mesajul. Cele mai recente remarci ale sale au venit într-un mesaj transmis în 

cadrul unei conferințe a bisericii Catolicii de la Bratislava, capitala Slovaciei. (REUTERS - 18 martie, ora 12:12) 

/aionita/gpodea 

RBC: Dmitro Kuleba, despre principiile cheie ale modelului de securitate "ucrainean" 

RADOR (18 martie) - Ministrul de externe de la Kiev, Dmitro Kuleba, a vorbit despre principiile cheie ale 

modelului de securitate "ucrainean" - scrie RBC. Într-un interviu pentru Ukrainska Pravda, ministrul a subliniat că 

este important ca Ucraina să consolideze inviolabilitatea integrității sale teritoriale. Potrivit lui Kuleba, grupul de 

negociere și experții studiază experiențele mai multor state în ceea ce privește garanțiile de securitate. În opinia 

diplomatului, Ucraina are nevoie de un nou scenariu. "Căutăm modelul nostru optim, iar acest model se bazează 

pe două principii cheie. Primul principiu este inviolabilitatea integrității teritoriale a Ucrainei. Din punct de vedere 

juridic, acesta nu este supus negocierilor. Iar al doilea principiu - garanții stricte de securitate" - a explicat Dmitro 

Kuleba. (www.rbc.ua - 18 martie) /sdan/gpodea 

RBC: Rusia avertizează, din nou, că va distruge transporturile de armament către Ucraina 

RADOR (18 martie) - Federația Rusă intenționează să distrugă convoaiele cu arme trimise Ucrainei de către 

partenerii occidentali - scrie RBC, citând o declarație făcută, vineri, de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. 

"Am precizat foarte clar că orice transport care va intra pe teritoriul Ucrainei și, după cum vom considera, va 

transporta arme va deveni o țintă legitimă. Acest lucru este complet de înțeles, deoarece desfășurăm o operațiune 

care vizează eradicarea oricărei amenințări la adresa Federației Ruse" - a afirmat Lavrov. (www.rbc.ua - 18 martie) 

/sdan/schelaru 
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RADOR: "Unii vor să trăiască într-o lume simplă, în care Putin este singurul responsabil pentru 

război" (Dmitro Kuleba) 

RADOR (18 martie) - Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a scris, vineri, pe Twitter, că "unii 

vor să trăiască într-o lume simplă, în care Putin este singurul responsabil pentru război"." Realitatea este că cineva 

chiar aruncă bombe asupra orașelor ucrainene, trage în cei evacuați, formează Z-uri (litera Z a fost reperată pe mai 

multe echipamente militare rusești, n.r.) și îl susține pe Putin în sondaje. La fel ca în anii 1930, aceștia poartă 

responsabilitatea, chiar dacă sunt otrăviți de propagandă" - a scris Dmitro Kuleba. /sdan/gpodea 

REUTERS: Președintele Ucrainei afirmă că se așteaptă la progrese în privința aderării la UE în 

câteva luni 

RADOR (18 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a discutat, vineri, cu șefa 

Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, și că Ucraina se așteaptă la progrese, în lunile următoare, în 

privința solicitării sale de a adera la Uniunea Europeană. "Am avut o conversație substanțială cu președintele CE", 

a scri Zelenski pe Twitter. "Opinia CE privind cererea Ucrainei de aderare la UE va fi pregătită în câteva luni. 

Guvernul Ucrainei și CE sunt informate. Trecem la obiectivul nostru strategic comun." (REUTERS - 18 martie, 

ora 14:00) /mbrotacel/sdm2 

RBC: Kievul califică amenințările lui Putin de a folosi arme nucleare ca fiind "un fragment 

fantastic" 

RADOR (18 martie) - Mihailo Podoliak, consilier al șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev, a calificat 

drept "un mic fragment fantastic" amenințările președintelui rus, Vladimir Putin, privind folosirea armelor nucleare 

ca răspuns la "închiderea cerului" (securizarea spațiului aerian ucrainean - n.r.) deasupra Ucrainei. Potrivit lui 

Podoloak, pentru Rusia, războiul va fi de o sută de ori mai distructiv dacă se recurge la astfel de arme. "Este un 

fragment cam fantastic. Credem că vom ajunge, totuși, la un acord de pace, pentru că războiul, pentru Rusia, va fi 

de o sută de ori mai distructiv în cazul utilizării armelor nucleare. În principiu, ar exista o dorință ca politicienii 

europeni să nu mai creadă că aceasta este o 'amenințare' foarte puternică. Să ia o decizie responsabilă. Închizi cerul 

și nu mai mor civili. Ar urma un război? Bine, dar ar fi un război între armate, iar Rusia ar trebui să demonstreze 

că poate lupta" - a afirmat Podoliak, într-un interviu pentru publicația Meduza. (www.rbc.ua - 18 martie) 

/sdan/sdm2 

REUTERS: Ucraina nu va renunța la aderarea la UE ca un compromis în fața Rusiei (oficial al 

biroului prezidențial) 

RADOR (18 martie) - Ucraina nu va renunța la eforturile de a adera la Uniunea Europeană, pentru a ajunge 

la un compromis cu Rusia, în cadrul unui acord de încetare a războiului, a declarat, vineri, un oficial al cancelariei 

președintelui Volodimir Zelenski. "Categoric, acest lucru este inacceptabil. Este alegerea noastră, cererea noastră 

de a adera la Uniunea Europeană a fost înaintată, iar acum este pusă în practică", a declarat Andri Sibiha, adjunct 

al șefului Biroului Președintelui. În declarații transmise de televiziunea națională, Sibiha a precizat că negocierile 

cu Rusia continuă, dar sunt dificile. (REUTERS - 18 martie, ora 14:12) /mbrotacel/sdm2 

UKRINFORM: Ucraina și Marea Britanie sunt hotărâte să întărească împreună coaliția împotriva 

războiului - președintele Zelenski 

RADOR (18 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat din nou cu premierul Marii 

Britanii, Boris Johnson, despre lupta Ucrainei împotriva agresiunii rusești și întărirea coaliției împotriva 

războiului. Șeful statului a anunțat acest lucru într-o postare pe Twitter, transmite Ukrinform. 

”Am continuat negocierile cu premierul Marii Britanii, Boris Johnson. I-am comunicat despre lupta eroică 

a poporului ucrainean împotriva agresiunii Federației Ruse. Suntem recunoscători pentru sprijinul lor substanțial, 

inclusiv în domeniul securității. Suntem hotărâți să întărim împreună coaliția împotriva războiului și să asigurăm 

pacea în Ucraina”, a spus Zelenski. (https://www.ukrinform.ru/- 18 martie) /mpalii/sdm2 
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UKRINFORM: Zelenski se va adresa Parlamentului Japoniei pe 23 martie 

RADOR (18 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa parlamentarilor japonezi, în 

direct, miercurea viitoare. 

Din informațiile Ukrinform, cu referință la Reuters, acest lucru a fost comunicat de radiodifuzorul NHK. Se 

specifică faptul că liderul ucrainean va fi în transmisiune directă în Parlamentul japonez miercurea viitoare, la ora 

11:00, ora Kievului. (https://www.ukrinform.ru/- 18 martie) /mpalii/sdm2 

RADOR: Procurorul șef european, Laura Codruța Kövesi, a mers în Ucraina pentru a se întâni cu 

procurorul general ucrainean 

RADOR (18 martie) - Procurorul șef european, Laura Codruța Kövesi, a efectuat o vizită în Ucraina, unde 

s-a întânit cu procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, potrivit unui comunicat al Parchetului European 

(EPPO) și unui mesaj publicat de Venediktova pe Facebook. Cu această ocazie, Laura Kövesi a transmis sprijinul 

colegiului EPPO pentru colegii ucraineni: "Întreaga lume este martora suferințelor, disperării și distrugerii pe care 

războiul lansat de Federația Rusă împotriva Ucrainei le cauzează milioanelor de compatrioți ai dumneavoastră. 

Suntem copleșiți de exemplul pe care l-ați dat, de hotărârea Procuraturii ucrainene de a continua să lucreze sub 

asediu, sub bombardamente, la limita anihilării. Suntem convinși că tenacitatea și curajul dumneavoastră se vor 

dovedi de o importanță crucială după ce pacea va reveni în Ucraina. Investigațiile dumneavoastră în cazul crimelor 

de război și a crimelor împotriva umanității comise în Ucraina vor fi esențiale în punerea în mișcare a roților 

justiției internaționale, precum și pentru a permite începerea unui proces de vindecare a națiunilor ucraineană și 

rusă", a spus Kovesi. În timpul vizitei sale, a fost semnat un mecanism de lucru ce stabilește bazele unei cooperări 

strânse pentru protejarea intereselor financiare ale UE și ale Ucrainei, prin intermediul unor investigații și urmăriri 

penale eficiente și pentru a aduce în fața justiției, fără întârzieri nejustificate, toți suspecții acuzați de infracțiuni 

împotriva bugetului UE. Totodată, prin acest document, Ucraina recunoaște EPPO ca autoritate competentă. La 

rândul său, procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a precizat vizita Laurei Kövesi, afirmând, într-un 

mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că aceasta este "primul oficial european care a vizitat țara noastră în 

această perioadă dificilă de război". "Am primit un sprijin de netăgăduit din partea Laurei Kövesi și sunt sigură 

că, împreună, vom avea succes. Din prima zi, ea ne-a oferit sprijin și un efort comun de a opri agresiunea rusă. 

Procurorul șef al UE crede sincer că Ucraina este acum fortăreața Europei. Astăzi am semnat și un mecanism de 

lucru privind cooperarea dintre Biroul Procurorului General și Parchetul European (EPPO). Ucraina este prima 

țară căreia Parchetul UE i-a înaintat un astfel de document. Procurorul șef al Uniunii Europene a adus, de 

asemenea, o scrisoare de sprijin pentru procurorii ucraineni, din partea colegilor din EPPO. Frontul nostru legal se 

extinde, iar acest lucru înseamnă că victoria justiției este inevitabilă", a scris Irina Venediktova, pe Facebook, 

vineri, 18 martie. (https://www.eppo.europa.eu, https://www.facebook.com/VenediktovaIryna) /mbrotacel/sdm2 

REUTERS: Poziția Ucrainei este neschimbată și dorește o încetare a focului, declară negociatorul 

ucrainean Mihailo Podoliak 

RADOR (18 martie) - Negociatorul Ucrainei la convorbirile de vineri cu Rusia a declarat că poziția Ucrainei 

este neschimbată și că dorește ca negocierile de pace să ducă la o încetare a focului, la retragerea trupelor ruse și 

la garanții de securitate. "Declarațiile părții ruse sunt doar pozițiile lor de solicitare. Toate declarațiile sunt menite, 

printre altele, să provoace tensiuni în mass-media. Pozițiile noastre sunt neschimbate. Încetarea focului, retragerea 

trupelor, garanții puternice de securitate cu formule concrete", a anunțat pe platforma Twitter negociatorul 

ucrainean Mihailo Podoliak. (REUTERS - 18 martie) /cstoica/sdm2 

RBC: Membru al delegației ucrainene la negocierile cu Rusia: "Pozițiile noastre rămân 

neschimbate" 

RADOR (18 martie) - Mihailo Podoliak, consilier în cancelaria prezidențială și membru al delegației 

ucrainene la discuțiile cu Rusia, a declarat partea ucraineană nu renunță la pozițiile sale în procesul de negociere 

cu reprezentanții ruși. Potrivit lui Podoliak, declarațiile reprezentanților ruși despre negocierile cu Ucraina reflectă 

doar cererile părții ruse și sunt menite să provoace tensiuni în mass-media. "Pozițiile noastre sunt neschimbate: 

încetarea focului, retragerea trupelor și garanții stricte de securitate cu formule specifice" - a scris consilierul pe 
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Telegram. RBC amintește că șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, a făcut, vineri, o serie de declarații cu 

privire la cursul discuțiilor. Acesta a anunțat o presupusă "apropiere de poziții" cu privire la "statutul neutru" al 

Ucrainei, precum și nuanțe privind garanțiile de securitate ale Ucrainei. (www.rbc.ua - 18 martie) /sdan/sdm2 

ROSBALT: Emmanuel Macron și-a exprimat îngrijorarea cu privire la situația din Mariupol în 

cadrul convorbirii purtate cu Vladimir Putin 

RADOR (18 martie) - În cursul convorbirii de o oră și zece minute pe care președinții Federației Ruse și 

Franței, Vladimir Putin și respectiv Emmanuel Macron, au avut-o astăzi, în principal cei doi au analizat stadiul 

negocierilor dintre Moscova și Kiev. După cum a informat postul de televiziune BFMTV, citând Palatul Elysee, 

Macron și-a exprimat extrema îngrijorare cu privire la situația din Mariupol și a cerut din nou încetarea imediată 

a focului în Ucraina. (www.rosbalt.ru - 18 martie) /snicolau/ilapadat 

UKRAINSKA PRAVDA: Șeful legislativului de la Kiev admite o modificare a Constituției în 

privința aderării Ucrainei la NATO 

RADOR (18 martie) - Președintele Parlamentului de la Kiev, Ruslan Stefanciuk, a admis posibilitatea 

modificării Constituției Ucrainei în ceea ce privește integrarea euroatlantică a țării, pe fondul negocierilor cu Rusia 

pentru încheierea războiului. "Întrucât calea spre integrarea euroatlantică este prevăzută în Constituția Ucrainei, 

avem un nivel foarte ridicat de legitimitate în această chestiune. Prin urmare, ne vom uita pe ce cale vor merge 

negociatorii și, apoi, vom căuta un model care să nu contravină Constituției, fie vom schimba Constituția la acest 

capitol (aderarea la NATO, n.r.)" - a explicat șeful legislativului ucrainean. Oficialul a subliniat că este important 

pentru Ucraina ca, "pe baza rezultatelor acestor înțelegeri, în primul rând să restabilim securitatea și să primim 

garanții pentru securitatea funcționării statului nostru". "Prin urmare, vom aștepta să vedem ce formulă va fi 

stabilită în procesul de negociere și, bineînțeles, ne vom alătura discuției" - a adăugat Ruslan Stefanciuk. Amintim 

că șeful delegației ruse la negocierile cu Ucraina, Vladimir Medinski, a declarat, vineri, că Moscova și Kievul "și-

au apropiat foarte mult pozițiile" cu privire la "statutul neutru" al Ucrainei și neaderarea acesteia la NATO. În 

replică, un membru al delegației ucrainene la discuțiile cu Federația Rusă, Mihailo Podoliak, a declarat că pozițiile 

părții ucrainene rămân neschimbate. (www.pravda.com.ua - 18 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: ONU nu exclude că Rusia ar putea pregăti operațiuni biologice sau chimice împotriva 

Ucrainei (Mihailo Podoliak) 

RADOR (18 martie) - Mihailo Podoliak, consilier al șefului cancelariei prezidențiale ucrainene, a declarat 

că Federația Rusă continuă să răspândească afirmații nefondate și false despre presupuse laboratoare biologice 

militare americane pe teritoriul Ucrainei. Potrivit lui Podoliak, ONU nu exclude ca statul agresor să se pregătească 

pentru eventuale operațiuni biologice sau chimice. Consilierul a menționat că Statele Unite și marea majoritate a 

membrilor Consiliului de Securitate al ONU nu cred în ceea ce afirmă oficialii ruși, însă organizația nu exclude ca 

ocupantul să se pregătească pentru o operațiune biologică sau chimică pe teritoriul Ucrainei. "Din păcate, chiar și 

ONU nu exclude ca briefingul rușilor despre laboratoarele biologice să fie una dintre etapele probabile în procesul 

de pregătire a unor posibile operațiuni biologice/chimice pe teritoriul Ucrainei" - a scris Podoliak pe Telegram. 

(www.rbc.ua - 18 martie) /sdan/ilapadat 

BBC: Experții occidentali în securitate analizează situația războiului din Ucraina 

RADOR (18 martie) - Oficiali occidentali din securitate au declarat vineri pentru BBC că aparenta stagnare 

din ultimele două săptămâni a războiului din Ucraina este rezultatul unor lupte feroce duse în zonele contestate 

ucrainene. Forțele ruse au fost nevoite să se reorganizeze și să se regrupeze, iar numărul soldaților ruși uciși este 

atât de mare încât Rusia a decis să angajeze companii private de securitate pentru a crește efectivele militare. 

Înaintarea forțelor ruse a fost mai rapidă în sudul Ucrainei, unde intenționează să creeze un pod terestru între 

Crimeea, teritoriu anexat de Rusia în 2014, și zonele deținute de separatiștii pro-ruși din regiunea ucraineană 

Donbas, dar în jurul Kievului este aproape imperceptibilă înaintarea trupelor ruse, iar orașul nu a fost cucerit încă. 

Experții avertizează că nu au trecut decât trei săptămâni, iar Rusia este capabilă să arunce în luptă resurse vaste. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 18 martie, ora 22:00) /mbaciu/ilapadat 
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TASS: Președintele Republicii Moldova a cerut ONU ajutor pentru depășirea crizei regionale 

RADOR (18 martie) - Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut, într-o convorbire telefonică 

avută cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, să acorde republicii un ajutor suplimentar pentru sprijinirea 

economiei și sistemului social, în condițiile crizei din regiune. După cum se arată în comunicatul publicat pe site-

ul Administrației președintelui moldovean, secretarul general Guterres a dat asigurări că Organizația Națiunilor 

Unite va acorda un ajutor suplimentar Republicii Moldova, "pentru a slăbi presiunea sub care statul acționează în 

prezent". De la începutul conflictului din Ucraina, în Republica Moldova au intrat 355 de mii de refugiați din țara 

vecină. Acestora li se acordă adăpost provizoriu, hrană, mijloace de igienă, însă după o scurtă pauză majoritatea 

refugiaților trec în România sau pornesc spre alte țări din UE. La ora actuală, în Republica Molsdova rămân peste 

104 mii de refugiați, inclusiv 49 de mii de copii. (www.tass.ru - 18 martie) /snicolau/sdm2 

REUTERS: Președintele francez va discuta din nou cu președintele Vladimir Putin 

RADOR (18 martie) - Purtătorul de cuvânt al guvernului francez, Gabriel Attal, a afirmat că președintele 

Emmanuel Macron va discuta din nou, curând, cu președintele rus Vladimir Putin. Obiectivul nostru este de a 

obține încetarea focului, a afirmat el. Sperăm ca sancțiunile impuse Rusiei să îl determine pe Vladimir Putin să își 

modifice planurile, a mai spus purtătorul de cuvânt, adăugând că acestea încep deja să aibă un efect real. 

(REUTERS - 18 martie, ora 9:48) /aionita/gpodea 

INFOSTART.HU: "Acasă cu rușii! Să fie pace!" (Zsolt Németh) 

RADOR (18 martie) - Președintele Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului Ungariei a publicat o 

scurtă postare pe pagina sa de Facebook. "Acasă cu rușii! Să fie pace!", a scris joi în postarea sa Zsolt Németh, 

membru al FIDESZ, care va candida individual la alegerile parlamentare din 3 aprilie, în circumscripția electorală 

nr.18, din sectorul XXII al Budapestei. Mai târziu, politicianul și-a completat postarea sa cu cuvintele: "Pacea este 

în interesul întregii lumi", astfel reacționând la ofensiva rusă din Ucraina, care a început în urmă cu trei săptămâni. 

Potrivit portalului ungar Telex, propoziția lui Zsolt Németh a adus la suprafață acea "fractură" despre care a vorbit 

și analistul politic Gábor Török în cadrul unui interviu acordat unui ziar ungar la începutul lunii martie, potrivit 

căruia alegătorii FIDESZ sunt divizați în chestiunea privind războiul ruso-ucrainean și poziția ungară. Concret, 

dacă acum, în legătură cu invazia rusă în Ucraina, în alegătorii partidelor de guvernământ revine amintirea luptelor 

pentru libertatea Ungariei, subjugată de ruși în 1849, respectiv în 1956 sau se gândesc la politica pro-rusă a 

Guvernului promovată timp de 12 ani. Referitor la postarea lui Zsolt Németh, candidatul opoziției la funcția de 

premier al Ungariei, Péter Márki-Zay, a menționat: "Mă bucur, Zsolt că conștiința ta s-a trezit față de Viktor Orbán. 

Niciodată nu este prea târziu". https://infostart.hu/belfold/2022/03/18/nemeth-zsolt-ruszkik-haza-legyen-

beke/rganciu/lalexandrescu 

REUTERS: Polonia va "derusifica" economia, susține premierul polonez 

RADOR (18 martie) - Polonia va acționa pentru a își "derusifica" economia, a declarat vineri premierul 

Mateusz Morawiecki, eliminând dependența de Rusia, cu planuri de a construi noi conducte de gaz și de a oferi 

subvenții fermierilor în urma creșterii prețului la îngrășăminte, pentru a menține prețurile scăzute pentru alimente. 

(REUTERS - 18 martie, ora 11:36) /aionita/gpodea 

REUTERS: Polonia va propune o misiune de menținere a păcii în Ucraina, la summitul NATO 

(premierul polonez) 

RADOR (18 martie) - Polonia va propune înființarea unei misiuni de pace în Ucraina, la următorul summit 

NATO, a declarat vineri premierul polonez Mateusz Morawiecki. Liderul partidului aflat la guvernarea Poloniei, 

Jaroslaw Kaczynski , a anunțat ideea unei misiuni de menținere a păcii în timpul unei vizite în capitala ucraineană 

Kiev, marți. (REUTERS - 18 martie, ora 11:48) /aionita/lalexandrescu 
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REUTERS: Bulgaria expulzează zece diplomați ruși (TASS) 

RADOR (18 martie) - Bulgaria a decis să expulzeze zece diplomați ruși, după ce aceștia au fost acuzați că 

au desfășurat "activități incompatibile cu statutul lor diplomatic", a citat agenția rusă de știri TASS declarația de 

vineri a ambasadorului rus în țară. "Îl considerăm un act foarte neprietenos și ne rezervăm dreptul de a riposta", a 

declarat ambasadoarea Eleonora Mitrofanova, pentru TASS. (REUTERS - 18 martie, ora 12:54) /aionita/gpodea 

TASS: Letonia expulzează trei angajați ai Ambasadei Rusiei 

RADOR (18 martie) - Letonia a luat hotărârea să expulzeze trei angajați ai Ambasadei Rusiei, a comunicat 

ministrul de externe leton, Edgars Rinkevics. Hotărârea a fost luată din cauza desfășurării unei activități care 

contravine statutului diplomatic și din cauza agresiunii Rusiei, care continuă în Ucraina, se arată în postarea 

ministrului leton pe Twitter. Hotărârea a fost pusă de acord cu Lituania și Estonia, transmite agenția de presă Tass, 

citându-l pe șeful diplomației letone. (www.tass.ru - 18 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Estonia a hotărât să expulzeze trei angajați ai Ambasadei Rusiei (MAE estonian) 

RADOR (18 martie) - Estonia expulzează trei angajați ai Ambasadei Rusiei în republică, se transmite astăzi, 

pe site-ul Ministerului de Externe estonian. În acest sens, după cum se arată în comunicat, Ministerul de Externe 

al Estoniei l-a convorcat, astăzi, pe ambasadorul rus și i-a înmânat o notă diplomatică, în care trei angajați ai 

Ambasadei Rusiei cu statut de diplomat au fost declarați persona non grata, transmite agenția de presă Tass. 

(www.tass.ru - 18 martie) /snicolau/sdm2 

REUTERS: Emmanuel Macron i-a transmis lui Vladimir Putin că este ”extrem de îngrijorat” de 

situația din Mariupol (Palatul Elysée) 

RADOR (18 martie) - Președintele francez, Emmanuel Macron, i-a spus vineri omologul său rus, Vladimir 

Putin, că este ”extrem de îngrijorat” de situația din Mariupol, localitate care a fost lovită constant de 

bombardamente în ultimele zile, potrivit biroului prezidențial francez. Convorbirea a durat puțin peste o oră, a 

adăugat administrația Palatului Elysée. (REUTERS - 18 martie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Vladimir Putin a discutat vineri telefonic despre conflictul din Ucraina cu omologul 

său francez, Emmanuel Macron (Kremlinul) 

RADOR (18 martie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a discutat vineri telefonic despre conflictul din 

Ucraina cu omologul său francez, Emmanuel Macron, spunându-i despre poziția Moscovei față de un posibil acord 

privind încetarea ostilităților, a transmis Kremlinul. "Reacționând la îngrijorările exprimate de Emmanuel Macron, 

președintele rus a subliniat că forțele armate ruse care participă la operațiunea militară specială fac tot posibilul 

pentru a proteja viețile civililor", a anunțat Kremlinul. Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre negocierile 

dintre Moscova și Kiev și despre poziția Moscovei cu privire la modul în care s-ar putea conveni asupra unui 

acord, a menționat Kremlinul, fără a oferi mai multe detalii. (REUTERS - 18 martie) /cstoica/sdm2 

TASS: Johnson și Zelenski au discutat despre procesul de negocieri dintre Ucraina și Rusia 

RADOR (18 martie) - Primul ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, a avut o convorbire telefonică de 

aproximativ 20 de minute cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Părțile au discutat stadiul negocierilor 

ruso-ucrainene, a anunțat, astăzi, agenția PA, citând Cancelaria din Downind Street, nr. 10."Primul ministru a spus 

despre următoarea livrare de ajutor letal pe care Marea Britanie îl pune la dispoziția Ucrainei", a declarat purtătorul 

de cuvânt al lui Johnson. Ei au discutat, de asemenea, despre negocierile în curs (între Ucraina și Federația Rusă). 

Primul ministru a reafirmat sprijinul deplin al Marii Britanii, pentru Ucraina". (www.tass.ru - 18 martie) 

/snicolau/sdm2 
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BBC: Turcia a dezvăluit detalii legate de o propunere a Rusiei ce pare că vizează un acord de 

încetarea războiului în Ucraina 

RADOR (18 martie) - Turcia a dezvăluit detalii legate de o propunere a Rusiei, aparent vizând un acord de 

încetarea războiului în Ucraina. Proiectul de pace a fost discutat joi, în cadrul unei convorbiri telefonice între 

președintele rus, Vladimir Putin, și omologul său turc, Recep Tayyip Erdoğan. În toate aceste medieri, și există 

mediatori foarte dornici în acest sens trebuie menționat, președintele Putin dorește ca Ucraina să renunțe la orice 

fel de ambiție de a se alătura NATO, aspect asupra căruia Ucraina este dispusă la dialog. Sarcina diplomaților este 

să propună un tip de dialog și există progrese, în acest sens. Sarcina, însă, a comandanților militari ai președintelui 

Putin este să facă progrese pe teren, iar Rusia nu se află deloc aproape de obiectivele sale, respectiv realizarea unui 

coridor în sud-vest, între Crimeea și estul Ucrainei. Mariupolul, aflat la mijloc, este prins geografic stând în calea 

acestui obiectiv, relatează corespondentul BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 18 martie, ora 4:04) 

/cstoica/atataru 

RRA: Rusia și Belarus nu vor mai beneficia de clauza națiunii celei mai favorizate 

RADOR (18 martie) - Camera Reprezentanților de la Washington a votat ieri pentru revocarea statutului 

comercial al Rusiei și Belarusului, ca răspuns la invadarea Ucrainei. După ce și Senatul american va valida măsura 

luată de Administrația Biden va fi deschisă calea suprataxării vamale a mărfurilor din cele două țări, care până 

acum beneficiau de clauza națiunii celei mai favorizate. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 18 martie, ora 

2:02) /atataru 

REUTERS: Joe Biden va discuta vineri cu omologul său chinez, Xi Jinping (Casa Albă) 

RADOR (18 martie) - Președintele american, Joe Biden, va discuta vineri cu omologul său chinez, Xi 

Jinping, la ora 9:00 AM (13:00 GMT), a anunțat Casa Albă. "Această [convorbire] face parte din eforturile 

continue de a menține linii deschise de comunicare între Statele Unite și Republica Populară Chineză", se 

precizează în comunicat. "Cei doi lideri vor discuta despre gestionarea competiției dintre cele două țări, precum și 

despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei și despre alte probleme de interes comun". (REUTERS - 18 martie) 

/cstoica/atataru 

CNN: SUA au constatat că trupele ruse au făcut mai multe erori în invazia lor în Ucraina, a 

declarat secretarul american al apărării 

RADOR (18 martie) - Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a declarat vineri că Statele Unite "au 

constatat mai mulți pași greșiți" pe care i-a făcut Rusia în invazia sa în Ucraina. Analizând acțiunile trupelor ruse, 

Lloyd Austin a declarat într-un interviu în exclusivitate pentru CNN că rușii "nu au progresat atât de repede cum 

ar fi dorit". Rușii au "avut probleme cu logistica" și nu s-au văzut dovezi ale unei "bune utilizări a informațiilor 

tactice" și nici "o integrare a capabilităților aeriene în manevrele terestre". "Sunt o serie de lucruri pe care ne 

așteptam să le vedem, dar pe care nu le-am văzut... Multe dintre presupozițiile lor s-au dovedit neadevărate în 

momentul în care au intrat în luptă", a spus Lloyd Austin. (CNN INTERNATIONAL, 18 martie, ora 21:00) 

/mbaciu/ilapadat 

CNN: Casa Albă a minimalizat amenințările Rusiei privind asistența de securitate livrată de SUA 

Ucrainei 

RADOR (18 martie) - Casa Albă a minimalizat amenințările făcute de ministrul rus de externe, Serghei 

Lavrov, la adresa asistenței materiale trimise în Ucraina, după ce președintele american, Joe Biden, a promis că va 

trimite în Ucraina echipamente și asistență de securitate în valoare de 800 de milioane de dolari. Vineri, Serghei 

Lavrov a declarat că orice transport de armament care intră în Ucraina va fi o "țintă legitimă" pentru Rusia. "Este 

o amenințare pe care a mai făcut-o și înainte", a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki și a adăugat 

că "nu există trupe americane în interiorul Ucrainei", toate forțele SUA operând exclusiv în interiorul teritoriului 

NATO. (CNN INTERNATIONAL, 18 martie, ora 22:00) /mbaciu/ilapadat 



1171 

 

REUTERS: Un oficial din cadrul Ministerului chinez de Externe s-a întâlnit la 17 martie cu 

ambasadorul Rusiei în China 

RADOR (18 martie) - Un oficial din cadrul Ministerului chinez de Externe s-a întâlnit la 17 martie cu 

ambasadorul Rusiei în China pentru a face schimb de opinii cu privire la relațiile bilaterale, a transmis vineri 

Ministerul chinez de Externe, printr-un comunicat. Cheng Guoping, comisarul pentru Afaceri Externe și Afaceri 

de Securitate din cadrul Ministerului de Externe al Chinei, s-a întâlnit cu Andrei Denisov din Rusia și a făcut un 

schimb de opinii cu privire la combaterea terorismului și cooperarea bilaterală în materie de securitate, se 

precizează în comunicat. (REUTERS - 18 martie) /cstoica/atataru 

REUTERS: Președintele chinez i-a spus lui Joe Biden că conflicte precum cel din Ucraina nu sunt 

în interesul nimănui 

RADOR (18 martie) - Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a spus, vineri, omologului său american, Joe Biden, 

că conflictele și confruntările de tipul evenimentelor care au loc în Ucraina nu sunt în interesul nimănui, potrivit 

presei de stat chineze. Relațiile dintre state nu pot avansa la stadiul de confruntări, iar conflictele și confruntările 

nu sunt în interesul nimănui, i-a spus Xi lui Biden, în timpul unui apel video. "Criza din Ucraina este ceva ce nu 

ne dorim să vedem", a spus Xi. El a adăugat că China și Statele Unite trebuie să ghideze pe calea corectă relațiile 

bilaterale, iar ambele părți ar trebui, de asemenea, să își asume responsabilitățile internaționale ce le revin și să 

întreprindă eforturi pentru pacea mondială. (REUTERS - 18 martie, ora 16:24) /mbrotacel/sdm2 

REUTERS: Xi Jinping i-a spus lui Joe Biden că războiul din Ucraina trebuie să se încheie cât mai 

curând posibil (presa chineză de stat) 

RADOR (18 martie) - Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a spus, vineri, omologului său american, că războiul 

din Ucraina trebuie să se încheie cât mai curând posibil, potrivit presei chineze de stat. "Prioritățile de vârf sunt 

acum continuarea dialogului și a negocierilor, evitarea victimelor civile, prevenirea unei crize umanitare, încetarea 

luptelor și a războiului cât mai curând posibil", i-a spus Xi lui Biden, într-o conversație video. Toate părțile trebuie 

să susțină deopotrivă dialogul și negocierile Rusia-Ucraina, în timp ce Statele Unite și NATO trebuie, de asemenea, 

să desfășoare discuții cu Rusia, pentru a soluționa "miezul" crizei din Ucraina și să răspundă preocupărilor de 

securitate atât ale Rusiei, cât și ale Ucrainei, a spus Xi. (REUTERS - 18 martie, ora 18:18) /mbrotacel/sdm2 

REUTERS: Xi Jinping i-a spus lui Joe Biden că tratarea în mod necorespunzător a problemei 

Taiwanului va afecta relațiile dintre SUA și China 

RADOR (18 martie) - Președintele chinez, Xi Jinping, i-a transmis vineri omologului său american, Joe 

Biden, că problema Taiwanului trebuie tratată în mod corespunzător, pentru a evita un impact negativ asupra 

relațiilor chino-americane, transmite presa chineză. China susține că Taiwanul, pe care îl consideră o provincie 

separatistă care urmează să fie adusă înapoi, cu forța dacă este necesar, este cea mai sensibilă și importantă temă 

în relațiile sale cu Statele Unite. Washingtonul, care caută ajutorul Beijingului pentru restabilirea păcii în Ucraina 

după invazia Rusiei din 24 februarie, nu are legături diplomatice formale cu Taipei, dar este cel mai important 

susținător internațional și furnizor de arme al Taiwanului. "Unele persoane din Statele Unite trimit semnale greșite 

forțelor pro-independență din Taiwan și acest lucru este foarte periculos", i-a transmis Xi lui Biden, într-o reuniune 

prin videoconferință. "Dacă problema Taiwanului nu este tratată în mod corespunzător, va avea un impact 

subversiv asupra relației dintre cele două țări." Portavionul chinez Shandong a navigat vineri prin Strâmtoarea 

Taiwan, urmată îndeaproape de un distrugător american, a declarat pentru Reuters o sursă în cunoștință de cauză, 

cu doar câteva ore înainte ca președinții chinez și american să discute. În ultimii doi ani, China și-a intensificat 

activitatea militară în apropierea insulei pentru a-și afirma pretențiile de suveranitate. "Sperăm că SUA va acorda 

o atenție adecvată (problemei)", i-a transmis Xi lui Biden. Liderul chinez i-a mai spus președintelui Biden că 

războiul din Ucraina trebuie să înceteze cât mai curând posibil, potrivit presei oficiale chineze. Toate părțile ar 

trebui să susțină împreună dialogul Rusia-Ucraina, iar SUA și NATO ar trebui, de asemenea, să poarte discuții cu 

Rusia pentru a rezolva criza din Ucraina, a precizat președintele Xi Jinping. (REUTERS - 18 martie) /cstoica/sdm2 
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BBC: Războiul din Ucraina nu este exclusiv greșeala Moscovei, a sugerat președintele Chinei în 

convorbirea cu președintele SUA 

RADOR (18 martie) - Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a spus președintelui Statelor Unite, Joe Biden, în 

primele lor convorbiri privind războiul din Ucraina, că sancțiunile nu fac decât să aducă suferințe oamenilor simpli. 

Joe Biden nu a făcut comentarii după videoconferința cu președintele chinez, care a durat aproape două ore. Potrivit 

versiunii chineze privind conversația, Xi Jinping a spus omologului său american că războiul nu este în interesul 

nimănui și l-a avertizat pe Joe Biden cu privire la sancțiunile dure și nediscriminatorii impuse Rusiei. Liderul 

chinez nu a criticat Rusia pentru că a invadat Ucraina și a sugerat că acest conflict nu este doar greșeala Moscovei, 

iar în explicația sa a utilizat o expresie chineză care înseamnă "Este nevoie de doi pentru un tango". Dacă și-a 

propus să îl determine pe președintele chinez să adopte o poziție mai dură față de acțiunea Rusiei în Ucraina, se 

pare că președintele Biden a eșuat, subliniază BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 18 martie, ora 20:00) 

/mbaciu/ilapadat 

XXVI.2 Perspectiva militară  

KORRESPONDENT: Lavrov susține că Rusia nu va permite ca rachete S-300 să fie trimise din 

alte țări în Ucraina 

RADOR (18 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova nu va permite sisteme 

de apărare aeriană S-300 să fie transferate din alte țări în Ucraina, pentru ca această țară să se protejeze, astfel, 

împotriva atacurilor aeriene ruse. "Transferul sistemelor sovietice S-300 din alte țări în Ucraina este imposibil și 

va fi ilegal. Moscova nu va permite acest lucru. Am precizat foarte clar că orice transport care va intra pe teritoriul 

Ucrainei și care vom considera că livrează arme va deveni o țintă legitimă. Acest lucru este complet de înțeles" - 

a avertizat Lavrov, pentru RT. Ministrul a afirmat că "speră că actuala situație anormală dintre Rusia și Ucraina se 

va încheia", dar a subliniat că "Occidentul va împiedica o astfel de normalizare". "Iluzia că ne putem baza pe 

partenerii occidentali a fost complet distrusă, astfel că Rusia poate conta doar pe ea însăși și pe aliații săi" - a mai 

declarat ministrul rus de externe. Potrivit lui Lavrov, "Occidentul caută să marginalizeze Rusia, să-i oprească 

dezvoltarea, iar acum exercită o presiune fără precedent". De asemenea, Serghei Lavrov a notat că "denazificarea 

Ucrainei implică abolirea oricăror legi care discriminează populația de limbă rusă". Korrespondent amintește că 

Slovacia a anunțat că este dispusă să predea Ucrainei sistemele de rachete S-300, dacă NATO va accepta să le 

ramburseze. (www.korrespondent.net - 18 martie) /sdan/gpodea 

TASS: Forțele Armate ale Federației Ruse au distrus cu o armă de înaltă precizie un hangar cu 

avioane de luptă de la uzina de avioane din Lvov 

RADOR (18 martie) - Forțele Armate ale Federației Ruse au distrus cu o armă de înaltă precizie hangarul 

cu avioane de luptă de la uzina de avioane din Lvov și, de asemenea, depozitele de arme din împrejurimile 

localităților Nikolaev și Voznesensk, au informat surse din cadrul Ministerului rus al Apărării. (www.tass.ru - 18 

martie) /snicolau/sdm2 

RBC: Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat care este situația în cea de-a 23-a zi 

de război 

RADOR (18 martie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a informat care este situația operațională 

de la începutul celei de-a 23-a zile de război și despre rezistența aprigă în fața agresiunii invadatorilor ruși, relatează 

vineri, 18 martie, RBC-Ucraina cu referire la Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Se menționează că, în 

ultimele zile, starea, poziția și natura acțiunilor militare ale forțelor de apărare ucrainene nu au suferit modificări 

semnificative. Forțele Armate ale Ucrainei au continuat să lovească grupările de trupe inamice, care încercau să 

câștige un punct de sprijin și să mențină liniile defensive capturate. În cursul zilei de joi, apărătorii Ucrainei au 

distrus și au oprit parțial înaintarea pe teritoriul țării a unităților inamice din Regimentul 437 și Regimentul 26 

Tancuri ale Forțelor Armate Ruse. Se stabilesc pierderile inamicului. Avioanele de bombardament și de asalt ale 

Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei au dat lovituri puternice coloanelor de tehnică și echipament 
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militar ale invadatorilor ruși. Forțele ucrainene de rachete antiaeriene și avioanele de luptă au lovit, în ultima zi, 

joi, 14 ținte aeriene inamice (șapte avioane, un elicopter, trei UAV-uri și trei rachete de croazieră). ''Din cauza că 

ocupanții ruși au epuizat semnificativ resursele umane (pierderile irecuperabile și rănirea militarilor cauzate de 

unitățile Forțelor Armate ale Ucrainei, cazuri de automutilare în scopul sustragerii participării de la ostilități și 

pierderi psihogene), Comandamentul Armatei Ruse este nevoit să recurgă la măsuri extreme în materie de 

completare a efectivelor militare. Armata Rusă efectuează mobilizări ascunse, îi atrag să participe la luptele din 

Ucraina pe așa-numiții 'voluntari', recruți și cadeți, precum și pe mercenari din Republica Arabă Siriană'', anunță 

Statul Major. În unele teritorii ocupate temporar din Ucraina, trupele ruse încearcă să-și creeze o ''imagine pozitivă'' 

prin distribuirea de alimente populației civile. În același timp, invadatorii caută și rețin activ activiști proucraineni, 

funcționari publici, membri ai Operațiunii Forțelor Comune(JFO) și pe membrii familiilor acestora, precum și pe 

alți cetățeni care pot organiza rezistența în fața ocupației ruse. Inamicul rus se confruntă cu probleme în furnizarea 

de subunități, iar moralul scăzut al personalului duce la creșterea cazurilor de dezertare și a refuzului personalului 

militar și al mercenarilor ruși de a participa la războiul împotriva Ucrainei. Potrivit serviciilor de informații 

britanice, trupele ruse se confruntă cu probleme în aprovizionarea cu provizii și combustibil pentru tehnică și 

echipamente, iar ofensiva lor în Ucraina efectiv s-a împotmolit. (www.rbc.ua - 18 martie) /vdraguta/schelaru 

RBC: Armata rusă a atacat un obiectiv militar din apropiere de Zaporojie 

RADOR (18 martie) - Forțele ruse au atacat, vineri dimineață, o instalație militară de lângă Zaporojie, 

autoritățile stabilind acum consecințele atacului - a anunțat șeful administrației militare regionale, Oleksandr 

Staruh. Potrivit acestuia, invadatorii ruși au lansat două bombe, dintre care doar una a explodat. (www.rbc.ua - 18 

martie) /sdan/lalexandrescu 

RBC: Atacul cu rachete asupra orașului Lvov, lansat din Marea Neagră 

RADOR (18 martie) - Comandamentul Aerien "Vest" din Ucraina susține că atacul cu rachete care a avut 

loc, vineri, asupra orașului vest-ucrainean Lviv ar fi fost lansat din Marea Neagră. Sistemele ucrainene de apărare 

aeriană au doborât două dintre cele șase rachete de croazieră. "Conform datelor preliminare, din Marea Neagră au 

fost trase șase rachete de croazieră, probabil Kh-555. Două rachete au fost distruse de sistemul antiaerian al 

comandamentului Vest" - se arată într-un comunicat postat pe Facebook. Anterior, primarul orașului Lviv, Andri 

Sadovi, a precizat că rachetele rusești au atacat o uzină de reparații a avioanelor, situată în apropierea aeroportului. 

Nu au fost înregistrate victime. (www.rbc.ua - 18 martie) /sdan/cpodea 

RBC: Peste 14.000 de militari ruși au fost uciși în Ucraina de la începutul războiului 

RADOR (18 martie) - Statul Major General al Forțelor Armate din Ucraina a publicat, vineri, un nou bilanț 

al pierderilor înregistrate de Rusia în războiul din Ucraina. Potrivit armatei ucrainene, numărul militarilor ruși 

decedați pe front, începând cu 24 februarie, depășește 14.000. Potrivit raportului publicat pe 18 martie, aproximativ 

14.200 de invadatori ruși au fost uciși de trupele ucrainene. De asemenea, armata ucraineană a distrus 450 de 

tancuri rusești, 1.448 de vehicule blindate, 205 sisteme de artilerie, 72 de lansatoare de rachete, 43 de sisteme de 

apărare aeriană, 879 de vehicule, 3 nave/ambarcațiuni, 60 de cisterne transportatoare de combustibil și 12 drone. 

În plus, au fost doborâte 93 de avioane rusești și 112 elicoptere. (www.rbc.ua - 18 martie) /sdan/cpodea 

RBC: Apărarea aeriană ucraineană a doborât un avion rusesc, în regiunea Kiev 

RADOR (18 martie) - Sistemele ucrainene de apărare aeriană au doborât, vineri, un avion de vânătoare 

rusesc deasupra regiunii Kiev. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Kiev, Oleksandr Pavliuk, avionul 

doborât a căzut într-o zonă aflată sub controlul trupelor ruse. "În jurul orei 08:15, în raionul Bucea, unitățile de 

apărare aeriană ale Forțelor Terestre ucrainene au doborât un avion de vânătoare Su-34 al inamicului. Avionul a 

fost doborât cu ajutorul sistemului Stinger" - a precizat Pavliuk. Potrivit acestuia, piloții nu au reușit să se 

catapulteze. (www.rbc.ua - 18 martie) /sdan/lalexandrescu 
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RBC: Trei rachete rusești au fost doborâte de ucraineni în regiunea Vinniția 

RADOR (18 martie) - Forțele de apărare aeriană ucrainene au doborât trei rachete rusești deasupra regiunii 

Vinniția, autoritățile menționând că nimeni nu a fost rănit. 

"În regiunea Vinniția, nu au loc ostilități. Trei rachete au fost doborâte, astăzi (vineri, n.r.), de apărarea 

antiaeriană. Ne închidem cerul singuri. Nimeni nu a fost rănit" - a subliniat șeful administrației militare regionale, 

Serhi Borzov. (www.rbc.ua - 18 martie) /sdan/cpodea 

UNIAN: Armata ucraineană a doborât un elicopter rusesc pe care era inscripționat mesajul "Spre 

Berlin" 

RADOR (18 martie) - La începutul acestei săptămâni, propagandiștii ruși au amenințat în mod deschis 

Europa și NATO, afirmând că Moscova va răspunde cu siguranță la sancțiunile occidentale impuse Federației 

Ruse din cauza invaziei Ucrainei. Acum, există încă o dovadă a ambițiilor geopolitice exorbitante ale autorităților 

ruse și ale președintelui Vladimir Putin, în mod special - scrie UNIAN. Aparent, președintele rus vrea cu adevărat 

să declanșeze un război la scară largă împotriva Europei. Doar astfel poate fi explicat faptul că, pe unul dintre 

elicopterele rusești doborâte recent de trupele ucrainene, era inscripționat mesajul "Spre Berlin". Potrivit UNIAN, 

este vorba despre un elicopter rusesc Mi-24. Vineri, pe Internet a părut o nouă fotografie cu acest elicopter doborât 

de ucraineni, pe care apare mesajul "Spre Berlin". Este important de menționat că acest Mi-24 nu a participat în al 

Doilea Război Mondial, producția în serie a acestui tip de aparat de zbor începând abia în 1971 - notează UNIAN, 

adăugând că, în acest sens, pot fi trase unele concluzii despre planurile reale ale criminalului de război Vladimir 

Putin și ale asociaților săi. (www.unian.net - 18 martie) /sdan/sdm2 

UKRAINSKA PRAVDA: Militarii ucraineni întăresc al treilea inel de apărare al Kievului 

RADOR (18 martie) - Forțele Armate ale Ucrainei depun eforturi pentru a întări al treilea, cel mai îndepărtat 

inel de apărare al Kievului, spune adjunctul șefului de Stat Major al Comandamentului Forțelor Terestre ale 

Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexandr Gruzevici, în cadrul briefingului de la Centrul Media al Ucrainei. 

”Kievul este ținta principală, strategică, a inamicului nostru. Capitala, așa cum au planificat ocupanții, nu a 

cedat în trei zile, datorită efortului nu doar al militarilor, dar și a tuturor forțelor de apărare și de aplicare a legii.  

Astăzi, pe malul drept, inamicul este oprit aproape la 70 de kilometri, ceea ce face ca focurile de armă să fie 

imposibile, mai puțin cele ale rachetelor. Pe malul stâng inamicul a fost oprit.  

Dar inamicul bombardează cu cinism infrastructura noastră, blocând astfel principalele căi de acces. Fiecare 

oraș se pregătește ca un front de apărare. Înainte aveam două inele de apărare. Pe direcția Brovarski și Borispolski 

inamicul a renunțat să înainteze. Forțele Armate ale Ucrainei depun eforturi pentru întărirea celui de-al treilea inel 

de apărare, cel mai îndepărtat”. 

După cum spune Gruzevici, în jurul capitalei funcționează un sistem de apărare aeriană. Din păcate, 

rachetele ricoșate cad asupra orașului și distrug infrastructura. 

Sunt două direcții dificile, prin care inamicul ne atacă - dinspre Marea Neagră și din direcția Belarus. A fost 

elaborat un sistem eficient, atunci când rachetele încearcă să distrugă încă din zbor. În momentul de față se lucrează 

asupra unui sistem care ar reduce la minim impactul rachetelor asupra populației civile, a subliniat Gruzevici. 

(https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/18/7332526/- 18 martie) /mpalii/sdm2 

UKRINFORM: În regiunea Sumî, forțele de apărare au distrus încă o coloană de tehnică militară 

a inamicului 

RADOR (18 martie) - În regiunea Sumi, forțele de apărare ucrainene au distrus o coloană de tehnică militară 

a inamicului, în apropierea localității Trostianeț. 

”Lângă localitatea Trostianeț, din regiunea Sumî, forțele noastre de apărare au distrus o coloană de tehnică 

militară a inamicului. Welcome to hell!”. Ukrinform transmite aceste date de pe pagina de Facebook a 

Comandamentului operativ ”Nord”. (https://www.ukrinform.ru/- 18 martie) /mpalii/sdm2 
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CNN: Trupele ruse invadatoare au construit taluzuri și berme pentru a-și proteja echipamentele 

militare la nord-vest de Kiev 

RADOR (18 martie) - Trupele ruse care au invadat Ucraina au construit taluzuri și berme de pământ în jurul 

echipamentelor lor militare instalate în nord-vestul capitalei ucrainene, Kiev, relevă imaginile din satelit și 

analizele realizate de compania Maxar Technologies. Recentele imagini arată taluzurile protectoare în jurul 

echipamentelor militare ruse din apropiere de Ozera și baza aeriană Antonov. Echipamente militare suplimentare 

au fost, de asemenea, văzute în localitățile Zdvizivka și Berețianka, situate tot la nord-vest de Kiev. (CNN 

INTERNATIONAL, 18 martie, ora 22:00) /mbaciu/ilapadat 

RADOR: Mai multe drone inamice au fost distruse în spațiul aerian al orașului Odesa, în sudul 

Ucrainei 

RADOR (18 martie) - Unitățile de apărare antiaeriană ucrainene au distrus mai multe drone în spațiul aerian 

al orașului Odesa, în sudul Ucrainei, informează agenția ucraineană de știri Ukrinform. Anunțul a fost făcut de 

Serhi Bratciuk, purtător de cuvânt al Centrului Operațional al Administrației Militare Regionale Odesa. "Unitățile 

de apărare antiaeriană au distrus drone inamice deasupra Odesei. Recunoașterea a eșuat... Cei care le-au lansat vor 

fi următorii", a scris Serhi Bratciuk pe Telegram. Vineri dimineața, armata ucraineană a distrus o rachetă de 

croazieră lansată deasupra regiunii Odesa de pe o navă inamică, mai scrie Ukrinform. 

(https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3433750-ukrainian-antiaircraft-defense-units-destroy-enemy-drones-over-

odesa.html - 18 martie) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Avansul Rusiei în Ucraina este în prezent blocat - Departamentul de Apărare al SUA 

RADOR (18 martie) - Departamentul de Apărare al SUA consideră că avansul Rusiei în Ucraina este în 

prezent blocat. „În mod clar, nu erau pregătiți să fie în poziția în care se află după trei săptămâni - practic blocați 

în țară pe mai multe linii de front, luptând să se alimenteze, să-și hrănească trupele și să le aprovizioneze cu arme 

și muniție și întâlnind o rezistență ucraineană foarte hotărâtă”, a declarat un înalt oficial. Forțele ruse au avut doar 

un succes recent reprezentat de capturarea orașului Izium, din est, dar Pentagonul crede că moralul este scăzut în 

unele unități rusești, din cauza conducerii slabe și lipsei de informații. Potrivit oficialului, forțele invadatoare au 

discutat despre reaprovizionare și resurse - un semn că sunt îngrijorați de rezistența pe termen lung - dar nu au 

adus încă trupe sau provizii suplimentare. (bbc.com - 18 martie, ora 00:00) /aboboc/asalar 

XXVI.3 Perspectiva economică 

TASS: Putin a nominalizat-o pe Elvira Nabiullina în funcția de președinte al Băncii Centrale a 

Rusiei 

RADOR (18 martie) - Președintele rus, Vladimir Putin, a nominalizat-o pe Elvira Nabiullina în funcția de 

președinte al Băncii Centrale a Rusiei și a transmis propunerea spre aprobarea Dumei de Stat a Rusiei. Amintim 

că, dacă Duma va aproba candidatura acesteia, atunci pentru Nabiullina acesta va fi al doilea mandat în funcția de 

președintele al Băncii Centrale a Rusiei. Președintele Camerei Inferioare Viaceslav Volodin a dispus Comisiei de 

profil responsabilă de piața financiară din Rusia, ca, în conformitate cu procedura în vigoare, să examineze această 

chestiune în cadrul Consiliului Dumei de Stat pe 21 martie, a precizat Serviciul de presă al Dumei de Stat. 

Nabiullina a preluat conducerea Băncii Rusiei, în iunie 2013, de la fostul președinte Serghei Ignatiev, care a condus 

Banca Centrală a Rusiei din 2002 până în 2013. În septembrie în același an, Banca Centrală a devenit mega-

regulator al pieței financiare și a integrat Serviciul Federal pentru Piețe Financiare în structura sa. În iunie 2017, 

Duma de Stat a votat prelungirea cu încă cinci ani a mandatului Elvirei Nabiullina la conducerea Băncii Centrale 

a Rusiei, deci mandatul acesteia expiră în luna iunie a acestui an. Potrivit legislației în vigoare, președintele rus 

trebuie să transmită spre aprobarea Dumei de Stat a candidaturii pentru funcția de președintele al Băncii Centrale 

a Rusiei cu cel puțin trei luni înainte de expirarea mandatului său, în cazul Nabiullinei - înainte de 24 martie. 

(Agenția de presă TASS - 18 martie) /vdraguta/cpodea 
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REUTERS: Volumul gazelor rusești ce tranzitează Ucraina este la nivel maxim, transmite 

operatorul ucrainean (RIA) 

RADOR (18 martie) - Operatorul ucrainean a sistemului de tranzitare a gazelor naturale anunță că tranzitul 

de gaze rusești prin Ucraina era vineri la volumele maxime contractuale, după două zile în care volumul a fost mai 

mic, a transmis agenția de știri RIA. (REUTERS - 18 martie) /cstoica/lalexandrescu 

KORRESPONDENT: Convorbire Kuleba-Borrell despre un nou pachet de sancțiuni împotriva 

Rusiei 

RADOR (18 martie) - Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a avut, vineri, o conversație la telefon 

cu șeful diplomației europene, Josep Borrell, în special despre următorul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. 

"Am discutat despre pregătirea celui de-al cincilea pachet de sancțiuni ale UE îndreptate împotriva Rusiei. 

Presiunea va crește atât timp cât va fi necesar pentru a opri barbaria rusă" - a menționat ministrul pe Twitter. "Am 

discutat și despre protecția și asistența în cazul acelor ucraineni care au părăsit Ucraina și au plecat în UE, fugind 

de bombele rusești" - a adăugat Dmitro Kuleba. Ziarul Korrespondent amintește că, săptămâna aceasta, UE a 

aprobat oficial al patrulea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse în legătură cu războiul la scară largă 

declanșat împotriva Ucrainei. Măsurile restrictive se aplică oligarhilor și elitelor care au legături cu regimul Putin. 

Acestea prevăd, de asemenea, interzicerea importurilor de oțel și a investițiilor în sectorul energetic al Federației 

Ruse. (www.korrespondent.net - 18 martie) /sdan/gpodea 

KORRESPONDENT: Ucraina a primit în ultimele zile peste trei miliarde de dolari 

RADOR (18 martie) - Ministrul ucrainean de finanțe, Serhi Marcenko, a anunțat că Ucraina a primit vineri 

o asistență macro-financiară în valoare de 300 de milioane de euro. "Astăzi (vineri, n.r.) am primit încă 300 de 

milioane de euro în conturile noastre. Fondurile au fost primite ca parte a programului de asistență macro-

financiară al UE" - a scris ministrul pe Facebook. Ministrul a adăugat că, în doar câteva zile, Ucraina a primit două 

miliarde de dolari și peste un miliard de euro drept sprijin din partea FMI, Băncii Mondiale, UE, BEI și de la 

guvernele mai multor state. Marcenko a mai menționat că o serie de decizii privind acordarea unor granturi pentru 

Ucraina urmează să fie aprobate în viitorul apropiat. (www.korrespondent.net - 18 martie) /sdan/ilapadat 

EURONEWS: Italia, Spania, Portugalia și Grecia fac apel la o strategie comună a UE în domeniul 

energiei 

RADOR (18 martie) - Liderii din Italia, Spania, Portugalia și Grecia au făcut apel, vineri, la o strategie 

comună a Uniunii Europene, pentru a asigura securitatea energetică a blocului comunitar, după ce conflictul din 

Ucraina a dus la o creștere a prețurilor. "Doar cu un răspuns european poate fi soluționată urgent și decisiv o 

problemă europeană", a declarat prim-ministrul spaniol, Pedro Sanchez, la o conferință de presă organizată la 

Roma după discuțiile dintre cei patru lideri. "Trebuie să o facem acum... nu mai putem aștepta încă o zi". Premierul 

italian, Mario Draghi, a declarat că cele patru țări doresc adoptarea unor "măsuri concrete pentru protejarea tuturor 

statelor membre", la summitul celor 27 de lideri ai UE, ce va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles. Statele 

europene au adoptat deja măsuri, la nivel individual, pentru a reduce povara prețurilor mari la energie, care 

crescuseră încă dinainte ca Rusia să invadeze Ucraina. Există însă, numeroase presiuni în vederea unei acțiuni 

colective a UE pentru gestionarea acestei probleme stringente, apărute după devastarea cauzată de pandemia de 

coronavirus. Anterior, Draghi a subliniat câte este de importantă diversificarea aprovizionării cu energie a Europei 

și consolidarea surselor de energie regenerabilă. Vineri, el a vorbit de "decuplarea" piețelor de energie și gaze și 

stabilirea unui preț fix pentru gaze, adăugând: "O gestionare comună a pieței energetice ar fi benefică pentru toată 

lumea". Săptămâna trecută, Comisia Europeană a anunțat că intenționează să scadă considerabil importurile de 

gaze din Rusia, prin exploatarea de noi surse de gaze, prin creșterea rezervelor pentru iarna viitoare și prin 

accelerarea eforturilor de a mări eficiența energetică. Premierul elen, Mitsotakis, a declarat că "nicio țară nu poate 

singură să facă față pe deplin și eficient unei astfel de crize" și a menționat riscurile politice ale facturilor mari la 

energie. "Această criză energetică ar putea reînvia coșmarul populismului pe continentul nostru", a adăugat 

Mitsotakis, subliniind că Grecia "a plătit un preț mare" în această privință. (www.euronews.com - 18 martie) 

/mbrotacel/sdm2 
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REUTERS: Belgia a anunțat că prelungește cu încă 10 ani durata de funcționare a două reactoare 

nucleare 

RADOR (18 martie) - Belgia a declarat vineri că va prelungi durata de viață a centralelor sale nucleare și 

dincolo de anul 2025, după ce invazia trupelor ruse în Ucraina a forțat coaliția de guvernare de la Bruxelles să 

reconsidere planurile sale de utilizare majoritară a gazelor naturale. Decizia luată de guvernul belgian presupune 

ca două reactoare, Doel 4 și Tihange 3, să funcționeze în continuare pentru următorii 10 ani. Planurile inițiale, 

propuse în 2003, prevedeau o oprire treptată a tuturor reactoarelor din Belgia până în 2025. "Toată lumea știe că 

în Europa se derulează un război... Am ales certitudinea în aceste vremuri incerte. Am decis că două reactoare pot 

fi funcționale încă 10 ani", a declarat premierul belgian, Alexander De Croo, în conferință de presă. Cele două 

reactoare sunt operate de compania energetică franceză Engie și care acum trebuie să fie de acord cu ținerea în 

funcțiune a reactoarelor. (REUTERS - 18 martie, ora 23:00) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Elveția a interzis furnizarea de obiecte de lux în Rusia din cauza evenimentelor din Ucraina 

RADOR (18 martie) - Elveția, inclusă de Guvernul Rusiei pe lista țărilor neprietene, a interzis furnizarea, 

în Rusia, de obiecte de lux, din cauza evenimentelor din Ucraina. Țara s-a alăturat, de asemenea, unei serii de alte 

sacțiuni anunțate anterior de Uniunea Europeană, a comunicat, astăzi, Guvernul elvețian, Consiliul Federal. 

Executivul a reamintit faptul că pe 15 martie UE a extins sancțiunile împotriva Rusiei. Este vorba de interzicerea 

"tranzacțiilor cu câteva întreprinderi de stat, precum și interdicția acordării de servicii de credit clienților sau 

organizațiilor rusești". "Pe data de 18 martie, Consiliul Federal a adoptat, de asemenea, aceste măsuri, care vor 

intra în vigoare în zilele următoare", au subliniat autoritățile de la Berna. După cum a arătat executivul de la Berna, 

interdicția exportării de produse de lux nu reprezintă decât o parte componentă a acestor măsuri. (www.tass.ru - 

18 martie) /snicolau/sdm2 

RRA: Oamenii de afaceri ucraineni ar dori să transfere în depozite din România stocurile de 

produse alimentare de export care riscă să fie bombardate de armata rusă 

RADOR (18 martie) - Oamenii de afaceri ucraineni ar dori să transfere în depozite din România stocurile 

de produse alimentare de export, grâu și floarea soarelui care riscă să fie bombardate de armata rusă - a declarat 

pentru presa locală președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași, Paul Butnariu. El a spus că a fost contactat 

de oameni de afaceri din țara vecină care i-au cerut și să faciliteze redirecționarea la Constanța a mărfurilor care 

veneau în Ucraina prin porturile Mariupol și Odesa. Portul Constanța este deja aglomerat cu vapoare care trebuiau 

să ajungă în porturile ucrainene și se lucrează non-stop la descărcarea și transferul mărfurilor. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 18 martie, ora 9:02) /lalexandrescu/schelaru 

REUTERS: Compania franceză Auchan apreciază drept "surprinzătoare" criticile președintelui 

Zelenski 

RADOR (18 martie) - Un purtător de cuvânt al companiei franceze Auchan a declarat vineri că afirmațiile 

criticile anterioare ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind prezența în continuare, a retailerului 

francez în Rusia, au fost "extrem de surprinzătoare". Auchan, prin cele 40 de supermarketuri și cei aproximativ 

6.000 de angajați, asigură aprovizionarea populației ucrainene cu alimente, inclusiv în regiunile afectate de război, 

a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al companiei Auchan. Acesta a refuzat să comenteze despre 

prezența grupului în Rusia, unde Auchan are aproximativ 30.000 de angajați. Președintele Zelenski a spus că este 

necesar ca toate companiile occidentale să părăsească piața rusă și să nu-și acopere "setea de profit" prin 

comunicare "ieftină", făcând referire la Auchan și gigantul alimentar elvețian, Nestle. (REUTERS - 18 martie) 

/cstoica/sdm2 

REUTERS: Japonia aplică noi sancțiuni oficialilor ruși 

RADOR (18 martie) - Japonia a anunțat că va impune sancțiuni împotriva a 15 indivizi ruși și nouă 

organizații, inclusiv oficiali din apărare și exportatorul de arme de stat Rosoboronexport. Sancțiunile, care includ 
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înghețarea activelor, sunt cele mai recente dintr-o serie de măsuri luate de Japonia după invadarea Ucrainei de 

către Rusia. (REUTERS - 18 martie, ora 3:00) /aboboc/atataru 

BBC: Australia și Japonia au impus noi sancțiuni la adresa Rusiei pentru invadarea Ucrainei 

RADOR (18 martie) - Australia și Japonia au impus noi sancțiuni la adresa Rusiei pentru invazia în Ucraina. 

Australia a adăugat pe lista sa de sancțiuni doi miliardari ruși, Oleg Deripaska, și Viktor Vekselberg, dar și a unui 

număr de 11 instituții bancare și entități. Guvernul de la Tokio a sancționat alți 15 cetățeni ruși și nouă organizații, 

informează corespondentul BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 18 martie, ora 7:04) /cstoica/lalexandrescu 

INTERFAX: Australia a introdus sancțiuni împotriva mai multor bănci din Rusia, inclusiv 

Sberbank și VTB 

RADOR (18 martie) - Sberbank a încetat să mai efectueze transferuri de bani în cinci valute pentru persoane 

fizice, din cauza sancțiunilor impuse împotriva băncilor din Rusia. Australia a impus sancțiuni ce vizează mai 

multe bănci rusești, inclusiv Sberbank și VTB. Guvernul australian a impus sancțiuni împotriva altor 11 bănci și 

agenții guvernamentale ruse, care gestionează datoria suverană a Rusiei, potrivit Ministerului de Externe al 

Australiei.  

Potrivit Ministerului australian de Externe, lista actualizată a sancțiunilor impuse include Fondul Național 

de Asistență Socială (FNB) al Rusiei și Ministerul de Finanțe al Rusiei. ''Australia vizează acum toate agențiile 

guvernamentale ruse responsabile de emiterea și gestionarea datoriei suverane a Rusiei'', se precizează în 

comunicatul de presă. 

Sancțiunile vizează și următoarele bănci din Rusia: Sberbank, Gazprombank, VEB, VTB, Rosselhozbank, 

Sovkombank, Novikombank, Alfa-Bank și Moscow Credit Bank. Australia a extins și lista persoanelor împotriva 

cărora se vor aplica sancțiuni financiare și interdicții de călătorie. În momentul de față, pe această listă sunt incluși 

și oamenii de afaceri ruși Oleg Deripaska și Victor Vekselberg. ''Guvernul australian reconfirmă sprijinul continuu 

acordat de Australia în favoarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, precum și poporului Ucrainei'', a 

adăugat Ministerul australian de Externe. Australia a impus și în trecut sancțiuni, din cauza operațiunii militare a 

Rusiei în Ucraina, aceste sancțiuni îi vizează pe înalți oficiali ruși, inclusiv pe președintele rus Vladimir Putin, 

precum și împotriva oamenilor de afaceri ruși. În plus, pachetul de sancțiuni al Australiei include înghețarea 

rezervelor internaționale ale Băncii Centrale a Federației Ruse. (www.interfax.ru - 18 martie) 

/vdraguta/lalexandrescu 

XVI.4 Perspectiva socială  

BBC: Arnold Schwarzenegger a transmis un mesaj poporului rus, subliniind că Kremlinul îi minte 

cu privire la război 

RADOR (18 martie) - Starul hollywoodian Arnold Schwarzenegger a avertizat poporul rus că li se livrează 

informații false despre asaltul țării asupra Ucrainei. Într-o înregistrare video de nouă minute, starul de cinema a 

anunțat că Kremlinul minte în mod intenționat. "Acesta nu este războiul pentru apărarea Rusiei la care au luat parte 

bunicii sau străbunicii voștri. Acesta este un război ilegal". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 18 martie, ora 7:04) 

/cstoica/schelaru 

REUTERS: Televiziunea rusă RT susține că organismul de reglementare a presei din Marea 

Britaniei este doar o unealtă a guvernului 

RADOR (18 martie) - Canalul de televiziune finanțat de statul rus RT a comunicat vineri că organismul 

britanic de reglementare a presei i-a revocat pe nedrept licența de difuzare, din cauza conflictului din Ucraina, și 

l-a acuzat că nu este decât o unealtă a guvernului britanic. Ofcom a declarat că a revocat licența canalului de 

televiziune RT de difuzare în Marea Britanie, cu efect imediat, după o evaluare a imparțialității cu care acesta 

acoperă subiectul invaziei Ucrainei de către Rusia. "Ofcom a demonstrat publicului britanic și comunității 

internaționale de reglementare a presei că, în ciuda unei fațade de independență bine construită, nu este nimic mai 

mult decât o unealtă a guvernului, care se pleacă în fața voinței acestuia de a oprima presa", a declarat Anna 
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Belkina, redactor-șef adjunct al RT, pentru Reuters. "Ignorând istoricul complet curat al RT din ultimii patru ani 

consecutiv și aducând argumente pur politice, legate direct de situația din Ucraina, dar complet neasociate cu 

operațiunile RT, cu structura, managementul sau produsele editoriale ale televiziunii, Ofcom a judecat în mod 

greșit RT ca ne fiind "potrivită și adecvată" și, făcând acest lucru, a lipsit publicul britanic de accesul la informație". 

(REUTERS - 18 martie, ora 10:30) /aionita/cpodea 

BBC: Ministerul rus al Apărării susține că luptele au ajuns în centrul orașului-port Mariupol 

RADOR (18 martie) - Ministerul rus al Apărării a declarat că luptele au ajuns în centrul orașului-port 

ucrainean Mariupol. Zeci de mii de locuitori ai orașului sunt blocați în oraș, fără căldură și alimente. La Kiev, 

bombardamentele au continuat în nord-estul orașului. În Kiev, la fel ca și în Mikolaiv, trupele rusești nu au reușit 

să încercuiască orașul, ca în alte situații. Dar chiar și în orașele care sunt încercuite, ca Cernihiv, din nord, Sumi, 

din nord-est și Harkiv, din est, forțele ucrainene susțin că rezistă. În Mariupol însă, oficialii occidentali susțin că 

forțele de rezistență au început să scadă, după mai mult de două săptămâni de asediu, izolare și bombardament din 

partea trupelor rusești. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 18 martie, ora 11:00) /aionita/gpodea 

REUTERS: Rusia cere companiei Google să înceteze răspândirea de amenințări la adresa rușilor 

pe YouTube 

RADOR (18 martie) - Organismul de reglementare a comunicațiilor din Rusia, Roskomnadzor, a declarat 

vineri că a cerut companiei Google, a Alphabet Inc, să înceteze "amenințările împotriva cetățenilor ruși" pe 

platforma sa de distribuire a clipurilor video YouTube. Roskomnadzor a informat că postările de pe platformă pun 

în pericol viața și sănătatea cetățenilor ruși și că răspândirea acestora este o dovadă a poziției antirusești a 

companiei americane. Google nu a răspuns încă cererii de a comenta. (REUTERS - 18 martie, ora 13:06) 

/aionita/schelaru 

REUTERS: Fost oficial al Kremlinului demisionează din funcția de președinte al unei fundații 

prestigioase după ce a condamnat războiul din Ucraina 

RADOR (18 martie) - Un fost vicepremier rus care a făcut comentarii împotriva acțiunilor Kremlinului în 

Ucraina a demisionat din funcția de președinte al unei fundații prestigioase, după ce un parlamentar l-a acuzat de 

"trădare națională" și i-a cerut să demisioneze. Arkadi Dvorkovici, vicepremier între 2012 și 2018, a devenit una 

dintre cele mai importante figuri din Rusia care a criticat războiul, când a declarat pentru presa americană, în cursul 

acestei săptămâni, că gândurile lui sunt alături de civilii din Ucraina. Comentariile lui au determinat un 

parlamentar, membru important al partidului aflat la conducere, să îi ceară demisia și să îl acuze că face parte din 

"coloana a cincea", care subminează Rusia. Bărbatul de 49 de ani era din 2018 președinte al fundației Skolkovo, 

un centru de inovație și tehnologie aflat la periferia Moscovei, pe care el o descria ca un fel de Silicon Valley 

rusească. Vineri, Fundația Skolkovo a anunțat că Dvorkovici a decis să demisioneze. El nu a putut fi găsit imediat 

pentru a comenta. Va rămâne în continuare președinte al Federației Internaționale de Șah. (REUTERS - 18 martie, 

ora 13:18) /aionita/schelaru 

BBC: Italia se oferă să sprijine Ucraina în reconstrucția teatrului din Mariupol, distrus de 

bombardamente 

RADOR (18 martie) - Italia este pregătită să ajute la reconstruirea teatrului din Mariupol, care a fost distrus 

de un atac cu bombă, a declarat ministrul culturii, Dario Franceschini. Potrivit autorităților ucrainene, teatrul a fost 

bombardat de Rusia, deoarece mulți oameni se adăposteau în clădire. "Cabinetul... a aprobat propunerea mea de a 

oferi Ucrainei resursele și mijloacele pentru a-l reconstrui cât mai curând posibil. Teatrele din toate țările aparțin 

întregii umanității", a scris Franceschini pe Twitter. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis pe 

Twitter mulțumirile sale: "Ați dat un exemplu bun de urmat. Împreună vom reconstrui țara până la ultima 

cărămidă". (bbc.com - 18 martie, ora 0:00) /aboboc/avladucu 
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TASS: Este culmea cinismului înlăturarea paralimpicilor ruși și belaruși de la Jocurile 2022 

(Putin) 

RADOR (18 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, consideră că este culmea cinismului înlăturarea 

paralimpicilor ruși și belaruși de la Jocurile Paralimpice 2022 de la Beijing. "Culmea cinismului a fost îndepărtarea 

sportivilor ruși și belaruși de la Jocurile Paralimpice de la Beijing din 2022. Au suferit nu pur și simplu sportivi 

care nu aveau vreo vină, ci paralimpici, oameni care nu au cedat, care au depășit cele mai grele încercări ale vieții, 

care sunt demni de sprijinul mondial și de admirație, oameni care prin exemplul propriu le dau milioanelor de 

oameni speranță, îi fac să creadă în sine și în forțele proprii, a declarat șeful statului, în mesajul video adresat cu 

ocazia ceremoniei festive de deschidere a Jocurilor Paralimpice de la Hantî-Mansiisk, desfășurate sub titlul "Noi 

suntem împreună. Sportul". (www.tass.ru - 18 martie) /snicolau/sdm2 

REUTERS: Trei cosmonauți ruși au ajuns în siguranță pe Stația Spațială Internațională 

RADOR (18 martie) - Trei cosmonauți ruși au sosit în siguranță vineri pe Stația Spațială Internațională 

(ISS), unde au andocat capsula spațială Soyuz și se alătură misiunii ruso-americane care durează de 20 de ani, în 

ciuda tensiunilor generate de invazia Rusiei în Ucrainei. Capsula spațială a decolat de pe cosmodromul Baikonur 

din Kazahstan, iar călătoria a durat trei ore și 10 minute. (REUTERS - 18 martie, ora 21:30) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Fostul primar al Melitopolului a vorbit despre perioada în care a fost ținut ostatic de forțele 

ruse 

RADOR (18 martie) - Fostul primar al Melitopolului - aflat acum sub control rusesc - a vorbit despre 

presupusa sa răpire și detenție de către forțele ruse. Ivan Federov a condus orașul sud-estic până când a fost invadat 

de forțele ruse. Soldații ruși l-au răpit în urmă cu șase zile. El a fost eliberat miercuri, după ce Ucraina a fost de 

acord să elibereze nouă soldați ruși capturați pentru a-l recupera. Federov a declarat pentru BBC că trupele ruse l-

au luat din biroul său fără vreun cuvânt și nu a avut nicio legătură cu lumea exterioară în timpul detenției. El 

susține că a fost ținut ostatic într-o cameră mică cu soldați înarmați, dar nu a fost niciodată rănit fizic. Forțele ruse 

aflate în Melitopol l-au înlocuit pe Federov cu propriul primar, dar fostul primar insistă că succesorul său nu este 

șeful de drept al guvernului local, deoarece el a fost votat de peste 60% dintre oameni. (bbc.com - 18 martie, ora 

00:50) /aboboc/asalar 

CNN: Peste 320.000 de cetățeni ucraineni s-au întors acasă pentru a lupta - oficialii de frontieră 

RADOR (18 martie) - Peste 320.000 de cetățeni s-au întors acasă pentru a ajuta Ucraina să lupte de când 

Rusia și-a început invazia, potrivit Serviciului de Grăniceri al Ucrainei. Majoritatea sunt bărbați. "Băieții noștri nu 

renunță, așa că trebuie să ajutăm, trebuie să luptăm pentru țara noastră. Ucrainenii trebuie să fie liberi, ca toți 

oamenii", a scris Serviciul pe Twitter. (CNN INTERNATIONAL, 18 martie, ora 2:00) /aboboc/atataru 

CNN: Ucraina a anunțat că opt din cele nouă coridoare de evacuare planificate au funcționat 

conform acordului 

RADOR (18 martie) - Opt din nouă coridoare de evacuare convenite au funcționat conform planului în ziua 

de joi, inclusiv unul din Mariupol, transmite guvernul ucrainean. Ministrul Irina Vereșciuk a declarat că aproape 

800 de mașini private au părăsit Mariupolul joi. 36 de tone de alimente și medicamente au fost livrate orașelor 

Hostomel și Bucea, la nord-vest de Kiev, precum și în trei sate din nord-estul capitalei - zone în care s-au înregistrat 

unele dintre cele mai grave tiruri de artilerie și rachete rusești. Un coridor planificat între Harkov și Vovceansk, 

aproape de granița cu Rusia, nu a funcționat din cauza bombardamentelor forțelor ruse. (CNN INTERNATIONAL 

- 18 martie, ora 2:00) /aboboc/atataru 

RRA: 3.810 persoane au fost evacuate prin opt coridoare umanitare 

RADOR (18 martie) - Vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk a anunțat că, exceptând coridorul umanitar 

către orașul Harkov, ieri au fost funcționale celelalte opt. Prin acestea au fost evacuate 3.810 persoane și au fost 

livrate 40 de tone de alimente și medicamente. Potrivit Kievului 800 de mașini au părăsit ieri orașul asediat 
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Mariupol, iar mulți refugiați au plecat pe jos. Aseară mai mult de 2.000 de persoane au ajuns la Zaporojjie, de aici 

vor fi trimise astăzi 10 autobuze pentru a transporta locuitori din Mariupol la Berdiansk. Pe de altă parte, armata 

anunță că a doborât ieri șapte avioane rusești, un elicopter, trei drone și trei rachete de croazieră, a transmisă în 

această dimineață agenția UNIAN. În schimb, forțele aeriene ucrainene susțin că au efectuat numeroase raiduri 

asupra unor grupări de trupe ale invadatorilor. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 18 martie, ora 4:02) /atataru 

RBC: Cea de-a 23-a zi de război în Ucraina 

RADOR (18 martie) - Pentru a 23-a zi Ucraina luptă și se apară, rezistând în fața ocupanților ruși, care 

bombardează orașele și localitățile ucrainene și au ucis un număr mare de civili, distrugând infrastructura țării. 

Forțele Armate ale Ucrainei, forțele de interne, apărarea antiteroristă, voluntarii și locuitorii, civilii Ucrainei opun 

o rezistență acerbă în fața inamicului rus și de cele mai multe ori recurg la contraatac. Forțele inamice ruse nu au 

reușit să avanseze mult în interiorul țării. Ocupanții nu au reușit să ocupe capitala Ucrainei, Kiev. De asemenea, 

nu au reușit să intre în orașele Kiev, Harkiv, Sumi, Mikolaiv, Cernihiv, Mariupol și multe alte orașe. Suburbiile 

capitalei Kiev sunt cele mai afectate de lupte, din cauza invaziei și a barbariei invadatorilor, dar forțele armate 

ucrainene nu cedează în fața trupelor ruse. (www.rbc.ua - 18 martie) /vdraguta/schelaru 

RBC: Invadatorii ruși au lansat atacuri de 43 de ori asupra spitalelor din Ucraina - OMS 

RADOR (18 martie) - Invadatorii ruși au atacat de 43 de ori spitalele ucrainene - OMS. De la începutul 

războiului de mare amploare declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, trupele inamice ruse au supus atacurilor 

unitățile medicale ucrainene de 43 de ori, relatează RBC-Ucraina cu referire la o declarație a directorului general 

al OMS, Tedros Ghebreyesus, făcută la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU. Șeful OMS a menționat că 

atacurile armate comise asupra spitalelor în orice conflict militar sunt considerate o încălcare a normelor de drept 

internațional umanitar. El a mai declarat că ONU nu poate livra ajutor umanitar la Sumi și Mariupol, deoarece 

aceste orașe sunt bombardate în mod constant de armata rusă. Reamintim, pe 9 martie, armata rusă a lansat un atac 

aerian asupra unei maternități din Mariupol, din regiunea Donețk. Ca urmare, 17 persoane au fost rănite, inclusiv 

copii, femei și medici. Trei persoane au murit, printre care o fetiță. Ulterior, la Mariupol a murit una dintre femeile 

însărcinate, care a fost rănită în timpul bombardamentului de la maternitate. (www.rbc.ua - 18 martie) 

/vdraguta/gpodea 

BBC: Ucraina - Explozii în apropiere de orașul Lvov 

RADOR (18 martie) - Potrivit unor informații de ultimă oră, mai multe explozii au avut loc în apropiere de 

orașul Lvov din vestul Ucrainei. Televiziunile locale au difuzat imagini care surprind coloane înalte de fum. 

Potrivit surselor locale, mai multe bombardiere rusești au putut fi văzute în zonă, iar în mai multe localități din 

vestul țării au sunat sirenele de alarmă. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 18 martie, ora 7:04) /cstoica/gpodea 

RBC: Dmitro Jivițki, șeful Administrației regionale din Sumî, a anunțat deschiderea unor 

coridoare umanitare la Sumi, vineri, 18 martie 

RADOR (18 martie) - Coridoarele umanitare urmează să fie deschise pe 18 martie, la Sumî, anunță Dmitro 

Jivițki, șeful Administrației regionale din Sumi. Vor fi formate următoarele coridoare: Trosteaneț - regiunea 

Poltava, unde oamenii vor pleca parțial cu autobuzul și, parțial, cu transportul personal. Al doilea coridor deschis 

va fi Sumî - regiunea Poltava, unde convoaiele de oameni pot părăsi orașul Sumi cu transportul personal, iar 

autobuzele vor fi trimise din orașul Lohviția în regiunea Sumî pentru a scoate persoanele care nu au transport 

personal. Al treilea coridor este Lebedin - regiunea Poltava, unde coloanele de oameni vor putea pleca din Lebedin 

cu transport personal și cu autobuze. Al patrulea coridor este Konotop - regiunea Poltava, convoaiele de oameni 

vor putea părăsi orașul Konotop cu transportul personal și cu autobuzele. Următorul coridor este Velika Pisarivka 

- Poltava, coloanele de oameni vor putea părăsi localitatea Velika Pisarivka cu transportul personal și cu 

autobuzele. Un alt coridor urmează să fie deschis în localitatea Krasnopillea - regiunea Poltava, oamenii vor fi 

transportați parțial cu autobuzul și parțial cu transport personal. Locurile de convocare pentru crearea de coridoare 

sunt aceleași, anunță autoritățile. Ora de plecare a coloanelor, de asemenea. Autoritățile vor confirma deschiderea 

coridoarelor și vor oferi noi informații exacte. Autobuzele de evacuare vor transporta femei, copii, vârstnici, 
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persoane cu dizabilități. În primul rând, în autobuze vor urca femeile însărcinate, femeile cu copii, persoanele cu 

dizabilități și persoanele în vârstă. Oamenii care urcă în autobuzele de evacuare pot lua cu ei și animale de 

companie! Nu vor urca bărbați în aceste mijloace de transport, excepție vor face doar cei aflați la volanul mașinilor, 

a precizat Dmitro Jivițki, șeful Administrației regionale din Sumi. El a mai spus că partea ucraineană se pregătește 

de deschiderea acestor coridoare. "Ne pregătim, așteptăm confirmarea. Rămâneți aproape!", a scris Dmitro Jivițki, 

șeful Administrației regionale din Sumi, pe Telegram. (www.rbc.ua - 18 martie) /vdraguta/gpodea 

RBC: Ocupanții ruși au bombardat pe parcursul întregii nopți Severodonețk și Rubijne; există 

morți și răniți 

RADOR (18 martie) - Ocupanții ruși au supus bombardamentelor, pe parcursul întregii nopți de 17 spre 18 

martie, orașele Severodonețk și Rubijne, din regiunea Luhansk, există morți și răniți. Bombardamentele trupelor 

ruse au vizat zonele locuite de civili, zonele rezidențiale din orașele și localitățile regiunii Luhansk. ''Trupele ruse 

au lansat atacuri de artilerie asupra orașelor Severodonețk și Rubijne, din regiunea Luhansk, pe întreg parcursul 

nopții trecute, ucigând civili și distrugând case și infrastructura, există morți și răniți'', relatează RBC-Ucraina, cu 

referire la declarația șefului Administrației militare regionale Luhansk, Serhi Haidai. "Rușii au distrus peste 20 de 

case și infrastructura din Severodonețk și Rubijne, noaptea trecută. Sistemele de artilerie și rachetele armatei ruse 

au vizat civilii din Severodonețk și Rubejne, în seara și noaptea de 17-18 martie", a scris Serhi Haidai pe Telegram. 

Potrivit oficialului, în câteva săptămâni ocupanții ruși au transformat aceste două orașe aproape în ruine. "Acești 

neoameni deschid focul asupra oamenilor, imobilelor și infrastructurii care asigură viața civililor. Se pare că nu au 

nevoie de aceste așezări, scopul rușilor este să transforme în ruine Severodonețk, Rubijne și celelalte orașe ale 

noastre. Ei fac totul pentru a lăsa localnicii fără locuințe și comunicare" - a mai spus Haidai. De asemenea, se mai 

precizează că inamicul rus a lansat atacuri de rachete Grad în cursul serii de joi asupra vechilor cartiere din 

Severodonețk, în urma cărora au fost avariate, distruse șase obiecte de infrastructură, două case și mai multe garaje. 

"Din păcate, avem deja doi morți și patru răniți. În unele case din apropierea zonelor, unde au avut loc 

bombardamentele, nu mai există gaze și nici apă - vom încerca să remediem avariile cât mai curând posibil. Cu 

toate acestea, nimeni nu ne va întoarce viețile omenești", a spus Serhi Haidai. În Rubijne, zece case și un magazin 

au luat foc noaptea trecută, s-au înregistrat doi răniți. La ora 5:00, ocupanții ruși au deschis din nou focul, lansând 

atacuri de artilerie și rachete asupra Severodonețk, Kreminna și Privillia. Numărul victimelor și pagubele 

provocate se stabilesc. Joi, în regiunea Sumi, ocupanții ruși au ucis doi civili, trăgând focuri de arme într-o mașină, 

la bordul căreia se aflau o tânără și un bărbat-antreprenor care a furnizat orașului hrană. (www.rbc.ua - 18 martie) 

/vdraguta/lalexandrescu 

RBC: Armata rusă a atacat un obiectiv militar din apropiere de Zaporojie 

RADOR (18 martie) - Forțele ruse au atacat, vineri dimineață, o instalație militară de lângă Zaporojie, 

autoritățile stabilind acum consecințele atacului - a anunțat șeful administrației militare regionale, Oleksandr 

Staruh. Potrivit acestuia, invadatorii ruși au lansat două bombe, dintre care doar una a explodat. (www.rbc.ua - 18 

martie) /sdan/lalexandrescu 

REUTERS: Bombardamente în apropiere de aeroportul din Lvov, transmite primarul Andrii 

Sadovi 

RADOR (18 martie) - Rachetele rusești au lovit vineri o zonă din apropierea aeroportului orașului Lvov din 

vestul Ucrainei, a anunțat primarul local, Andrii Sadovi, însă a precizat că aeroportul nu a fost atacat. Autoritățile 

locale evaluează situația și vor emite informări actualizate, a precizat oficialul. Postul de televiziune Ukraine 24 a 

transmis anterior că cel puțin trei explozii au fost auzite în oraș. (REUTERS - 18 martie) /cstoica/schelaru 

RBC: 109 copii ucraineni au murit de la începutul invaziei ruse 

RADOR (18 martie) - Procuratura Generală a Ucrainei a transmis, vineri, că 109 copii ucraineni au murit 

de la începutul invaziei ruse, iar alți peste 130 au fost răniți. Cele mai multe cazuri de copii uciși sau răniți în război 

au fost înregistrate în regiunile Kiev (55), Harkov (34), Donețk (26), Cernihiv (29), Mikolaiv (20), Jitomir (15), 

Sumi (14) și Herson (14). În plus, de la începutul invaziei, trupele ruse au bombardat 439 de instituții de 
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învățământ, dintre care 63 au fost complet distruse. Cele mai multe astfel de distrugeri au fost semnalate în 

regiunile Donețk (126), Harkov (77), Mikolaiv (39), Sumi (32), Kiev (41), Herson (21) și în capitala Ucrainei (35). 

(www.rbc.ua - 18 martie) /sdan/cpodea 

RBC: Autoritățile ucrainene anunță noi culoare umanitare 

RADOR (18 martie) - Vicepremierul ucrainean, Irina Vereșciuk, a anunțat, vineri dimineață, deschiderea 

unor noi culoare umanitare pentru evacuarea populației din zonele afectate de război. Potrivit vicepremierului, vor 

fi organizate evacuări în regiunile Donețk, Sumi și Harkiv. Civilii vor fi evacuați din orașele Mariupol, Sumi, 

Trostianeț, Lebedine, Konotop, Krasnopillia și Veliki Pisarevki. În regiunea Harkiv, autoritățile intenționează să 

trimită ajutoare umanitare. Astfel de ajutoare ar urma să ajungă, sâmbătă, și în orașe din regiunile Herson și 

Lugansk. (www.rbc.ua - 18 martie) /sdan/cpodea 

RBC: Kiev: Un mort și patru răniți, după ce resturi dintr-o rachetă au căzut într-o zonă 

rezidențială 

RADOR (18 martie) - Un om a murit și alți câțiva au fost răniți, vineri, la Kiev, după ce bucăți dintr-o 

rachetă au căzut într-o zonă rezidențială din cartierul Podilsk. Autoritățile raportează un incendiu de amploare în 

zona respectivă. "Conform informațiilor preliminare, 12 persoane au fost salvate, 98 de persoane au fost evacuate, 

patru persoane au fost rănite. Din păcate, o persoană a murit" - a transmis pe Telegram Serviciul pentru Situații de 

Urgență al Ucrainei. (www.rbc.ua - 18 martie) /sdan/cpodea 

RBC: Doi morți și șase răniți în urma unui atac aerian rusesc asupra orașului Kramatorsk 

RADOR (18 martie) - Trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra orașului est-ucrainean Kramatorsk, 

în cursul dimineții de 18 martie. Obuzele au lovit o clădire de locuințe și una de birouri, două persoane fiind ucise. 

Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Donețk, Pavlo Kirilenko, alte șase persoane au fost rănite. 

(www.rbc.ua - 18 martie) /sdan/lalexandrescu 

REUTERS: Cel puțin trei morți în urma atacurilor asupra orașelor din estul Ucrainei vineri 

dimineață 

RADOR (18 martie) - Serviciile de urgență din Ucraina au declarat că o instituție de învățamânt cu mai 

multe etaje a fost bombardată vineri dimineață în orașul estic Harkiv, ucigând o persoană, rănind altele 11 și 

blocând o persoană sub dărâmături. Orașul Karamatorsk a fost de asemenea bombardat și două persoane și-au 

pierdut viața, iar șase au fost rănite, a declarat guvernatorul Pavlo Kirilenko, într-o postare online. (REUTERS - 

18 martie, ora 10:36) /aionita/schelaru 

REUTERS: 130 de persoane salvate din teatrul bombardat din Mariupol 

RADOR (18 martie) - Liudmila Denisova, comisarul pentru drepturile omului din Ucraina, a declarat vineri 

că 130 de persoane au fost salvate până în prezent de sub dărâmăturile unui teatru care a fost lovit în urma unui 

atac aerian miercuri, în orașul ucrainean asediat Mariupol. Într-un discurs televizat, Denisova a afirmat că acțiunile 

de căutare continuă la teatru, unde numeroase persoane se adăposteau în subteran, înainte de atacul asupra clădirii, 

potrivit autorităților ucrainene. (REUTERS - 18 martie, ora 12:54) /aionita/gpodea 

REUTERS: Autoritățile din Kiev afirmă că 222 de persoane au fost ucise în capitală de la începutul 

războiului, printre care și 60 de civili 

RADOR (18 martie) - Autoritățile din Kiev au declarat vineri că 222 de persoane au fost ucise în capitală 

de la începutul invaziei ruse a Ucrainei, printre care 60 de civili, dintre care patru copii. 889 de persoane au fost 

rănite, printre care 241 de civili, a comunicat administrația orașului Kiev. (REUTERS - 18 martie, ora 13:36) 

/aionita/schelaru 
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UKRINFORM: În centrul orașului Lvov s-au expus 100 de cărucioare pentru copii în memoria 

copiilor omorâți 

RADOR (18 martie) - În centrul orașului Lviv are loc acțiunea socială ”Prețul războiului”, a cărei scop este 

să atragă atenția lumii asupra morții copiilor ucraineni, nevinovați.  

În cadrul acestei acțiuni, în Piața Rinok au fost expuse 109 cărucioare de copii, drept simbol ale celor 109 

copii omorâți din momentul invaziei în masă a dușmanului, transmite Ukrinform, atașând ca referință comunicatul 

de presă al Consiliului Municipal Lviv.  

”Timp de 22 de zile de la începutul invaziei în masă, trupele rusești au omorât în mod nemilos 109 de copii 

ucraineni. 109 copii care au devenit îngeri și ,acum, în locul acțiunilor decisive ale întregii lumi, protejează cerul 

Ucrainei. Această cifră nu ia în considerare victimele din Mariupol, încontinuu aflate sub bombardamente. 

Numărul morților crește zilnic, ca urmare a acestui genocid pe care dușmanul nostru îl dezlănțuie asupra oamenilor 

din Ucraina”, au subliniat organizatorii evenimentului.  

Primăria face apel la toți adulții din întreaga lume, să facă un scut comun, să apere copiii ucraineni și să le 

dăruiască un viitor; să ceară din partea guvernelor altor state să închidă cerul asupra Ucrainei. Participanții la 

această acțiune sunt rugați să povestească atrocitățile dușmanului, să fotografieze acest eveniment și să publice 

pozele în rețelele de socializare, folosind hashtag-ul #closethesky. (https://www.ukrinform.ru/- 18 martie) 

/mpalii/sdm2 

UKRINFORM: În Lisiceansk, rușii au bombardat un spital 

RADOR (18 martie) - În localitatea Lisiceansk, din regiunea Luhansk, ocupanții ruși au bombardat un spital, 

aruncând asupra lui 10 proiectile puternice. Ukrinform transmite că acest lucru a fost comunicat pe Telegram de 

către Serghei Gaidai, șeful Administrației militare al regiunii Luhansk. 

”Armata rusă a deschis focul asupra unei instituții medicale din Lisiceansk. Au lansat în jur de zece 

proiectile. Atât spitalul, cât și locuințele din apropiere, au rămas fără geamuri. Numărul victimelor este în curs de 

actualizare. La fața locului se implică forțele de salvare”, a scris șeful regiunii. (https://www.ukrinform.ru/- 18 

martie) /mpalii/sdm2 

REUTERS: Sute de persoane sunt încă blocate sub dărâmăturile teatrului din Mariupol, afirmă 

președintele Zelenski 

RADOR (18 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, că eforturile de salvare 

sunt încă în desfășurare, pentru a scoate sute de persoane despre care se crede că sunt încă blocate sub dărâmăturile 

unui teatru bombardat de forțele ruse, din orașul Mariupol. Anterior, comisarul ucrainean pentru drepturile omului, 

Liudmila Denisova, a anunțat că 130 de supraviețuitori au fost scoși din moloz, însă a precizat că încă nu există 

informații cu privire la cei peste 1.000 de oameni care, potrivit datelor oficiale, se adăposteau în clădirea teatrului, 

în momentul căderii bombei. Ucraina acuză Rusia de efectuarea unui puternic raid aerian ce a distrus teatrul, 

miercuri, însă Moscova neagă că ar fi bombardat teatrul sau că ar ataca civili. "Sute de locuitori din Mariupol se 

află, încă, sub dărâmături. În pofida bombardamentelor, în pofida greutăților, vom continua eforturile de salvare", 

a afirmat Zelenski, într-un mesaj video online. Autoritățile ucrainene nu au confirmat numărul posibilelor victime. 

"Echipele de salvare lucrează. Există doar această informație: 130 de persoane sunt în viață și au fost scoase. Restul 

așteaptă ajutor", a declarat Liudmila Denisova, la televiziunea națională. "Potrivit datelor noastre, alte peste 1.300 

de persoane se află în aceste subsoluri, în acel adăpost de bombe", a spus Denisova, referindu-se la adăposturile 

subterane de sub clădirea teatrului. Reuters nu a putut verifica independent aceste cifre. Anterior, consiliul local 

din Mariupol anunțase că mai bine de 1.000 de persoane se adăposteau în subsolul teatrului. (REUTERS - 18 

martie, ora 16:36) /mbrotacel/sdm2 

UKRAINSKA PRAVDA: Militarii ucraineni au găsit fragmentele unor vase din secolul XVIII și 

le-au transmis muzeelor 

RADOR (18 martie) - Militarii ucraineni care apără orașul Cernihiv, au găsit fragmentele unor vase de 

ceramică din secolul XVIII. Ei au adunat fragmentele și le-au trimis către Muzeul de Istorie din Cernihiv ”Vasili 
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Tarnovski”. Referitor la acest lucru ne informează Comitetul Ucrainei pentru politică umanitară și informațională, 

pe canalul său de Telegram.  

Cernihiv este un oraș cu un trecut istoric bogat, ale căror mărturii se găsesc peste tot, spune directorul 

muzeului, Serghii Laevskii. (https://life.pravda.com.ua/culture/2022/03/18/247870/- 18 martie) /mpalii/sdm2 

BBC: O unitate militară din Mikolaiv, în sudul Ucrainei, a fost lovită de cel puțin două rachete 

RADOR (18 martie) - O unitate militară din orașul Mikolaiv din sudul Ucrainei a fost lovită vineri de cel 

puțin două rachete. Potrivit informațiilor preliminare, peste 40 de persoane au fost ucise. Eforturile de salvare sunt 

în derulare, dar surse locale susțin că numărul morților va fi foarte mare. Este cel mai grav atac asupra unui oraș 

care bloca înaintarea trupelor ruse spre vest, de-a lungul coastelor Mării Negre. Spre est, sute de persoane din 

orașul Mariupol sunt în continuare blocate în adăpostul de la subsolul teatrului orașului, bombardat miercuri de 

trupele ruse. Primarul orașului a declarat pentru BBC că forțele ruse au ajuns în centrul orașului, unde au instalat 

un tanc și baterii de artilerie. Mulți civili au rămas blocați în oraș, fără apă sau alimente, subliniază corespondenții 

BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 18 martie, ora 20:00) /mbaciu/ilapadat 

UKRAINSKA PRAVDA: Regiunea Herson: Secretarul primăriei din Nova Kahovka, răpit și 

torturat de invadatorii ruși 

RADOR (18 martie) - Trupele ruse l-au răpit pe secretarul primăriei din Nova Kahovka (regiunea Herson), 

Dmitro Vasiliev. Invadatorii l-au dus pe funcționar într-un centru de arest preventiv, unde folosesc forme de tortură 

împotriva sa. Informația în acest sens a fost confirmată de soția secretarului, Liudmila Vasilieva. Potrivit acesteia, 

ocupanții ruși îl țin pe Dmitro Vasiliev de mai bine de două zile în subsolul clădirii poliției din Novai Kahovka, 

folosit de către invadatori pe post de birou al așa-numitului "comandament". Vasilieva a remarcat că ocupanții fac 

presiuni asupra soțului, astfel încât acesta să-și schimbe atitudinea față de ocupația rusă. (www.pravda.com.ua - 

18 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Crimeea: Școlile din Djankoi și-au suspendat cursurile, urmând să găzduiască trupe ale 

ocupanților 

RADOR (18 martie) - Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei susține că Rusia trimite forțe 

suplimentare în Djankoi, oraș din Crimeea temporar ocupată - scrie, vineri, agenția RBC. Potrivit armatei 

ucrainene, elevii din Djankoi au intrat în vacanță forțată, școlile din oraș urmând să adăpostească personal militar 

al Federației Ruse. Orașul Djankoi este situat în nordul peninsulei Crimeea, la 100 de kilometri distanță de regiunea 

Herson. (www.rbc.ua - 18 martie) /sdan/ilapadat 

CNN: Personalul medical din Ucraina depune eforturi uriașe pentru a livra insulină celor care au 

nevoie 

RADOR (18 martie) - Din cauza atacurilor continue ale forțelor ruse în Ucraina, spitalele ucrainene sunt 

copleșite de un număr mare de victime și resurse medicale din ce în ce mai puține. Lipsesc toate tipurile de 

medicamente și materiale medicale, iar accesul limitat la insulină a dus la o agravare a stării pacienților cu diabet. 

"Este o lipsă semnificativă de insulină la nivelul întregii țări și mulți, foarte mulți din diferite zone fac apeluri 

repetate pentru refacerea stocurilor de insulină", a declarat pentru CNN Kate White, manager de program pentru 

situații de urgență din cadrul organizației Médecins sans frontières (MSF). Potrivit Valentinei Oceretenko, 

președinte al Fundației Ucrainene pentru Diabet, Ucraina are suficiente doze de insulină pentru acoperirea 

necesarului pentru trei luni, singura problemă gravă fiind ca dozele de insulină să ajungă la cei care au nevoie 

urgentă de ele. Peste 2,3 milioane de ucraineni, aproape 7,1% din totalul populației, suferă de diabet în Ucraina, 

potrivit Federației Internaționale pentru Diabet, iar pentru pacienții cu diabet de tip 1 accesul rapid la insulină este 

vital. "Avem suficientă insulină în țară și vin cantități din ce în ce mai mari prin ajutoarele umanitare, dar avem 

mari probleme cu logistica", a declarat Valentina Oceretenko pentru CNN. Cea mai mare parte a insulinei din 

Ucraina este importată sau produsă local de două companii farmaceutice, Indar și Farmak, ambele fiind localizate 

în Kiev, a precizat Orest Petricika, director al Centrului Clinic de Endocrinologie din Lvov. Insulina este distribuită 

gratuit pacienților care au nevoie de ea, a precizat Orest Petricika. "În ce-i privește pe pacienții din zonele de 
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conflict, mă tem că ei nu prea au acces la insulină... din cauza acțiunilor de teroare intenționată a trupelor ruse sau 

din cauza imposibilității fizice a farmaciilor de a livra insulină", a declarat pentru CNN Orest Petricika. (CNN 

INTERNATIONAL, 18 martie, ora 23:00) /mbaciu/ilapadat 

CNN: ONU a anunțat că primul convoi umanitar a fost trimis către orașul Sumî din nord-estul 

Ucrainei 

RADOR (18 martie) - ONU a anunțat vineri că împreună cu partenerii săi din Ucraina a finalizat și trimis 

primul convoi umanitar către orașul Sumî din nord-estul Ucrainei. "Cele 130 de tone de ajutoare umanitare 

esențiale, care includ rezerve medicale, apă îmbuteliată, semipreparate alimentare și alimente conservate vor fi de 

folos unui număr de aproximativ 35.000 de persoane. În plus, convoiul umanitar transportă echipament pentru 

repararea sistemelor de apă potabilă, care sunt de mare ajutor pentru 50.000 de persoane", a declarat coordonatorul 

ONU pentru situații de criză în Ucraina, Amin Awad. "Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare 

(OCHA) a facilitat dialogul pentru o trecere în siguranță a convoiului umanitar", a precizat oficialul ONU. 

Resursele umanitare au fost asigurate prin Programul Mondial pentru Alimentație (WFP), Agenția ONU pentru 

Refugiați (UNHCR), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și UNICEF, precum și de alte ONG-uri 

internaționale. "Contăm pe cooperarea continuă a tuturor părților, pe măsură ce ONU și partenerii noștri accelerăm 

operațiunea de răspuns la criza umanitară provocată de război. Suntem aici pentru a-i ajuta pe cei mai vulnerabili 

civili prinși în schimburile de focuri, oriunde ar fi ei în Ucraina. Pentru a realiza aceasta, avem nevoie de acces 

umanitar nestânjenit și sprijinit", a subliniat Amin Awad. (CNN INTERNATIONAL, 18 martie, ora 23:00) 

/mbaciu/ilapadat 

BBC: Italia se oferă să sprijine Ucraina în reconstrucția teatrului din Mariupol, distrus de 

bombardamente 

RADOR (18 martie) - Italia este pregătită să ajute la reconstruirea teatrului din Mariupol, care a fost distrus 

de un atac cu bombă, a declarat ministrul culturii, Dario Franceschini. Potrivit autorităților ucrainene, teatrul a fost 

bombardat de Rusia, deoarece mulți oameni se adăposteau în clădire. "Cabinetul... a aprobat propunerea mea de a 

oferi Ucrainei resursele și mijloacele pentru a-l reconstrui cât mai curând posibil. Teatrele din toate țările aparțin 

întregii umanității", a scris Franceschini pe Twitter. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis pe 

Twitter mulțumirile sale: "Ați dat un exemplu bun de urmat. Împreună vom reconstrui țara până la ultima 

cărămidă". (bbc.com - 18 martie, ora 0:00) /aboboc/avladucu 

RRA: Inițiative legate de primirea elevilor Ucrainei în școlile din spațiul comunitar european 

RADOR (18 martie) - Miniștri europeni ai educației s-au reunit ieri prin videoconferință pentru a stabilit 

cele mai eficiente soluții de sprijin pentru elevii, studenții și cadrele didactice care au fugit din calea războiului. 

La propunerea Greciei s-a decis crearea unui grup de lucru care va coordona inițiativele legate de primirea elevilor 

Ucrainei în școlile din spațiul comunitar. La Consiliul European de săptămâna viitoare se va pune accent pe 

coordonarea optimă a acțiunilor întreprinse de statele membre pentru a exista un răspuns unitar la această mare 

criză umanitară. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 18 martie, ora 3:01) /atataru 

KORRESPONDENT: Peste două milioane de ucraineni au plecat în Polonia de la începutul 

războiului 

RADOR (18 martie) - Serviciul de Frontieră polonez a anunțat, vineri, că numărul ucrainenilor care au intrat 

în Polonia de la începutul invaziei ruse depășește două milioane. Instituția precizează că refugiații sunt în mare 

parte femei cu copii. (www.korrespondent.net - 18 martie) /sdan/gpodea 

MTI: Ungaria trimite Ucrainei un nou transport cu ajutoare (Viktor Orbán) 

RADOR (18 martie) - Ungaria trimite Ucrainei un nou transport cu o cantitate semnificativă de ajutoare, a 

declarat vineri premierul ungar Viktor Orbán. Într-o declarație video postată pe pagina sa de Facebook, înregistrată 

la Záhony, la granița dintre Ungaria și Ucraina, Viktor Orbán a anunțat că un nou convoi cu ajutoare tocmai a 

pornit la drum. Premierul a adăugat că este vorba despre cinci camioane încărcate cu alimente și alte produse (mai 
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ales unele dedicate copiilor), respectiv cu diverse echipamente sanitare și medicamente. "Facem asta pentru că 

trebuie să oferim ajutor nu numai celor care au fugit din calea războiului, ci și celor care au rămas acolo, în Ucraina, 

de cealaltă parte a Carpaților", a subliniat Viktor Orbán. Prim-ministrul a mai afirmat, că a văzut munca desfășurată 

la punctul de trecere a frontierei de la Barabás, unde poliția și celelalte organe administrative depun eforturi 

considerabile. "Trebuie să spun că maghiarii au făcut miracole", a spus Viktor Orbán. În ultimele trei zile am fost 

martorul unei cooperări fantastice, a afirmat premierul ungar. Viktor Orbán a mulțumit polițiștilor, protecției civile, 

organizațiilor neguvernamentale și bisericilor, mulțumiri speciale fiind transmise primarilor și personalului din 

cadrul administrațiilor locale. La începutul războiului, mare pare din efort a căzut pe umerii primăriilor, iar 

angajații din cadrul acestora s-au descurcat excelent, a spus premierul. Viktor Orbán a declarat, de asemenea, că 

punctele de trecere a frontierei vor fi sprijinite. În opinia sa, există șanse mari ca. și în săptămânile care urmează, 

activitatea desfășurată să continue la același nivel. (MTI - 18 martie) /ademeny/sdm2 

INTERFAX: Autoritatea britanică de reglementare audiovizuală Ofcom a retras licența de 

difuzare pe teritoriul țării a postului TV RT 

RADOR (18 martie) - Autoritatea britanică de reglementare audiovizuală Ofcom a interzis difuzarea pe 

teritoriul Marii Britanii a postului TV RT (Russia Today) și a retras licența de difuzare și le-a interzis oficial 

furnizorilor de servicii să distribuie postul TV RT (Russia Today). Autoritățile Marii Britanii au retras licența de 

a difuza în țară pentru postul rus de televiziune RT, care anterior a fost interzis din cauza sancțiunilor, anunță un 

comunicat al Autorității britanice de reglementare a presei Ofcom, dat publicității vineri. 'Ofcom revocă vineri 

licența RT de a difuza în Marea Britanie, decizia intră în vigoare imediat'', se specifică în comunicat. ''RT în Marea 

Britanie a fost blocat, ca urmare a sancțiunilor impuse de UE, de la începutul operațiunii militare speciale din 

Ucraina, se mai specifică în comunicat. 'Am ajuns la concluzia că, în aceste circumstanțe, nu putem considera RT 

un radiodifuzor responsabil', a precizat Ofcom. Se menționează că această decizie a fost luată pe fondul a 29 de 

investigații Ofcom, aflate în desfășurare cu privire la lipsa imparțialității la știrile și evenimentele recente reflectate 

de RT despre acțiunile trupelor ruse pe teritoriul Ucrainei. ''Considerăm că volumul și caracterul potențial grav al 

subiectelor abordate într-o perioadă atât de scurtă stârnesc o îngrijorare extrem de mare, mai ales având în vedere 

istoricul de conformitate al RT, ceea ce a dus la amendarea postului tv cu 200.000 de lire sterline pentru încălcări 

anterioare ale principiului imparțialității'', mai specifică Ofcom. În plus, s-a ținut cont de finanțarea RT de către 

statul rus, de acțiunile Rusiei pe teritoriul Ucrainei, legile recente adoptate care restricționează activitățile presei 

independente în Rusia, precum și încetarea difuzării postului de televiziune în UE și Marea Britanie. De asemenea, 

au fost luate în considerare o parte din sancțiunile impuse. ''Libertatea de exprimare este ceva pe care îl păzim cu 

sfințenie și înverșunare în această țară, iar ștacheta stabilită pentru radiodifuzori este pe bună dreptate stabilită 

destul de sus. În urma unui proces de reglementare independent, astăzi am ajuns la concluzia că RT nu poate fi 

deținător de licență în Marea Britanie, a declarat Melanie Dawes, directorul executiv al Ofcom. La rândul său, 

redactorul-șef adjunct al RT, Anna Belkina, a declarat că decizia Autorității de reglementare a mass-media este 

una politică. "Fără îndoială că decizia Ofcom de a revoca licența de difuzare a RT este politică. De mulți ani în 

Marea Britanie au căutat un pretext formal pentru a închide RT, dar au încercat să mențină impresia că există 

libertatea de exprimare. Acum măștile au fost date jos. În toate aceste ultime zile, politicienii britanici s-au implicat 

în mod grosolan în activitatea presupusului Ofcom independent. Drept urmare, în doar două săptămâni, Autoritatea 

de reglementare a mass-media a lansat peste 20 de investigații privind ''imparțialitatea cuvenită'' a postului RT', a 

adăugat Belkina, ale cărei afirmații sunt citate de canalul Telegram al RT. În același timp, potrivit acesteia, ''Ofcom 

nu pune la îndoială reflectarea și acoperirea unilaterală a situației din Ucraina de către posturile tv britanice''. ''Ni 

s-a interzis să lucrăm dintr-un singur motiv, în acest moment, în Occident orice punct de vedere diferit de cel 

oficial, efectiv, nu are dreptul de a exista'', a mai spus Belkina. (www.interfax.ru - 17 martie) /vdraguta/gpodea 

RRA: Al treilea convoi cu ajutoare umanitare va fi trimis la Cernăuți 

RADOR (18 martie) - Crucea Roșie Română a anunțat aseară că trimite al treilea convoi cu ajutoare 

umanitare la Cernăuți. Plecate din mai multe județe, cinci tiruri vor transporta 120 de tone de alimente de bază 

greu perisabile, produse de igienă personală, materiale de cazarmament și medicamente și se vor întâlni la Siret, 

înainte de a trece granița. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 18 martie, ora 4:01) /atataru 
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RRA: Autoritățile locale continuă să se implice în ajutorarea refugiaților 

RADOR (18 martie) - 13.000 de ucraineni au intrat în țara noastră în ultimele 24 de ore, ceea ce înseamnă 

o scădere cu 15% față de ziua precedentă. Potrivit Poliției de Frontieră, aproape o jumătate de milion de refugiați 

au sosit pe teritoriul României de la debutul agresiunii militare ruse asupra statului vecin. Autoritățile locale 

continuă să se implice în ajutorarea refugiaților; un exemplu este Consiliul Județean Botoșani, care a alocat 57.000 

de lei pentru tabăra mobilă care va fi instalată pe stadionul din Dorohoi, pusă la dispoziție de Inspectoratul General 

pentru Situații de Urgență. Potrivit corespondentei noastre Gina Poenaru, tabăra prevăzută cu paturi pliante, 

corturi, sisteme de climatizare și de iluminat, saci de dormit și o bucătărie rulantă va putea asigura condiții de 

cazare și hrănire pentru 200 de persoane. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 18 martie, ora 9:00) /schelaru 

RRA: Aprovimativ 20% din ucrainenii care intră în România vor rămâne în țară pe termen mediu 

și lung (World Vision România) 

RADOR (18 martie) - Aproximativ 20% din ucrainenii care intră în România vor rămâne aici pe termen 

mediu și lung, estimează Organizația neguvernamentală World Vision România, care preconizează că va acorda 

în total asistență unui număr de 200.000 de mame și copii, care fie pleacă mai departe, fie rămân măcar o perioadă 

în țară. Reprezentanții organizației remarcă faptul că tot mai mulți optează pentru România, întrucât nu au rude, 

cunoștințe sau resurse financiare ca să ajungă în alte state, iar aceste persoane vor avea nevoie să fie integrate. Pe 

lângă alimente, produse de igienă și alte provizii de necesitate urgentă, există și nevoia de activități socio- 

educaționale pentru copii, de servicii de consiliere psihologică sau de măsuri pentru combaterea discriminării. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 18 martie, ora 10:02). /geftene/lalexandrescu 

RRA: O femeie din Ucraina a născut în drumul spre România 

RADOR (18 martie) - O femeie din Ucraina a născut în drumul spre România, fără asistență medicală. În 

stare gravă, a reușit să treacă totuși granița împreună cu bebelușul și ambii au fost duși de urgență la Spitalul 

Județean din Suceava. Corespondenta Radio România Actualități, Mihaela Buculei, mai transmite că în doar o zi, 

24 de refugiați au fost internați în unitățile spitalicești din județ. Patru pacienți, dintre care un copil, au fost 

diagnosticați cu COVID-19. În Spitalul Județean au mai fost internați ieri încă șapte copii refugiați care, din cauza 

epuizării și a stresului, au acuzat dureri abdominale, amețeli și vărsături. Și la spitalele din Rădăuți, Siret, Gura 

Humorului și Fălticeni au ajuns să refugiați ucraineni. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 18 martie, ora 

13:04). /geftene/schelaru/denisse 

RRA: Sprijin operațional al Frontex pentru polițiștii de frontieră din Republica Moldova 

RADOR (18 martie) - Comisia Europeană a anunțat ieri semnarea unui acord cu Republica Moldova, cu 

aplicare imediată, ce permite agenților Frontex să ajute polițiștii de frontieră din această țară, unde au ajuns peste 

300.000 de refugiați din Ucraina, dintre care o parte au rămas aici. În cadrul unei platforme coordonate de 

Bruxelles, șase state membre ale Uniunii s-au angajat să primească 11.500 refugiații ucraineni care au tranzitat 

Republica Moldova. Sprijinul operațional al Frontex va fi furnizat cât mai curând posibil, în cadrul aplicării 

provizorii a acordului, care trebuie aprobat și de către Parlamentul European - transmite France Presse. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 18 martie, ora 2:01) /atataru 

CNN: 12 persoane au fost ucise în cel puțin 43 de atacuri asupra unităților de sănătate din Ucraina 

- OMS 

RADOR (18 martie) - Cel puțin 12 persoane au fost ucise și 34 rănite în cel puțin 43 de atacuri asupra 

unităților de sănătate din Ucraina, a declarat directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus. Printre victime se numără lucrători din domeniul sănătății, a spus Tedros în declarațiile 

sale adresate Consiliului de Securitate al ONU. „Atacurile asupra asistenței medicale reprezintă o încălcare a 

dreptului internațional umanitar - oricând și oriunde. Ele privează oamenii de îngrijirea de care au nevoie urgent 

și distrug sistemele de sănătate deja tensionate. Asta vedem în Ucraina”, a spus Tedros. Șeful OMS a subliniat că 

războiul din Ucraina exacerbează și impactul pandemiei de COVID-19 în țară. (CNN INTERNATIONAL - 18 

martie, ora 00:52) /aboboc/asalar 
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REUTERS: Programul Alimentar Mondial afirmă că lanțul de aprovizionare din Ucraina se 

prăbușește 

RADOR (18 martie) - Un oficial al Programului Alimentar Mondial (PAM) a declarat vineri că lanțurile de 

aprovizionare din Ucraina se prăbușesc, o mare parte din infrastructură fiind distrusă și numeroase magazine și 

depozite fiind în prezent goale. Jakob Kern, coordonator de urgență al PAM pentru criza din Ucraina, și-a exprimat 

de asemenea îngrijorarea legată de situația "orașelor încercuite", ca Mariupol, afirmând că rezervele se consumă 

și convoaiele sale nu au reușit încă să ajungă în oraș. (REUTERS - 18 martie, ora 12:12) /aionita/gpodea 

REUTERS: Agenția ONU pentru refugiați afirmă că numărul de refugiați care fug din Ucraina 

scade 

RADOR (18 martie) - Un oficial al agenției ONU pentru refugiați a declarat vineri că numărul zilnic de 

refugiați care fug din calea violențelor din Ucraina a scăzut în ultimele zile, adăugând că vremea mai blândă ar 

putea reprezenta un factor determinant. "Am observat o scădere, o scădere generală", a declarat Matthew Saltmarsh 

prin videolink, din Polonia, adăugând că vremea mai caldă ar putea reprezenta o explicație. Cu toate acestea, el a 

avertizat că orice escaladare a violențelor din orașul ucrainean vestic Lviv ar putea determina o nouă creștere a 

numărului de refugiați. (REUTERS - 18 martie, ora 12:36) /aionita/gpodea 

19 Martie (Sâmbătă) 

XVII.1 Perspectiva politică  

TASS: SUA și NATO ar trebui să înceteze furnizarea de arme și trimiterea de mercenari în 

Ucraina (Viaceslav Volodin)  

RADOR (19 martie) - Președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, a subliniat că moartea 

civililor din Ucraina și fluxul de refugiați din această țară este o responsabilitate directă a Washingtonului și 

Bruxelles-ului. Țările occidentale, împreună cu Statele Unite, ar trebui să direcționeze fonduri nu pentru a furniza 

arme sau pentru a trimite mercenari în Ucraina, ci pentru a oferi asistență umanitară populației țării, a declarat 

sâmbătă președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, pe canalul său Telegram. ''Țările occidentale, împreună 

cu Statele Unite, dacă vor pace, ar fi corect să direcționeze fonduri nu pentru armament, ci pentru asistență 

umanitară pentru populație'', a adăugat Volodin. Potrivit acestuia, astăzi ONU ar trebui să se decidă și să nu se 

ghideze după standarde duble. "Dacă doriți o pace rapidă, luați decizii imediate. Statele Unite și țările NATO ar 

trebui să înceteze livrările de arme și trimiterea de mercenari în Ucraina", a adăugat președintele Dumei de Stat. 

Potrivit acestuia, în fiecare zi 'naționaliștii ucraineni folosesc populația civilă drept scut uman' și se ascund în 

spatele femeilor și copiilor. Totodată, Volodin a menționat că țările NATO continuă să furnizeze arme și muniții 

Ucrainei, iar pe teritoriul țărilor Alianței Nord-Atlantice, cu acordul conducerii lor, sunt recrutați mercenari 'pentru 

a completa rândurile batalioanelor naționaliste'. 'De aceea, atunci când [președintele SUA Joe] Biden și omologii 

săi din NATO fac apel la pace, ei trebuie în primul rând să înceapă cu ei. Din vina lor se amână reglementarea 

situației de pe teritoriul Ucrainei, demilitarizarea și denazificarea acesteia. Ei nu-și doresc ca ea să devină o țară 

independentă și să nu facă parte din niciun bloc'', a spus Volodin. (Agenția de presă TASS - 19  martie) 

/vdraguta/dsirbu 

INTERFAX: Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a anunțat că SUA intenționează să deconecteze 

Rusia de la GPS  

RADOR (19 martie) - Roskosmos va efectua aproximativ 20 de lansări în spațiu anul acesta. Statele Unite 

iau în calcul deconectarea Rusiei de la sistemul de navigație prin satelit GPS, în contextul actualelor sancțiunilor 

aplicate împotriva Moscovei - a declarat Dmitri Rogozin, directorul corporației de stat Roskosmos. ''Știați că astăzi, 

în contextul sancțiunilor, Statele Unite examinează posibilitatea deconectării Federației Ruse de la sistemul de 

navigație GPS? Știați despre aceasta? Nu știați, dar iată că pot afirma că o astfel de chestiune este examinată'' - a 

declarat Rogozin în cadrul unei vizite efectuată sâmbătă în orașul Samara. Rogozin a mai spus că Rusia are propriul 
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său sistem de navigație prin satelit, GLONASS. ''A doua întrebare este dacă merită să ne impacientăm'' -a comentat 

Rogozin posibilitatea deconectării Rusiei de la GPS. "Vă răspund că nu ar trebui să ne impacientăm în privința 

asta, pentru că în fiecare dintre smartphone-urile dvs, după cum bine știți, sunt ferm convins că există GLONASS. 

Opriți GPS-ul și GLONASS-ul va funcționa. Are aceeași precizie ca și GPS. Prin urmare, totul este în regulă" - a 

spus directorul Roskosmos. (www.interfax.ru  - 19 martie) /vdraguta/cvanatoru 

REUTERS: Cooperarea dintre Rusia și China va deveni și mai puternică în actualele circumstanțe 

(Lavrov)  

RADOR (19 martie) - Cooperarea dintre Rusia și China nu va face decât să devină mai puternică, în actualele 

circumstanțe - a declarat sâmbătă ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de agenția de presă Interfax. 

"Această cooperare va deveni mai puternică, întrucât, într-un moment în care Vestul subminează flagrant toate 

temeliile pe care se bazează sistemul internațional, desigur că noi - ca două mari puteri - trebuie să ne gândim cum 

să continuăm în această lume" - a spus Lavrov, citat de Interfax. (REUTERS - 19 martie, ora 13:24) 

/mbrotacel/cvanatoru 

TASS: Lavrov a catalogat drept "demagogică" inițiativa Poloniei de a trimite trupe de menținere 

a păcii în Ucraina  

RADOR (19 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a calificat drept 'demagogică' inițiativa 

Poloniei de a trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina. (Agenția de presă TASS - 19  martie) 

/vdraguta/lalexandrescu 

BBC: Inițiativă privind înființarea unui nou tribunal internațional care să îl ancheteze pe 

președintele Putin pentru acțiunile sale din Ucraina  

RADOR (19 martie) - O sută patruzeci de personalități de talie mondială din domeniile justiției, academic 

și politic au cerut înființarea unui nou tribunal internațional care să îl ancheteze pe președintele Putin pentru 

acțiunile sale din Ucraina. Printre cei care au avut această inițiativă se numără doi foști premieri britanici - Gordon 

Brown și John Major. Tribunalul ar urma să fie constituit pe modelul celui de la Nürnberg care i-a judecat pe 

criminalii de război naziști după al Doilea Război Mondial. Tribunalul Penal Internațional de la Haga îl cercetează 

deja pe liderul rus pentru presupuse crime de război, dar nu poate ancheta delictul de agresiune fără o directivă în 

acest sens din partea Consiliului de Securitate al ONU. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 19 martie, ora 14:04) 

/opopescu/gpodea 

REUTERS: Vladimir Putin este într-o formă mai bună ca oricând, a spus liderul bielorus  

RADOR (19 martie) - Președintele rus Vladimir Putin este sănătos și "într-o formă mai bună ca oricând", a 

declarat aliatul său apropiat, președintele bielorus Aleksandr Lukașenko, într-un interviu acordat canalului de 

televiziune japonez TBS. "El și cu mine nu ne-am întâlnit doar în calitate de șefi de stat, suntem în relații amicale", 

a spus dl Lukașenko în cursul interviului publicat de agenția de presă de stat BelTA. "Pe cât posibil sunt la curent 

cu toate detaliile care îl privesc, atât de stat, cât și personale". 

Forțele ruse au folosit teritoriul bielorus ca punct de trecere pentru invazia din Ucraina, pe 24 februarie. 

Liderii occidentali au sugerat că Putin a făcut o greșeală de calcul costisitoare declanșând atacul militar împotriva 

Ucrainei, unde forțele ruse au suferit pierderi grele și înaintarea lor s-a blocat în mare parte, în ciuda aparentei lor 

superiorități. Premierul britanic Boris Johnson a sugerat că Putin este "irațional", iar premierul olandez Mark Rutte 

l-a descris drept "total paranoic". Dar dl Lukașenko a respins ideea că Putin, care are 69 de ani, nu ar fi la apogeul 

puterilor sale. "Occidentul și voi ar trebui să vă scoateți din cap această prostie, această ficțiune", i-a spus el 

jurnalistului căruia i-a răspuns la întrebări. "Putin este absolut în formă, este într-o formă mai bună ca oricând...Este 

o persoană complet sănătoasă, sănătoasă din punct de vedere fizic - este un atlet." "Așa cum se spune aici – va răci 

la toate înmormântările noastre". Președintele Lukașenko a deplâns și destrămarea Uniunii Sovietice din 1991. 

Tema este una pe care Vladimir Putin a abordat-o frecvent, nu în ultimul rând atunci când a sugerat în discursurile 

dinaintea invaziei că Ucraina este o construcție artificială și o "parte inalienabilă" a istoriei și culturii ruse. 

"Prăbușirea Uniunii Sovietice este o tragedie", a spus dl Lukașenko. "Dacă Uniunea Sovietică ar fi supraviețuit 



1191 

 

până astăzi, am fi putut evita tot felul de conflicte din lume...". "Când a existat URSS, lumea era multipolară și un 

pol îl echilibra pe celălalt", a spus el. "Acum, motivul a ceea ce se întâmplă în lume este unipolaritatea – 

monopolizarea planetei noastre de către Statele Unite ale Americii". (REUTERS - 19 martie) 

/opopescu/lalexandrescu 

INTERFAX: Lavrov a declarat că Statele Unite "țin de mână" delegația ucraineană la negocierile 

cu Federația Rusă  

RADOR (19 martie) -  Statele Unite ''țin de mână'' delegația ucraineană la negocierile purtate cu Rusia, 

împiedicând Kievul să accepte solicitările minime avansate de Moscova, a declarat sâmbătă ministrul rus de 

externe, Serghei Lavrov. ''Am fost întotdeauna în favoarea unei soluții diplomatice pentru a rezolva orice 

problemă, iar, în timpul ostilităților, atunci când Zelenski a propus negocierile, președintele nostru a fost de acord, 

negocierile sunt în desfășurare, deși se simte în mod constant că delegația ucraineană este ținută de mână, cel mai 

probabil de americani, nepermițându-i să fie de acord cu acele solicitări, care, în opinia mea, sunt absolut minime'', 

a declarat el, la finala Concursului Internațional Liderii Rusiei. ''Cu toate acestea, procesul este în desfășurare'', a 

menționat ministrul rus. Vineri, șeful delegației ruse la discuțiile cu Ucraina, consilierul președintelui Federației 

Ruse Vladimir Medinski, a declarat că statutul neutru al Ucrainei și refuzul acesteia de a adera la NATO sunt 

subiecte asupra cărora Moscova și Kievul și-au apropiat pozițiile, la în cadrul negocierilor. (www.interfax.ru  - 19 

martie) /vdraguta/lalexandrescu 

TASS: Ministrul rus de externe consideră "demagogică" inițiativa Poloniei de a trimite trupe de 

menținere a păcii în Ucraina  

RADOR (19 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, consideră drept 'demagogică' inițiativa 

Poloniei de a trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina. ''Inițiativa Poloniei de a aduce forțe de menținere a 

păcii NATO în Ucraina este demagogică, sper că membrii NATO vor înțelege că trebuie să fie realiști'', a declarat 

ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la deschiderea finalei Concursului Internațional Liderii Rusiei. ''Consdier 

că aceasta este o inițiativă destul de demagogică, iar membrii NATO vor înțelege că trebuie să fie rezonabili și 

realiști'', a mai spus el. 

''Nu exclud ca, dacă s-ar lua brusc o astfel de decizie, ea ar presupune ca la baza unor astfel de forțe de 

menținere a păcii să fie un contingent polonez, care ar prelua controlul asupra vestului Ucrainei, în frunte cu Lviv, 

și ar rămâne acolo pentru o perioadă lungă. Am impresia că în acesta și constă planul", a explicat Lavrov. (Agenția 

de presă TASS - 19  martie) /vdraguta/lalexandrescu 

TASS: Cetățenii din SUA și din Europa le vor cere în curând autorităților lor socoteală pentru 

sancțiunile împotriva Federației Ruse (Medvedev)  

RADOR (19 martie) - Cetățenii din SUA și din Europa le vor cere în curând conducătorilor lor socoteală 

pentru urmările sancțiunilor impuse împotriva Federației Ruse, a opinat vicepreședintele Consiliului de Securitate 

al Rusiei, Dimiri Medvedev, într-o postare făcută astăzi pe canalul Telegram. Situația în ceea ce privește prețurile 

la energie în SUA și în Europa este "extrem de rea", iar elitele locale încearcă să arunce vina pentru acest lucru pe 

Rusia. 

"Însă popoarele acestor țări înțeleg și în curând vor cere socoteală pentru prețul 'sancțiunilor antirusești", 

care sunt plătite din portofelul cetățenilor țărilor occidentale ', este convins Medvedev. Companiile străine, care în 

ultimul timp au anunțat că se retrag de pe piața din Rusia, sunt obligate să facă acest lucru sub presiunea 

politicienilor propriilor țări, nimeni nu vrea să piardă piața, a declarat Medvedev. "Presiunea guvernelor lor asupra 

propriei afaceri este ceva monstruos. Există sentimentul că acest lucru nu se petrece într-o economie capitalistă, ci 

într-o perioadă de dictatură (doar că nu a proletariatului, ci a establishmentului american degenerat)", a subliniat 

Medvedev. El a subliniat că companiile în sine "comunică calm ceva de genul 'vrem cu adevărat să ne întoarcem, 

dar ne este frică'". "Nimeni nu vrea să piardă piața noastră - În Occident nu sunt doar propagandiști, ci și pragmatici. 

Atunci când pe un taler al balanței sunt cuvintele, iar pe celălalt banii reali, al doilea cântărește mai greu. Deși și 

rezerva noastră de răbdare este, evident, limitată", a scris politicianul rus. (www.tass.ru  - 19  martie) 

/snicolau/schelaru 
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TASS: Rusia este deschisă colaborării cu Occidentul, dar nu va veni ea însăși cu inițiativa (Lavrov)  

RADOR (19 martie) - Rusia este deschisă colaborării cu toate țările, inclusiv cu cele occidentale, însă în 

cazul Occidentului, Moscova nu intenționează să vină ea însăși cu inițiativa, a declarat ministrul rus de externe, 

Serghei Lavrov. (www.tass - 19  martie) /snicolau/lalexandrescu 

TASS: La Moscova a fost reținut liderul "Frontului de stânga" pentru un sondaj de opinie despre 

operațiunea specială a Rusiei în Ucraina  

RADOR (19 martie) - Coordonatorul "Frontului de stânga" , Serghei Udalțov, a fost reținut de poliție , 

împreună cu un alt membru al organizației, Evgheni Efremov, pentru organizarea în capitala Rusiei a unui sondaj 

de opinie referitor la operațiunea specială a Federația Rusă în Ucraina, a comunicat avocatul acestuia, Violetta 

Volkova. După cum relatează Tass, cei doi au fost reținutți în apropierea stației de metrou "Universitatea", în timp 

ce efectuau sondajul amintit . După cum a afirmat Volkova, Serghei rămâne fidel pozițiilor patriotice. După cum 

a declarat avocatul, Udalțov se află la secția de interne "Ramenki".  

(www.tass - 19  martie) /snicolau/lalexandrescu 

REUTERS: Autoritățile din Rusia ridiculizează ideea conform căreia cosmonauții ruși s-au 

îmbrăcat în galben ca formă de sprijin pentru Ucraina  

RADOR (19 martie) - Agenția spațială rusă a respins sâmbătă rapoartele din presa occidentală conform 

cărora cosmonauții ruși care au ajuns la bordul Stației Spațiale Internaționale (SSI) au ales să poarte costume 

galbene cu ornamente albastre pentru a-și exprima sprijinul față de Ucraina. "Uneori galbenul este doar galben", 

a transmis serviciul de presă al Roscosmos pe contul său Telegram. "Costumele de zbor ale noului echipaj sunt 

realizate în culorile emblemei Universității Tehnice de Stat Bauman din Moscova, pe care toți cei trei cosmonauți 

au absolvit-o...Să vezi steagul ucrainean peste tot și în toate este o nebunie". Directorul general al Roscosmos, 

Dmitri Rogozin, a fost și mai vehement, afirmând pe contul său personal de pe Telegram că astronauții ruși nu 

simt niciun fel de simpatie pentru naționaliștii ucraineni. Vineri, într-o conferință de presă transmisă în direct de 

la bordul SSI, cosmonautul veteran Oleg Artemiev, comandantul misiunii, a fost întrebat despre costume. "Fiecare 

echipaj alege o culoare diferită. A fost rândul nostru să alegem o culoare", a spus el. "Adevărul este că am acumulat 

multă țesătură galbenă, așa că a trebuit să o consumăm. De aceea a trebuit să purtăm costume de zbor galbene". 

Rusia a invadat Ucraina, al cărei drapel are culorile albastru și galben, pe 24 februarie. Luptele care au urmat s-au 

soldat cu uciderea a mii de oameni și cu devastarea unor părți ale orașelor și au făcut ca milioane de ucraineni să-

și părăsească casele, potrivit ONU. Dmitri Rogozin a sugerat că sancțiunile americane impuse ca răspuns la invazie 

ar putea distruge munca în echipă de la bordul SSI și ar putea provoca prăbușirea stației spațiale de pe orbită. 

Oficiali ai agenției spațiale americane, NASA, au declarat că membrii echipajului din SUA și Rusia sunt la curent 

cu evenimentele de pe Pământ, dar că activitatea lor nu a fost afectată de tensiunile geopolitice. (REUTERS - 19 

martie) /opopescu/cpodea 

ROSBALT: Cerințele Rusiei la negocierile cu Ucraina sunt minime (Lavrov)  

RADOR (19 martie) - Șeful Ministerului de Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, speră ca 

operațiunea specială din Ucraina să se încheie cu semnarea unor documente atotcuprinzătoare în ceea ce privește 

problemele de securitate, statutul neutru al Ucrainei în condițiile garanțiilor ei de securitate, și, desigur, "aducerea 

la o normă civilizată a bazelor legislative referitoare la limba rusă, învățământul rusesc și mass-media rusească". 

(www.rosbalt.ru - 19  martie) /snicolau/cpodea 

EVROPEISKA PRAVDA: Lavrov sugerează că Polonia ar vrea să ocupe vestul Ucrainei  

RADOR (19 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a reacționat la propunerea Guvernului 

polonez, privind trimiterea unei misiuni de menținere a păcii a NATO sau a unei alte organizații internaționale în 

Ucraina - scrie portalul Onet.pl. "Aceasta este demagogie, iar în NATO vor înțelege că trebuie să fie realiști" - a 

afirmat Lavrov. În plus, ministrul rus de externe a declarat că nu exclude că, dacă s-ar lua o astfel de decizie, 

majoritatea forțelor de menținere a păcii ar veni din Polonia, iar această țară ar prelua controlul asupra vestului 
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Ucrainei și a orașului Lviv. În acest caz, a adăugat Lavrov, polonezii "ar rămâne acolo mult timp și, poate, acesta 

este scopul acestui plan". (www.eurointegration.com.ua - 19 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Președintele Ucrainei a declarat că este timpul pentru negocieri semnificative de pace 

și securitate cu Moscova  

RADOR (19 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că negocierile cu 

Moscova reprezintă singura șansă pentru Rusia de a limita distrugerile provocate de erorile pe care le-a comis. 

Președintele Zelenski a subliniat că este timpul pentru începerea unor negocieri semnificative de pace și securitate 

cu Moscova. "Este timpul pentru o întrevedere, este timpul să negociem", a declarat Volodimir Zelenski într-o 

înregistrare video difuzată la primele ore ale zilei de sâmbătă. (REUTERS - 19 martie, ora 1:00) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Președintele Ucrainei face apel la negocieri directe cu Moscova  

RADOR (19 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis sâmbătă, la primele ore, un 

mesaj video în care susține că este timpul începerii negocierilor cu Moscova. "Vreau ca toată lumea să mă audă și 

vreau să mă audă în special cei de la Moscova: este timpul să ne întâlnim, este timpul să negociem, este timpul să 

restabilim integritatea teritorială și justiția pentru Ucraina. În caz contrar, Rusia se va confrunta cu pierderi atât de 

mari încât nu vor fi suficiente mai multe generații pentru a le recupera", a declarat președintele Zelenski în mesajul 

video, postat pe Facebook. (CNN INTERNATIONAL, 19 martie, ora 3:00) /mbaciu/ilapadat 

RBC: Dmitro Kuleba a discutat cu Antony Blinken despre intensificarea presiunii diplomatice 

exercitată asupra Rusiei  

RADOR (19 martie) - Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a discutat cu secretarul de stat 

american, Antony Blinken, măsurile necesare pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează RBC-Ucraina, 

citând o postare de pe Twitter-ul ministrului Dmitro Kuleba. În timpul convorbirii, Dmitro Kuleba și Antony 

Blinken au convenit că pentru a stabili pacea în Ucraina, este extrem de important să se întărească și mai mult 

capacitatea de apărare a țării, precum și să se intensifice presiunea exercitată asupra Rusiei, folosindu-se absolut 

toate instrumentele diplomatice disponibile, anunță RBC-Ucraina. (www.rbc.ua - 19 martie) /vdraguta/dsirbu 

UKRAINSKA PRAVDA: Zelenski susține că războiul trebuie încheiat și că propunerile Ucrainei 

sunt pe masă  

RADOR (19 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că este timpul să se pună capăt 

războiului pe care Rusia l-a început împotriva Ucrainei. "Războiul trebuie să se termine. Propunerile Ucrainei sunt 

pe masă. În următoarele zile, voi continua să mă adresez popoarelor lumii cu un apel de pace pentru Ucraina. 

Urmează apelul meu către elvețieni, către popor și către stat. De asemenea, sunt planificate apeluri către Israel, 

Italia și Japonia. Lumea aude poziția Ucrainei. Lumea îi sprijină pe apărătorii noștri, pe apărătorii Ucrainei" - a 

declarat Zelenski, într-un mesaj video difuzat sâmbătă. În aceeași înregistrare, Zelenski a comparat stadionul 

Lujniki din Moscova plin de oameni aduși la discursul lui Putin cu numărul rușilor uciși în Ucraina de la începutul 

invaziei. (www.pravda.com.ua - 19 martie) /sdan/dsirbu 

UKRINFORM: Zelenski, despre prețul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei  

RADOR (19 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, într-un mesaj video difuzat 

sâmbătă dimineață, că tactica trupelor ruse în Ucraina duce la o deteriorare a situației în interiorul Rusiei, astfel că 

negocierile privind pacea și securitatea sunt singura șansă a Moscovei de a reduce pierderile cauzate de propriile 

greșeli. "Planul inițial al armatei ruse de a ne captura a eșuat și se pare că nu știu ce să mai facă cu noi. Se pare că 

militarii lor, comandanții acestora nu sunt capabili să propună conducerii lor politice altceva decât tactici crude și 

greșite pentru a ne epuiza, pentru a epuiza Ucraina. Doar lovituri constante asupra populației civile, asupra orașelor 

pașnice, asupra oamenilor, copiilor... Doar rachete, bombe aeriene, atacuri cu 'Grad', 'Uragan'... Nimic altceva 

decât distrugerea infrastructurii nemilitare, clădirilor rezidențiale, spitalelor, școlilor, bisericilor. Dar această 

tactică a armatei lor nu face decât să agraveze situația pentru statul rus, duce la noi și noi sancțiuni distructive, 

încurajează noi membri să se alăture coaliției noastre anti-război, permite chiar și statelor care au a încercat 
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întotdeauna să rămână neutre să facă presiuni asupra Rusiei. Prin urmare, negocierile pentru pace, pentru 

securitatea noastră, a Ucrainei - pline de conținut, oneste și fără întârziere - reprezintă singura șansă pentru Rusia 

să reducă răul provocat de propriile greșeli" - a remarcat Volodimir Zelenski. Președintele a mai subliniat că 

Ucraina a insistat întotdeauna asupra negocierilor, a propus un dialog, o soluție pentru pace. "Și vreau ca acum să 

mă audă toată lumea, mai ales la Moscova. Este timpul să ne întâlnim. Este timpul să vorbim. Este timpul să 

restabilim integritatea teritorială și justiția pentru Ucraina. În caz contrar, pierderile Rusiei vor fi de așa natură, 

încât câteva generații nu vor fi suficiente pentru a se ridica" - a adăugat liderul de la Kiev. Zelenski a mai atras 

atenția asupra unui detaliu remarcabil al mitingului desfășurat, vineri, pe stadionul Lujniki din Moscova, pentru a 

marca opt ani de la anexarea ilegală a Crimeii: în acțiunea respectivă, au fost implicați aproximativ 200.000 de 

oameni, aproximativ același număr de trupe rusești fiind implicate și în invazia Ucrainei. "Imaginați-vă că pe acel 

stadion din Moscova sunt 14.000 de cadavre și zeci de mii de răniți și mutilați. Atât a pierdut Rusia până acum de 

la începutul invaziei. Acesta este prețul războiului, în puțin mai mult de trei săptămâni. Războiul trebuie încheiat. 

Propunerile Ucrainei sunt pe masă" - a subliniat președintele Volodimir Zelenski. (www.ukrinform.ua - 19 martie) 

/sdan/dsirbu 

RBC: Negocierile dintre Ucraina și Rusia ar putea dura câteva săptămâni (Mihailo Podoliak)  

RADOR (19 martie) - Mihailo Podoliak, consilier al șefului cancelariei prezidențiale ucrainene, a declarat 

că negocierile cu Rusia privind încheierea războiului ar putea dura câteva săptămâni. Totodată, consilierul a 

adăugat că există semne că "poziția Moscovei a devenit mai adecvată". Podoliak a subliniat că aspectele cheie în 

timpul negocierilor includ garanțiile de securitate, încetarea focului, retragerea trupelor ruse și "o soluție politică 

pentru teritoriile disputate". "Acest proces se poate întinde, având în vedere numărul de poziții care se exclud 

reciproc. Există anumite concesii pe care cu siguranță nu le vom face. Nu putem renunța la niciun teritoriu" - a 

afirmat Podoliak. (www.rbc.ua - 19 martie) /sdan/dsirbu 

RBC: Kievul demontează o informație falsă despre ocuparea de către Rusia a aproape jumătate 

din teritoriul Ucrainei  

RADOR (19 martie) - Federația Rusă a distribuit pe Internet o hartă a Ucrainei, pe care a notat că a capturat 

aproape jumătate din teritoriul țării respective. Consiliul de Securitate și Apărare Națională (RNBO) de la Kiev a 

reacționat, subliniind că Moscova distribuie informații false. "Într-un desen fictiv, mass-media de la Kremlin a 

marcat aproape jumătate din suprafața țării noastre ca fiind ocupată sau blocată de asasinii ruși" - a transmis Centrul 

de Contracarare a Dezinformării din cadrul RNBO. Între timp, armata ucraineană a anunțat că în ultima zi, a 

doborât două avioane rusești, trei elicoptere, trei drone și patru rachete de croazieră. (www.rbc.ua - 19 martie) 

/sdan/dsirbu 

INTERFAX: Un înalt oficial ucrainean a declarat că negocierile cu Federația Rusă ar putea dura 

câteva săptămâni  

RADOR (19 martie) - Consilierul șefului Biroului Președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, a precizat că 

negocierile dintre Ucraina și Federația Rusă ar putea dura câteva săptămâni, în ciuda anumitor schimbări în mersul 

procesului de negocieri. Într-un interviu acordat pentru Bloomberg TV, de la biroul său de la Kiev, Mihailo 

Podoliak, a specificat că discuțiile cu Rusia ar putea dura cel puțin 'câteva săptămâni sau mai mult', deși 'există 

semne că poziția Moscovei a devenit mai adecvată'. Șeful delegației ruse, consilierul prezidențial Vladimir 

Medinski, le-a declarat vineri jurnaliștilor că adoptarea statului de stat neutru de către Ucraina și neaderarea 

acesteia la Alianța Nord-Atlantică sunt temele asupra cărora Moscova și Kiev și-au apropiat pozițiile de negociere, 

fiind cât se poate de apropiate. ''Subiectul cu privire la statutul neutru și neaderarea Ucrainei la NATO este unul 

dintre punctele cheie ale discuțiilor, acesta este punctul în care părțile și-au adus pozițiile cât mai aproape posibil'', 

a spus el. În același timp, Medinski a adăugat că există unele nuanțe în aceste puncte legate de garanțiile de 

securitate pentru Ucraina. 'Există nuanțe legate de ce fel de garanții de securitate primește Ucraina în plus față de 

cele existente, în cazul refuzului acesteia de a adera la blocul NATO'', a adăugat Medinski. Pe 24 februarie, 

președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei 'operațiuni militare speciale' în Ucraina. Țările occidentale 

au ripostat, impunând sancțiuni masive împotriva Rusiei. Primele discuții între reprezentanții Rusiei și Ucrainei 

au avut loc pe 28 februarie, în regiunea Gomel, din Belarus. Apoi, delegațiile s-au întâlnit pe 3 martie, la 
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Belovejskaia Pușcea, în regiunea Brest, pe 7 martie. Medinski a a anunțat recent că s-a luat decizia de a organiza 

discuții suplimentare zilnic, prin intermediul unor conexiuni video. (www.interfax.ru  - 19 martie) /vdraguta/dsirbu 

KORRESPONDENT: Faza activă a războiului se va încheia peste două-trei săptămâni - susține un 

consilier din cancelaria prezidențială de la Kiev  

RADOR (19 martie) - Faza activă a războiului din Ucraina se va încheia în două-trei săptămâni, iar în luna 

aprilie, locuitorii din Kiev care au fost evacuați din oraș se vor putea întoarce acasă - consideră Oleksi Arestovici, 

consilier al șefului cancelariei prezidențiale ucrainene. Potrivit acestuia, faza activă este aproape încheiată lângă 

Kiev, Harkiv, Sumi și Cernihov. "Chiar dacă ei (rușii - n.r.) își strâng undeva niște rezerve, încearcă să treacă la 

ofensivă, tot se va termina cu înfrângerea lor. Va dura doar o săptămână sau încă 10 zile. Cred că la mijlocul lunii 

aprilie, sfârșitul lunii aprilie, oamenii din Kiev care au plecat se vor putea întoarce acasă" - a afirmat Arestovici. 

(www.korrespondent.net - 19 martie) /sdan/dsirbu 

RBC: Declarațiile ministrului german al apărării încurajează Rusia să comită masacre în Ucraina 

(Mihailo Podoliak)  

RADOR (19 martie) - Mihailo Podoliak, consilier al șefului cancelariei prezidențiale ucrainene, a comentat 

afirmația ministrului german al apărării, Christine Lambrecht, privind imposibilitatea participării NATO la 

războiul Rusiei împotriva Ucrainei și creării unei zone de excludere aeriană. În opinia lui Podoliak, astfel de 

afirmații încurajează Rusia să comită masacre în Ucraina. "Ministrul german Lambrecht a declarat, din nou, că 

NATO nu va interveni în conflict și nu va crea o zonă de excludere aeriană deasupra Ucrainei. Ucigător. Fiecare 

astfel de declarație a politicienilor europeni încurajează Federația Rusă să comită masacre în Ucraina. Nu vreți să 

numiți războiul drept război și vă este frică de Putin, din moment ce nu faceți declarații provocatoare" - a scris 

Podoliak pe Twitter.  

RBC amintește că ministrul german al apărării, Christine Lambrecht, a afirmat recent că NATO nu va 

interveni în conflictul dintre Rusia și Ucraina și nu va "închide cerul" deasupra Ucrainei, din cauza "consecințelor 

imprevizibile". (www.rbc.ua - 19 martie) /sdan/cvanatoru 

CNN: Rusia înregistrează progrese "marginale" în sudul Ucrainei și folosește "tehnici brutale, 

sălbatice" împotriva civililor (Lloyd Austin)  

RADOR (19 martie) - Rusia continuă să înregistreze progrese "marginale" în sudul Ucrainei și utilizează 

"tehnici brutale, sălbatice" în modul în care vizează civilii - a declarat sâmbătă secretarul american al apărării, 

Lloyd Austin. "În privința înaintării dinspre sud, aș spune că ei continuă să înregistreze progrese marginale. De 

asemenea, aș spune că au folosit unele tehnici brutale, sălbatice, în modul în care au țintit populația civilă" - a 

declarat Austin, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Sofia alături de premierul bulgar, Kirill Petkov. 

"Încă o dată, sper că ei [Rusia] vor alege o cale diferită" - a adăugat Austin.  

Dimensiunea suferinței îndurate de civili "este greu de privit", a mai spus oficialul american, în opinia căruia 

Europa se confruntă cu "cea mai amplă provocare la adresa securității, din multe generații", iar "războiul pe care 

președintele rus Vladimir Putin l-a ales, ca primă opțiune, împotriva Ucrainei este tragic". "Agresiunea rusească a 

galvanizat poporul ucrainean, NATO și lumea liberă" - a spus Austin, subliniind: "Angajamentul nostru față de 

Articolul 5 este de neclintit". "Optimizarea pregătirii militare a Bulgariei și a interoperabilității NATO este cu atât 

mai vitală astăzi" - a continuat secretarul american al apărării, afirmând că "SUA vor continua să fie alături de 

Bulgaria și de ceilalți aliați ai noștri din NATO". Totodată, Austin a condamnat "agresiunea nesăbuită și nemiloasă 

a Rusiei împotriva unui vecin pașnic" și a lăudat Bulgaria pentru modul în care i-a primit pe civilii ucraineni. 

(edition.cnn.com - 19 martie) /mbrotacel/cvanatoru 

RBC: Hezbollah neagă că ar fi trimis luptători pe frontul din Ucraina  

RADOR (19 martie) - Gruparea libaneză Hezbollah neagă că ar fi trimis luptători în Ucraina pentru a sprijini 

trupele invadatoare ruse - potrivit publicației turce Anadolu. "Neg categoric toate aceste afirmații. Aceste declarații 

sunt minciuni în care nu există nici măcar o picătură de adevăr. Nimeni din Hezbollah, niciun luptător, niciun 

expert, nu a mers pe acest câmp de luptă" - a subliniat liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah. RBC amintește că 
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Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat anterior că Rusia adună mercenari din alte țări pentru a-i 

trimite pe frontul ucrainean, fiind vorba inclusiv de luptători din Hezbollah. (www.rbc.ua - 19 martie) 

/sdan/cvanatoru 

RBC: Plata pentru trădare: Polițiștii de frontieră ucraineni i-au înmânat "30 de arginți" 

ambasadorului Republicii Belarus  

RADOR (19 martie) - Șeful Serviciului Frontierei de Stat din Ucraina, Serhi Deineko, i-a înmânat 

ambasadorului belarus Igor Sokol un săculeț cu "30 de arginți", solicitându-i să-l transmită președintelui 

Comitetului de Frontieră al Republicii Belarus, Anatol Lappo, spunând că "atât costă trădarea" în relația cu 

Ucraina, în contextul invaziei ruse. "Rușii desfășoară o agresiune sângeroasă deschisă împotriva Ucrainei de pe 

teritoriul Republicii Belarus. După cum știți, treizeci de arginți sunt plata pentru trădare. Pentru această înjunghiere 

pe la spate, Ucraina a transmis acești arginți șefului Comitetul de Frontieră al Republicii Belarus, general-

locotenentul Lappo A.P. Victoria va fi de partea Ucrainei!" - a scris Deineko pe Facebook, postând și o înregistrare 

video cu momentul în care oferă cei "30 de arginți" diplomatului din Belarus. În înregistrarea respectivă se poate 

vedea cum șeful Serviciului de Frontieră al Ucrainei încearcă să-i dea ambasadorului un săculeț cu monede, 

comentând că "așa a fost ordinul". În replică, diplomatul belarus, care a refuzat să ia monedele, a declarat că "acesta 

este un ordin pentru dumneavoastră, dar nu pentru mine". (www.rbc.ua - 19 martie) /sdan/cvanatoru 

RBC: Parlamentul de la Kiev solicită conducerii UE să accelereze examinarea cererii de aderare a 

Ucrainei la blocul comunitar  

RADOR (19 martie) - Conducerea Radei Supreme a Ucrainei și reprezentanții mai multor grupuri 

parlamentare de la Kiev au făcut apel la președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, și la șefa Comisiei 

Europene, Ursula von der Leyen, să faciliteze adoptarea de către Comisie a unei concluzii pozitive rapide cu privire 

aderarea Ucrainei la UE - potrivit unui comunicat pe site-ul Radeu. "Decizia UE privind integrarea europeană 

urgentă (a Ucrainei, n.r.) va fi un factor cheie în descurajarea agresiunii ruse, precum și o recompensă justă față 

de poporul ucrainean pentru lupta sa pentru libertate, democrație și valori europene" - potrivit mesajului. 

Președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanciuk, a subliniat că Ucraina se îndreaptă spre UE în fiecare zi, 24 de 

ore din 24. "Căutăm cea mai rapidă rută, ocolind blocajele cauzate de birocrație. Dorința noastră de a face parte 

din familia europeană este atât de puternică, încât nicio circumstanță nu ne oprește. De fiecare dată, demonstrăm 

că merităm să fim membri ai UE, plătind cel mai mare preț - mii de vieți ale ucrainenilor. Niciun popor nu a plătit 

un astfel de preț, nicio țară membră a UE..."' - a remarcat Stefanciuk. (www.rbc.ua - 19 martie) /sdan/lalexandrescu 

BBC: Nu se poate avea încredere în Vladimir Putin, afirmă parlamentara ucraineană Inna Sovsun  

RADOR (19 martie) - Guvernatorul regiunii ucrainene Luhansk a declarat că un grup mic de oameni a fost 

evacuat în siguranță pe unul din coridoarele umanitare stabilite în zonă. Tentative de găsire a unor rute sigure de 

evacuare continuă și în alte părți ale țării. Discuțiile în acest sens dintre reprezentanții ruși și ucraineni au înregistrat 

până acum progrese minore. Parlamentara ucraineană Inna Sovsun a declarat pentru BBC că discuțiile dintre cele 

două părți par să fie de fapt un paravan pentru noi violențe și a adăugat că nu se poate avea încredere în Vladimir 

Putin: "Nu există niciun singur indiciu că forțele ruse încearcă să se predea, că sunt decise să pună capăt atacurilor. 

De fapt, devin tot mai violente aici, în Ucraina. Și de aceea suntem foarte sceptici cu privire la posibilitatea de a 

încheia înțelegeri cu Putin. Vedem că mint tot timpul". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 19 marte, ora 17:03) 

/opopescu/cpodea 

REUTERS: Un negociator ucrainean spune că autoritățile de la Beijing ar trebui să condamne 

agresiunea rusă  

RADOR (19 martie) - China ar trebui să ia "decizia corectă" și să se alăture altor națiuni în a condamna 

invadarea Ucrainei de către Rusia, a afirmat sâmbătă, pe Twitter, negociatorul ucrainean Mihailo Podoliak. "China 

ar putea deveni o parte importantă a sistemului de securitate globală dacă va lua decizia corectă de a sprijini coaliția 

națiunilor civilizate și de a condamna barbaria Rusiei", a menționat dl Podoliak, care este și consilier al șefului de 

cabinet al președintelui ucrainean. (REUTERS - 19 martie) /opopescu/gpodea 
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BBC: Diplomații ruși și occidentali se acuză reciproc de încercarea de manipulare a negocierilor 

de pace în Ucraina  

RADOR (19 martie) - Diplomații ruși și occidentali se acuză reciproc de încercarea de manipulare a 

negocierilor de pace referitoare la Ucraina. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sugerat că SUA încearcă 

să determine autoritățile de la Kiev să nu accepte revendicările Moscovei. Nu a furnizat însă nicio dovadă în 

sprijinul afirmațiilor sale. Mai devreme, ministrul britanic de externe, Liz Truss, spunea că se teme că Rusia ar 

folosi negocierile ca pe un paravan care să distragă atenția de la atrocitățile comise în Ucraina. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 19 martie, ora 18:04) /opopescu/cpodea 

REUTERS: Președintele Zelenski a cerut autorităților elvețiene să acționeze împotriva oligarhilor 

ruși  

RADOR (19 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sâmbătă autorităților elvețiene să 

ia măsuri împotriva oligarhilor ruși, despre care a spus că ajută la continuarea războiului țării din siguranța oferită 

de "frumoasele orașe elvețiene". Într-o discurs către mii de persoane care au participat la un protest împotriva 

războiului la Berna, dl Zelenski a mulțumit Elveției pentru sprijinul acordat de când Rusia a lansat invazia din 

Ucraina, dar a vorbit și despre sectorul financiar elvețian. "Băncile voastre sunt locurile unde se află banii 

oamenilor care au declanșat acest război. Este dureros. Aceasta este și o luptă împotriva răului, conturile lor să fie 

blocate. Și asta ar fi o luptă și puteți face asta", a spus el prin intermediul unui traducător. "Ucrainenii simt ce este 

atunci când orașele sunt distruse. Sunt distruse la ordinul oamenilor care locuiesc în Europa, în orașele frumoase 

elvețiene, care se bucură de proprietățile lor în orașele voastre. Ar fi foarte bine să le anulați acest privilegiu". 

Elveția neutră, care nu este membră a Uniunii Europene, a adoptat pe deplin sancțiunile UE împotriva persoanelor 

și entităților rusești, inclusiv prin ordine de blocare a averilor acestora în băncile elvețiene. Băncile elvețiene dețin 

până la 213 miliarde de dolari din averea totală a Rusiei, estimează asociația industriei financiare a țării. Dl 

Zelenski a a vorbit și despre companiile din Elveția care continuă să funcționeze în Rusia. (REUTERS - 19 martie) 

/opopescu/cpodea 

TASS: Toți reprezentanții Corpului Diplomatic al Republicii Belarus în Ucraina au părăsit țara  

RADOR (19 martie) - Ultimul grup de angajați ai Ambasadei Republicii Belarus în Ucraina au părăsit țara, 

a declarat ambasadorul Republicii Belarus la Kiev, Igor Sokol, pentru postul de televiziune Belarus STV. Grupul 

de angajați, format din 11 persoane și doi membri de familie ai unui angajat al Ambasadei au ieșit pe coridorul 

pus la dispoziție de partea ucraineană. Sokol a declarat că autoritățile ucrainene nu au putut asigura securitatea, iar 

diplomații au fost obligați să iasă din Ucraina în Republica Moldova. (www.tass.ru - 19 martie) /snicolau/sdm2 

RBC: Reacția Kievului la propunerea Poloniei de a crea un Plan Marshall 2 pentru Ucraina  

RADOR (19 martie) - Mihailo Podoliak, consilier al șefului cancelariei prezidențiale ucrainene, a răspuns 

inițiativei Poloniei, de a crea un Plan Marshall 2 pentru restaurarea Ucrainei după război, afirmând că "aceasta 

este în primul rând responsabilitatea morală a celor care nu vor să fie alături atunci când rachetele rusești lovesc 

orașele ucrainene". "Planul Marshall 2.0. - responsabilitatea morală a celor care nu vor să stea alături atunci când 

rachetele rusești ne lovesc orașele. Distrugerea infrastructurii civile este războiul Federației Ruse împotriva 

Ucrainei. Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, este impecabil în această inițiativă de a ajuta la restaurare, este 

un prieten sincer" - a scris Podoliak pe Twitter. (www.rbc.ua - 19 martie) /sdan/sdm2 

KORRESPONDENT: Președinția de la Kiev, despre rolul Chinei în războiul Rusiei împotriva 

Ucrainei  

RADOR (19 martie) - China poate deveni un element important al sistemului global de securitate, dacă ia 

decizia corectă, de a sprijini o coaliție de țări civilizate și de a condamna Rusia pentru acțiunile barbare din Ucraina 

- consideră Mihailo Podoliak, consilierul șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev. Potrivit lui Podoliak, "aceasta 

este o șansă de a fi pe picior de egalitate". "Occidentul ar trebui să explice Beijingului cum diferă 1,6 trilioane de 

dolari de 150 de miliarde de dolari" - a scris consilierul pe Twitter, într-un mesaj postat sâmbătă seară. Potrivit 
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Korrespondent, Podoliak s-a referit la valoarea comerțului Chinei cu țările occidentale și, respectiv, cu Federația 

Rusă. (www.korrespondent.net - 19 martie) /sdan/sdm2 

RBC: Serviciile de informații ale Rusiei au înțeles că nu pot prelua puterea în teritoriile ucrainene 

ocupate - susține armata Ucrainei  

RADOR (19 martie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei susține că serviciile de informațiile ale 

Rusiei au început să înțeleagă că nu vor putea prelua puterea în teritoriile ucrainene temporar ocupate, fiindcă 

ucrainenii opun o rezistență puternică. "Chiar și serviciile de informații inamice au ajuns la concluzia că, din cauza 

rezistenței puternice a ucrainenilor, este imposibil să instaleze o conducere prorusă în teritoriile controlate 

temporar de invadatori" - se arată într-un mesaj transmis sâmbătă de armata Ucrainei. RBC amintește că oamenii 

din mai multe localități din regiunea Luhansk ocupate de trupele ruse Luhansk au organizat recent mitinguri 

proucrainene. Aceștia au scandat împotriva ocupației ruse. În satul Ceaplinka, de exemplu, aflat la granița 

administrativă cu Crimeea ocupată, oamenii au ieșit în stradă pentru a protesta pașnic față de prezența trupelor 

invadatoare ruse. (www.rbc.ua - 19 martie) /sdan/sdm2 

BBC: Diplomații ruși și occidentali s-au acuzat reciproc că încearcă să manipuleze discuțiile de 

pace 

RADOR (20 martie) - Diplomații ruși și occidentali s-au acuzat reciproc că încearcă să manipuleze discuțiile 

de pace. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sugerat că SUA ar încerca să nu lase Ucraina să accepte 

solicitările Kremlinului. Un parlamentar ucrainean, Ivanna Klympush-Tsintsadze, a declarat pentru BBC că 

Moscova nu este pregătită pentru o discuție serioasă. "Nu există nici măcar un semn că forțele ruse încearcă să se 

predea, că ar încerca să înceteze atacurile care, de fapt, devin tot mai violente aici, în Ucraina. De aceea suntem 

extrem de sceptici în privința posibilității de a face un pact cu Putin. Vedem că pur și simplu mint mereu. Am 

văzut clar săptămâna trecută când Lavrov pretindea că, de fapt, Rusia nu ar fi declanșat un război în Ucraina". 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 20 martie, ora 0:04) /cstoica/sdm2 

MTI: Ungaria și Serbia doresc pace  

RADOR (19 martie) - Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a avut sâmbătă dimineață o întrevedere, la Belgrad, 

cu președintele Serbiei, Aleksandar Vučić - a informat șeful Biroului de Presă al premierului ungar, Bertalan 

Havasi. La întâlnire, la care a participat și ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, părțile au discutat despre 

războiul ruso-ucrainean, situația de securitate a Europei, perspectivele de aderare la UE a țărilor din Balcanii de 

Vest, precum și despre chestiunile actuale ale cooperării economice sârbo-ungare. Viktor Orbán și Aleksandar 

Vučić au precizat: "Ungaria și Serbia vor pace. Este în interesul țărilor noastre să rămână în afara războiului, 

deoarece dezvoltarea economică nu este posibilă într-un război".  

Premierul ungar și președintele sârb vor participa, la Novi Sad, la festivitatea inaugurării tronsonului 

Belgrad-Novi Sad al căii ferate Budapesta-Belgrad. (MTI -19 martie) /rganciu/cvanatoru 

REUTERS: "Cehii vor avea grijă de soțiile și copiii Ucrainei"  

RADOR (19 martie) - Premierul ceh, Petr Fiala, a declarat sâmbătă că țara sa va avea grijă de "soțiile și 

copiii" care fug din cauza invadării Ucrainei de către Rusia, care a determinat aproximativ 3 milioane de ucraineni 

să-și caute refugiu pe flancul estic al Uniunii Europene. Dl Fiala, care a călătorit la Kiev la începutul acestei 

săptămâni împreună cu omologii săi polonez și sloven pentru a se întâlni cu președintele ucrainean, Volodimir 

Zelenski, a adăugat că Republica Cehă ar putea face față sosirilor suplimentare de refugiați din Ucraina. Având în 

vedere că bărbații cu vârstă de recrutare nu pot părăsi Ucraina, majoritatea femeilor și copiilor au trecut în Uniunea 

Europeană prin punctele de frontieră din Polonia, Slovacia, Ungaria și România. "Ne-am informat prietenii 

ucraineni că vom avea grijă de soțiile și copiii lor", a afirmat pe Twitter premierul Fiala. "Viteza și dimensiunea 

valului de refugiați sunt incomparabile cu ale valurilor trecute, dar Republica Cehă se poate descurca". Repetând 

preocupările altor lideri din regiune, Petr Fiala a spus că țările care primesc un număr mare de refugiați ar trebui 

să primească sprijin financiar din partea UE, dar și-a exprimat opoziția față de cote. "Nu dorim ca UE să aplice 

cote, ci să dea dovadă de solidaritate financiară cu țările cele mai afectate de valul de refugiați", a spus el. Polonia, 
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care împarte o graniță de aproximativ 500 de kilometri cu Ucraina, a primit până acum peste 2 milioane de 

refugiați. Viceprimarul din Przemysl, un oraș din apropierea celui mai aglomerat punct de trecere din Ucraina în 

Polonia, a declarat că fluxul de refugiați s-a diminuat, dar a avertizat că alte atacuri militare rusești în vestul 

Ucrainei ar putea schimba rapid situația. "Majoritatea oamenilor care au părăsit estul Ucrainei se află acum în 

vestul Ucrainei, așteaptă evoluții ulterioare", a spus viceprimarul Boguslaw Swiezy. "Orice agresiune care s-ar 

produce în vestul Ucrainei va duce la o creștere a fluxului de oameni care vin în Polonia", a adăugat dl Swiezy. În 

condițiile în care forțele ruse au suferit pierderi grele și înaintarea lor s-a blocat în mare măsură, au asediat orașe 

și și-au intensificat în ultimele zile atacurile cu rachete asupra obiectivelor din vestul Ucrainei, departe de 

principalele câmpuri de luptă din nord și est. (REUTERS - 19 martie) /opopescu/schelaru/gpodea 

RBC: Premierul Poloniei propune un Plan Marshall 2 pentru Ucraina  

RADOR (19 martie) - Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat că UE ar trebui să elaboreze un 

plan pentru restaurarea Ucrainei, similar Planului Marshall, în special cu sprijinul celor mai bogate țări ale blocului 

comunitar. Morawiecki a promis că va ridica această problemă la o reuniune a Consiliului European - potrivit 

portalului wnp.pl. "La următoarea reuniune a Consiliului European de la Bruxelles, voi discuta despre un amplu 

plan paneuropean pentru restaurarea Ucrainei" - a precizat premierul polonez, subliniind că astăzi în Ucraina 

"domnește frica, dar se îmbină cu curajul militarilor care luptă și cu speranța întregului popor, a întregii societăți, 

pentru restabilirea unui stat suveran, după război". "Această speranță trebuie susținută de o temelie reală, iar 

aceasta este Planul Marshall 2 pentru Ucraina" - a adăugat Morawiecki. Potrivit premierului, acest plan ar trebui 

realizat în primul rând de către cele mai bogate țări, deoarece acestea au fost cele care "au ratat momentul în care 

oprirea agresiunii ruse încă era posibilă". "Din acest motiv, astăzi, acestea sunt responsabile de construirea acestui 

plan pentru restaurarea Ucrainei. Polonia ajută și ea în acest sens" - a conchis premierul. (www.rbc.ua - 19 martie) 

/sdan/sdm2 

RRA: O nouă reuniune a grupului operativ pentru gestionarea situației din Ucraina are loc la 

Palatul Victoria  

RADOR (19 martie) - O nouă reuniune a grupului operativ pentru gestionarea situației din Ucraina are loc, 

în această dimineață, de la ora 10:00, la Palatul Victoria. Premierul Nicolae Ciucă prezidează această ședință, la 

care participă mai mulți miniștri, precum și secretarul general al Guvernului și șeful Cancelariei primului ministru. 

Principalele responsabilități ale grupului de lucru sunt legate de monitorizarea situației și coordonarea măsurilor 

la nivel guvernamental pentru asigurarea funcționării tuturor serviciilor publice. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 19 martie, ora 8:00:06) /mcimpoaca/dsirbu 

BBC: Fostul premier britanic, Gordon Brown, susține instituirea unui tribunal după modelul 

Nuremberg, pentru Vladimir Putin  

RADOR (19 martie) - Fostul premier britanic, Gordon Brown, afirmă că Vladimir Putin ar trebui să fie adus 

în fața unui tribunal internațional, pentru acțiunile sale în Rusia. Fostul lider laburist se numără printre cei 140 de 

academicieni, avocați și politicieni care au semnat o petiție ce face apel la instituirea unui sistem juridic după 

modelul proceselor de la Nuremberg, create pentru judecarea criminalilor de război naziști, după Al Doilea Război 

Mondial. Curtea Penală Internațională îl anchetează, deja, pe liderul rus pentru presupuse crime de război, însă 

unele voci afirmă că puterile CPI sunt limitate. Într-un articol scris în publicația Daily Mail, Brown susține că 

instituirea unui astfel de tribunal al închide o breșă din legislația internațională, "pe care Putin ar putea să o 

folosească pentru a ocoli justiția". (www.bbc.com - 19 martie) /mbrotacel/dsirbu 

BBC: Rusia este nevoită să își schimbe tactica în Ucraina, afirmă Ministerul britanic de Externe  

RADOR (19 martie) - Ministerul Apărării din Marea Britanie a publicat, sâmbătă dimineață, o actualizare 

a informaților referitoare la situația din Ucraina, avertizând că o schimbare a tacticilor Rusiei ar putea cauza mai 

multe decese în rândul civililor. "Până acum, Kremlinul nu a reușit să își atingă obiectivele inițiale", a scris 

ministerul britanic pe Twitter, adăugând că Rusia a fost "surprinsă de amploarea și de ferocitatea Rezistenței 

ucrainene". "Rusia a fost nevoită să își modifice abordarea operațională, iar acum urmează o strategie de uzură", 
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se afirmă în informarea Ministerului de Externe al Marii Britanii, care atrage atenția că această strategie "ar putea 

presupune utilizarea fără discernământ a focului, ce ar cauza un număr mai mare de victime civile, distrugerea 

infrastructurii ucrainene și accentuarea crizei umanitare". (www.bbc.com - 19 martie) /mbrotacel/dsirbu 

REUTERS: Premierul britanic nu întrevede o normalizare a relațiilor cu Vladimir Putin  

RADOR (19 martie) - Premierul britanic Boris Johnson a declarat sâmbătă că ar fi o greșeală normalizarea 

relațiilor cu președintele Vladimir Putin după invazia rusă din Ucraina. "A încerca renormalizarea relațiilor cu 

Putin după asta, așa cum am făcut în 2014, ar însemna să facem din nou exact aceeași greșeală", a declarat dl 

Johnson la o conferință a Partidului Conservator. (REUTERS - 19 martie) /opopescu/lalexandrescu 

TASS: Șeful Ministerului britanic de Interne a arătat că refuzul de a anula regimul de vize pentru 

refugiații ucraineni are legătură cu Rusia  

RADOR (19 martie) - Șeful Ministerului britanic de Interne, Priti Patel, a motivat refuzul de a anula regimul 

de vize pentru refugiații ucraineni prin aceea că de această situație vor profita autoritățile rusești. Vorbind, astăzi, 

la Congresul Partidului Conservator de la Blackpool, ministrul  a arătat că "perioada de conflict ne arată necesitatea 

de a rămâne prudenți". "Adevărul este că un număr mic de oameni poate provoca un adevărat haos, iar Rusia are 

o istorie cu o activitate ostilă ascunsă", a declarat Patel. Unii refugiați ucraineni, a arătat ea, ar putea veni în Marea 

Britanie cu scopul de a afecta regatul și pentru "a da o lovitură modului de viață" al britanicilor. "Modalitatea (de 

sosire în țară) pe care am stabilit-o se bazează pe recomandările serviciilor noastre de informații și ale organelor 

de securitate", a adăugat ea. Potrivit ultimelor date ale autorităților britanice, până în prezent au fost emise pentru 

ucraineni aproximativ 8,6 mii de permise de intrare pe teritoriul Marii Britanii. (www.tass - 19  martie) 

/snicolau/schelaru 

TASS: Încercarea de a normaliza legăturile cu Putin după operațiunea din Ucraina este o greșeală 

(Johnson)  

RADOR (19 martie) - Prim-ministrul Marii Britanii, Boris Johnson, nu vede modalități de normalizare a 

legăturilor cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, după încheierea operațiunii speciale din Ucraina, a 

declarat acesta astăzi la Congresul Partidului Conservator de la Blackpool. "Încercarea de a normaliza relațiile cu 

Putin după această (operațiune specială), așa cum am făcut-o în 2014, ar însemna să facem din nou exact aceeași 

greșeală", a argumentat prim-ministrul britanic. (www.tass.ru - 19 martie) /snicolau/gpodea 

CNN: Foștii președinți George W. Bush și Bill Clinton au vizitat o biserică ucraineană din Chicago, 

în semn de solidaritate cu Ucraina  

RADOR (19 martie) - Foștii președinți ai Statelor Unite, George W. Bush și Bill Clinton, au vizitat o biserică 

ucraineană din Chicago, "în semn de solidaritate cu poporul Ucrainei". Cei doi au postat pe Twitter imagini video 

din timpul vizitei la biserica catolică Sfinții Vladimir și Olga, unde au dus buchete de flori de floarea-soarelui, 

floarea națională a Ucrainei. "America este alături de poporul Ucrainei în lupta lui pentru libertate și împotriva 

opresiunii", a scris Bill Clinton pe Twitter. "America este solidară cu poporul ucrainean, care luptă pentru libertatea 

și viitorul său", a scris pe Twitter Centrul Prezidențial George W. Bush. (CNN INTERNATIONAL, 19 martie, 

ora 1:00) /mbaciu/ilapadat 

BBC: SUA au identificat 100 de avioane care recent au zburat spre Rusia  

RADOR (19 martie) - Statele Unite au declarat că au identificat 100 de avioane care recent au zburat spre 

Rusia, într-o aparentă încălcare a controlului exporturilor. SUA au avertizat că orice realimentare, reparații sau 

servicii de mentenanță, efectuate oriunde în lume, pot atrage după sine acțiuni rapide, inclusiv amenzi și închisoare 

sau pierderea privilegiilor de export. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 19 martie, ora 3:00) /mbaciu/ilapadat 
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RBC: Generalul american Ben Hodges, despre perspectiva răsturnării regimului Putin  

RADOR (19 martie) - Generalul american Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA în Europa, 

consideră răsturnarea regimului Putin destul de posibilă, în parte, din cauza sancțiunilor masive impuse Rusiei. 

Potrivit generalului american, este puțin probabil ca, cei din jurul liderului de la Kremlin să vrea să piardă și mai 

mult. "Cred că acest lucru (înlăturarea lui Vladimir Putin - n.r.) este posibil. Nu cred că oamenii din jurul lui Putin 

vor să se sinucidă sau să piardă chiar mai mult decât au pierdut deja. Trebuie să lucrăm cu atenție și cuprinzător 

pentru a descuraja familiile ruse să-și trimită fiii la birourile militare de înregistrare și înrolare la 1 aprilie" - a 

declarat Ben Hodges, într-un interviu pentru agenția ucraineană RBC. Amintim că marile companii internaționale 

continuă să părăsească piața rusă, după invazia la scară largă organizată de Rusia în Ucraina. Peste 220 de astfel 

de companii au plecat deja din Rusia. Țările occidentale încep să renunțe la petrolul și gazele rusești, privând 

Kremlinul de o sursă importantă de venit și o resursă semnificativă pentru războiul împotriva Ucrainei. 

(www.rbc.ua - 19 martie) /sdan/sdm2 

BBC: Declarație comună a liderilor din Japonia și India cu privire la necesitatea unui acord de 

încetare a focului în Ucraina 

RADOR (20 martie) - Liderii din Japonia și India au cerut, într-o declarație comună, convenirea imediată a 

unui acord de încetare a focului în Ucraina, în urma unor convorbiri purtate la Delhi. În declarație nu există însă 

nicio condamnare a Rusiei pentru invadarea Ucrainei. Premierul japonez, Fumio Kishida, a transmis jurnaliștilor 

că a subliniat nevoia unei unități internaționale în privința Ucrainei, însă Narendra Modi, care încearcă să mențină 

legături strânse cu Moscova, nici măcar nu a făcut referiri explicite la acest conflict. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 20 martie, ora 0:04) /cstoica/sdm2 

CNN: Noua Zeelandă și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, într-o convorbire între premierul 

neozeelandez și omologul său ucrainean  

RADOR (19 martie) - Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a reafirmat sâmbătă sprijinul țării sale 

pentru Ucraina, în cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul ucrainean, Denis Șmihal. "Premierul Șmihal a 

mulțumit Noii Zeelande pentru că a fost una dintre primele țări care au adoptat acțiuni practice rapide împotriva 

agresiunii Rusiei. Așa cum a subliniat, atunci când este vorba de importanța unui răspuns global, nu există țară 

mare sau țară mică, există numai țări care reacționează", a declarat premierul neozeelandez și a adăugat: "Noua 

Zeelandă va continua să facă apel la Rusia pentru încetarea imediată a operațiunilor militare în Ucraina și 

retragerea permanentă, pentru evitarea unei catastrofice pierderi de vieți nevinovate". Noua Zeelandă a impus 

vineri interdicție de călătorie pentru încă 364 de oficiali politici și militari din Rusia. În același timp, 13 indivizi și 

19 entități au fost adăugați pe lista sancțiunilor, care include și înghețarea bunurilor. Printre cei trecuți pe lista 

sancțiunilor se numără și președintele rus, Vladimir Putin și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. (CNN 

INTERNATIONAL, 19 martie, ora 3:00) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Ambasadorul Rusiei în Bosnia și Herțegovina a avertizat țara în legătură cu aderarea ei la 

NATO  

RADOR (19 martie) - Ambasadorul Rusiei în Bosnia și Herțegovina, Igor Kalabuhov, a subliniat că și țările 

vecine care sunt deja membre ale Alianței ar putea fi, de asemenea, în centrul planurilor Rusiei îndreptate împotriva 

NATO. 

Aderarea Bosniei și Herțegovinei la NATO va atrage această țară într-un cerc vicios, a declarat ambasadorul 

Rusiei Igor Kalabuhov, vineri, lansând un avertisment. "Nu ne încurcă faptul că Bosnia și Herțegovina va adera la 

NATO. Aceasta nu este o amenințare, ci un avertisment. Dvs. sunteți cei care decideți. Este ca un cerc vicios, după 

cum am mai spus-o. Să presupunem că Bosnia și Herțegovina devine membră a NATO și la Bruxelles a fost luată 

decizia să se desfășoare aici rachete nucleare care vizează Moscova. Vom reevalua situația strategică", a declarat 

Kalabuhov, la postul de televiziune Face TV. Ambasadorul a menționat că cea mai bună soluție pentru Bosnia și 

Herțegovina ar fi ''sistemul european, dar nu NATO''. El a subliniat că și țările vecine care sunt deja membre ale 

Alianței ar putea fi, de asemenea, în centrul planurilor Rusiei îndreptate împotriva NATO. ''De unde știți că nu 

avem planuri împotriva Croației, Ungariei, Poloniei?'', a mai declarat Kalabuhov. Fiind rugat să precizeze ce a 



1202 

 

dorit anume să afirme, el a răspuns că Rusia ''are planuri împotriva NATO''. ''Evaluăm situația geostrategică, ne 

uităm de unde vine amenințarea și reacționăm'', a explicat ambasadorul rus. Potrivit unui interviu acordat Agenției 

de presă TASS, președintele Prezidiului Bosniei și Herțegovinei, Milorad Dodik, a declarat că asupra entității din 

Bosnia și Herțegovina Republica Srpska se exercită presiuni serioase pentru a se alătura la NATO. Potrivit 

acestuia, Occidentul ar dori să vadă toate țările în NATO, dar Republica Srpska nu are nicio intenție să-și schimbe 

certitudinea strategică, adică neutralitatea militară. Politicianul crede că aderarea la NATO, după 

bombardamentele din 1999, ar justifica agresiunea Alianței Nord-Atlantice împotriva Iugoslaviei. Conform 

constituției propuse în Acordul-cadru general pentru pace în Bosnia și Herțegovina (Acordul Dayton), semnat la 

14 decembrie 1995 la Paris, statul Bosnia și Herțegovina este format din două entități: Federația Musulmano-

Croată din Bosnia și Herțegovina (51% din teritoriu) și Republica Srpska (49% din teritoriu), precum și districtul 

Brčko. Sistemul de stat al Bosnia și Herțegovina este unul dintre cele mai complexe din lume. În sistemul de 

guvernare sunt reprezentate proporțional trei popoare principale: bosniacii (slavii care s-au convertit la Islam), 

sârbii (ortodocși) și croații (catolici). Aderarea Bosniei și Herțegovina la NATO este imposibilă, fără acordul 

tuturor entităților. În același timp, în octombrie 2017, Parlamentul Republicii Srpska a adoptat o rezoluție privind 

neutralitatea în ceea ce privește alianțele militare. În noiembrie 2019, Parlamentul Republicii Srpska s-a exprimat 

din nou în favoarea neutralității militare, adoptând un document corespunzător care cuprinde 20 de puncte. 

Documentul subliniază că, în cazul unor încercări violente de ''atragere'' a Bosniei și Herțegovina în NATO, 

Republica Srpska va organiza un referendum, în cadrul căruia cetățenii vor decide problema apartenenței lor la 

orice alianță militară. (Agenția de presă TASS - 19  martie) /vdraguta/lalexandrescu 

TASS: Ministerul turc de Externe: Situația din Ucraina indică necesitatea reformării sistemului 

ONU  

RADOR (19 martie) - Ministerul turc de Externe a anunțat sâmbătă că situația din Ucraina indică necesitatea 

reformării sistemului ONU. Șeful diplomației turce, Mevlüt Çavușoğlu, a menționat că nu este pentru prima dată 

când țara sa critică ONU. Situația din Ucraina a demonstrat că sistemul ONU necesită reformare, a declarat 

sâmbătă ministrul turc de externe Mevlüt Çavușoğlu, la o conferință de presă care a urmat discuțiilor cu omologul 

său japonez Yoshimasa Hayashi. "Am efectuat un schimb de opinii cu privire la ceea ce se întâmplă în Ucraina. 

Situația de acolo denotă din nou faptul că sistemul ONU are nevoie de reforme", a spus ministrul turc. Nu este 

prima dată când Turcia critică ONU. Președintele Republicii, Recep Tayyip Erdoğan, a menționat această 

necesitate aproape în fiecare an la reuniunile Adunării Generale a ONU. Potrivit lui Mevlüt Çavușoğlu, în primul 

rând, este necesară o reformare a Consiliului de Securitate al ONU. ''Am ajuns la un acord, împreună cu Japonia, 

pe această temă'', a spus ministrul turc de externe, fără să precizeze detaliile acordului. În octombrie 2021, Recep 

Tayyip Erdoğan, vorbind în Parlamentul Angolei, în cadrul unei vizite în această țară, a spus că soarta umanității 

nu trebuie lăsată la îndemâna unei  ''mâini de țări'', care au câștigat cel de-Al Doilea Război Mondial. Vorbind 

despre inegalitatea care persistă în sistemul global, el a subliniat că ''lumea înseamnă mai mult de cinci'', referindu-

se la cele cinci țări membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, care i s-au alăturat ca învingători în 

război. Comentând declarația lui Recep Tayyip Erdoğan, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a remarcat: 

''Elocvența președintelui Erdoğan  este binecunoscută, el se exprimă liber pe diverse subiecte. Sunt de acord cu el 

că cei 'cinci' membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU nu au dreptul să dicteze soarta întregii lumi, 

care nu pretinde la așa ceva, ea pretinde să revendice acele puteri care sunt scrise în Carta ONU. Carta ONU 

reflectă voința colectivă a tuturor membrilor comunității mondiale, iar cei Cinci poartă o responsabilitate specială 

pentru starea de fapt în lume, în primul rând pentru evitarea unui conflict global''. (Agenția de presă TASS - 19  

martie) /vdraguta/lalexandrescu 

RRA: Secretarul general adjunct al Alianței Nord-Atlantice, Mircea Geoană, crede că războiul din 

Ucraina va mai dura 

RADOR (20 martie) - Secretarul general adjunct al Alianței Nord-Atlantice, Mircea Geoană, crede că 

războiul din Ucraina va mai dura probabil câteva săptămâni, pentru că deocamdată nu se vede din partea Federației 

Ruse o încetinire a intenției și a mobilizării de resurse pentru continuarea conflictului. El a spus ieri într-o emisiune 

televizată că încetarea luptelor depinde de foarte mulți factori de luat în calcul, inclusiv de natură economică, de 

presiunea sancțiunilor sau a opiniei publice. Mircea Geoană a mai afirmat că liderii NATO vor discuta și la 
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summit-ul de săptămâna viitoare despre felul în care Alianța va putea continua să sprijine Ucraina, având multă 

grijă să nu transforme un conflict deja brutal și sângeros într-un conflict și mai mare între NATO și Federația Rusă. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 20 martie, ora 0:01:25) /dstanesc 

XVII. 2 Perspectiva militară  

INTERFAX: Ministerul rus al Apărării a anunțat că a utilizat rachete hipersonice Kinjal în timpul 

operațiunii din Ucraina  

RADOR (19 martie) - Armata rusă a folosit rachete hipersonice ale complexului Kinjal (Pumnal, în 

traducere) pentru a distruge un depozit militar subteran din vestul Ucrainei, a declarat purtătorul de cuvânt al 

Ministerului rus al Apărării, Igor Konașenkov. ''La 18 martie, sistemul de rachete hipersonice Kinjal, rachete 

balistice hipersonice, a distrus un depozit subteran important de rachete și muniție de aviație ale trupelor ucrainene 

în localitatea Deliatin, regiunea Ivano-Frankivsk'', a declarat Igor Konașenkov, în cadrul unei conferințe de presă 

susținută sâmbătă, 19 martie. Kinjal este un complex de aviație cu o rachetă aerobalistică hipersonică de înaltă 

precizie, creată pe baza interceptorului de luptă cu rază lungă modernizat MiG-31 - MiG-31K, are o rază de acțiune 

de peste 2.000 de kilometri și o viteză de zece ori mai mare decât sunetul și poate transporta atât focoase nucleare, 

cât și încărcătură convențională. Zece avioane de luptă interceptoare MiG-31K Kinjal sunt în serviciul de luptă 

experimental în Districtul Militar Sudic. Din luna aprilie 2018, sunt de serviciu și deasupra spațiului aerian al Mării 

Caspice. În plus, armata a precizat că intenționează să echipeze un regiment aerian din ținutul Krasnoiarsk cu 

aceste sisteme până în anul 2024. Șeful Statului Major General al Federației Ruse, Valeri Gerasimov, a anunțat în 

decembrie 2019 că Rusia extinde aria geografică a utilizării complexului de aviație hipersonică Kinjal pe care l-a 

testat în Arctica. În luna februarie anul acesta, avioanele de luptă ruse MiG-31K cu rachete hipersonice Kinjal au 

ajuns în Siria pentru exerciții. (www.interfax.ru  - 19 martie) /vdraguta/dsirbu 

BBC: Ministerul rus al Apărării a anunțat că armata a folosit rachete hipersonice în timpul unui 

atac din vestul Ucrainei  

RADOR (19 martie) - Ministerul rus al Apărării a anunțat că armata a folosit rachete hipersonice în timpul 

unui atac din vestul Ucrainei. Se pare că aceasta este prima dată când autoritățile ruse au confirmat folosirea unor 

astfel de arme, care se pot deplasa cu viteze de cel puțin cinci ori mai mari decât cea a sunetului. Încă nu există o 

confirmare independentă a acestui lucru. Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării, Igor Konașenko, a vorbit 

despre atac: " Pe data de 18 martie, un sistem de rachete Kinjal dotat cu rachete aerobalistice hipersonice a distrus 

un mare depozit subteran al forțelor ucrainene unde se aflau rachete și muniție pentru avioane din localitatea 

Deliatin, din regiunea Ivano-Frankivsk, în vestul Ucrainei". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 19 martie, ora 14:03) 

/opopescu/lalexandrescu 

TASS: Gruparea DNR a preluat controlul asupra localității Taramciuk (Ministerul Apărării al 

Federației Ruse)  

RADOR (19 martie) - Forțele Armate ale Rusiei  au forțat Râul Kamlagaci și au spart apărarea batalionului 

"Аidar" și au avansat cinci kilometri, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, general-

maior Igor Konașenkov. Gruparea republicii populare Donețk (DNR ) a distrus până la o companie din componența 

brigăzii 53  mecanizată separate a Forțelor Armate ucrainene și a preluat controlul asupra așezării Taramciuk, a 

raportat Ministerul Apărării al Federației Ruse. Sursa a mai declarat că aviația armată, operativo-tactică, a distrus 

într-o zi 59 de obiective militare ale Ucrainei - este vorba de trei puncte de comandă, două instalații de lansatoare 

multiple de rachete și două stații radar în zona orașului Bogoduhov, două depozite de arme de rachete și artilerie, 

precum și 51 de locuri unde este adunat echipament militar. După cum a mai declarat Konnașenkov, drona 

"Forpost-RU" a distrus un radar pentru iluminarea și ghidarea complexului de rachete sol-aer S-300 în zona 

localității Vîpolzovo, 60 km nord de Kiev, iar sistemele rusești de apărare aeriană au doborât în aer cinci drone 

ucrainene, inclusiv un "Bayraktar TB2", în zona localității Malovoronțovka. (www.tass.ru - 19 martie) 

/snicolau/sdm2 
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RADOR: Forțele ucrainene au capturat două vehicule de luptă rusești și au distrus un blindat 

BMP-1 în regiunea Lugansk  

RADOR (19 martie) - Soldații Gărzii Naționale a Ucrainei au capturat două vehicule de luptă ale 

invadatorilor ruși și au distrus un blindat BMP-1, a anunțat Serhi Haidai, seful Administrației Regionale de Stat 

Lugansk, într-un mesaj transmis pe Telegram. "Vești bune în timpul nopții: soldații Gărzii Naționale au capturat 

echipament al ocupanților din regiunea Lugansk. Ocupanții ruși au suferit pierderi lângă Kreminna. Garda 

Națională a găsit și două vehicule de luptă de infanterie ale invadatorilor ruși și a distrus un blindat BMP-1 cu un 

lansator de grenade", a declarat Serhi Haidai. (https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3433815-national-guard-

soldiers-capture-invaders-ifvs-in-luhansk-region.html - 18 martie) /mbaciu/ilapadat 

RADOR: Forțele ruse au lansat 14 rachete și peste 40 de raiduri aeriene în a 23-a zi a invaziei în 

Ucraina  

RADOR (19 martie) - În a 23-a zi a invaziei Rusiei în Ucraina, forțele ruse au lansat 14 rachete și au operat 

40 de raiduri aeriene, dar inamicul nu și-a îndeplinit misiunile, a transmis pe Facebook Statul Major General al 

Forțelor Armate Ucrainene. "Pe 18 martie, inamicul a lansat patru atacuri cu rachete (14 rachete) și a operat peste 

40 de raiduri aeriene", se arată în comunicat. Statul Major General a mai spus că principalele misiuni, înfrângerea 

forțelor armate ucrainene și încercuirea Kievului, precum și înaintarea până la granițele regiunilor Donețk și 

Lugansk nu au fost îndeplinite, informează agenția ucraineană de știri Ukrinform. 

(https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3433834-general-staff-says-enemy-fired-14-missiles-at-ukraine-

conducted-40-air-raids-on-march-18.html - 19 martie) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Forțele ucrainene au pierdut temporar accesul la Marea Azov, informează ministerul 

ucrainean al apărării  

RADOR (19 martie) - Ministerul apărării din Ucraina a declarat vineri seara târziu că forțele ucrainene au 

pierdut temporar accesul la Marea Azov, pe măsură ce forțele ruse își întăresc blocada în jurul principalului port 

ucrainean la Marea Azov, Mariupol. "Forțele de ocupație au reușit parțial să intre în districtul Donețk, privând 

temporar Ucraina de acces la Marea Azov", se arată în comunicatul ministerului ucrainean al apărării, care nu a 

precizat dacă forțele ucrainene au reușit să recâștige accesul la Marea Azov. Rusia a anunțat vineri că forțele sale 

au "strâns lațul" în jurul portului Mariupol, unde aproape 80% din clădiri au fost distruse și peste 1.000 de persoane 

au rămas în continuare blocate în adăposturile din subsolul teatrului distrus de bombardamentul trupelor ruse. 

(REUTERS - 19 martie, ora 4:48) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Va dura ani de zile până vor fi dezamorsate bombele și minele neexplodate lăsate în Ucraina 

în urma războiului (Denis Monastîrski)  

RADOR (19 martie) - Ministrul de interne al Ucrainei, Denis Monastîrski, a declarat că va dura ani de zile 

până vor fi dezamorsate toate bombele și minele neexplodate lăsate pe teritoriul Ucrainei ca rezultat al războiului. 

Oficialul ucrainean a făcut apel la ajutor internațional pentru a gestiona această problemă, subliniază BBC. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 19 martie, ora 5:00) /mbaciu/ilapadat 

RBC: Forțele Armate ale Ucrainei i-au învins pentru a șasea oară pe invadatorii ruși la 

Ciornobaivka, regiunea Herson (Oleksi Arestovici)  

RADOR (19 martie) - Militarii Forțelor Armate ale Ucrainei i-au învins pentru a șasea oară pe militarii ruși, 

care au ocupat aerodromul din Ciornobaivka, Bilozerka, din regiunea Herson, relatează RBC-Ucraina cu referire 

la o declarație a consilierului Biroului Președintelui Ucrainei, Oleksi Arestovici, postată pe Facebook. Armata rusă 

folosea aerodromul din Ciornobaivka ca punct de comandă și punct de aterizare pentru aeronavele ruse. Arestovici 

a mai declarat anterior că punctul era folosit și pentru a furniza trupe în așa-zisele republici Lugansk și Donețk. 

Reamintim că, la 18 martie, Forțele Armate ale Ucrainei au distrus un punct de comandă al Armatei a 8-a 

combinate din Districtul Militar Sudic a Federației Ruse, dislocat la Ciornobaivka. După atacul Forțelor Armate 
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ale Ucrainei, armata rusă a început să se retragă prin Herson în direcția regiunii Mikolaiv. (www.rbc.ua - 19 martie) 

/vdraguta/ilapadat 

RBC: Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat situația operațională de la sfârșitul 

celei de-a 23-a zile de război  

RADOR (19 martie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a informat care a fost situația 

operațională la finalul celei de-a 23-a zile de confruntare dintre apărătorii Ucrainei și invadatorii ruși, relatează 

RBC-Ucraina, cu referire la datele Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Se menționează că inamicul a 

fost oprit la periferia orașului Mikolaiv, dar cu toate acestea, invadatorii ruși au obținut parțial succes în zona 

operațională Donețk - privând temporar Ucraina de acces la Marea Azov. În direcția Volin, situația nu s-a 

modificat. În direcția Polesski, inamicul încearcă să mențină pozițiile capturate anterior, în zona fluviului Irpen. 

Inamicul nu întreprinde acțiuni ofensive active. De asemenea, trupele ruse sunt nevoite să treacă în defensivă pe 

liniile și pozițiile nefavorabile, încercând să-și regrupeze forțele și să restabilească suportul logistic. În plus, 

inamicul nu abandonează tentativele de a relua înaintarea spre Kiev - efectuează recunoașteri aeriene, folosind 

drone. În direcția Siverski nu au existat modificări în componența grupării de trupe inamice și în natura acțiunilor 

sale. Inamicul continuă să blocheze parțial orașul Cernihiv, bombardând cu artilerie cartierele civile ale orașului. 

UAV-urile sunt utilizate în mod intens de ruși pentru recunoaștere și corectarea țintelor. În direcția Slobojanske, 

natura acțiunilor inamicului nu s-a modificat semnificativ. Încercările trupelor ruse de a bloca orașele Sumi și 

Harkiv continuă, precum și încercările de a relua ofensiva în direcția Pokrovsk. Ocupanții au întărit gruparea prin 

introducerea de pe teritoriul Federației Ruse a celei de-a 2 Unități din Armata a 6-a combinată și Armata 1 Tancuri 

din Districtul Militar Vestic. În direcția Luhansk, atacatorii ruși încearcă să stabilească controlul asupra Rubijne 

și Popasna, precum și să blocheze Severodonețk. În zona Rubijne, inamicul și-a întărit pozițiile la periferia de vest 

și de nord-vest a orașului și a întreprins mai multe încercări, dar nereușite de a ajunge în partea de sud a orașului. 

Luptele pentru Popasna continuă. În direcția Donețk, invadatorii luptă în zonele populate Verhnotorețke, Crimske, 

Avdiivka, Taramciuk. Blocada și tentativele de a lua cu asalt orașul Mariupol continuă. În direcția Iujnobuj, o 

grupare de trupe ruse întreprinde măsuri pentru a dota pozițiile cu echipamente inginerești și a înființa un sistem 

de sprijin logistic. Inamicul nu renunță la încercările de a redistribui subunități separate în direcțiile Mikolaiv și 

Krivoi Roh. Forțele Armate ale Ucrainei descurajează inamicul și desfășoară acțiuni contraofensive în multe zone 

operaționale. Ele efectuează atacuri de artilerie, rachete și bombă împotriva grupărilor de trupe ruse și coloanelor 

de tehnică militară și echipamente. Vineri, 18 martie, luptătorii Forțelor Armate ale Ucrainei au respins atacurile 

invadatorilor ruși pe mai multe direcții de lupte, distrugând un pluton de infanterie, opt tancuri și 11 vehicule de 

luptă de infanterie. (www.rbc.ua - 19 martie) /vdraguta/dsirbu 

RBC: Armata rusă a lansat peste 1.080 de rachete asupra Ucrainei, anunță Pentagonul  

RADOR (19 martie) - De la începutul invaziei de mare amploare, Rusia a lansat peste 1.080 de rachete 

asupra Ucrainei, potrivit unui purtător de cuvânt al Departamentului american al Apărării, relatează RBC-Ucraina, 

care citează CNN. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a comentat și atacurile cu rachete lansate asupra țintelor 

din vestul Ucrainei, în special în zona Aeroportului Internațional Lviv și le-a caracterizat ca fiind exacte. Totodată, 

reprezentantul Departamentului de Apărare al SUA nu a dispus de informații suplimentare despre locul de unde 

au fost lansate atacurile cu rachete asupra părții de vest a Ucrainei și ce pagube au provocat. El a mai menționat 

că Rusia încă nu are un avantaj în spațiul aerian ucrainean, iar spațiul aerian ''rămâne să fie contestat''. Amintim 

că apărarea aeriană ucraineană a doborât vineri, 18 martie, cel puțin 12 ținte aeriene ale invadatorilor ruși, inclusiv 

avioane, elicoptere, drone și rachete de croazieră. Armata ucraineană a doborât o rachetă lansată de ruși deasupra 

Kievului, iar fragmentele acesteia au căzut pe blocuri și au distrus locuințele civililor, precum și clădirile unei școli 

și grădinițe. Ca urmare, părți din clădiri au fost distruse, o persoană a murit și 19 au fost rănite. (www.rbc.ua - 19 

martie) /vdraguta/dsirbu 

RBC: Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat situația operațională în cea de-a 24-

a zi de război  

RADOR (19 martie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a informat care este situația operațională 

în cea de-a 24-a zi de confruntare dintre apărătorii Ucrainei și invadatorii ruși, relatează RBC-Ucraina, cu referire 
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la datele Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Mai multe coloane de tehnică militară a inamicului rus 

au fost distruse, iar un alt general rus, Andrei Modicev, a fost ucis. Forțele Armate ale Ucrainei au distrus, în 

timpul bombardării aerodromului ocupat de invadatorii ruși în Cernobaivka, regiunea Herson, postul de comandă 

avansat al Armatei a 8-a Combinate din Districtul Militar Sudic al Federației Ruse și l-au ucis pe comandantul, 

general-maiorul Andrei Mordvicev, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Forțele Armate ale 

Ucrainei au distrus mai multe coloane de echipamente ale invadatorilor în regiunile Mikolaiv și Sumi și se stabilesc 

pierderile inamicului. 

Forțele ucrainene de rachete antiaeriene și avioanele de luptă au doborât 12 ținte aeriene inamice (2 avioane, 

3 elicoptere, 3 UAV și 4 rachete de croazieră). Se menționează că în ultimele 24 de ore, nu s-au înregistrat 

modificări semnificative în ceea ce privește poziția și natura acțiunilor forțelor de apărare. Apărătorii ucraineni au 

continuat să lovească grupuri de trupe inamice care încercau să păstreze liniile capturate. Invadatorii continuă să 

sufere pierderi semnificative și se confruntă cu probleme legate de asigurarea suportului logistic al unităților. 

''Nivelul scăzut al moralului și starea psihologică a personalului militar rus duce la creșterea numărului de 

cazuri de dezertare și a refuzului personalului militar al Forțelor Armate ale Federației Ruse de a participa la 

războiul împotriva Ucrainei'', se mai precizează în comunicat. (www.rbc.ua - 19 martie) /vdraguta/dsirbu 

UNIAN: Lupte intense pentru combinatul siderurgic "Azovstal" din Mariupol  

RADOR (19 martie) - Vadim Denisenko, un consilier din Ministerul ucrainean de Interne, a declarat, 

sâmbătă, că invadatorii ruși încearcă să captureze combinatul siderurgic "Azovstal" din orașul Mariupol. Potrivit 

acestuia, teroriștii au distrus, practic, combinatul. "Situația din Mariupol este catastrofală, acum au loc lupte pentru 

Azovstal. Conform datelor pe care le avem, putem spune că am pierdut acest gigant economic, una dintre cele mai 

mari uzine din Europa este, de fapt, distrusă" - a subliniat Denisenko. UNIAN notează că trupele invadatoare ruse 

continuă să distrugă infrastructura Mariupolului, ucigând civili, din cauza eșecului operațiunilor ofensive 

împotriva armatei ucrainene. (www.unian.net - 19 martie) /sdan/dsirbu 

BBC: General-locotenent rus, ucis de forțele ucrainene în orașul Cernobaievka  

RADOR (19 martie) - Un membru al armatei ruse a fost ucis în orașul ucrainean Cernobaievka, în urma 

unei lovituri de artilerie, a anunțat, sâmbătă, Statul Major General al Forțelor Armate ucrainene, într-un mesaj 

publicat pe Facebook. În actualizarea zilnică a situației de pe front, armata ucraineană precizează că general-

locotenentul Andrei Mordicev, comandant al Armatei a opta de Arme Combinate a Districtului Militar Sudic al 

Forțelor Armate Ruse, a fost ucis. Totodată, situația de pe front nu s-a schimbat semnificativ în ultimele 24 de ore, 

a precizat Statul Major General al Forțelor Armate ucrainene, însă a adăugat că trupele ucrainene au reușit să 

distrugă mai multe coloane de personal militar rus, în regiunile Mikolaiv și Sumi. BBC nu a putut confirma 

independent aceste informații. (www.bbc.com - 19 martie) /mbrotacel/dsirbu 

UNIAN: 20 de ocupanți ruși au fost lichidați de forțele ucrainene, în regiunea estică Lugansk  

RADOR (19 martie) - Soldați ai Gărzii Naționale a Ucrainei au oprit ofensiva rușilor asupra orașului Rubijne 

și au lichidat 20 de invadatori - a anunțat, sâmbătă, șeful administrației militare din regiunea Lugansk, Serhi Haidai. 

Acesta a menționat că toate orașele din regiune sunt vizate de atacuri din partea invadatorilor ruși și a raportat că 

există patru morți și zece răniți. (www.unian.net - 19 martie) /sdan/dsirbu 

INTERFAX: Avioanele rusești au distrus vineri seara 69 de obiecte ale infrastructurii militare 

ucrainene  

RADOR (19 martie) - Vineri seara, aviația rusă a distrus 69 de obiecte ale infrastructurii militare ucrainene, 

inclusiv trei sisteme de apărare antiaeriană S-300, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, 

Igor Konașenkov. ''În noaptea de 18 spre 19 martie, aeronavele operaționale-tactice ale armatei ruse și cele fără 

pilot au distrus 69 de obiecte ale infrastructurii militare din Ucraina'', a declarat el în cadrul unui briefing susținut 

sâmbătă. 

Potrivit lui Igor Konașenkov, printre acestea se numără patru posturi de comandă, inclusiv un post de 

comandă al brigăzii din Zabuiannia, patru sisteme de rachete antiaeriene, dintre care trei sunt S-300 și unul Buk-
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M1, o stație radar pentru ghidare și desemnarea țintei, trei sisteme de lansare de rachete multiple, 12 depozite de 

arme pentru rachete și artilerie, precum și 43 de depozite de echipament militar. După cum a remarcat Konașenkov, 

''în plus, 12 vehicule aeriene fără pilot ucrainene au fost doborâte în aer, prin intermediul apărării aeriene a Forțelor 

Aerospațiale Ruse''. Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării a vorbit la briefing și despre numărul 

tehnicii militare inamice distruse de Forțele Armate Ruse de la începutul operațiunii speciale în Ucraina. ''În total, 

de la începutul operațiunii militare speciale au fost distruse 196 de vehicule aeriene fără pilot ucrainene, 1.438 de 

tancuri și alte vehicule blindate de luptă, 145 de lansatoare de rachete multiple, 556 de piese de artilerie de câmp 

și mortiere, precum și 1.237 de unități de vehicule militare speciale'', a susținut Konașenkov. Pe 24 februarie, 

președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei operațiuni militare speciale în Ucraina. Scopul ei este 

protejarea populației din Donbas, demilitarizarea și denazificarea Ucrainei. La 1 martie, ministrul rus al apărării, 

Serghei Șoigu, a declarat că ''gruparea Forțelor Armate ale Federației Ruse va continua să desfășoare operațiunea 

militară specială până la atingerea obiectivelor stabilite''. (www.interfax.ru  - 19 martie) /vdraguta/dsirbu 

KORRESPONDENT: Aproximativ 14.400 de militari ruși au fost uciși în Ucraina de la începutul 

războiului  

RADOR (19 martie) - Statul Major General al Forțelor Armate din Ucraina a actualizat, sâmbătă, bilanțul 

pierderilor înregistrate de Rusia în războiul din Ucraina. Potrivit armatei ucrainene, numărul militarilor ruși 

decedați pe front, începând cu 24 februarie, este de aproximativ 14.400. De asemenea, armata ucraineană a distrus 

466 de tancuri rusești, 1.470 de vehicule blindate, 213 sisteme de artilerie, 72 de lansatoare de rachete, 44 de 

sisteme de apărare aeriană, 914 vehicule, 3 vase, 60 de cisterne transportatoare de combustibil și 17 drone. În plus, 

au fost doborâte 95 de avioane rusești și 115 elicoptere. (www.korrespondent.net - 19 martie) /sdan/dsirbu 

RBC: Rusia a minat traseul maritim Bosfor-Odesa și transmite avertismente false că ar fi vorba 

despre explozibili montați de ucraineni  

RADOR (19 martie) - Invadatorii ruși au minat rutele recomandate de la Bosfor la Odesa și au transmis că 

această operațiune ar fi fost făcută de Ucraina - avertizează jurnalistul Andri Klimenko, șeful proiectului "Institutul 

pentru Studii Strategice ale Mării Negre". "Atenție! Adevărat pericol pe mare: Federația Rusă a minat rutele 

recomandate din Bosfor până la Odesa și a raportat că acestea sunt mine ucrainene. Este încă o dezinformare 

periculoasă din partea inamicului" - a scris Klimenko pe Facebook. Potrivit acestuia, în cursul zilei de vineri, portul 

maritim din Soci a trimis avertismente armatorilor și căpitanilor de nave din regiune cu privire la un pericol de 

explozie, dezinformând că marina ucraineană ar fi plasat mine în Marea Neagră. Avertismentul este semnat de 

căpitanul portului din Soci, Viaceslav Rumianțev. În plus, Rusia a transmis un mesaj și sub formă de avertismente 

NAVAREA. "Acest avertisment are scopul de a preveni traficul maritim al navelor comerciale în Marea Neagră. 

Este necesară introducerea imediată a unui grup permanent NATO pentru deminare în Marea Neagră!" - a scris 

jurnalistul Andri Klimenko, adăugând că potrivit surselor BlackSeaNews, este vorba despre exploatarea de către 

Flota Rusă de la Marea Neagră a rutelor recomandate pentru navele comerciale din Bosfor în direcția Odesa. 

Jurnalistul a postat și o fotografie în acest sens, afirmând că informațiile furnizate de partea rusă, cum că Ucraina 

ar fi minat zona respectivă, reprezintă o minciună. "Rețineți că minele care plutesc într-o mare furtunoasă nu pot 

fi numărate. Acest lucru poate fi făcut doar de către cel care le-a pus acolo" - a explicat Klimenko. (www.rbc.ua - 

19 martie) /sdan/dsirbu 

TASS: Minele montate de Ucraina în Marea Neagră este posibil să se îndrepte în direcția 

Bosforului (Serviciul Federal de Securitate)  

RADOR (19 martie) - Este posibil ca minele instalate de Forțele Maritime Militare ale Ucrainei pe căile de 

acces spre porturile din Marea Neagră să se deplaseze spre Bosfor și Marea Mediterană din cauza ruperii cablurilor 

- se arată în comunicatul Centrului de Relații Publice al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei. După cum 

relatează TASS, după începerea operațiunii militare speciale de către Federația Rusă,  marina militară ucraineană 

a instalat baraje de mine pe căile de acces spre porturile Odesa, Oceakov, Cernomorsk și Yușnîi (aproximativ 420 

de mine de tipuri învechite de mine de ancoră și mine de râu produse în prima jumătate a secolului XX). Din cauza 

furtunii, cablurile care leagă minele de ancorele din adâncul mării au început să se rupă. (TASS - 19  martie) 

/snicolau/schelaru 
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REUTERS: Ucraina va primi în câteva zile un nou transport de arme americane, anunță Oleksi 

Danilov, înalt oficial ucrainean  

RADOR (19 martie) - Ucraina va primi în câteva zile un nou transport de arme americane, inclusiv rachete 

de tip Javelin și Stinger, a anunțat secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, Oleksi 

Danilov, declarație făcută sâmbătă, în cadrul unui interviu televizat. "(Armele) vor fi pe teritoriul țării noastre în 

viitorul apropiat. Vorbim de zile", a precizat Danilov. Aliații Ucrainei au livrat avioane cu transporturi de arme 

pentru a consolida armata împotriva invaziei ruse. Rusia a criticat astfel de livrări din partea statelor membre 

NATO. (REUTERS - 19 martie) /cstoica/sdm2 

REUTERS: Țările de Jos și Germania trimit sisteme Patriot de apărare antiaeriană în Slovacia  

RADOR (19 martie) - Guvernul olandez a anunțat, vineri, că va trimite un sistem de apărare antirachetă în 

orașul Sliač, din Slovacia, în cadrul demersurilor NATO de a consolida apărarea aeriană în estul Europei. Totodată, 

Olanda va trimite în Slovacia și un contingent de 150-200 de militari. "Această contribuție este necesară ca urmare 

a agravării situației securității din Europa, din cauza invaziei ruse în Ucraina", afirmă ministrul olandez al apărării, 

Kajsa Ollongren, într-un comunicat. De asemenea, potrivit comunicatului, Germania va trimite două sisteme de 

baterii Patriot în Slovacia, pentru a întări capacitățile de apărare pe flancul estic al NATO. (www.reuters.com - 19 

martie) /mbrotacel/dsirbu 

XVII.3. Perspectiva economică  

ROSBALT: UE ia în calcul să folosească activele oameni de afaceri ruși pentru a finanța lucrările 

de reconstrucție a infrastructurii Ucrainei  

RADOR (19 martie) - Uniunea Europeană ia în calcul să folosească activele înghețate ale celor mai 

importanți antreprenori și oameni de afaceri ruși pentru a finanța lucrările de reconstrucție a infrastructurii 

Ucrainei, relatează Agenția de presă Bloomberg, citând surse proprii. (www.rosbalt.ru  - 19 martie) 

/vdraguta/dsirbu 

ROSBALT: Italia pune sechestru pe bunurile principalului proprietar al Severstal, Aleksei 

Mordașov  

RADOR (19 martie) - Autoritățile din Italia au pus sechestru pe bunurile principalului proprietar al Severstal 

din Rusia, Aleksei Mordașov, care au fost confiscate. Garda Financiară Italiană a pus sechestru pe un complex 

imobiliar rezidențial deținut de președintele Consiliului de administrație al Severstal, Alekei Mordașov. Este vorba 

de o clădire situată în orașul Olbia de pe insula Sardinia, precizează Agenția de presă RIA NOVOSTI. Valoarea 

acesteia este de aproximativ 105 milioane de euro. Pe la începutul lunii martie a acestui an, au fost confiscate 

iahturile lui Mordașov, care au fost reținute în portul orașului italian Imperia. Severstal este cea mai mare companie 

producătoare de oțel din Rusia. Acționarul majoritar este miliardarul rus Aleksei Mordașov. Acțiunile companiei 

erau tranzacționate la bursele din Rusia și de la Londra. Confiscarea proprietăților oligarhilor ruși a fost anunțată 

recent de ministrul italian de externe, Luigi Di Maio. Aleksei Mordașov este unul dintre cetățenii ruși influenți 

incluși la 28 februarie 2022 pe lista de sancțiuni a UE. La scurt timp după impunerea sancțiunilor împotriva lui 

Mordașov, Severstal a suspendat exportul produselor sale în Europa, anunțând că compania caută opțiuni de 

reorientare a livrărilor către alte destinații, inclusiv Asia, America de Sud și Orientul Mijlociu. (www.rosbalt.ru  - 

19 martie) /vdraguta/dsirbu 

ROSBALT: Comisia Europeană a alocat Ucrainei în acest an o asistență macrofinanciară în 

valoare de 1,2 miliarde de euro  

RADOR (19 martie) - Vineri, 18 martie, a devenit cunoscut faptul că Uniunea Europeană, pentru prima dată 

în istoria sa, a finanțat furnizarea de armament unei țări, în timpul unui conflict. Uniunea Europeană a transferat 

suma de 300 de milioane de euro reprezentând împrumuturi concesionale către Ucraina, fiind practic cea de-a doua 

tranșă de asistență macrofinanciară acordată acestei țări. Prima tranșă de asistență prin creditare, având aceeași 
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valoare, a fost efectuată pe 11 martie. Comisia Europeană a alocat Ucrainei în acest an o asistență macrofinanciară 

în valoare de 1,2 miliarde de euro. (www.rosbalt.ru  - 19 martie) /vdraguta/cvanatoru 

REUTERS: Războiul ar putea bloca exporturile de cereale din Ucraina, a spus un consilier 

prezidențial  

RADOR (19 martie) - Este posibil ca Ucraina să nu producă suficiente cereale pentru a exporta dacă războiul 

va afecta campaniile de semănat de anul acesta, a declarat sâmbătă consilierul prezidențial Oleh Ustenko, în cursul 

unui interviu televizat. "Ucraina are suficiente rezerve de cereale și alimente pentru a supraviețui un an, dar dacă 

războiul va continua...nu va putea exporta cereale în lume și vor fi probleme", a spus el, adăugând că Ucraina este 

al cincilea cel mai mare exportator de grâu din lume. (REUTERS - 19 martie) /opopescu/cpodea 

REUTERS: Invazia rusă a închis 30% din economia Ucrainei, a spus ministrul de finanțe  

RADOR (19 martie) - Invazia rusă a forțat închiderea a 30% din economia Ucrainei, a declarat sâmbătă 

ministrul de finanțe Serhi Marcenko într-un interviu televizat. "Veniturile noastre fiscale nu ne permit să ne 

acoperim nevoile, (prin urmare) principala sursă de venituri sunt împrumuturile", a spus dl Marcenko. (REUTERS 

- 19 martie) /opopescu/gpodea 

REUTERS: Polonia propune o blocadă totală a comerțului Uniunii Europene cu Rusia (Mateusz 

Morawiecki)  

RADOR (19 martie) - Polonia a propus Uniunii Europene să impună o interdicție totală a comerțului cu 

Rusia - a declarat sâmbătă premierul Mateusz Morawiecki, care a făcut apel la sancțiuni mai dure împotriva 

Moscovei, din cauza invaziei acesteia în Ucraina. "Polonia propune adăugarea unei blocade comerciale la acest 

pachet de sancțiuni, cât mai curând posibil, vizând (inclusiv) ambele porturi maritime ale acesteia, precum și o 

interdicție pentru rutele comerciale terestre. Izolarea comercială totală a Rusiei ar forța și mai mult Rusia să 

analizeze dacă nu ar fi mai bine să înceteze acest război nemilos" - a spus Morawiecki.  

În decursul acestei săptămâni, statele membre UE au convenit asupra unui al patrulea pachet de sancțiuni 

împotriva Rusiei. Detaliile acestuia nu au fost dezvăluite, însă președinția franceză a precizat că va fi revocat 

statutul Rusiei de "națiunea cea mai favorizată" în relațiile comerciale. (REUTERS - 19 martie, ora 12:48) 

/mbrotacel/cvanatoru 

REUTERS: Halliburton și Schlumberger au anunțat că își suspendă operațiunile în Rusia  

RADOR (19 martie) - Compania americană Halliburton și multinaționala Schlumberger au anunțat vineri 

că își suspendă operațiunile derulate în Rusia, ca răspuns la sancțiunile impuse de SUA Moscovei pentru invazia 

în Ucraina. Anunțul survine după ce mai multe companii energetice și de comercializare a bunurilor de consum 

și-au suspendat afacerile în Rusia ca urmare a sancțiunilor impuse de SUA și Uniunea Europeană împotriva Rusiei. 

(REUTERS - 19 martie, ora 6:12) /mbaciu/dsirbu 

BBC: Oferte pentru cumpărarea clubului de fotbal englez Chelsea  

RADOR (19 martie) - Investitori din întreaga lume au depus oferte pentru a cumpăra clubul de fotbal englez 

Chelsea, din Premier League. Un dezvoltator imobiliar britanic a anunțat că a primit sprijin din partea Coreei de 

Sud pentru a depune o ofertă în valoare de aproape trei miliarde de dolari.  

Clubul Chelsea a fost scos la vânzare de oligarhul rus Roman Abramovici. Bunurile sale au fost înghețate 

de guvernul britanic, din cauza presupuselor legături ale acestuia cu Vladimir Putin. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 19 martie, ora 13:00) /mbrotacel/cvanatoru 
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XVII. 4. Perspectiva socială  

UNIAN: Regizorul Nikita Mihalkov promovează propaganda Kremlinului despre "păsările 

infectate trimise de ucraineni să extermine etnia slavă"  

RADOR (19 martie) - Regizorul rus Nikita Mihalkov, unul dintre marii susținători ai lui Vladimir Putin, 

promovează propaganda Kremlinului despre "arma biologică" la care ar fi lucrat Ucraina - scrie UNIAN. Agenția 

amintește că în ultima săptămână, propagandiștii Kremlinului au răspândit masiv informații false despre 

"laboratoarele biologice" americane din Ucraina. Aceștia susțin că Ucraina ar fi infectat păsări și le-ar fi trimis în 

Rusia. Comentând aceste informații false ale Kremlinului, cunoscutul regizor rus a vorbit inclusiv despre un traseu 

al acestor păsări, care ar fi fost trimise pe teritoriul Rusiei. "Se pregăteau arme biologice, le testau pe voluntari 

ucraineni. Au calculat inclusiv traseul acestor păsări prin Rusia... Aceasta este o încercare absolut fascistă de a 

extermina etnia slavă" - a afirmat Mihalkov, într-un interviu pentru Zvezda, televiziunea Ministerului rus al 

Apărării. Amintim că pe 4 martie, o instanță din Ucraina a dispus reținerea regizorului rus Nikita Mihalkov (76 de 

ani) și a demarat procedura prin care acesta să poată fi dat în urmărire internațională. Mihalkov a declarat anterior 

că recunoașterea de către Moscova a așa-numitelor republici populare Donețk și Lugansk reprezintă singura cale 

de ieșire din situația actuală. Artistul a susținut și războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. UNIAN amintește 

că la începutul acestei luni, Ministerul Apărării de la Moscova a răspândit mai multe informații false, preluate, 

ulterior, de agențiile de presă deținute de statul rus. Potrivit instituției, în Ucraina ar exista un proiect secret prin 

care SUA ar dezvolta o tulpină de gripă în mai multe laboratoare din țară, pe care ar vrea să o răspândească în 

Rusia cu ajutorul liliecilor și păsărilor migratoare. (www.unian.net - 19 martie) /sdan/dsirbu 

CNN: Președintele Ucrainei a anunțat programul de sprijinire a populației relocate sau care și-a 

pierdut locuințele din cauza războiului  

RADOR (19 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă că ucrainenii relocați 

din cauza invaziei Rusiei vor primi asistență. Într-un mesaj video, președintele Zelenski a declarat că miniștrii 

guvernului ucrainean dezvoltă un program de sprijinire a persoanelor care au fost forțate să fugă sau care și-au 

pierdut locuințele din cauza războiului. "Planul va ajuta persoanele relocate să găsească locuri de muncă în locurile 

unde sunt relocate, astfel încât fiecare dintre cetățeni, fiecare dintre familiile noastre să aibă cele necesare traiului", 

a declarat Volodimir Zelenski. Potrivit planului guvernului, persoanele relocate vor primi locuințe și se vor 

organiza eforturi de reconstruire a caselor distruse, odată ce se va încheia războiul. De asemenea, planul prevede 

și acordarea de sprijin familiilor care găzduiesc refugiați evacuați din zonele ocupate sau din zonele de conflict. 

"Ele vor primi cel puțin contravaloarea facturilor la utilități", a precizat președintele Zelenski și a adăugat că a fost 

stabilit deja un centru de coordonare, care va gestiona livrările de ajutoare umanitare către Ucraina. (CNN 

INTERNATIONAL, 19 martie, ora 4:00) /mbaciu/ilapadat 

RBC: Cea de-a 24-a zi de război în Ucraina  

RADOR (19 martie) - Pentru a 24-a zi Ucraina luptă și se apară, rezistând în fața ocupanților ruși, care 

bombardează orașele și localitățile ucrainene și au ucis un număr mare de civili, distrugând infrastructura țării. În 

aceste 24 de zile de război, forțele ruse au ucis mai mulți civili față de militarii ucraineni care au murit în luptele 

duse împotriva inamicului. Forțele Armate ale Ucrainei, forțele de interne, apărarea antiteroristă, voluntarii și 

locuitorii, civilii Ucrainei opun o rezistență acerbă în fața inamicului rus și de cele mai multe ori recurg la 

contraatac. Forțele inamice ruse nu au reușit să avanseze mult în interiorul țării. Ocupanții nu au reușit să ocupe 

capitala Ucrainei, Kiev. De asemenea, nu au reușit să intre în orașele Kiev, Harkiv, Sumi, Mikolaiv Cernihiv, 

Mariupol și multe alte orașe. Suburbiile capitalei Kiev sunt cele mai afectate de lupte, din cauza invaziei și a 

barbariei invadatorilor, dar forțele armate ucrainene nu cedează în fața trupelor ruse. (www.rbc.ua - 19 martie) 

/vdraguta/dsirbu 
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RBC: Armata rusă continuă să atace intens orașele din regiunea Luhansk, unde există morți și au 

fost distruse case  

RADOR (19 martie) - Armata rusă continuă să atace intens orașele din regiunea Luhansk, Ucraina, unde s-

au înregistrat morți și au fost distruse multe case. În regiunea Luhansk, vineri, 18 martie, în urma bombardării 

orașelor Sieverodonețk, Rubijne, Privillia și Kreminna, aproximativ 54 de obiecte ale infrastructurii locale au fost 

avariate, patru persoane au fost ucise, zece persoane au fost rănite. (www.rbc.ua - 19 martie) /vdraguta/dsirbu 

REUTERS: Un coridor umanitar pentru evacuare va fi deschis sâmbătă în regiunea ucraineană 

Lugansk (guvernatorul Serhi Gaidai)  

RADOR (19 martie) - Un coridor umanitar pentru evacuare din regiunea ucraineană Lugansk va fi deschis 

sâmbătă dimineață, a anunțat guvernatorul Serhi Gaidai pe Telegram. "A fost convenit un coridor umanitar, vom 

încerca să evacuăm oameni și să aducem alimente astăzi. 'Un regim de tăcere' a fost convenit pentru 19 martie, 

începând cu ora 9:00", a spus Gaidai. (REUTERS - 19 martie, ora 8:22) /mbrotacel/dsirbu 

RBC: 112 copii ucraineni au murit de la începutul invaziei ruse  

RADOR (19 martie) - Procuratura Generală a Ucrainei a transmis, sâmbătă, că 112 copii ucraineni au murit 

de la începutul invaziei ruse, iar alți peste 140 au fost răniți. Cele mai multe cazuri de copii uciși sau răniți în război 

au fost înregistrate în regiunile Kiev (57), Harkiv (36), Donețk (28), Cernihiv (30), Mikolaiv (21), Jitomir (15), 

Sumi (14) și Herson (14). Parchetul ucrainean a mai menționat pe Telegram că pe 16 martie, în localitatea 

Kolonșcina (regiunea Kiev), armata rusă a ucis două persoane, printre și un adolescent de 16 ani. A doua zi, în 

satul Loțkine din regiunea Mikolaiv, un tânăr de 16 ani a fost ucis în urma exploziei unei mine antitanc. La 

Cernihiv, echipele de intervenție au scos sub dărâmăturile unui cămin bombardat de ocupanții ruși cadavrele unor 

gemeni de șapte ani, un băiat și o fată. În plus, de la începutul invaziei, trupele ruse au bombardat 489 de instituții 

de învățământ, dintre care 69 au fost complet distruse. (www.rbc.ua - 19 martie) /sdan/dsirbu 

INTERFAX: Aproximativ 50 de refugiați din Mariupol vor fi evacuați în regiunea Iaroslavl din 

Rusia  

RADOR (19 martie) - Aproximativ 50 de refugiați din Mariupol, Ucraina, care au trecut sâmbătă noaptea 

granița Federației Ruse, în regiunea Rostov, vor fi evacuați cu trenul în regiunea Iaroslavl, transmite Ministerul 

rus al Apărării. Ministerul rus al Apărării a anunțat că au fost formate patru coloane pentru 200 de autobuze pentru 

evacuarea locuitorilor din Mariupol. Primele autobuze cu refugiați au trecut marți seară granița Federației Ruse 

din regiunea Rostov. Potrivit Ministerului Apărării, în momentul de față, aproximativ 50 de refugiați din Mariupol 

au trecut cu trei autobuze granița Federației Ruse în regiunea Rostov. Alte zece autobuze cu refugiați sunt la 

punctul de control Veselo-Voznesenka. ''Peste 350 de persoane sunt în 13 autobuze. Dintre acestea, aproximativ 

50 de refugiați vor fi trimiși cu trenul în regiunea Iaroslavl, restul vor fi plasați în centrele din Taganrog'', 

precizează comunicatul. Ministerul rus al Apărării a mai precizat că cinci autobuze cu peste 150 de refugiați din 

regiunea Harkiv au ajuns la granița cu Rusia în regiunea Belgorod. ''Printre cei peste 150 de cetățeni sosiți din 

Ucraina se numără copii, bătrâni și persoane cu dizabilități'', se mai menționează în comunicat. Se mai precizează 

că autobuzele pentru transportul refugiaților au fost asigurate de Miliția Populară a așa-zisei republici Luhansk. În 

continuare, toți refugiații de la punctul de control din autobuzele puse la dispoziție de administrația regiunii 

Belgorod au fost duși în centre de cazare temporară, unde li s-a asigurat toată asistența necesară, a adăugat 

Ministerul rus al Apărării. Personalul militar rus a organizat, de asemenea, evacuarea în siguranță a 112 cetățeni 

din Rusia și din alte țări străine din regiunea Herson din Ucraina în Crimeea. ''Vineri, 112 cetățeni din Uzbekistan, 

Serbia, Statele Unite, Liban, Tunisia, Georgia, Ucraina și Rusia au fost transportați din regiunea Herson din 

Ucraina pe teritoriul Federației Ruse în orașul Armiansk al Republicii Crimeea de către personalul militar al 

Districtului Militar Sudic'', a adăugat Ministerul rus al Apărării. Se mai menționează că evacuarea a fost efectuată 

'la solicitarea ambasadelor pentru a ajuta la asigurarea scoaterii în siguranță a cetățenilor acestora de pe teritoriul 

Ucrainei, precum și la cererea cetățenilor străini, solicitările fiind depuse la Comandantul militar rus din Herson. 

"Ministerul rus al Apărării a adăugat că de la începutul operațiunii militare speciale, aproximativ 400 de cetățeni 
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ai statelor străine au fost evacuați pe teritoriul Rusiei din regiunea Herson din Ucraina de către personalul militar 

rus. (www.interfax.ru  - 19 martie) /vdraguta/dsirbu 

HROMADSKE TV: Anchetă în Ucraina, după ce o jurnalistă ar fi fost răpită de trupele de 

ocupație ruse  

RADOR (19 martie) - Redacția postului de televiziune ucrainean Hromadske TV anunță dispariția 

jurnalistei Viktoria Roșkina. Cel mai probabil, această a fost răpită de trupele ruse, în drum spre Mariupol. Potrivit 

colegilor din redacție, Viktoria Roșkina relata din punctele fierbinți din estul și sudul Ucrainei. Aceasta intenționa 

să meargă la Mariupol, pentru a documenta situația din acest oraș aflat sub asediu rusesc. Pe 11 martie, jurnalista 

a plecat din Zaporijjia la Mariupol. A doua zi, colegii din redacția Hromadske TV nu au mai reușit să ia legătura 

cu Viktoria. Unele surse susțin că jurnalista se afla deja în Berdiansk, oraș aflat temporar sub ocupația trupelor 

ruse. "Pe 16 martie, am aflat că Viktoria Roșkina a fost reținută (probabil, pe 15 martie) de Serviciul Federal de 

Securitate (FSB) al Rusiei. Acum, nu se știe nimic despre locul în care s-ar putea afla" - a transmis redacția, făcând 

apel la comunitatea internațională să se alăture eforturilor întreprinse pentru eliberarea jurnalistei. Între timp, RBC 

scrie că Procuratura Generală a Ucrainei a anunțat că s-a sesizat din oficiu și a deschis o anchetă pentru încălcarea 

legilor și regulilor războiul. (www.rbc.ua - 19 martie) /sdan/dsirbu 

INTERFAX: Peste 500 de refugiați din Donbas sunt evacuați în regiunea Iaroslavl, Rusia  

RADOR (19 martie) - Ministerul rus pentru Situații de Urgență a evacuat câteva sute de refugiați din Donbas 

în regiunea Iaroslavl, a informat ministerul. "Sâmbătă, 19 martie, un tren a plecat din Taganrog cu refugiații din 

Donbas. Peste 500 de persoane vor fi evacuate în regiunea Iaroslavl", a anunțat ministerul într-un comunicat. 

Specialiști ai Ministerului rus pentru Situații de Urgență, lucrători medicali, psihologi și voluntari sunt non-stop 

în punctele de cazare. Potrivit ministerului, la punctele de control din regiunea Rostov din Matveev Kurgan și 

Veselo-Voznesenka continuă să funcționeze două tabere pentru refugiați, unde au fost cazate peste 6000 de 

persoane strămutate. De la începutul evacuării, peste 14.000 de persoane, inclusiv 4.500 de copii, au fost evacuate 

pe calea ferată către 19 regiuni ale Federației Ruse. Pe 18 februarie, autoritățile din așa-zisele republici Luhansk 

și Donețk au organizat plecarea populației în Rusia, evacuând în primul rând femeile, copiii și bătrânii. Refugiații 

sunt acceptați în primul rând de regiunea Rostov. Cinci miliarde de ruble au fost transferate către regiune pentru 

a-i ajuta pe cei care au sosit din Donbas - câte 10.000 de ruble fiecare. În regiune există aproximativ 300 de centre 

de cazare temporară, unde li se furnizează hrană și li se acordă îngrijiri medicale. (www.interfax.ru  - 19 martie) 

/vdraguta/dsirbu 

ROSBALT: Israelul trimite în Ucraina ambulanțe blindate  

RADOR (19 martie) - Israelul trimite patru ambulanțe blindate în Ucraina, potrivit presei locale. Cele patru 

ambulanțe blindate vor fi livrate împreună cu 230 de tone de ajutor umanitar, pe care israelienii le-au colectat 

pentru a ajuta poporul acestei țări. (www.rosbalt.ru  - 19 martie) /vdraguta/cvanatoru 

REUTERS: Un coridor umanitar a fost convenit pentru evacuarea civililor din Mariupol (Irina 

Vereșciuk)  

RADOR (19 martie) - Ucraina speră să evacueze civili, sâmbătă, prin zece coridoare umanitare, din orașele 

aflate în linia întâi a luptelor cu forțelor ruse, a declarat vicepremierul Irina Vereșciuk. Aceasta a adăugat că a fost 

convenit un coridor pentru orașul Mariupol, aflat sub asediu, chiar dacă majoritatea eforturilor anterioare de a 

evacua civili de aici, pe durata unei încetări temporare a focului, au eșuat, cele două părți învinuindu-se reciproc 

de încălcarea armistițiului. (REUTERS - 19 martie, ora 10:06) /mbrotacel/dsirbu 

REUTERS: Bombardamentele au cauzat moartea a nouă persoane în orașul ucrainean Zaporijjia 

(viceprimarul Anatoli Kurtiev)  

RADOR (19 martie) - Nouă persoane au fost ucise și alte 17, rănite, vineri, în urma bombardamentelor ce 

au vizat suburbiile orașului Zaporijjia, din sudul Ucrainei, a anunțat, sâmbătă, viceprimarul Anatoli Kurtiev. 

Armata a instituit o restricție de circulație de 38 de ore în Zaporijjia, care a fost atacat de forțele ruse cu mortiere, 
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tancuri, elicoptere și sisteme de rachete, a precizat Kirtiev, într-un mesaj publicat online. Zaporijjia a devenit un 

punct de tranzit pentru zeci de mii de persoane care s-au refugiat din orașul Mariupol, aflat sub asediul forțelor 

ruse. (REUTERS - 19 martie, ora 11:24) /mbrotacel/dsirbu 

BBC: Luptele de stradă din Mariupol îngreunează eforturile de salvare a persoanelor blocate în 

subsolul teatrului bombardat de Rusia  

RADOR (19 martie) - Primarul orașului ucrainean Mariupol, aflat sub asediu, a declarat că luptele de stradă 

din centrul orașului îngreunează eforturile de a salva sute de persoane blocate în subsolul unui teatru care, potrivit 

oficialilor ucraineni, a fost bombardat miercuri de Rusia. Vadim Boicenko a declarat pentru BBC că echipele de 

intervenție vor putea înlătura molozul și scoate persoanele din subsolul teatrului doar atunci când luptele se vor 

opri. "Sunt tancuri ... și bombardamente de artilerie și sunt folosite tot felul de arme în această zonă" - a spus 

Boicenko, adăugând: "Forțele noastre fac tot posibilul pentru a-și menține pozițiile în oraș, însă, din nefericire, 

forțele inamicului sunt mai numeroase decât ale noastre. Vadim Boicenko nu a putut oferi o estimare a numărului 

de persoane care au reușit să părăsească zona în ultimele 24 de ore. Vineri, autoritățile au comunicat că 130 de 

persoane au fost scoase de sub dărâmăturile teatrului din Mariupol, iar alte peste 1.000 se află încă în subsol, care 

a rezistat atacului. Rusia neagă că ar fi bombardat clădirea, care era marcată clar ca adăpost pentru civili.  

Portul strategic Mariupol este încercuit de forțele ruse, iar aproximativ 300.000 de oameni sunt încă blocați 

aici, fără curent electric, apă curentă sau încălzire. Boicenko a mai spus că, în ultimele cinci zile, 40.000 de 

persoane au reușit să părăsească orașul, iar alte 20.000 așteaptă să fie evacuate. (www.bbc.com - 19 martie) 

/mbrotacel/cvanatoru 

RBC: Șapte morți în urma unui atac aerian rusesc asupra unei localități de lângă Kiev  

RADOR (19 martie) - Șapte civili ucraineni au fost uciși la Kiev, într-un aerian lansat de ruși, vineri, asupra 

localității Makariv, din regiunea Kiev. Poliția regională a raportat că alte cinci persoane au fost rănite. "În urma 

atacurilor, au fost distruse clădiri rezidențiale, iar o clădire administrativă și alte spații au fost avariate. Polițiștii 

din raionul Bucea lucrează la locurile bombardării, documentează consecințele și ajută locuitorii afectați de atacul 

aerian" - se arată în comunicat. (www.rbc.ua - 19 martie) /sdan/cpodea 

BBC: Luptele de stradă din Mariupol împiedică eforturile de salvare a oamenilor blocați în 

subsolul unui teatru bombardat miercuri  

RADOR (19 martie) - Primarul orașului asediat Mariupol, din Ucraina, a declarat că luptele de stradă 

împiedică eforturile de salvare a oamenilor blocați în subsolul unui teatru bombardat. Clădirea a fost în mare parte 

distrusă, miercuri, în urma unui atac aerian rusesc. Primarul Vadim Boicenko a spus că luptele din centrul orașului 

sunt atât de intense încât echipele de salvare nu au putut înlătura ruinele teatrului pentru a intra în subsol. 

Autoritățile cred că aproximativ 1.200 de civili sunt blocați acolo, fără curent electric, apă sau surse de încălzire. 

Teatrul fusese marcat clar ca adăpost, cu cuvântul "copii" scris pe trotuarul din apropierea clădirii. Primarul a mai 

spus că aproape 40.000 de oameni au reușit să plece din oraș în ultimele cinci zile, însă alți 300.000 se află încă 

acolo. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 19 martie, ora 14:01) /opopescu/cpodea 

RBC: Șapte morți în urma unui atac aerian rusesc asupra unei localități de lângă Kiev  

RADOR (19 martie) - Șapte civili ucraineni au fost uciși la Kiev, într-un aerian lansat de ruși, vineri, asupra 

localității Makariv, din regiunea Kiev. Poliția regională a raportat că alte cinci persoane au fost rănite. "În urma 

atacurilor, au fost distruse clădiri rezidențiale, iar o clădire administrativă și alte spații au fost avariate. Polițiștii 

din raionul Bucea lucrează la locurile bombardării, documentează consecințele și ajută locuitorii afectați de atacul 

aerian" - se arată în comunicat. (www.rbc.ua - 19 martie) /sdan/cpodea 

BBC: Restricții de circulație la Zaporijia, în Ucraina, după un atac rusesc cu rachete  

RADOR (19 martie) - Autoritățile ucrainene din Zaporijia au anunțat restricții de circulație pentru 36 de 

ore, ca urmare a unui atac rusesc cu rachete. Orașul a devenit un punct de tranzit pentru oamenii care fug din orașul 

învecinat, Mariupol. Conform administrației locale din Zaporijia, atacul cu rachete s-a soldat cu moartea a cel 
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puțin nouă oameni și rănirea multor altora. Printre țintele atacurilor aeriene și cu mortiere s-au numărat o tabără 

militară de antrenament și mai multe fabrici din oraș. În spitalele din Zaporijia au fost îngrijite zeci de victime ale 

atacurilor rusești de la Mariupol. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 19 martie, ora 14:02) /opopescu/cpodea 

REUTERS: Șapte oameni uciși în urma unui atac cu mortiere, lângă capitala Ucrainei, Kiev  

RADOR (19 martie) - Un atac rusesc cu mortiere de vineri care a vizat orașul ucrainean Makariv, din 

regiunea Kiev, a provocat moartea a șapte persoane. Alți cinci oameni au fost răniți și sunt internați în spital, a 

anunțat poliția locală într-un comunicat de sâmbătă. "Ca urmare a bombardamentelor inamice de la Makariv, șapte 

civili au fost uciși", se arată în comunicat. Forțele ruse neagă că ar fi atacat civili. (REUTERS - 19 martie) 

/opopescu/lalexandrescu 

ROSBALT: Până la 19 martie au fost convenite zece coridoare umanitare (vicepremier Vereșciuk  

RADOR (19 martie) - Până astăzi pe teritoriul Ucrainei au fost convenite zece coridoare umanitare pentru 

civili, a comunicat vicepremierul Ucrainei, Irina Vereșciuk, citată de agenția Tass, preluată de Rosbalt. După cum 

a afirmat Vereșciuk, au fost convenite coridoare din Mariupol în Zaporojie, în regiunea Kievskaia din satul Bervița 

în Brovarî, din orașul Buci în Belogorodka, din Bogdanovka în Brovarî, din Borodianka în Belaia Țerkov, din 

Lisiceanska în Bahmut, din Severodoneșk în Bahmut, din Popasnaia în Bahmut. Vicepremierul ucrainean a arătat 

că la Herson vor fi trimise autocamioane cu ajutoare umanitare. (www.rosbalt.ru - 19  martie) 

/snicolau/lalexandrescu 

BBC: Investigație privind presupusa răpire a unei jurnaliste de către membri ai serviciului rus de 

securitate, FSB  

RADOR (19 martie) - Procurorii ucraineni au anunțat că investighează presupusa răpire a unei jurnaliste de 

către membri ai Serviciului rus de securitate, FSB. Viktoria Roscina a dispărut marți, în portul Berdiansk. Dna 

Roscina se documenta cu privire la operațiunile militare ruse din sud-estul Ucrainei. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 19 martie, ora 15:04) /opopescu/lalexandrescu 

TASS: Alimentarea cu energie a Donețkului a fost reluată  

RADOR (19 martie) - 31 de mii de abonați din Donețk rămăseseră, în urma tirurilor efectuate de forțele 

armate ale Ucrainei, fără energie electrică. După cum informează astăzi surse de la Ministerul cărbunelui și 

energiei al republicii populare Donețk (DNR), alimentarea cu energie a fost restabilită la ora 16:30 (ora locală). 

Anterior se comunicase că în urma tirurilor efectuate de către Forțele Armate ale Ucrainei a fost afectată stația 

Trudovskaia, fapt în urma căruia au fost deconectate 153 de stații de transformare, iar 31 de mii de abonați din 

Donețk au rămas fără energie electrică. (www.tass.ru - 19 martie) /snicolau/lalexandrescu 

REUTERS: Autoritățile din Ucraina au evacuat 190.000 de civili din zonele de conflict  

RADOR (19 martie) - Autoritățile din Ucraina au evacuat 190.000 de civili din zonele din prima linie prin 

coridoare umanitare de la începutul invaziei ruse în Ucraina, a declarat sâmbătă vicepremierul Irina Vereșciuk în 

cursul unui interviu televizat. Ea a spus că rutele de evacuare din regiunile Kiev și Luhansk funcționează sâmbătă, 

dar un coridor planificat către orașul-port asediat Mariupol a fost doar parțial operațional, trecerea autobuzelor 

nefiind permisă de trupele ruse. (REUTERS - 19 martie) /opopescu/schelaru 

REUTERS: Operațiuni de salvare în curs după un atac aerian rusesc asupra trupelor ucrainene, 

în sudul țării  

RADOR (19 martie) - Guvernatorul regiunii Nikolaev, din sudul Ucrainei, a declarat sâmbătă că au fost 

declanșate operațiuni de salvare după un atac aerian rusesc asupra unei cazărmi în care dormeau soldați ucraineni. 

Vorbind la televiziunea națională, guvernatorul Vitali Kim a spus că atacul a avut loc vineri, dar nu a oferit alte 

detalii despre locație sau numărul posibilelor victime. Presa locală a relatat că atacul a vizat o cazarmă din regiune. 

(REUTERS - 19 martie) /opopescu/gpodea 
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REUTERS: 228 de persoane au fost ucise în Kiev de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, 

transmit autoritățile locale  

RADOR (19 martie) - Autoritățile din capitala ucraineană, Kiev, au anunțat sâmbătă că 228 de persoane au 

fost ucise în capitală de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, inclusiv patru copii. Alte 912 persoane au fost 

rănite, a transmis administrația orașului Kiev, printr-un comunicat. Reuters nu a putut confirma independent datele 

privind bilanțul victimelor. (REUTERS - 19 martie) /cstoica/sdm2 

KORRESPONDENT: Armata rusă se retrage din Mikolaiv - susține guvernatorul regiunii  

RADOR (19 martie) - Șeful Administrației Regionale de Stat Mikolaiv, Vitali Kim, a anunțat, sâmbătă 

seară, că trupele ocupante ruse se retrag din oraș. "Situația, după cum se spune în ultima vreme, este 'mai bună 

decât ieri'. Inamicul continuă să bombardeze zonele rezidențiale, de la o distanță de 50-70 de kilometri" - a mai 

menționat Kim. Potrivit acestuia, acum, armata rusă se îndepărtează de orașul Mikolaiv. (www.korrespondent.net 

- 19 martie) /sdan/sdm2 

UKRAINSKA PRAVDA: Cel puțin 50 de cadavre au fost scoase de sub dărâmăturile unei cazărmi 

din Mikolaiv atacată de trupele ruse  

RADOR (19 martie) - Cel puțin 50 de cadavre au fost scoase de sub dărâmăturile unei cazărmi militare din 

Mikolaiv, distrusă în urma unei lovituri cu rachete rusești, pe 18 martie. "Nu știm câte (persoane - n.r.) mai sunt 

sub dărâmături" - a declarat un reprezentant al Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Potrivit 

informațiilor furnizate de autorități, cel puțin 200 de soldați dormeau în cazarma respectivă, în momentul atacului. 

O sursă a declarat că cel puțin 57 de persoane rănite au fost internate în trei spitale din oraș. (www.pravda.com.ua 

- 19 martie) /sdan/sdm2 

ROSBALT: Pe 19 martie au fost convenite zece coridoare umanitare (vicepremierul ucrainei, Irina 

Vereșciuk)  

RADOR (19 martie) - Astăzi pe teritoriul Ucrainei au fost convenite zece coridoare umanitare pentru civili, 

a comunicat vicepremierul Ucrainei, Irina Vereșciuk, citată de agenția Tass, preluată de Rosbalt. După cum a 

afirmat Vereșciuk, au fost convenite coridoare din Mariupol în Zaporojie, în regiunea Kievskaia, din satul Bervița 

în Brovarî, din orașul Buci în Belogorodka, din Bogdanovka în Brovarî, din Borodianka în Belaia Țerkov, din 

Lisiceanska în Bahmut, din Severodoneșk în Bahmut, din Popasnaia în Bahmut. Vicepremierul ucrainean a arătat 

că la Herson vor fi trimise autocamioane cu ajutoare umanitare. (www.rosbalt.ru - 19  martie) /snicolau/sdm2 

REUTERS: 6.623 de persoane au fost evacuate sâmbătă din orașele ucrainene prin coridoare 

umanitare (Kirilo Timoșenko)  

RADOR (19 martie) - 6.623 de persoane au fost evacuate sâmbătă din orașele ucrainene prin coridoare 

umanitare, a anunțat un înalt oficial, număr considerabil mai mic de persoane față de numărul celor care au reușit 

să scape în ziua precedentă. Kirilo Timoșenko, adjunctul șefului biroului președintelui, a transmis printr-o postare 

online, că 4.128 de persoane au părăsit orașul Mariupol, aflat sub asediu. Vineri, potrivit unui comunicat al 

oficialului, alte 9.145 de persoane reușiseră să părăsească orașele din întreaga țară în timpul zilei. (REUTERS - 19 

martie) /cstoica/sdm2 

BBC: Eforturile de salvare a sute de persoane blocate în subsolul unui teatru din Mariupol, 

îngreunate de bombardamente  

RADOR (19 martie) - Eforturile de salvare a sute de persoane blocate în subsolul clădirii unui teatru ce a 

fost ținta bombardamentelor din localitatea ucraineană Mariupol sunt îngreunate de confruntări violente în zonă. 

Moscova neagă că ar bombarda clădirea. Ucraina a acuzat Rusia că ar fi bombardat în mod voit clădirea teatrului, 

cu toate că avea însemne clare care indica faptul că era folosită drept adăpost și că înăuntru se află copii. În acest 

oraș în care aproximativ 90 de procente din totalul clădirilor rezidențiale au fost avariate sau distruse în 
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bombardamentul rus, "Mariupolul nu mai există", a declarat o persoană care a reușit să fugă, descriind oroarea 

lăsată în urmă. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 19 martie, ora 21:04) /cstoica/sdm2 

KORRESPONDENT: Armata rusă a distrus complet un sat din regiunea ucraineană Jitomir  

RADOR (19 martie) - Trupele invadatoare ruse au distrus complet satul Privar din regiunea ucraineană 

Jitomir, lansând mai multe atacuri din elicopter - au transmis, sâmbătă, autoritățile din Ovruci. "Astăzi (sâmbătă, 

n.r.), la ora 10:00, satul Privar, din comuna Ovruci, a fost atacat din elicopter. Satul a fost complet distrus. Nu au 

fost înregistrați morți, pentru că localnicii erau în subsoluri" - au precizat autoritățile. (www.korrespondent.net - 

19 martie) /sdan/sdm2 

UNIAN: Peste 6.000 de oameni au fost evacuați sâmbătă prin culoarele umanitare organizate de 

autorități - transmite Președinția Ucrainei  

RADOR (19 martie) - Șeful adjunct al Biroului Președintelui Ucrainei, Kirillo Timoșenko, a anunțat că 

6.623 de persoane au fost evacuate, sâmbătă, prin culoare umanitare organizate în zone afectate de ostilități. 4.128 

de oameni au părăsit orașul Mariupol și au fost transportate la Zaporijjia. Dintre aceștia, 1.172 erau copii. "De 

asemenea, aproape 500 de locuitori din Mariupol au fost duși cu microbuzele de la Manguș la Berdiansk, de unde 

vor putea pleca duminică dimineață spre Zaporijjia. În plus, 1.820 de persoane au fost evacuate din regiunea Kiev, 

iar 675 din regiunea Lugansk. Produse și medicamente au fost livrate în localitățile din regiunea Lugansk" - a 

adăugat Timoșenko. UNIAN amintește că, anterior, vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk a declarat că, pentru 

data de 19 martie, Ucraina a convenit asupra a zece culoare umanitare pentru evacuarea populației și livrarea de 

ajutoare. (www.unian.net - 19 martie) /sdan/sdm2 

TASS: La Pisa s-a desfășurat o acțiune de protest împotriva trimiterii de armament în Ucraina  

RADOR (19 martie) - Câteva sute de persoane s-au adunat astăzi, la Pisa (Italia), în fața clădirii aeroportului 

local "Galileo Galilei", la inițiativa organizației sindicale regionale, la o acțiune de protest împotriva trimiterii de 

armament în Ucraina, o acțiune în sprijinul păcii și împotriva NATO. Pretextul pentru convocarea mitingului l-a 

constituit episodul, condamnat de lucrătorii de pe aeroport, când au descoperit că sub forma de ajutoare umanitare 

în Ucraina se trimiteau cutii cu arme și muniții. "Noi suntem pentru pacea care nu poate fi realizată prin trimiterea 

de arme", au declarat purtătorii de cuvânt ai organizatorilor. Participanții la miting purtau lozinci pe care se putea 

citi: "Nu războiului, nu NATO", "Italia este în afara războiului", "UE lucrează pentru război, nu pentru pace", 

"Pacea nu se construiește din arme". Participanți la acțiune care reprezentau Partidul Comunist au arătat că armele 

NATO în istorie au ajuns în mâna Mafiei. Potrivit Tass, la sfârșitul lunii februarie, autoritățile italiene au aprobat 

transferul, pentru Ucraina, de "materiale și echipamente militare", însă lista acestora nu a fost dată publicității în 

mod oficial. Potrivit ziarului "Repubblica", din Italia sunt livrate pentru Ucraina lansatoare de grenade antitanc și 

mitraliere. (www.tass.ru - 19 martie) /snicolau/gpodea 

RRA: Peste zece organizații civice participă la un protest comun de susținere pentru Ucraina  

RADOR (19 martie) - Peste zece organizații civice participă astăzi la un protest comun de susținere pentru 

Ucraina, organizat pe traseul Piața Victoriei - Ambasada Rusiei la București. Organizația de mediu Greenpeace 

precizează, într-un comunicat, că războiul din Ucraina împiedică punerea în practică a măsurilor privind reducerea 

efectelor schimbărilor climatice, iar generațiile viitoare vor plăti acest preț. Gazul și petrolul din Rusia sunt folosite 

în prezent ca arme geopolitice "care vulnerabilizează echilibrul societăților noastre și ne expun la o criză climatică 

și a naturii fără precedent", menționează Greenpeace. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 19 martie, ora 

11:01) /mnecula/dsirbu 

RRA: 4.137 de cetățeni ucraineni au solicitat azil în România de la începutul conflictului din țară 

vecină  

RADOR (19 martie) - 4.137 de cetățeni ucraineni au solicitat azil în România, de la începutul conflictului 

din țară vecină - anunță astăzi Ministerul Afacerilor Interne. Numai în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 64 de 
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astfel de cereri. Potrivit aceleiași surse, gradul de ocupare a centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru 

Imigrări este de aproape 62%. 

În ultimele 24 de ore, aproape 11.200 de cetățeni ucraineni au intrat în România. Potrivit Poliției de 

Frontieră, aproximativ 480.000 de ucraineni au ajuns până acum în țara noastră. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 19 martie, ora 13:06) /aburtica/cvanatoru 

RRA: Manifestație de susținere pentru Ucraina este programată să înceapă în București  

RADOR (19 martie) - O manifestație de susținere pentru Ucraina este programată să înceapă la această oră 

în București. Organizatorii Greenpeace România și alte 11 ONG-uri spun că este un gest comun al societății civile 

europene prin care își exprimă poziția fermă la adresa oricăror acte care limitează libertatea statelor lumii. 

Participanții vor transmite un mesaj pentru oprirea războiului și încetarea imediată a crimelor împotriva umanității 

și a mediului, care au transformat Ucraina într-o rană deschisă. Pacea nu poate fi atinsă fără a ne desprinde de 

industriile ai căror bani susțin conflictele militare - se arată în apelul inițiatorilor manifestației de astăzi, adăugând 

că războiul din Ucraina arată clar cât de periculoasă este dependența de combustibili fosili, petrol, gaze naturale și 

cărbune. Organizatorii spun că gazul și petrolul din Rusia sunt folosite acum ca arme geopolitice care 

vulnerabilizează echilibrul societăților noastre și ne expun la o criză de mediu fără precedent. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 19 martie, ora 16:00) /lalexandrescu 

RRA: Peste 3000 de cetățeni ucraineni au reușit să se angajeze cu formele legale în România  

RADOR (19 martie) - Peste 3000 de cetățeni ucraineni au reușit să se angajeze cu formele legale în România 

din 24 februarie, când a început războiul din Ucraina și până în prezent, Mai precis, 3012 contracte de muncă ale 

unor cetățeni ucraineni au fost înregistrate până în prezent în sistemul REVISAL, arată datele publicate astăzi de 

secretarul de stat în Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu. Toți cetățenii ucraineni care doresc să lucreze nu au 

nevoie de un aviz de angajare pentru o perioadă de nouă luni dintr-un an calendaristic. Ucrainenii care intră în 

România primesc pliante cu informații privind condițiile de angajare în țara noastră. Până acum, din cei peste 

480.000 de cetățeni ucraineni care au intrat în România de la începutul războiului declanșat de Rusia, 80.000 au 

rămas în țara noastră. 30.000 dintre ei sunt copii. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 19 martie, ora 18:01) 

/gpodea 

RRA: Sâmbătă seară, pe fațada Teatrului Național "I.L. Caragiale" din București vor fi proiectate 

drapelul Ucrainei și imagini simbol pentru pace  

RADOR (19 martie) - Guvernul României se alătură campaniei internaționale de solidaritate Enlightenment 

- #ArtistsUnitedforPeace, susținută pro bono de către 35 de artiști vizuali și festivaluri de profil din întreaga lume. 

Pe fațada Teatrului Național "Ion Luca Caragiale" din București, astăzi, în intervalul orar 20:30-23:00 vor fi 

proiectate drapelul Ucrainei și imagini simbol pentru pace. În cadrul evenimentului, artiști vizuali internaționale 

au fost invitați să își proiecteze lucrările de artă în diferite orașe din toată lumea, în acest weekend, a transmis 

reporterul Petruța Obrejan. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 19 martie, ora 20:00) /denisse 

RRA: Arhiepiscopia Tomisului acordă ajutor umanitar refugiaților din Ucraina  

RADOR (19 martie) - Arhiepiscopia Tomisului continuă să acorde ajutor umanitar pentru refugiații din 

Ucraina. În prezent, 113 refugiați sunt cazați și hrăniți la mănăstiri și în centrele sociale parohiale. În această 

săptămână au fost oferite produse alimentare și nonalimentare, produse igienico-sanitare, hrană pentru bebeluși, 

precum și hrană caldă în valoare de peste 35.000 de lei. În plus, a fost trimis un transport umanitar în Ucraina cu 

produse în valoare de 25.000 de lei și s-a oferit sprijin financiar de 1.500 de lei. Prin intermediul Departamentului 

social misionar al Arhiepiscopiei Tomisului, peste 100 de persoane au beneficiat de servicii de traducere, 

consiliere, orientare, servicii medicale și servicii educaționale, transmite corespondentul RRA Sorin Cealera. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 19 martie, ora 23:02) /dstanesc 
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RRA: Președintele Crucii Roșii Internaționale face o vizită oficială în România și Ucraina  

RADOR (19 martie) - Președintele Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună 

Roșie, Francesco Rocca, face în această perioadă o vizită oficială în România și Ucraina. El urmează să analizeze 

modul în care s-a răspuns, în teren, la urgența umanitară provocată de conflictul din țara vecină. Astăzi, Francesco 

Rocca se va afla la Suceava și va vizita cortul Crucii Roșii Române de la graniță. Mâine va merge în Ucraina, la 

sediul organizației din Vinniția, iar luni se va afla la centrul logistic al Crucii Roșii de la Cernăuți. Marți, la 

București, responsabilul se va întâlni cu directorul general al Crucii Roșii Române, Ioan Silviu Lefter, și cu 

premierul Nicolae Ciucă. În program figurează și o întrevedere, la Palatul Elisabeta, cu principesa Margareta, 

președintele Crucii Roșii Române. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 19 martie, ora 11:00) 

/mcimpoaca/cvanatoru 

RRA: Un doilea convoi cu ajutoare umanitare a plecat de la Iași spre Cernăuți  

RADOR (19 martie) - Un doilea convoi cu ajutoare umanitare a plecat de la Iași spre Cernăuți. Produsele a 

fost încărcate în cinci camioane și pe o platformă a Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență. Ajutoarele 

au fost donate de locuitorii orașului Iași și constau în alimente, produse de igienă și generatoare. Valoarea 

produselor depășește 700.000 de lei. Primul convoi umanitar a plecat de la Iași în Ucraina, pe 5 martie și a fost 

format din cinci autospeciale în care au fost încărcate atunci produse în valoare de 520.000 de lei. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 19 martie, ora 14.02) /lalexandrescu/schelaru 

RRA: Un ucrainean și o româncă sunt organizatorii unei gale de balet care are loc la Londra, cu 

scopul de a strânge fonduri  

RADOR (19 martie) - Un ucrainean și o româncă sunt organizatorii unei gale de balet care are loc în această 

seară la Londra, cu scopul de a strânge fonduri și de a transmite un mesaj de unitate împotriva războiului început 

de Rusia în Ucraina. ''Arta este vocea pe care noi o folosim'' - a declarat pentru France Presse ucraineanul Ivan 

Putrov, cel care a învățat alături de Alina Cojocaru la aceeași școală de dans din Kiev. Cei doi au reușit să aducă 

pe scena Operei Naționale a Angliei nume mari ale baletului, printre care și o rusoaică Natalia Osipova. Gala va 

începe cu intonarea Imnului Național al Ucrainei, iar în program sunt incluse și lucrări ale unor compozitori ruși, 

precum Ceaikovski, Rahmaninov, deoarece spune Ivan Putrov, cultură rusă nu are nimic de a face cu președintele 

Vladimir Putin, iar Putin nu are nimic de-a face cu cultura rusă. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 19 martie, 

ora 19:10) /lalexandrescu 

EURONEWS: În Republica Moldova crește teama că țara ar putea deveni următoarea țintă a 

atacurilor Rusiei  

RADOR (19 martie) - Pe măsură ce continuă luptele în Ucraina, cetățenii Republicii Moldova se confruntă 

cu o stare din ce în ce mai accentuată de teamă, întrebându-se dacă mica lor țară din estul Europei, cu o populație 

de aproximativ 2,6 milioane de locuitori, ar putea fi următoarea care intră în colimatorul Moscovei. În același timp, 

cea mai săracă țară din Europa găzduiește cel mai mare număr de refugiați ucraineni pe cap de locuitor, peste 

300.000 de ucraineni, care au trecut granița în Moldova de la începutul războiului în Ucraina. Temerile sunt strâns 

legate de posibile mișcări de trupe în regiunea separatistă Transnistria și atacurile trupelor ruse asupra orașului 

Odesa din sudul Ucrainei, situat la doar 60 km de primul oraș de graniță moldovean, Palanca. "Este posibil ca rușii 

să nu se oprească la Odesa și să vină în Transnistria și Moldova. Sper ca așa ceva să nu se întâmple, dar posibilitatea 

există întotdeauna", a declarat Vlad, cercetător la Academia de Științe a Republicii Moldova. (EURONEWS - 19 

martie, ora 2:00) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Un vlogger chinez a postat imagini cu războiul din Ucraina și a fost etichetat ca fiind trădător  

RADOR (19 martie) - Wang Jixian nu și-a propus să ajungă vocea chineză a rezistenței în Ucraina. Tânărul 

în vârstă de 36 de ani, rezident din Odesa, în sudul Ucrainei, a dorit pur și simplu să le arate părinților săi că este 

bine și în viață. "Mă întorc de la cumpărături", spune el într-o înregistrare video postată pe Douyin, versiunea 

chineză a platformei TikTok, în prima zi a invaziei trupelor ruse, 24 februarie. Wang Jixian, programator originar 

din Beijing, a descris în înregistrare cum a cumpărat carne și fructe, remarcând faptul că mai multe magazine 
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alimentare sunt deschise. Dar starea lui s-a deteriorat, pe măsură ce zilele au trecut și asaltul trupelor ruse a 

escaladat. La logarea din nou pe platforma Douyin, el a spus că vedea videoclipuri chineze care lăudau trupele 

ruse și susțineau invazia. "Am fost foarte furios și atunci mi-a venit ideea de a înregistra video pentru ei, ca să le 

spun cum arată în realitate câmpul de luptă", a spus el pentru CNN. Videoclipurile înregistrate de el zilnic și postate 

pe diferite platforme, inclusiv pe YouTube și aplicația chineză WeChat, au câștigat rapid titlul de voce care oferă 

audienței chineze o imagine a Ucrainei sfârtecată de război - în contrast violent cu imaginile și relatările presei 

chineze, care promovau dezinformarea rusă potrivit căreia soldații ucraineni utilizează tactici "naziste". Într-unul 

dintre cele mai vizionate videoclipuri ale sale, Wang ține în mână un pașaport chinezesc și spune: "Aceste gărzi 

ucrainene nu sunt naziști, sunt programatori IT, oameni obișnuiți, bărbieri - aceștia sunt poporul". Făcând asta, 

Wang a intrat într-o controversă, pe fondul căreia China se confruntă cu presiuni internaționale pentru că refuză 

să condamne invazia Rusiei în Ucraina, iar o mare parte a chinezilor, care au acces doar la presă cenzurată, dezvoltă 

un clar sentiment pro-rus - ceva ce Wang Jixian speră să schimbe. Tânărul chinez a fost etichetat pe platformele 

chineze de socializare ca fiind trădător. (CNN INTERNATIONAL, 19 martie, ora 3:00) /mbaciu/ilapadat 

ROSBALT: Peste 23% dintre cetățenii Ucrainei au devenit refugiați, anunță ONU  

RADOR (19 martie) - Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) a 

estimat că până vineri, 18 martie, aproape 6,5 milioane de cetățeni au devenit refugiați, în Ucraina. Împreună cu 

cele 3,3 milioane de persoane care au părăsit țara începând din 24 februarie, aceasta însemna peste 23% din 

populația totală a acestei țări - precizează un raport oficial al organizației. Potrivit documentului, până în cea de-a 

patra săptămână a operațiunii militare speciale din Ucraina, 2.149 de civili au fost răniți iar 816 au fost uciși. 

Potrivit raportului, în regiunile Donețk și Luhansk, 172 de civili au fost uciși și 503 răniți, în teritoriile controlate 

de Guvernul Ucrainei, precum și 50 de morți și 178 de răniți în teritoriile controlate de așa-zisele republici Luhansk 

și Donețk. ONU a precizat recent că majoritatea victimelor din rândul civililor s-au înregistrat în urma utilizării de 

armament explozibil, sisteme cu rază mare de acțiune, inclusiv prin bombardamente cu artilerie grea și sisteme de 

lansare cu rachete multiple, rachete balistice și raiduri aeriene.  

Reamintim, pe 24 februarie, președintele rus Vladimir Putin a adresat un mesaj cetățenilor ruși și a anunțat 

începerea unei operațiuni militare speciale în Donbas. În discursul său, el a afirmat că ''circumstanțele necesită o 

acțiune decisivă din partea Rusiei'', subliniind că ''Rusia nu va permite Ucrainei să dețină arme nucleare''. 

(www.rosbalt.ru  - 19 martie) /vdraguta/cvanatoru 

REUTERS: Potrivit OHCHR, cel puțin 847 de civili au fost uciși în Ucraina până la 18 martie  

RADOR (19 martie) - Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a transmis 

sâmbătă că cel puțin 847 de civili au avut au fost uciși și alți 1.399 răniți în Ucraina, până la 18 martie. Majoritatea 

au fost victimele armelor explozive, cum ar fi bombardamente de artilerie grea, sisteme de rachete cu lansare 

multiplă, precum și rachete și raiduri aeriene, a precizat OHCHR. Bilanțul real este considerat a fi semnificativ 

mai mare, deoarece OHCHR, care dispune de o amplă echipă de monitorizare în țară, nu a reușit deocamdată să 

verifice informările privind numărul victimelor din mai multe orașe grav afectate, se precizează în comunicatul 

OHCHR. (REUTERS - 19 martie) /cstoica/sdm2 

XVII.5 Perspectiva de mediu  

RBC: Linia de transmisie de înaltă tensiune a Centralei Nucleare Zaporijjie avariată de ocupanții 

ruși a fost reparată  

RADOR (19 martie) - Echipele de  intervenție ale Ukrenerho au restaurat linia de transmisie de înaltă 

tensiune a Centralei Nucleare Zaporijjie, din Ucraina, care a fost avariată după bombardarea invadatorilor ruși, 

relatează RBC-Ucraina, citând un comunicat remis de Ukrenerho. "Echipele de intervenție ale Ukrenerho au 

restaurat linia de transmisie de înaltă tensiune de 750 kV a Centralei Nucleare Zaporijjie-Kahovskaia, care a fost 

avariată de ocupanți", se mai precizează în comunicat. De asemenea, se menționează faptul că linia de înaltă 

tensiune a fost pusă în funcțiune și asigură o funcționare stabilă a Centralei Nucleare Zaporijjie. După ce linia a 

fost deteriorată, capacitatea a două unități de putere operaționale ale Centralei Nucleare Zaporijjie-Kahovskaia s-
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a redus. Amintim că în noaptea de 3 spre 4 martie, armata rusă a lansat un atac asupra Centralei Nucleare 

Zaporijjie-Kahovskaia. Atacul s-a soldat cu un incendiu, iar angajații au solicitat trupelor ruse să nu mai lanseze 

atacuri asupra echipamentelor grele ale unităților centralei nucleare, deoarece există o amenințarea reală de pericol 

nuclear. În cele din urmă, focul a fost stins, din fericire, nu s-au înregistrat victime și nimeni nu a fost rănit. 

Serviciul de Stat de Urgență din Ucraina a precizat că incendiul s-a produs în clădirea de antrenament a Centralei 

Nucleare Zaporijjie, mai exact, în partea administrativă a centralei. (www.rbc.ua - 19 martie) /vdraguta/dsirbu 

20 Martie (Duminică) 

XXVIII.1 Perspectiva politică  

RRA: Responsabilii ruși și occidentali se acuză reciproc că încearcă să manipuleze discuțiile de 

pace în Ucraina 

RADOR (20 martie) - Responsabilii ruși și occidentali se acuză reciproc că încearcă să manipuleze discuțiile 

de pace în Ucraina. Potrivit corespondentului RRA la Moscova, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sus că 

Statele Unite îi împiedică pe negociatorii ucraineni să accepte măcar condițiile minimale. Mai devreme, ministrul 

britanic de externe, Liz Truss, spusese că Rusia folosește negocierile pentru a distrage atenția de la atrocitățile 

comise și pentru a câștiga timp să își regrupeze forțele. La rândul lui, un parlamentar ucrainean a declarat, pentru 

BBC, că Moscova nu este pregătită pentru o discuție serioasă și s-a arătat sceptic în privința unui pact cu Putin. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 20 martie, ora 8:04) /asalar 

TASS: Scopul Rusiei în Ucraina este de a salva oamenii și de a demilitariza această țară (Viaceslav 

Volodin) 

RADOR (20 martie) - Președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, a declarat că scopul Rusiei 

în Ucraina este de a salva cetățenii și de a demilitariza această țară, în timp ce Statele Unite se află întotdeauna 

acolo unde au interese economice. (Agenția de presă TASS - 20  martie) /vdraguta/atataru 

CNN: Ce face Rusia în Mariupol "va fi ținut minte timp de secole", a afirmat Zelenski 

RADOR (20 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat că atacul susținut al trupelor 

rusești asupra orașului asediat Mariupol este "un act de teroare", care va fi "ținut minte timp de secole". Într-un 

mesaj video postat pe Facebook la primele ore ale zilei de duminică, președintele ucrainean a afirmat că Mariupol 

va rămâne în istorie ca un exemplu de crime de război. (CNN INTERNATIONAL - 20 martie) /aionita/denisse 

CNN: Rusia a suferit "pierderi fără precedent", a afirmat Zelenski 

RADOR (20 martie) - În dimineața de duminică, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat că 

armata rusă a suferit "pierderi fără precedent" și că unele unități rusești au fost "distruse" în proporție de "80 până 

la 90%". Ucrainenii au dovedit că pot lupta mai profesionist decât o armată care a luptat în războaie în ultimele 

decenii, în diverse regiuni și condiții. "Răspundem cu înțelepciune și curaj numărului mare de soldați și 

echipamentului lor trimise în Ucraina", a afirmat Zelenski într-un mesaj video postat pe rețelele de socializare. 

Ulterior a trecut de la vorbirea în ucraineană la rusă și a afirmat că în zonele unde s-au purtat lupte grele, primele 

linii ale apărării sunt "pline de cadavre ale soldaților ruși". "Iar aceste cadavre, aceste corpuri, nu sunt ridicate de 

nimeni. Noi unități sunt trimise să avanseze peste ele", a afirmat el. Zelenski a susținut că sâmbătă au funcționat 

opt coridoare de evacuare, dar că din cauza bombardamentelor rusești, autoritățile nu au reușit să salveze locuitori 

din Borodianka, din regiunea Kiev. Autoritățile nu au putut livra ajutoare umanitare în regiunea sudică Herson. 

"Trupele rusești ne-au blocat convoiul. De ce? obiectivul lor rămâne același. Din nou, încearcă să creeze o imagine 

pentru propaganda lor, ca și cum Ucraina și-a lăsat cetățenii fără cele necesare, ca și cum Rusia îi salvează constant 

de ceva", a spus Zelenski. CNN nu a putut verifica independent afirmațiile președintelui Zelenski referitoare la 

pierderile semnificative în rândurile trupelor rusești. (CNN INTERNATIONAL - 20 martie) /aionita/denisse 
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BBC: Președintele Zelenski a criticat firmele elvețiene care își continuă afacerile în Rusia, 

menționând compania Nestlé 

RADOR (20 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a folosit un discurs, la un protest din 

Elveția, pentru a critica firmele elvețiene care au ales să continue afacerile cu Rusia. Într-un mesaj video, 

președintele Zelenski a numit compania alimentară Nestlé. " 'Mâncare bună - viață bună', acesta este sloganul 

Nestlé. Compania voastră, care refuză chiar și acum să părăsească Rusia, când Rusia amenință alte țări europene", 

iar aici Zelenski a făcut referire la părerea sa că Putin nu se va opri la granițele Ucrainei. Nestlé a declarat că a luat 

măsuri fără precedent pentru a-și reduce în mod semnificativ operațiunile din Rusia, dar aceasta a susținut că a 

luat "decizia dificilă de a continua să furnizeze băuturi și alimente esențiale poporului rus" și că operațiunile nu 

generează profit în Rusia. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 20 martie, ora 6:00) /aionita/denisse 

RBC: Andri Iermak a anunțat pozițiile asupra cărora Ucraina nu va ceda niciodată în cadrul 

negocierilor 

RADOR (20 martie) - Andri Ermak, șeful Cancelariei prezidențiale ucrainene, a anunțat care sunt pozițiile 

asupra cărora Ucraina nu va ceda niciodată în cadrul negocierilor. Șeful Biroului Președintelui Ucrainei a mai 

declarat că Ucraina nu va face niciodată compromisuri în schimbul independenței, integrității și suveranității 

statului ucrainean, relatează RBC-Ucraina, cu referire la declarațiile făcute de Andri Eermak la postul american 

de televiziune MSNBC. 

''Acest lucru este inacceptabil și imposibil'', a remarcat Andri Ermak, în interviul acordat canalului american 

de televiziune prin cablu MSNBC, referindu-se la faptul că Ucraina nu va face compromisuri în schimbul 

independenței, integrității și suveranității statului ucrainean. (www.rbc.ua - 20 martie) /vdraguta/denisse 

BBC: Președintele Ucrainei a anunțat restricții privind activitățile a 11 partide pro-ruse 

RADOR (20 martie) - Președintele Ucrainei a anunțat restricții privind activitățile a 11 partide politice din 

țară, inclusiv unele acuzate că au legături cu statul rus. Într-o adresă video de azi noapte, președintele Volodimir 

Zelenski a enumerat mai multe nume, inclusiv Platforma Opoziției - Pentru viață, unul dintre cele mai mari partide 

pro-ruse cu reprezentanți în Parlamentul Ucrainei. Ministerul ucrainean al Justiției va acționa imediat pentru a 

pune în aplicare interdicția, despre care dl Zelenski a spus că va dura atâta timp cât legea marțială rămâne în 

vigoare. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 20 martie, ora 7:00) /aboboc/avladucu 

RBC: Rusia nu își ia cadavrele soldaților săi din Ucraina, peste acestea trec noi subunități ruse 

aflate în ofensivă (Volodimir Zelenski) 

RADOR (20 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că armata rusă nici măcar nu 

își ridică cadavrele soldaților săi, acestea rămân peste tot. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut că 

zonele unde au loc lupte intense aprige sunt acoperite cu cadavre ale soldaților ruși. Nimeni nu ia cadavrele, noi 

unități sunt conduse în ofensivă și trec peste acestea'', relatează RBC-Ucraina, cu referire la declarația lui Zelenski. 

Ucraina nu-și dorește să fie acoperită cu cadavrele militarilor ruși, a adăugat președintele ucrainean, Volodimir 

Zelenski. "Forțele noastre armate continuă să oprească înaintarea inamicului în toate zonele de conflict, provocând 

pierderi fără precedent trupelor ruse. Unele subunități ale invadatorilor au fost distruse în proporție de 80-90%", a 

afirmat Zelenski. Șeful statului a remarcat că, în zonele de conflict deosebit de intense, prima linie a apărării 

ucrainene este pur și simplu plină de cadavre ale soldaților ruși și nimeni nu ridică aceste cadavre. Peste acestea 

sunt conduse în ofensivă noi subunități, unele forțe de rezervă, pe care comandamentul forțelor ruse le adună de 

pe unde poate. ''Înțelegem că Rusia are pur și simplu o resursă umană inepuizabilă și destul de multe echipamente, 

rachete, bombe aeriene. Vreau să-i întreb pe cetățenii Rusiei: ce v-au făcut de-a lungul anilor pentru că ați încetat 

să mai observați pierderile dvs.? Oare pentru dvs. nu mai înseamnă cu adevărat nimic cuvintele ''fiu'', ''mamă'', 

''tată'', a mai adăugat Zelenski. Potrivit acestuia, peste 14 mii de soldați ruși au fost deja uciși, în Ucraina, în aceste 

cazuri fiind vorba despre 14 mii de mame, tați, soții, frați, copii, rude și prieteni. În continuare vor exista din ce în 

ce mai multe victime ale războiului, a adăugat șeful statului. Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat în cea de-a 

25-a zi, relatează RBC-Ucraina. (www.rbc.ua - 20 martie) /vdraguta/asalar 
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RBC: Ciornobaivka va intra în istoria războaielor, a declarat președintele Zelenski, referindu-se 

la mediocritatea armatei ruse 

RADOR (20 martie) - Ciornobaivka va intra în istoria războaielor, a declarat președintele Volodimir 

Zelenski, referindu-se la mediocritatea armatei ruse. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a menționat că 

ucrainenii au demonstrat că pot lupta mult mai profesionist decât forțele armate ruse, care luptă de zeci de ani în 

diferite regiuni, relatează RBC-Ucraina, cu referire la declarația lui Zelenski, făcută în cadrul unui briefing. 

"Răspundem cu înțelepciune și curaj la cantitatea uriașă de tehnică și echipamente militare și împotriva militarilor 

ruși trimiși în Ucraina. De aceea, Ciornobaivka ucraineană va intra în istoria războaielor, acesta este un loc în care 

armata rusă și comandanții lor au demonstrat de fapt ceea ce sunt - mediocri, care pot doar să-și conducă oamenii 

la măcel'', a declarat șeful statului. Zelenski a subliniat că Forțele Armate ale Ucrainei i-au învins și distrus pe 

invadatorii ruși lângă Ciornobaivka de șase ori, dar inamicul continuă să-și completeze și să-și regrupeze forțele 

militare din zonă. Amintim că invadatorii ruși folosesc aerodromul din Ciornobaivka ca post de comandă și punct 

de dislocare. În plus, acolo aterizează avioanele rusești. Reamintim că, pe 19 martie, în urma respingerii ofensivei 

ruse, armata ucraineană a respins zece atacuri ale invadatorilor și a distrus aproape 40 de unități de tehnică și 

echipament militar al Federației Ruse. Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat în cea de-a 25-a zi, relatează RBC-

Ucraina. (www.rbc.ua - 20 martie) /vdraguta/avladucu 

RBC: Zelenski a discutat cu Macron despre eliberarea teritoriilor ucrainene și salvarea cetățenilor 

RADOR (20 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a menționat că astăzi a discutat cu 

președintele francez, Emmanuel Macron, despre cooperare, găsirea unei soluții pentru pace, eliberarea teritoriilor 

ucrainene și salvarea oamenilor, relatează RBC-Ucraina, cu referire la declarația lui Zelenski făcută în cadrul unui 

briefing. 

"Sunt convins că înțelegeți faptul că negocierile nu sunt simple și nici plăcute, dar acestea sunt necesare, 

pentru că sunt despre viață. Ucraina a căutat mereu o soluție pașnică. Mai mult, suntem interesați acum de pace 

pentru că numărăm fiecare persoană care moare. Deoarece pentru noi contează fiecare familie distrusă, fiecare 

casă distrusă este importantă. Pentru că noi suntem ucraineni, iar pentru noi omul este de neprețuit", a spus 

președintele. Reamintim că Macron l-a sunat pe Putin și și-a exprimat îngrijorarea sa cu privire la situația din 

orașul Mariupol, care este bombardat zilnic de armata rusă. Președintele francez l-a îndemnat pe Putin să înceteze 

focul și să deschidă coridoare umanitare pentru populația locală. Amintim că, în viitorul apropiat, Franța va aloca 

300 de milioane de euro asistență financiară Ucrainei. Parisul promite, de asemenea, că va continua să impună 

sancțiuni împotriva Rusiei. (www.rbc.ua - 20 martie) /vdraguta/avladucu 

RBC: Zelenski anunță interzicerea activității partidelor pro-ruse 

RADOR (20 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, într-un mesaj transmis în 

noaptea de sâmbătă spre duminică, interzicerea activității mai multor partide politice în perioada în care Legea 

marțială este în vigoare, după ce o decizie în acest sens a fost adoptată anterior de Consiliul de Securitate și Apărare 

Națională din Ucraina. Având în vedere războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, Consiliul de Securitate și 

Apărare a decis suspendarea tuturor activităților următoarelor formațiuni politice: "Platforma de Opoziție - Pentru 

Viață" (controlată de deputatul pro-rus Viktor Medvedciuk, un apropiat al lui Vladimir Putin, n.r.), "Partidul Șari", 

"Ai noștri/Nași", "Blocul de Opoziție", partidul "Opoziția de Stânga", "Uniunea Forțelor de Stânga", partidul 

"Statul", "Partidul Socialist Progresist al Ucrainei", "Partidul Socialist al Ucrainei", partidul "Socialiștii" și "Blocul 

Volodimir Saldo". "Perioada războiului arată foarte bine slăbiciunea celor care încearcă să-și pună propriile ambiții 

mai presus de interesele statului. Cineva se ascunde în spate, dar pretinde că îi pasă de apărare. Nicio activitate a 

politicienilor care vizează scindarea sau colaboraționismul nu va avea succes, dar va primi un răspuns dur" - a 

afirmat Volodimir Zelenski. (www.rbc.ua - 20 martie) /sdan/avladucu 

BBC: Președintele Zelenski se va adresa Parlamentului israelian 

RADOR (20 martie) - Președintele Volodimir Zelenski se va adresa Parlamentului israelian prin 

videoconferință, în continuarea eforturilor sale de a atrage sprijinul internațional. Președintele deja a vorbit cu alți 

parlamentari din toată lumea, inclusiv din Marea Britanie și SUA, cerând ajutor. Se pare că dl Zelenski va invoca 
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originile sale evreiești și va face o analogie între determinarea cu care țara sa ripostează la invazia rusă și Al Doilea 

Război Mondial, cu Germania nazistă. Israelul a rămas relativ neutru în acest conflict. Deși ministrul de externe 

Yair Lapid a condamnat invazia rusă, premierul Naftali Bennett s-a abținut - relatează corespondentul BBC. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 20 martie, ora 10:00) /aboboc/lbadiu 

RBC: Șeful legislativului de la Kiev face apel la parlamentarii din întreaga lume să ajute Ucraina 

RADOR (20 martie) - Președintele Radei Supreme de la Kiev, Ruslan Stefanciuk, a făcut apel la 

parlamentarii din întreaga lume să acționeze mai hotărâtor pentru a reduce agresiunea rusă. Stefanciuk a mulțumit 

comunității internaționale pentru ajutor, solidaritate și sprijin, însă a subliniat că faptul că războiul continuă și după 

patru săptămâni de la declanșare sugerează că măsurile adoptate până acum nu sunt suficiente. "Vă solicităm să 

mobilizați potențialul parlamentarilor dumneavoastră din legislativele naționale pentru a opri Rusia, pentru a pune 

capăt morții și distrugerii și pentru a opri crimele de război comise de ocupanții ruși împotriva cetățenilor, femeilor 

și copiilor ucraineni" - se arată în îndemnul lansat de Ruslan Stefanciuk. Președintele legislativului de la Kiev a 

dat drept exemplu Letonia, Lituania și Estonia, care, în această săptămână, au făcut apel la securizarea spațiului 

aerian ucrainean. "Dumneavoastră, de asemenea, puteți solicita propriilor guverne să impună o zonă de excludere 

aeriană deasupra Ucrainei. Trebuie să faceți acest lucru de dragul milioanelor de oameni din Ucraina, de dragul 

securității europene și mondiale" - a subliniat Stefanciuk, în apelul adresat deputaților din întreaga lume. 

(www.rbc.ua - 20 martie) /sdan/lbadiu 

TASS: Președintele ucrainean a făcut o altă greșeală, atunci când a interzis activitatea a 11 partide 

politice (Viaceslav Volodin) 

RADOR (20 martie) - Președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, consideră că președintele ucrainean, 

Volodimir Zelenski, a făcut o altă greșeală, atunci când a interzis activitatea a 11 partide politice, inclusiv a celor 

parlamentare. 

"Zelenski, fiind, în primul rând, un showman și un actor, a făcut o altă greșeală: prin decizia sa a dezbinat 

societatea, printre partidele interzise există și partide parlamentare. Acesta trebuia să se întâlnească cu ei, să poarte 

un dialog. El însă nu a dorit", a scris politicianul pe canalul său Telegram, menționând că liderul ucrainean, de 

asemenea, nu a dorit să poarte un dialog cu cele două așa-zisele republici Luhansk și Donețk, preferând războiul 

în defavoarea discuțiilor''. (Agenția de presă TASS - 20  martie) /vdraguta/atataru 

REUTERS: Ucraina consideră că regiunea vestică Volîn ar putea fi atacată din Belarus - biroul 

prezidențial 

RADOR (20 martie) - Ucraina consideră că există un risc ridicat ca un atac asupra regiunii Volîn, din vestul 

Ucrainei, să fie lansat din Belarus, a transmis biroul președintelui Volodimir Zelenski, citând armata. Invazia rusă 

s-a concentrat în cea mai mare parte asupra zonelor de nord, sud și de est ale Ucrainei, deși rachetele au lovit și 

baza militară Yavoriv săptămâna trecută, aproape de granița cu Polonia. Nu se precizează clar dacă Ucraina 

consideră că amenințarea unui atac asupra Volînului vine din partea forțelor ruse sau a armatei din Belarus, care 

până acum nu a sprijinit Rusia cu trupe. (REUTERS - 20 martie) /aboboc/atataru 

UKRAINSKA PRAVDA: Elita rusă încearcă să-l lichideze pe Putin și a ales deja un succesor 

(serviciul de informații al armatei ucrainene) 

RADOR (20 martie) - Direcția Principală de Informații (GUR) a Ministerului Apărării de la Kiev a scris, 

duminică, pe Facebook, că, în cadrul elitei politicienilor și oamenilor de afaceri ruși, se formează deja un grup de 

persoane influente în opoziție cu președintele Vladimir Putin, care și-au propus să-l lichideze fizic pe liderul de la 

Kremlin. "Scopul acestui grup - înlăturarea rapidă a lui Putin de la putere și restabilirea legăturilor economice cu 

Occidentul, distruse din cauza războiului din Ucraina. O anumită parte a elitei politice ruse îl consideră pe 

Aleksandr Bortnikov, directorul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), drept succesorul lui Putin. 

Recent, Bortnikov a căzut în dizgrația dictatorului rus. Bortnikov și instituția sa erau responsabili de evaluarea 

stării de spirit a populației și a capacității armatei ucrainene. Se știe că Bortnikov și alți reprezentanți influenți ai 

elitei ruse iau în considerare diferite opțiuni pentru a-l înlătura (pe Putin, n.r.) de la putere, în special prin otrăvire, 
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îmbolnăvire bruscă sau alt 'accident'. Nu este exclus ca recenta 'scurgere' de informații privind localizarea unităților 

cecene din nordul Kievului să fie legată de aceste procese" - a transmis serviciul de informații al armatei ucrainene. 

Această situație, potrivit GUR, ar putea fi generată pentru a slăbi influența liderului cecen, Ramzan Kadîrov, dar 

ar putea reprezenta și o încercare de a stabili în prealabil o cooperare cu autoritățile ucrainene, ocolind actuala 

conducere a Federației Ruse. (www.pravda.com.ua - 20 martie) /sdan/atataru 

RRA: Elita politică și de afaceri din Rusia se gândește la variante pentru eliminarea sau lichidarea 

președintelui Putin 

RADOR (20 martie) - Direcția de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării scrie astăzi pe Facebook 

că în cadrul elitei politice și de afaceri din Rusia se formează deja un grup de persoane influente care și-au propus 

să îl lichideze fizic pe președintele Putin. Scopul grupului ar fi restabilirea legăturilor economice cu Occidentul, 

distruse din cauza războiului din Ucraina. Serviciile de informații ucrainene, citate de Ukraiinska Pravda, susțin 

că o anumită parte a elitei politice ruse îl consideră drepte succesor al lui Putin pe Alexander Bortnikov, directorul 

Serviciului rus de Securitate, FSB, recent căzut în dizgrația liderului de la Kremlin, din cauza proastei evaluări a 

stării de spirit a populației și a capacității armatei ucrainene. Spionajul militar ucrainean susține că Bortnikov și 

alți reprezentanți ai elitei ruse iau în considerare diferite variante pentru a scăpa de Putin, în special prin otrăvire, 

îmbolnăvire bruscă sau prin alt accident. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 20 martie, ora 13:07) /atataru 

TASS: Delegațiile rusă și ucraineană preconizează să reia negocierile pe 21 martie, titrează mass-

media 

RADOR (20 martie) - Potrivit publicației "Ukrainska Pravda'', care îl citează pe David Arahamia, 

președintele fracțiunii parlamentare a partidului de guvernământ Servitorul Poporului, negocierile continuă în 

fiecare zi. Se preconizează reluarea negocierilor în format online dintre delegațiile oficiale ale Rusiei și Ucrainei 

luni, 21 martie, a titrat publicația "Ukrainska Pravda'', duminică. ''O întâlnire online a delegațiilor oficiale ale 

Ucrainei și Federației Ruse este programată pentru 21 martie'', mai titrează publicația, citând ''surse din cadrul 

oficialilor de rang înalt''. Publicația citează și afirmațiile președintelui grupului parlamentar al partidului de 

guvernământ Servitorul Poporului, David Arahamia, care a susținut că negocierile continuă în fiecare zi. "De 

asemenea, și astăzi, la nivelul grupurilor de experți", a spus Arahamia. (Agenția de presă TASS - 20  martie) 

/vdraguta/dsirbu 

RBC: Negocierile dintre delegațiile Ucrainei și Federației Ruse ar putea avea loc luni - mass-media 

RADOR (20 martie) - Luni, 21 martie, ar putea avea loc următoarea rundă de discuții dintre Ucraina și 

Rusia. Acestea se vor desfășura online, relatează RBC-Ucraina, cu referire la publicația ''Ukrainska Pravda''. Se 

mai menționează că delegațiile oficiale urmează să participe mâine la cea de-a cincea rundă de negocieri. În plus, 

președintele Partidului Servitorul Poporului din Ucraina și membru al delegației de negocieri din partea Ucrainei, 

David Arahamia, a declarat, într-un comentariu făcut presei, că negocierile la nivelul grupurilor de experți continuă 

în fiecare zi, inclusiv astăzi (duminică, n.r.). Reamintim, Elveția și-a anunțat disponibilitatea de a deveni mediator 

și de a accepta ca negocierile dintre Ucraina și Rusia să se desfășoare pe teritoriul său. (www.rbc.ua - 20 martie) 

/vdraguta/dsirbu 

RBC: Zelenski despre renunțarea la Crimeea și Donbas: Ucraina nu este pregătită pentru astfel 

de compromisuri 

RADOR (20 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, exclude orice concesii făcute în fața 

Rusiei care ar viza integritatea teritorială a Ucrainei. "În mod special, nu ne putem permite să renunțăm la regiunile 

Crimeea, Donețk și Luhansk" - relatează RBC-Ucraina, cu referire la declarațiile sale făcute pentru CNN. Potrivit 

acestuia, există compromisuri pentru care Ucraina nu poate fi pregătită, ca stat independent. ''Nu pot exista 

compromisuri legate de integritatea noastră teritorială și de suveranitatea noastră, fapt care a fost exprimat de 

poporul ucrainean, care nu i-a întâmpinat pe soldații ruși cu buchete de flori, ci i-a înfruntat cu mult curaj, cu 

armele în mână'' - a mai declarat Zelenski. El a subliniat că Moscova "nu poate să obțină cu forța favoarea 

cetățenilor unei alte țări". 
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''Nu poți cu forța să obligi președintele altei țări să recunoască ceva'' - a adăugat președintele. Zelenski a mai 

spus că, dacă nu este posibil să se ajungă la un acord în cadrul negocierilor sale directe cu președintele rus Vladimir 

Putin, atunci aceasta ar însemna începutul unui al treilea război mondial. (www.rbc.ua - 20 martie, ora 17:08) 

/vdraguta/cvanatoru 

RBC: Zelenski, despre convorbirile cu Putin: Dacă vor eșua, va însemna un al treilea război 

mondial 

RADOR (20 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este dispus să negocieze 

direct cu președintele rus, Vladimir Putin. El a adăugat că, dacă convorbirile vor merge prost, atunci aceasta ar 

putea însemna începutul unui al treilea război mondial - relatează RBC-Ucraina, cu referire la comentariile făcute 

de șeful statului pentru CNN. Zelenski este convins că doar negocierile pot pune capăt războiului din Ucraina. El 

a susținut că este dispus să se așeze personal la masa negocierilor cu Putin. "Sunt pregătit pentru negocieri. Am 

fost pregătit, în ultimii doi ani, și fără negocieri nu putem pune capăt acestui război" - a spus Zelenski. Șeful 

statului a adăugat că negocierile dintre Ucraina și Rusia vor continua, deoarece aceasta este o șansă de a pune 

capăt deceselor civililor. ''Toți cei care consideră că acest dialog este unul superficial și că el nu va rezolva nimic 

efectiv nu înțeleg că acest lucru este extrem de valoros. Nu pot să vă comunic rezultatele acestor negocieri, dar noi 

pierdem în fiecare zi oameni, oameni nevinovați... Forțele ruse au venit să ne extermine, să ne omoare. Noi am 

demonstrat demnitatea poporului nostru și a armatei noastre, suntem capabili să dăm o lovitură puternică, suntem 

capabili să ripostăm" - a răspuns Zelenski. Totuși, el a subliniat că Ucraina trebuie să utilizeze absolut toate șansele 

pentru a pune capăt războiului, altfel acesta ar putea escalada într-un conflict mult mai mare. "Trebuie să folosim 

orice format, să profităm de orice șansă pentru a avea ocazia să putem ajunge la un acord asupra posibilității unei 

discuții cu Putin. Dar dacă aceste tentative vor eșua, atunci aceasta ar însemna un al treilea război mondial" - a 

subliniat președintele.  

Amintim că, potrivit mass-media, luni, delegațiile ucraineană și rusă vor organiza cea de-a cincea rundă de 

negocieri. Aceasta va avea loc într-un format online. (www.rbc.ua - 20 martie) /vdraguta/cvanatoru 

RBC: Dacă Ucraina ar fi fost membră a NATO, războiul nu ar fi început - Volodimir Zelenski 

RADOR (20 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia nu ar fi început un 

război dacă Ucraina ar fi fost membră a NATO. El i-a cerut Alianței să-și demonstreze sprijinul pentru Ucraina și 

să oprească moartea civililor, relatează RBC-Ucraina, cu referire la comentariul șefului statului ucrainean făcut 

pentru CNN. 

"Dacă am fi fost membri NATO, războiul nu ar fi început. Aș dori să primesc garanții de securitate pentru 

țara mea, pentru poporul meu", a spus președintele. Zelenski a menționat faptul că dacă Alianța Nord-Atlantică 

dorește ca Ucraina să devină membră a tratatului, atunci ajutorul ar trebui să fie oferit acum. ''Dacă membrii NATO 

sunt gata să ne vadă în Alianță, atunci faceți-o imediat, pentru că mor oameni în fiecare zi. Dar dacă nu sunteți 

dispuși să salvați viețile poporului nostru, dacă efectiv doriți să vedeți cum ne aflăm între două lumi, dacă doriți 

să ne vedeți în această poziție dubioasă, când nu înțelegem dacă ne puteți accepta sau nu - nu ne puteți pune în 

această situație, nu ne puteți obliga să fim în această incertitudine", a subliniat șeful statului. Amintim că 

președintele ucrainean a declarat că este gata să se așeze la masa negocierilor cu Vladimir Putin. În opinia sa, dacă 

dialogul cu Putin eșuează, atunci s-ar putea declanșa un al treilea război mondial. (www.rbc.ua - 20 martie, ora 

17:13). /vdraguta/dsirbu 

UNIAN: Președinția Ucrainei face apel la politicieni să nu publice informații despre achizițiile de 

arme 

RADOR (20 martie) - Biroul Președintelui de la Kiev a făcut apel la politicieni să nu facă publice informații 

despre achiziționarea de arme și despre pregătirea contraofensivelor Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit lui 

Mihailo Podoliak, consilier al șefului cancelariei prezidențiale, Federația Rusă încă nu înțelege motivele pentru 

care pierde definitiv războiul. "Cu siguranță, vom explica. Pe toate fronturile - militar, diplomatic, sancțiuni și 

negocieri. Mesaj către politicieni: mai puține declarații publice despre achizițiile de arme și cu atât mai puține 

despre pregătirea contraofensivelor noastre" - a scris Podoliak pe Twitter. (www.unian.net - 20 martie) 

/sdan/dsirbu 



1226 

 

RBC: Zelenski a promulgat prelungirea Legii marțiale pe teritoriul Ucrainei 

RADOR (20 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat, duminică, un decret privind 

prelungirea Legii marțiale până la 25 aprilie 2022. Anterior, extinderea Legii marțiale în Ucraina a fost susținută 

de 343 de parlamentari din Rada Supremă de la Kiev, după ce un proiect de lege în acest sens a fost propus de 

președintele Zelenski. "Perioada Legii marțiale în Ucraina este prelungită cu 30 de zile, începând cu 26 martie 

2022, de la ora 5:30" - se arăta în proiectul de lege înaintat de președinte. Amintim că Legea marțială a fost 

instituită în Ucraina pe 24 februarie, în prima zi a invaziei ruse. RBC menționează că anterior, reprezentantul 

prezidențial la Curtea Constituțională de la Kiev, Fedir Venislavski, a explicat că Ucraina nu va putea abandona 

drumul spre aderarea la NATO cât timp este în vigoare Legea marțială, întrucât în acest regim juridic este interzisă 

modificarea Constituției. (www.rbc.ua - 20 martie) /sdan/dsirbu 

TASS: Ucraina nu va fi de acord cu pierderea suveranității și integrității teritoriale, afirmă 

Volodimir Zelenski 

RADOR (20 martie) - Ucraina nu poate fi de acord cu pierderea suveranității și integrității teritoriale, a 

declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat duminică pentru CNN, răspunzând la 

o întrebare despre posibile concesii în negocierile cu Rusia. "Trebuie să găsim un model în care Ucraina să nu-și 

piardă suveranitatea și integritatea teritorială. Nu putem fi de acord cu acest lucru. Dar trebuie să găsim un model 

de înțelegere pentru a preveni noi războaie între teritoriile pe care le controlăm și teritoriile ocupate temporar" - a 

declarat liderul ucrainean. Vlodimir Zelenski a mai subliniat că Ucraina nu va accepta niciun ultimatum. "Singura 

cale de ieșire din asta este dialogul" - a declarat acesta. Președintele Ucrainei a subliniat țara sa are nevoie de 

garanții de securitate. "O serie de lideri mondiali ar putea deveni surse ale garanțiilor pentru Ucraina" - a precizat 

Zelenski. (www.tass.ru - 20 martie) /ssirbu/dsirbu 

SUSPILNE: Rusia intenționează să implice minori în războiul împotriva Ucrainei 

RADOR (20 martie) - Președintele rus Vladimir Putin și ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, se pregătesc 

să recruteze minori pentru războiul din Ucraina, din cauza lipsei de personal cu care se confruntă armata Rusiei 

după invadarea teritoriului ucrainean - potrivit Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării 

de la Kiev. GUR precizează că ordinul privind "organizarea implicării membrilor mișcării cetățenești militar-

patriotice «Iunarmia» pentru a desfășura o operațiune specială pe teritoriul Ucrainei" a fost semnat deja de 

ministrul Șoigu. Ordinul respectiv se referă la întocmirea unor rapoarte privind o potențială rezervă de personal 

militar formată din tineri de 17-18 ani, pentru a fi implicată în ostilitățile desfășurate de armata de ocupație. Pasul 

următor este ca cei din conducerea militară a Federației Ruse să vină cu propuneri pentru pregătirea minorilor cât 

mai curând posibil. Controlul asupra executării ordinului este încredințat șefului principalului departament militar-

politic al Forțelor Armate ale Rusiei, Ghennadi Jidko.  

Suspilne menționează că "Iunarmia" este o organizație militară rusă pentru copii și tineri aflată în subordinea 

Ministerului Apărării al Federației Ruse. Aceasta se remarcă prin activități de propagandă radicală în rândul 

tineretului rus. Membri ai organizației devin copiii de la vârsta de opt ani. "Acțiuni similare au fost efectuate de 

conducerea militară a Germaniei naziste în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Din 1943, elevii de liceu 

din unitățile Tineretului Hitlerist au fost recrutați pentru a servi în unitățile de artilerie antiaeriană. Iar din 

septembrie 1944 până în ianuarie 1945, 150.000 de minore au fost recrutate pentru a servi în armata nazistă" - a 

explicat serviciul de informații al armatei ucrainene. (www.suspilne.media - 20 martie) /sdan/cvanatoru 

RBC: Zelenski a susținut o alocuțiune în Parlamentul israelian 

RADOR (20 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat duminică membrilor 

Parlamentului israelian, în contextul invaziei rusești a Ucrainei - transmite RBC. Într-o intervenție online, Zelenski 

a subliniat că Rusia încearcă să distrugă poporul ucrainean în același mod în care Germania nazistă a încercat să-

i distrugă pe evrei. Totodată, liderul de la Kiev a adăugat că ucrainenii sunt amenințați cu anihilarea totală a 

poporului, culturii și chiar a denumirii, la fel cum au fost amenințați evreii în secolul XX. Zelenski a remarcat că 

războiul pe care l-a început Rusia vizează tocmai distrugerea ucrainenilor. Acesta a amintit că la 24 februarie 1920 

a fost fondat Partidul Muncitoresc Național-Socialist German, iar exact 102 ani mai târziu, Rusia a atacat Ucraina. 
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Zelenski a criticat, de asemenea, decizia Israelului de a solicita un permis electronic de intrare în țară pentru 

ucraineni, precum și lipsa sancțiunilor severe împotriva Rusiei. Totodată, liderul ucrainean a pus sub semnul 

întrebării reticența Israelului de a vinde sistemul de apărare Iron Dome către Ucraina. (www.rbc.ua - 20 martie) 

/sdan/cvanatoru 

RBC: Propaganda Moscovei pregătește populația rusă pentru un război pe termen lung (armata 

ucraineană) 

RADOR (20 martie) - Armata rusă distruge orașele ucrainene de 25 de zile, de când a invadat Ucraina, pe 

24 februarie - transmite, duminică, Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene. În acest context, armata Kievului 

atrage atenția că propagandiștii de la Moscova au început să pregătească populația Federației Ruse pentru un război 

de durată. "Canalele oficiale de comunicare răspândesc propagandă despre presupusele succese înregistrate de așa-

numita 'operațiune militară specială', fiind organizate evenimente publice în sprijinul războiului împotriva 

Ucrainei" - subliniază Statul Major. Cu toate acestea, potrivit armatei Ucrainei, "apărătorii și apărătoarele 

ucrainene continuă să descurajeze inamicul, dând dovadă de curaj și de eroism". (www.rbc.ua - 20 martie) 

/sdan/schelaru 

REUTERS: Ambasadorul SUA la ONU deplânge aparenta deportare a unor ucraineni din 

Mariupol în Rusia 

RADOR (20 martie) - Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a declarat că 

relatările potrivit cărora mii de locuitori ai orașului ucrainean Mariupol au fost deportați forțat în Rusia sunt 

"tulburătoare" și "scandaloase", dacă se vor dovedi adevărate. Într-un interviu acordat duminică postului de 

televiziune CNN, Linda Thomas-Greenfield a spus că Statele Unite nu au confirmat, deocamdată, aceste acuzații 

formulate sâmbătă de consiliul local din Mariupol, prin intermediul canalului său de Telegram. "Doar am auzit 

despre acest lucru. Nu pot confirma", a spus ambasadoarea americană, adăugând: "Pot spune, însă, că este 

tulburător. Este scandalos ca Rusia să forțeze cetățeni ucraineni să meargă în Rusia și să îi plaseze în ceea ce ar fi, 

practic, niște tabere de concentrare și de detenție". Rusia a lansat o invazie la scară largă în Ucraina, pe 24 februarie, 

aprinzând un conflict ce a cauzat moartea a peste 900 de civili și rănirea altor aproape 1.500, până la 19 martie, 

potrivit Biroului ONU pentru drepturile omului. Mariupol, o legătură cheie cu Marea Neagră, a fost vizat încă de 

la începutul războiului, pe care președintele rus, Vladimir Putin, îl numește "o operațiune militară specială", pentru 

a demilitariza și a "denazifica" Ucraina. Ucraina și Occidentul afirmă că Putin a lansat un război de agresiune 

neprovocat și nejustificat. Consiliul local din Mariupol a precizat, totodată, că forțele ruse au bombardat o școală 

de arte, sâmbătă, unde se adăposteau 400 de localnici, însă numărul victimelor nu este cunoscut, deocamdată. 

(REUTERS - 19 martie, ora 19:48) /mbrotacel/cpodea 

RADOR: Șase state investighează crimele de război comise de Rusia în Ucraina - anunță 

procurorul general de la Kiev 

RADOR (20 martie) - Procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, a anunțat că șase țări au început 

deja investigarea crimelor de război comise de Federația Rusă în Ucraina. Potrivit acesteia, Estonia, Lituania, 

Germania, Polonia, Slovacia și Suedia au demarat anchete în acest sens. "Șase țări au început deja să investigheze 

crimele de război ale Federației Ruse: Estonia, Lituania, Germania, Polonia, Slovacia, Suedia. Lucrăm îndeaproape 

cu acestea pentru a accelera schimbul de informații și probe" - a menționat Venediktova, într-un mesaj postat 

duminică pe contul său de Twitter. /sdan/schelaru 

UKRINFORM: Negocierile între Ucraina și Rusia ar putea fi reluate luni 

RADOR (20 martie) - Oleksi Arestovici, consilier al șefului cancelariei prezidențiale ucrainene, a anunțat 

că negocierile dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei ar putea fi reluate pe 21 martie. "Citându-l pe Mihailo Podoliak 

(consilier în Biroul Președintelui, n.r.), negocierile ar putea fi reluate mâine (21 martie n.r.)" - a declarat Arestovici. 

Amintim că, pe 24 februarie 2022, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a ordonat armatei să înceapă o 

invazie în Ucraina, afirmând, însă, că lansează o "operațiune specială". Forțele armate ucrainene luptă împotriva 

invadatorilor ruși și provoacă pierderi semnificative forțelor invadatoare. Între timp, negocierile sunt în desfășurare 
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între delegațiile ucraineană și rusă. Mihailo Podoliak, consilier al șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev, a 

afirmat recent că pozițiile delegației ucrainene la discuțiile cu Rusia rămân neschimbate. Kievul cere încetarea 

focului, retragerea trupelor ruse din Ucraina și garanții stricte de securitate. (www.ukrinform.ua - 20 martie) 

/sdan/cpodea 

REUTERS: Rusia afirmă că în Mariupol se derulează o "catastrofă umanitară" și cere forțelor 

ucrainene să depună armele 

RADOR (20 martie) -  Autoritățile ruse au lansat, duminică, un apel către forțele ucrainene să depună armele 

în orașul-port Mariupol, din estul țării, unde Moscova afirmă că este în derulare o "catastrofă umanitară 

îngrozitoare". "Depuneți armele", a declarat general-colonelul Mihail Mizințev, directorul Centrului Național 

pentru Managementul Apărării din Rusia, în cadrul unui briefing distribuit de Ministerul Apărării. "O catastrofă 

umanitară îngrozitoare ia proporții", a spus Mizințev. "Tuturor celor care depun armele li se garantează ieșirea 

sigură din Mariupol", a spus Mizințev, precizând că vor fi deschise coridoare umanitare de evacuare din Mariupol 

începând cu ora 10:00, ora Moscovei, pe 21 martie. (REUTERS - 20 martie, ora 22:12) /mbrotacel/lalexandrescu 

REUTERS: Germania a încheiat cu Qatar un acord menit a reduce dependența de sursele de 

energie din Rusia 

RADOR (20 martie) - Autoritățile din Germania și Qatar au încheiat un parteneriat energetic pe termen 

lung, a declarat duminică un oficial german, în condițiile în care cea mai mare economie a Europei încearcă să 

devină mai puțin dependentă de sursele de energie rusești. Rusia este cel mai mare furnizor de gaze pentru 

Germania, iar ministrul german al economiei, Robert Habeck, a lansat mai multe inițiative pentru a reduce 

dependența energetică a țării sale de Rusia după invazia din Ucraina. Emirul din Qatar, șeicul Tamim bin Hamad 

al-Thani, l-a primit duminică pe dl Habeck și cei doi au discutat modalități de consolidare a relațiilor bilaterale, în 

special în sectorul energetic, se afirmă într-un comunicat de duminică al Curții din Qatar. Un purtător de cuvânt al 

Ministerului german al Economiei a confirmat încheierea unui acord. "Reprezentanții companiilor care au venit în 

Qatar cu dl Habeck vor începe acum negocieri contractuale cu partea qatareză", a spus purtătorul de cuvânt. 

Ministrul Habeck s-a întâlnit, de asemenea, la Doha, cu ministrul de stat al Afacerilor Energetice din Qatar, Saad 

Sherida Al-Kaabi. Cei doi oficiali au discutat despre relațiile energetice și cooperarea dintre Qatar, unul dintre cei 

mai importanți exportatori de gaze naturale din lume, și Germania și despre modalitățile de a le îmbunătăți. 

(REUTERS - 20 martie) /opopescu/dsirbu 

CNN: Putin nu trebuie să câștige acest război (premierul Estoniei) 

RADOR (20 martie) - Premierul Estoniei, Kaja Kallas, a declarat, duminică, la CNN, că "Putin nu trebuie 

să câștige acest război" și că "este sfâșietor" să urmărim ce face Rusia în Ucraina. "Facem tot ceea ce putem pentru 

a susține și a ajuta Ucraina să lupte în acest război. Putin nu trebuie să câștige acest război", a declarat Kallas, în 

cadrul emisiunii "State of the Union". Premierul estonian, care va lua parte la apropiatul summit al NATO, a 

declarat că strategia alianței ar trebui să se concentreze asupra opririi acestui război prin aplicarea unei "restrângeri 

inteligente", ceea ce înseamnă că NATO trebuie să treacă de la o "postură de descurajare" la o "postură de apărare" 

sigură, mărind contribuția NATO la consolidarea apărării fiecărei țări și a alianței ca întreg și, în același timp, 

întărind cooperarea. "Există unele capabilități care sunt prea costisitoare pentru orice stat individual, însă dacă le 

aplicăm împreună aici în Europa, pentru a ne apăra teritoriile, vom fi mai puternici", a subliniat doamna Kallas, 

adăugând că țările trebuie să izoleze Rusia "la toate nivelurile politice posibile". Întrebată despre propunerea 

Poloniei de a trimite o misiune de menținere a păcii în Ucraina, Kallas a spus că mai întâi trebuie realizată pacea, 

iar Rusia nu arată nicio intenție de a face acest lucru. "Putem avea o misiune de menținere a păcii doar dacă vom 

avea pace, însă, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Ucraina, nu vedem niciun fel de pace acolo. Este un război în 

desfășurare, iar eu nu văd că Rusia ar avea vreo intenție de a face ceva pentru a se ajunge la pace. Așadar, mai 

întâi trebuie să avem pace, iar apoi să o menținem", a precizat premierul estonian. "Uneori, pentru a ajunge la pace, 

trebuie să avem voința de a folosi puterea militară". Kallas a mai spus că Estonia nu vede posibil un al Treilea 

Război Mondial în Europa, iar efortul ar trebui să se concentreze asupra încheierii acestui război. Tototdată, 

premierul estonian a comparat deportările din Mariupol cu ceea ce a făcut Rusia în 1940, când estonieni au fost 

urcați în camioane pentru vite și trimiși în Siberia. Ea a spus că Putin alimentează discursul de dreapta din Europa 
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și din SUA, prin crearea unei crize a refugiaților. "El creează această presiune uriașă a migrației în Europa și ceea 

ce vedem în mai multe țări este că acum Extrema Dreaptă ridică tonul" și nu îi ajută pe refugiații din Ucraina, a 

adăugat liderul estonian, care a conchis: "Inamicul este Rusia, nu refugiații". (edition.cnn.com - 20 martie) 

/mbrotacel/lalexandrescu 

CNN: Putin "în panică", temător de o revoluție pro-democrație la Moscova, susține Boris Johnson 

RADOR (20 martie) - Președintele rus, Vladimir Putin, este "în panică totală" la ideea unei revoluții la 

Moscova, a afirmat premierul britanic, Boris Johnson, în cadrul unei conferințe a Partidului Conservator, care a 

avut loc duminică, la Blackpool. "De ce s-a hotărât să invadeze această țară total nevinovată? Nu credea cu adevărat 

că Ucraina urma să se alăture NATO în curând, știa foarte bine că nu există planuri de a plasa rachete pe pământ 

ucrainean", a afirmat Johnson în discursul său, care a fost transmis pe pagina de Twitter a Partidului Conservator. 

Johnson a afirmat că lui Putin îi este "teamă" de Ucraina din cauza libertății presei, a alegerilor libere, a democrației 

și a piețelor libere din țară și se teme de faptul că modelul ucrainean este un "reproș implicit la adresa lui". "A fost 

îngrozit de efectul așa-zisului model ucrainean asupra lui și a Rusiei", a afirmat primul ministru. "Și este în panică 

totală legat de izbucnirea așa-numitei revoluții colorate în Moscova. De aceea încearcă să stingă atât de brutal 

flacăra libertății din Ucraina și de aceea este atât de important să nu reușească". (CNN INTERNATIONAL - 20 

martie) /aionita/denisse 

TASS: Premierul britanic, Boris Johnson, a declarat că a discutat cu Zelenski despre posibilitatea 

evacuării acestuia în Marea Britanie 

RADOR (20 martie) - Premierul britanic, Boris Johnson, a declarat că a discutat cu președintele ucrainean, 

Volodimir Zelenski, despre posibilitatea evacuării acestuia, în Marea Britanie, din cauza operațiunii militare 

speciale ruse.  

"Am discutat despre toate acestea, cu mult timp în urmă. Unul dintre primele subiecte a fost întrebarea ce 

se va întâmpla dacă totul merge prost. Trebuie să vă spun că Volodimir [Zelenski] a fost întotdeauna foarte clar: 

el [a declarat că] îi este dator poporului ucrainean, că intenționează să rămână acolo (în Ucraina) pentru a avea 

grijă de popor'', a declarat șeful guvernului britanic, într-un interviu acordat pentru ''The Sunday Times'' publicat 

duminică. (Agenția de presă TASS - 20  martie) /vdraguta/atataru 

REUTERS: Papa Francisc a spus că în Ucraina se comit zilnic măceluri și atrocități 

RADOR (20 martie) - Papa Francisc a numit duminică conflictul din Ucraina un "masacru fără sens" 

nejustificat și le-a cerut liderilor mondiali să oprească "acest război respingător". "Din păcate, agresiunea violentă 

împotriva Ucrainei nu încetinește", le-a spus el zecilor de mii de oameni adunați în Piața Sf. Petru pentru discursul 

și binecuvântarea săptămânală de duminică. "Este un masacru fără sens, în care în fiecare zi se comit măceluri și 

atrocități", a spus Suveranul Pontif. (REUTERS - 20 martie) /opopescu/dsirbu 

TASS: Militarul britanic plecat voluntar să lupte în Ucraina s-a întors înapoi în țara sa, informează 

mass-media 

RADOR (20 martie) - Un luptător de 19 ani din cadrul Regimentului de Infanterie Coldstream al Armatei 

Britanice, care anterior a plecat ca voluntar în Ucraina pentru a lupta de partea Forțelor Armate ale Ucrainei, s-a 

întors în țara sa și a fost reținut de poliția militară. După cum a anunțat duminică publicația The Sun, în Regatul 

Unit, acesta ar putea să se confrunte cu instanța și să fie pedepsit cu închisoarea. Ministerul Apărării al țării a 

interzis tuturor militarilor săi să se deplaseze în Ucraina, amenințându-i pe cei care încalcă ordinul cu "consecințe 

disciplinare și administrative". Surse din cadrul ministerului britanic au recunoscut că în ultimele săptămâni, au 

existat mai multe cazuri în care soldații britanici au solicitat retrageri voluntare și au plecat în Ucraina. Săptămâna 

trecută, secretarul britanic al apărării, Ben Wallace, a declarat că militarii britanici care au decis să plece în Ucraina 

"încalcă legea" și creează o situație potențial periculoasă pentru Marea Britanie și a adăugat, de asemenea, că la 

întoarcere în regat, acestora li se vor aduce acuzații. Publicația "The Sun", citând surse din cadrul cercurilor 

militare, scrie că la sosirea în Ucraina, tânărul luptător a început să se îndoiască de faptul că a luat decizia corectă 

și a contactat conducerea regimentului său, care i-a solicitat să se întoarcă în țară. Potrivit cunoscuților acestuia, 
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tânărul a perceput deplasarea sa ca pe o aventură și o oportunitate de a vizita un punct fierbinte, deoarece serviciul 

în cadrul regimentului, unde îndeplinea, în principal, funcții ceremoniale, i se părea plictisitor. "Știa că urma să 

aibă probleme (la întoarcerea în țara natală), dar i s-a spus foarte clar că cu cât rămâne mai mult acolo, cu atât vor 

fi mai grave consecințele" - au declarat sursele citate. "The Sun" scrie că tânărul a fost reținut și interogat, dar apoi 

a fost eliberat până la luarea unor noi decizii. (www.tass.ru - 20 martie) /ssirbu/dsirbu 

BBC: Premierul britanic promite sprijin militar continuu pentru Ucraina 

RADOR (20 martie) - Premierul britanic, Boris Johnson, a promis continuarea sprijinului militar pentru 

Ucraina, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele Volodimir Zelenski. "Prim-ministrul a subliniat 

angajamentul continuu al Marii Britanii de a lucra alături de partenerii internaționali pentru a-și coordona sprijinul 

în scopul consolidării capacității Ucrainei de a se autoapăra", precizează un comunicat al Downing Street. "Cei 

doi lideri au evidențiat importanța continuă a sancțiunilor pentru a exercita presiuni asupra lui Putin și au 

condamnat atacurile abominabile asupra civililor nevinovați, în urma bombardamentelor îngrozitoare din 

Mariupol", se mai afirmă în comunicat. (www.bbc.com - 20 martie) /mbrotacel/schelaru 

TASS: Autoritățile turce doresc să organizeze o întâlnire trilaterală cu participarea președinților 

Rusiei, Ucrainei și Turciei 

RADOR (20 martie) - Autoritățile turce doresc să organizeze o întâlnire trilaterală, la care să participe 

președinții Rusiei, Ucrainei și Turciei, Vladimir Putin, Volodimir Zelenski și, respectiv, Recep Tayyip Erdoğan. 

Anunțul a fost făcut de ministrul turc de externe, Mevlüt Çavușoğlu, într-un interviu acordat pentru ziarul 

''Hurriyet''. (Agenția de presă TASS - 20  martie) /vdraguta/asalar 

TASS: Mevlüt Çavușoğlu consideră că pozițiile Rusiei și Ucrainei converg într-o serie de aspecte 

critice, în cadrul procesului de negocieri 

RADOR (20 martie) - Ministrul turc de externe, Mevlüt Çavușoğlu, consideră că pozițiile Rusiei și Ucrainei 

tind către același scop și converg într-o serie de aspecte critice, în cadrul procesului de negocieri, însă unele dintre 

acestea ar trebui să fie soluționate la nivel prezidențial. "Pozițiile celor două părți coincid într-o serie de probleme 

importante și critice. În special, vedem că ele coincid aproape complet în ceea ce privește primele patru puncte ale 

acordului de pace. Unele probleme ar trebui însă rezolvate la nivel de președinți", a mai afirmat ministrul turc de 

externe, Mevlüt Çavușoğlu, într-un interviu acordat pentru ziarul ''Hürriyet''. (Agenția de presă TASS - 20  martie) 

/vdraguta/lbadiu 

RBC: Forțele armate ucrainene au distrus planul Kremlinului de a ocupa marile orașe ucrainene 

- susțin analiștii americani 

RADOR (20 martie) - Forțele armate ucrainene au distrus planul Kremlinului de a ocupa marile orașe 

ucrainene, susțin analiștii americani. Armata ucraineană a distrus planul rusesc de a prelua puterea în Ucraina. 

Campania militară a Federației Ruse a avut ca scop desfășurarea de operațiuni aeriene și terestre pentru a captura 

orașele Kiev, Harkiv, Odesa și alte orașe importante ucrainene, relatează RBC-Ucraina, cu referire la analiștii 

americani de la Institutul pentru Studiul Războiului din SUA. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului din 

SUA, trupele ruse continuă să înregistreze progrese limitate în unele zone ale teatrului de operațiuni și este puțin 

probabil ca acestea să-și poată atinge țintele în acest mod. Experții consideră că, în această situație, Rusia s-ar 

putea opri și lua o pauză, pentru a putea dezvolta un nou plan de acțiune și pentru a putea acumula resurse 

suplimentare. În schimb, Kremlinul va continua să pompeze întăriri în încercarea de a-și atinge obiectivele, dar nu 

va reuși, susțin analiștii. În plus, experții din SUA consideră că o eventuală cedare a forțelor armate ucrainene în 

orașul Mariupol este puțin probabil să elibereze suficientă forță militară rusă pentru a schimba în mod dramatic 

rezultatul campaniei inițiate de acaparare a marilor orașe ale Ucrainei. Analiștii americani de la Institutul pentru 

Studiul Războiului din SUA s-au referit și la intrarea războiului în impas, o situație în care fiecare parte desfășoară 

operațiuni ofensive care însă nu schimbă fundamental situația. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, astfel 

de operațiuni pot fi extrem de distructive și pot duce la pierderi umane uriașe. ''Dacă războiul din Ucraina va intra 

într-un impas, atunci forțele ruse vor continua să bombardeze și să lanseze raiduri aeriene asupra orașelor 
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ucrainene, devastându-le și ucigând civili, chiar dacă forțele ucrainene provoacă pierderi armatei ruse'', susțin 

analiștii. Amintim că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a referit la mediocritatea armatei ruse. Mai 

amintim că invadatorii ruși au încercat, dar fără succes să avanseze spre Kiev și nu au reușit să facă acest lucru, 

prin urmare au intrat în defensivă. (www.rbc.ua - 20 martie) /vdraguta/avladucu 

RBC: SUA confirmă că Rusia a folosit rachetele hipersonice în atacurile asupra Ucrainei 

RADOR (20 martie) - SUA confirmă utilizarea de către Rusia a rachetelor hipersonice împotriva Ucrainei. 

Înalți oficiali militari americani au confirmat că Rusia a folosit rachete hipersonice Kinjal în atacurile lansate 

împotriva Ucrainei. Este pentru prima dată când Rusia a folosit astfel de rachete în luptă, relatează RBC-Ucraina 

cu referire la CNN. Sâmbătă, Ministerul rus al Apărării a declarat că, vineri, trupele ruse au lansat rachete 

hipersonice Kinjal, ținta lor fiind un depozit militar de muniții din localitatea Deliatin, din regiunea Ivano-

Frankivsk, Ucraina. Departamentul Apărării al SUA a putut monitoriza lansările de rachete în timp real. Lansările 

au fost probabil destinate să testeze armele și să demonstreze capacitățile noilor arme în fața unor potențiali 

adversari. Noua rachetă dezvoltă viteze de cinci ori mai mari decât viteza sunetului (peste 6.000 km/h). Traiectoria 

joasă de zbor, combinată cu viteză mare și manevrabilitate, face dificilă detectarea rachetelor hipersonice pentru 

sateliți și radarele de apărare antirachetă. Ucraina a intrat duminică în cea de-a 25-a zi de război - relatează RBC-

Ucraina. (www.rbc.ua - 20 martie) /vdraguta/avladucu 

REUTERS: Israelul trebuie să trăiască cu alegerile sale privind sprijinul pentru Ucraina, a spus 

președintele Zelenski 

RADOR (20 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Israelul va trebui să trăiască 

cu alegerile pe care le face cu privire la protejarea Ucrainei împotriva invaziei rusești. Liderul ucrainean a făcut 

această declarație duminică, adresându-se Knessetului printr-o legătură video. Făcând o comparație între ofensiva 

rusă și "soluția finală" - planul Germaniei naziste de a extermina evreii -, domnul Zelenski s-a referit la reticența 

Israelului de a vinde Ucrainei sistemul său de apărare antiaeriană Iron Dome. "Toată lumea știe că sistemele voastre 

de apărare antirachetă sunt cele mai bune și că ne puteți ajuta cu siguranță poporul, puteți salva viețile ucrainenilor, 

viețile evreilor ucraineni" - a spus el. "Ne putem întreba de ce nu putem primi arme de la voi, de ce Israelul nu a 

impus sancțiuni puternice Rusiei sau de ce nu pune presiune asupra afacerilor rusești. Oricum, alegerea vă aparține, 

fraților și surorilor, și atunci trebuie să trăiți cu răspunsul vostru, popor al Israelului". (REUTERS - 20 martie) 

/opopescu/cvanatoru 

RBC: Japonia i-a cerut Indiei să dea un răspuns clar la atacul Rusiei asupra Ucrainei 

RADOR (20 martie) - În timpul unei întâlniri cu omologul său indian, premierul japonez, Fumio Kishida, a 

susținut că invazia Rusiei asupra Ucrainei a destabilizat și distrus ''fundamentul ordinii mondiale''. Părțile au 

reafirmat că orice modificare unilaterală a status quo-ului prin utilizarea forței nu poate fi iertată, indiferent de 

regiunea în care aceasta ar avea loc. În același timp, premierul indian, Narendra Modi, a evitat să facă unele 

comentariile directe despre Rusia și despre invazia ei asupra Ucrainei. India a refuzat să condamne invazia brutală 

a Rusiei și s-a abținut să voteze rezoluțiile Consiliului de Securitate și a Adunării Generale a Națiunilor Unite care 

cer Moscovei să oprească imediat atacul asupra Ucrainei. Țara nu și-a exprimat opoziția sa față de invadarea 

Ucrainei. (www.rbc.ua - 20 martie) /vdraguta/avladucu 

XXVIII.2 Perspectiva militară  

INTERFAX: Ministerul rus al Apărării a anunțat că a utilizat din nou sisteme Kinjal în timpul 

operațiunii din Ucraina 

RADOR (20 martie) - Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat că a utilizat din nou rachete 

hipersonice Kinjal, precum și rachete de croazieră Kalibr lansate din Marea Neagră și Marea Caspică, pentru 

atacuri împotriva țintelor militare din Ucraina. ''Din apele Mării Caspice, rachetele de croazieră mare-sol Kalibr, 

precum și din spațiul aerian al Crimeii, sistemele de rachete aviatice Kinjal (Pumnal, în tr.), care sunt rachete 

aerobalistice hipersonice, au distrus o bază importantă de depozitare a combustibililor și lubrifianților, aparținând 
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forțelor armate ucrainene, situată lângă localitatea Kosteantinivka, din regiunea Mikolaiv'', a declarat purtătorul 

de cuvânt al Ministerului Apărării al Federației Ruse, Igor Konașenkov. ''De la această bază erau efectuate 

principalele aprovizionări cu combustibil pentru vehiculele blindate ucrainene din zonele de luptă din sudul 

Ucrainei'', a declarat el. ''Din apele Mării Negre, rachetele de croazieră Kalibr au atacat Uzina de reparații Nijin și 

au distrus atelierele pentru repararea vehiculelor blindate ucrainene avariate în cadrul operațiunilor de luptă, a mai 

spus el. Konașenkov a afirmat că armata rusă a atacat o bază a mercenarilor străini în regiunea Jitomir din Ucraina. 

''Rachete de înaltă precizie lansate aerian au lovit centrul de pregătire pentru forțele armate ucrainene, unde se 

aflau mercenari străini sosiți în Ucraina, în apropierea localității Ovruci, regiunea Jitomir'', a declarat el. ''Peste o 

sută de militari ai forțelor armate ucrainene și mercenari străini au fost uciși'', a declarat purtătorul de cuvânt al 

Ministerului rus al Apărării. În timpul nopții trecute, aviația operațional-tactică și armata Rusiei au lansat atacuri 

asupra a 62 de obiecte ale infrastructurii militare din Ucraina, a spus Konașenkov. ''Printre acestea: trei posturi de 

comandă, o instalație de sisteme de lansare multiplă de rachete, două depozite de arme, de rachete și artilerie și un 

depozit de combustibil, precum și 52 de depozite de echipament militar'', a adăugat el. Artileria rusă a distrus șase 

sisteme mobile ucrainene de război electronic Bukovel'', a specificat acesta. El a mai spus că sistemele rusești de 

apărare aeriană au doborât un elicopter Mi-8 al Forțelor Aeriene Ucrainene în zona localității Kohane, din 

Verhovina, șase vehicule aeriene ucrainene fără pilot, inclusiv un Bayraktar TB-2, în aer. Konașenkov a mai spus 

că o rachetă balistică tactică ucraineană Tocika-U a fost doborâtă la nord de localitatea Izium. (www.interfax.ru  - 

20 martie) /vdraguta/atataru 

TASS: Peste o sută de militari ucraineni și mercenari străini au fost uciși într-un atac de mare 

precizie (Igor Konașenkov) 

RADOR (20 martie) - Peste o sută de militari ucraineni și mercenari străini au fost uciși în urma unui atac 

de mare precizie lansat de forțele armate ruse asupra unui centru de antrenament al forțelor armate ucrainene din 

regiunea Jitomir, Ucraina, în cadrul operațiunii speciale a Rusiei, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului 

rus al Apărării, Igor Konașenkov. (Agenția de presă TASS - 20  martie) /vdraguta/lbadiu 

TASS: Forțele armate ruse au distrus 207 de drone, 1.467 de tancuri și 148 de lansatoare de rachete 

multiple în Ucraina (Igor Konașenkov) 

RADOR (20 martie) - De la începutul operațiunii speciale declanșată de Rusia în Ucraina, forțele armate 

ruse au distrus 207 de drone, 1.467 de tancuri și 148 de lansatoare de rachete multiple de pe teritoriul ucrainean, a 

declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, general-maiorul Igor Konașenkov. (Agenția de presă 

TASS - 20  martie) /vdraguta/lbadiu 

RRA: Rusia a anunțat că a folosit rachete hipersonice în Ucraina pentru a distruge principala 

rezervă de combustibil a armatei ucrainene 

RADOR (20 martie) - Rusia a anunțat, a doua zi la rând, că a folosit rachete hipersonice în Ucraina, de 

această dată pentru a distruge principala rezervă de combustibil  a armatei ucrainene din sudul țării. Ministerul rus 

al Apărării afirmă că a folosit rachete de croazieră Kalibr trase din Marea Caspică și rachete balistice hipersonice 

lansate din spațiul aerian al Crimeii. Comunicatul Ministerului spune că atacul a avut loc în regiunea Nikolaiev, 

fără să precizeze data. Rusia a recurs deja la noua sa rachetă hipersonică pentru a distruge un depozit subteran de 

armament. Analiști militari occidentali cred că războiul din Ucraina va intra în faza mai periculoasă a 

bombardamentelor de la distanță, odată ce trupele Moscovei și-ar fi încetinit înaintarea pe teren ca urmare a 

rezistenței ucrainenilor și a lipsei de organizare. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 20 martie, ora 12:01) 

/eradu/atataru 

TASS: Garda Națională a Rusiei a anunțat capturarea mai multor lideri ai formațiunilor naționale 

și colaboratori ai SBU 

RADOR (20 martie) - Militarii Gărzii Ruse au capturat mai mulți lideri ai formațiunilor naționale și 

colaboratori ai SBU, în timpul eliberării orașului Izium din regiunea Harkiv, a anunțat serviciul de presă al Gărzii. 

Aceștia au subliniat că în timpul luptelor, militarii Gărzii Ruse au reușit, de asemenea, să-și extindă capul de pod 
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și "să intre în posesia unor documente importante". Potrivit informațiilor, militarii și angajații mai multor unități 

pentru misiuni speciale, precum și unul dintre detașamentele brigăzii speciale de reacție rapidă ale Gărzii Ruse, 

printr-o mutare  rapidă au forțat noaptea trecută râul de la marginea orașului Izium, controlat de formațiunile 

naționale și și-au extins capul de pod. Serviciul de presă precizează că, în ziua următoare, militarii Gărzii au 

"respins contraatacurile continue ale unităților superioare numeric" ale Forțelor Armate ale Ucrainei și ale 

naționaliștilor, "împiedicând marile forțe inamice" și asigurând instalarea unui pod de pontoane de către 

subunitățile Forțelor Armate ale Ministerul rus al Apărării. Garda Rusă a oferit distincții unui grup de 40 de militari 

pentru participarea la eliberarea orașului Izium. (www.tass.ru - 20 martie) /ssirbu/lalexandrescu 

TASS: Adjunctul comandantului Flotei Mării Negre a Rusiei, Andrei Palîi, a fost ucis 

RADOR (20 martie) - Adjunctul comandantului Flotei Mării Negre a Rusiei, căpitanul de gradul I Andrei 

Palîi, și-a pierdut viața în timpul desfășurării operațiunii speciale în Ucraina, în luptele pentru Mariupol, a anunțat, 

duminică, pe canalul Telegram, guvernatorul Sevastopolului, Mihail Razvozjaev. "În luptele pentru eliberarea 

orașului Mariupol de naziștii ucraineni, a murit adjunctul comandantului Flotei Mării Negre, căpitanul de gradul I 

Andrei Nikolaevici Palîi. În 1993, acesta a refuzat să depună jurământul de credință Ucrainei, a rămas loial Rusiei 

și a plecat la Flota Nordului. Eram prieten cu Andrei Nikolaevici, era o persoană foarte deschisă și cumsecade" - 

se afirmă în comunicat. Razvozjaev a adăugat că Andrei Palîi se bucura de o mare autoritare în cadrul Flotei, știa 

cum să găsească o abordare față de orice persoană. De asemenea, el a transmis condoleanțe rudelor și prietenilor 

decedatului. (www.tass.ru - 20 martie) /ssirbu/schelaru 

BBC: Noi detalii privind un atac cu rachete în orașul ucrainean Mikolaiv 

RADOR (20 martie) - Au apărut noi detalii referitoare la un atac cu rachete din partea forțelor rusești asupra 

unei cazărmi din portul de la Marea Neagră, Mikolaiv. Potrivit unor surse, aproximativ 200 de soldați dormeau în 

cazarmă, când trei rachete rusești au lovit baza militară. Echipele de salvare încă încearcă să găsească 

supraviețuitori. Oficialii ucraineni nu au făcut public un număr al soldaților decedați în urma incidentului, dar 

surse locale au declarat pentru BBC că ar putea fi mult peste 100 de morți. Mikolaiv blochează avansul Rusiei spre 

vest, de-a lungul coastei Mării Negre, și suferă din acest motiv. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 20 martie, ora 

2:00) /aionita/denisse 

BBC: Armata ucraineană: Forțele ruse încearcă să se reconstruiască și să se regrupeze 

RADOR (20 martie) - În actualizarea zilnică de dimineață, armata ucraineană spune că, în loc să lanseze 

noi ofensive, forțele ruse s-au concentrat în mare parte pe refacerea pierderilor și repararea echipamentelor avariate 

pe parcursul întregii zile de sâmbătă. De asemenea, ucrainenii au acuzat Rusia că „creează în mod deliberat condiții 

pentru o criză umanitară” în zonele ocupate de forțele sale, împiedicând un convoi de ajutor să ajungă aseară la 

Herson. Într-o postare anterioară, armata a susținut că și-a restabilit linia de apărare în sud în mai multe zone și a 

oprit cu succes o ofensivă rusă lângă Izium, în est. BBC nu poate verifica în mod independent aceste afirmații. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 20 martie, ora 8:00) /aboboc/asalar 

RBC: Armata Ucrainei a doborât un elicopter rusesc care valorează peste 16 milioane de dolari 

RADOR (20 martie) - Forțele armate ale Ucrainei au distrus un elicopter de luptă rusesc Ka-52 (Alligator), 

al cărui preț depășește 16 milioane de dolari - a transmis, duminică, brigada montană de asalt 128 din 

Transcarpatia. Potrivit militarilor, racheta ucraineană a lovit elicopterul, după care acesta s-a prăbușit, echipajul 

rus fiind ucis. Ka-52 Alligator este considerat cel mai performant elicopter al aviației Federației Ruse. Armata 

ucraineană a anunțat că a doborât un K-52 Alligator și pe 12 martie, chiar în ziua în care Ministerul rus al Apărării 

se lăuda cu acest elicopter de luptă. (www.rbc.ua - 20 martie) /sdan/avladucu 

REUTERS: Rusia a lovit Ucraina cu rachete de croazieră trase de pe nave din Marea Neagră și 

Marea Caspică 

RADOR (20 martie) - Rusia a lovit Ucraina duminică cu rachete de croazieră trase de pe nave din Marea 

Neagră și Marea Caspică, a informat agenția de presă Interfax. Rusia a trimis zeci de mii de trupe în Ucraina pe 
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24 februarie, în ceea ce a numit o "operațiune specială" pentru a-și "demilitariza și denazifica" vecinul. Forțele 

ucrainene opun însă o rezistență puternică, iar Occidentul a impus sancțiuni drastice Rusiei în efortul de a o forța 

să-și retragă trupele. (REUTERS - 20 martie) /aboboc/asalar 

TASS: Forțele Armate ale Ucrainei au bombardat teritoriul așa-ziselor republici populare Donețk 

și Luhansk 

RADOR (20 martie) - Forțele Armate ale Ucrainei au bombardat  de 32 de ori teritoriul așa-ziselor republici 

populare Donețk și Luhansk, în ultimele 24 de ore, în urma cărora 19 civili au fost răniți, au anunțat reprezentanțele 

așa-ziselor republici populare de la Centrul Comun de Control și Coordonare a regimului de încetare a focului. 

Cele mai multe bombardamente s-au înregistrat în așa-zisa republică populară Donețk - în total 28. S-au înregistrat 

și răniți în rândul civililor. În plus, cel puțin 30 de case au fost avariate pe teritoriul așa-zisei republici populare 

Donețk. În așa-zisa republică populară Luhansk a fost bombardat orașul Pervomaisk și clădirile Uzinei 

Electromecanice Pervomaisk ''Marx''. Forțele armate ucrainene au folosit artilerie, rachete, tunuri, tancuri. 

(Agenția de presă TASS - 20  martie) /vdraguta/lbadiu 

BBC: Ucraina susține că armata sa a distrus complet un regiment al armatei ruse 

RADOR (20 martie) - Oficialii ucraineni ai apărării susțin că Regimentul 331 Kostroma din Rusia a fost 

distrus de forțele lor. Într-o actualizare postată pe pagina de Facebook a Statului Major ucrainean, oficialii declară 

că regimentul a fost implicat în lupte în jurul capitalei Kiev și doar un membru al unității a supraviețuit. BBC nu 

poate verifica în mod independent aceste afirmații. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 20 martie, ora 13:00) 

/aboboc/atataru 

RBC: O rachetă rusească a fost doborâtă în regiunea Vinniția, anunță șeful Administrației Militare 

Regionale 

RADOR (20 martie) - Duminică, 20 martie, armata ucraineană continuă să apere cu succes spațiul aerian 

ucrainean din regiunea Vinniția. Forțele Armate ale Ucrainei au reușit să doboare din nou o rachetă a forțelor de 

ocupație, relatează RBC-Ucraina, cu referire la șeful Administrației Militare Regionale din regiunea Vinniția, 

Serhi Borzov, potrivit unei postări pe Telegram. "Situația este calmă în regiunea Vinniția. Nu există ostilități 

intense, forțele noastre armate continuă să doboare rachete în spațiul aerian al regiunii Vinniția. O rachetă rusă 

tocmai a fost doborâtă", a mai anunțat el. Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie. Războiul durează de 25 de zile, 

relatează RBC-Ucraina. (www.rbc.ua - 20 martie) /vdraguta/dsirbu 

RBC: Rusia recunoaște că un ofițer rus de rang înalt a fost ucis în Ucraina 

RADOR (20 martie) - Rusia recunoaște că Andrei Palîi, comandant adjunct al Flotei Ruse de la Marea 

Neagră, a murit în timpul ostilităților din Ucraina - scrie RBC, citând News.ru. "În timpul «operațiunii speciale» 

din Ucraina, în luptele pentru «eliberarea» Mariupolului de sub «naziști», a murit comandantul adjunct al Flotei 

de la Marea Neagră, Andrei Nikolaevici Palîi" - a declarat Ekaterina Altabaeva, senator din Sevastopol. 

Amintim că Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat anterior că trupele ucrainene l-au ucis 

pe ofițerul de prim rang Andrei Palîi, în timpul unor lupte intense. (www.rbc.ua - 20 martie) /sdan/cvanatoru 

UKRAINSKA PRAVDA: Rușii intensifică activitatea aeronavelor fără pilot în regiunea Odesa 

RADOR (20 martie) - Rusia trimite tot mai multe drone în regiunea Odesa - potrivit autorităților locale. 

Șeful administrației militare din oraș, Maksim Marcenko, a confirmat că rușii au început să folosească în mod 

activ aeronave fără pilot atât în Odesa, cât și în regiune. "Apărarea noastră antiaeriană funcționează și există deja 

confirmarea doborârii acestor drone" - a precizat Marcenko. (www.pravda.com.ua - 20 martie) /sdan/lalexandrescu 
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TASS: SUA au anunțat că discută cu Turcia trimiterea sistemelor S-400 în Ucraina, în schimbul 

ridicării sancțiunilor împotriva Ankarei 

RADOR (20 martie) - Pentagonul a confirmat că SUA poartă convorbiri cu Ankara privind trimiterea la 

Kiev a sistemelor de rachete antiaeriene S-400 în schimbul revenirii Turciei la programul SUA pentru producerea 

celei de-a cincea generații de avioane de luptă F-35 și ridicarea sancțiunilor împotriva Ankarei - a anunțat duminică 

postul de televiziune Sky News Arabia, citându-l pe purtătorul de cuvânt al Pentagonului.  

Sâmbătă, Agenția Reuters a informat că oficialii americani au abordat în timpul consultărilor cu omologii 

turci posibilitatea ca Ankara să transfere sistemul S-400 la Kiev, dar nu au făcut, oficial, o astfel de ofertă. Potrivit 

afirmațiilor acestora, oficialii americani au ridicat "în ultimele luni" și "au discutat pe scurt" această problemă la 

începutul lunii martie, în timpul vizitei prim-adjunctului secretarului de stat american, Wendy Sherman, în Turcia.  

Amintim că Rusia și Turcia au semnat un contract pentru furnizarea de către Moscova de sisteme de apărare 

aeriană S-400 Ankarei în anul 2017. Turcia a fost prima țară NATO care a achiziționat aceste sisteme din Rusia. 

Decizia Ankarei a provocat o reacție negativă puternică din partea Statelor Unite ale Americii și a Alianței. SUA 

continuă încercările de a determina Turcia să renunțe la sistemele rusești de apărare aeriană. Din cauza faptului că 

Turcia nu cedează presiunii și nu renunță de S-400, Washingtonul a exclus anterior Ankara din programul F-35. 

(www.tass.ru - 20 martie) /ssirbu/cvanatoru 

TASS: NATO desfășoară primul din cele trei sisteme de rachete antiaeriene Patriot în Slovacia, 

titrează mass-media 

RADOR (20 martie) - Ziarul ''Pravda'' din Bratislava relatează că sistemele Patriot ar trebui să ofere protecție 

împotriva amenințărilor cu rachete în cea mai mare parte a teritoriului Slovaciei. Sistemul de rachete antiaeriene 

Patriot, primul din cele trei promise de NATO Bratislavei, în legătură cu evenimentele din Ucraina, este transferat 

în Slovacia din țările din vest ale NATO, anunță ministrul slovac al apărării, Jaroslav Nagy, duminică, potrivit 

site-ului ziarului din Bratislava ''Pravda''. ''Sistemul de apărare aeriană Patriot [primul din cele trei] este transferat 

în Slovacia'', a declarat Ministerul Apărării, citat în publicație, susținând, de asemenea, că unitățile NATO sosesc 

în țară pentru a instala complexul. Acesta va fi amplasat temporar la baza aeriană Sliach din centrul Slovaciei. 

Bratislava, potrivit ministrului, analizează opțiuni pentru amplasarea altor două complexe Patriot. Ele trebuie să 

ofere protecție împotriva amenințărilor cu rachete în cea mai mare parte a teritoriului Slovaciei. Nagy a subliniat 

că Patriot nu este un înlocuitor pentru sistemul sovietic de apărare antiaeriană S-300, care se afla în dotarea armatei 

slovace, pe care Ucraina încearcă să-l obțină. "Sistemul Patriot nu este un înlocuitor pentru sistemul învechit S-

300. Vorbim despre un alt element al apărării spațiului aerian al republicii", a afirmat ministrul. Presa a informat 

că Țările de Jos, împreună cu Germania, intenționează să trimită trei sisteme de rachete antiaeriene Patriot în 

Slovacia. Livrarea lor va consolida potențialul de descurajare al NATO și va proteja teritoriul slovac și locuitorii 

săi de amenințările cu rachete. Acestea vor fi dislocate până la jumătatea lunii aprilie pentru o perioadă de 

maximum șase luni. (Agenția de presă TASS - 20  martie) /vdraguta/atataru 

XXVIII.3 Perspectiva economică  

TASS: Franța a înghețat active ale Băncii Centrale a Rusiei în valoare de 22 de miliarde de euro 

RADOR (20 martie) - Autoritățile franceze au înghețat fonduri ale Băncii Centrale a Rusiei în valoare de 

22 de miliarde de euro, precum și conturile și proprietățile imobiliare ale persoanelor fizice, care au intrat sub 

incidența sancțiunilor antiruse ale țărilor occidentale, a anunțat, duminică, ministrul economiei și al finanțelor din 

Franța, Bruno Le Maire. "Am înghețat active ale Băncii Centrale a Federației Ruse în valoare de 22 de miliarde 

de euro. Am înghețat și fonduri în conturile persoanelor fizice din instituțiile franceze în valoare de 150 de miliarde 

de euro" - a spus ministrul la postul de radio RTL. Potrivit afirmațiilor sale, pe teritoriul Franței au fost înghețate 

proprietăți imobile în valoare de "o jumătate de miliard de euro", deținute de aproximativ 30 de cetățeni ruși. 

(www.tass.ru - 20 martie) /ssirbu/dsirbu 
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UKRAINSKA PRAVDA: Letonia pledează pentru sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și 

Republicii Belarus 

RADOR (20 martie) - Ministrul de externe leton, Edgars Rinkēvičs, a cerut sancțiuni mai dure împotriva 

Rusiei și Republicii Belarus, pe fondul agresiunii împotriva Ucrainei. "Trebuie să continuăm să impunem mai 

multe sancțiuni împotriva Rusiei și Republicii Belarus, inclusiv închiderea porturilor europene pentru navele 

rusești. Mai mult sprijin pentru Republica Moldova și revizuirea busolei noastre strategice, pentru a răspunde la 

noua realitate" - a scris diplomatul pe Twitter, în drum spre Bruxelles, unde va participa, luni, la reuniunea 

miniștrilor de externe din statele membre ale UE. (www.pravda.com.ua - 20 martie) /sdan/lalexandrescu 

REUTERS: Gazprom continuă exporturile de gaze rusești către Europa, prin Ucraina 

RADOR (20 martie) - Gigantul energetic rus Gazprom a transmis duminică că continuă să furnizeze gaz în 

Europa prin Ucraina, în conformitate cu solicitările consumatorilor europeni. Compania a precizat că cererile au 

fost de 106,6 milioane de metri cubi. (REUTERS - 20 martie) /aboboc/avladucu 

INTERFAX: Bulgaria a anunțat că intenționează să renunțe la prelungirea contractului cu 

Gazprom 

RADOR (20 martie) - Bulgaria nu intenționează să reînnoiască contractul de furnizare a gazului rusesc, de 

către Gazprom, care expiră anul acesta, pe fondul situației din Ucraina. Această țară mizează pe livrările de gaze 

din Azerbaidjan, pe cele ale GNL-lui și pe mecanismul examinat în cadrul UE privind achizițiile comune de gaze, 

a declarat viceprim-ministrul Asen Vasilev, la postul public de radio BNR. ''În această situație, nu pot exista niciun 

fel de convorbiri cu Gazprom'', a spus Vasilev, citat de Agenția de presă Bloomberg. ''Am purtat convorbiri atât 

cu Grecia, cât și cu Turcia'' despre utilizarea infrastructurii existente pentru aprovizionarea cu GNL și creșterea 

livrărilor din Azerbaidjan, țară cu care avem un contract, a adăugat el. ''Există alternative. Conductele vechi ale 

gazoductului Transbalcanic (care vin din Rusia și traversează Turcia, prin Ucraina, Republica Moldova și 

România), care au o capacitate de aproximativ 20 de miliarde de metri cubi, pot fi folosite în ambele sensuri, noi 

avem nevoie de 3 miliarde de metri cubi. Există livrări din Qatar, Algeria, aceasta este o strategie paneuropeană'', 

a declarat vicepremierul bulgar, în interviul acordat BNR. Acesta a mai adăugat că Guvernul de la Sofia speră ca 

până la sfârșitul verii să funcționeze mecanismul Uniunii Europene privind aprovizionarea comună, ceea ce va 

permite UE să negocieze prețuri mai bune, notează Agenția de presă Bloomberg. "În următoarele 1-2 săptămâni 

se va discuta la nivel european un contract comun privind aprovizionarea cu gaze pentru întreaga UE. Ne așteptăm 

ca acest mecanism să funcționeze în vară", îl citează BNR pe oficialul bulgar, potrivit interviului. În momentul de 

față, Bulgaria primește gaze în baza unui contract pe zece ani semnat între Gazprom Export LLC și Bulgargaz 

EAD privind furnizarea de gaze în valoare de până la 2,9 miliarde de metri cubi de gaze pe an pentru perioada 1 

ianuarie 2013 - 31 decembrie 2022. Pachetul de măsuri al Comisiei Europene pentru reducerea dependenței de 

gazul rusesc prevede de a nu reînnoi contractele semnate cu Gazprom, care expiră. (www.interfax.ru  - 20 martie) 

/vdraguta/atataru 

ROSBALT: Relațiile comerciale dintre Rusia și China s-au deteriorat, după începerea operațiunii 

speciale ruse în Ucraina (Bloomberg) 

RADOR (20 martie) - Relațiile comerciale dintre Rusia și China s-au deteriorat, după începerea operațiunii 

militare speciale ruse în Ucraina, potrivit Agenției de presă Bloomberg. ''Pentru orice firmă chineză, care are 

operațiuni importante în străinătate, accesul continuu la sistemul financiar american este mult mai valoros decât 

orice tranzacție pe care le-ar putea face cu Rusia, deși unele firme mai mici ar putea fi dispuse să-și asume riscul'', 

a precizat compania de consultanță Capital Economics, într-un comunicat. Se menționează că principalele domenii 

comerciale în care există un declin sunt cele care se ocupă de exportul de țiței, gaze naturale și cărbune din Rusia. 

Exporturile de paladiu către China pot fi, de asemenea, în pericol, anunță Bloomberg. (www.rosbalt.ru  - 20 martie) 

/vdraguta/atataru 



1237 

 

XXVIII.4 Perspectiva socială 

TASS: Nancy Faeser, ministrul german de interne, a anunțat că Germania va spori măsurile de 

protecție a refugiaților ucraineni 

RADOR (20 martie) - Nancy Faeser, ministrul german de interne, a anunțat că Germania va crește măsurile 

de pază și securitate asigurate pentru refugiații ucraineni împotriva traficanților de persoane. Nancy Feaser a mai 

anunțat că Germania va crește prezența polițiștilor în gări. Ministrul german de interne a dispus sporirea măsurilor 

de protecție în mod special pentru femeile și tinerele din Ucraina care sosesc în Germania, împotriva traficanților 

de persoane și proxeneți, în mod special. Se preconizează creșterea prezenței polițiștilor în gări. Ministrul german 

a făcut acest anunț într-un interviu publicat duminică de ziarul "Bild am Sonntag". 'Toți cei care vor încerca să 

profite de situația dificilă a refugiaților trebuie să știe că împotriva unor astfel de acțiuni vom reacționa cu toată 

severitatea legislației'', a subliniat ministrul. ''Asemenea crime sunt profund dezgustătoare'', a mai spus ministrul. 

Potrivit ministrului, oamenii legii, atât în uniformă, cât și în civil, sunt în gările feroviare desfășurând activitatea 

în regim sporit. Poliția Federală Germană a avertizat că, în ultimele două săptămâni, s-au înregistrat în mod 

constant cazuri când proxeneții și traficanții de persoane au făcut diverse oferte dubioase femeilor ucrainene, în 

principal în gara din Berlin. (Agenția de presă TASS - 20  martie) /vdraguta/atataru 

TASS: Cehia a eliberat peste 200 de mii de vize refugiaților din Ucraina, din 24 februarie și până 

în momentul de față, titrează mass-media 

RADOR (20 martie) - Cehia a eliberat peste 200 de mii de vize refugiaților din Ucraina, din 24 februarie și 

până în momentul de față, titrează mass-media locală. Potrivit Agenției ČTK, sâmbătă, au fost eliberate 5.427 de 

astfel de vize de autoritățile din Cehia. Din 24 februarie și până în momentul de față, autoritățile cehe au eliberat 

în total 200.852 de vize speciale refugiaților din Ucraina, permițându-le să obțină azil în republică, a relatat 

duminică Agenția de presă ČTK. Potrivit agenției, sâmbătă au fost eliberate 5.427 de astfel de vize. De asemenea, 

Agenția de presă ČTK anunță că refugiații au dreptul să obțină vize de rezidență în țări terțe, în special cei care 

sunt forțați să solicite azil în străinătate. În total, după cum a informat presa, în Cehia sunt aproximativ 300.000 de 

refugiați din Ucraina. Mulți dintre ei nu sunt, deocamdată, înregistrați oficial. Ei au găsit adăpost în principal la 

rude și prieteni care locuiesc în Republica Cehă. (Agenția de presă TASS - 20  martie) /vdraguta/dsirbu 

TASS: Persoane neidentificate au scos drapelul de pe clădirea Cancelariei Ambasadei Rusiei din 

orașul Tartu din Estonia 

RADOR (20 martie) - Misiunea diplomatică a Rusiei în Estonia a anunțat că ''vinovații vor fi trași la 

răspunderea binemeritată, iar drapelul de stat al Federației Ruse va fi readus la locul său. ''Indivizi necunoscuți au 

scos drapelul rus de pe clădirea Cancelariei Ambasadei Rusiei din orașul Tartu din Estonia, a anunțat duminică 

misiunea diplomatică rusă pe Twitter, într-un comunicat. Pe 19 martie s-a comis un alt act de vandalism, drapelul 

Rusiei a fost scos de pe clădirea Ambasadei din Tartu. Mizăm pe faptul că vinovații vor fi pedepsiți, iar drapelul 

Federației Ruse va fi readus la locul său'', anunță comunicatul. Misiunea diplomatică rusă a subliniat că ''această 

profanare a simbolului de stat ale Federației Ruse este rezultatul unei campanii antirusești neîngrădite dezlănțuite 

în Occident și, din păcate, reluată și de Estonia, precum și de atitudinea disprețuitoare a autorităților Estoniei, 

precum și ignorarea obligațiilor care le revin conform Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 

1961, asupra cărora ambasada a atras atenția în mod repetat". (Agenția de presă TASS - 20  martie) 

/vdraguta/dsirbu 

BBC: Rusia pretinde că a ucis zeci de "mercenari" într-un atac cu rachete în regiunea Jitomir 

RADOR (20 martie) - Ministerul rus al Apărării a declarat că a ucis zeci de "mercenari" într-un atac cu 

rachete asupra unui centru de antrenament din vestul Ucrainei, a informat agenția de presă RIA. Generalul-maior 

Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al ministerului, a declarat că peste 100 de soldați ucraineni și "mercenari 

străini" au fost uciși atunci când "rachete de înaltă precizie" au lovit o bază ucraineană de lângă Ovruch, în regiunea 

Jitomir. "Rachete de înaltă precizie au lovit centrul de pregătire pentru forțele de operațiuni speciale ale forțelor 



1238 

 

armate ucrainene, unde se aflau mercenari străini care au sosit în Ucraina", a spus Konașenkov. BBC nu poate 

verifica independent afirmația. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 20 martie, ora 11:00) /aboboc/atataru 

TASS: Militarii ruși au livrat peste 75 de tone de ajutor umanitar în Herson, Ucraina (Ministerul 

rus al Apărării) 

RADOR (20 martie) - Militarii ruși au livrat peste 75 de tone de ajutor umanitar în Herson, Ucraina, unde 

antreprenorii locali, din cauza lipsei de alimente, umflă semnificativ prețurile la produsele esențiale, a anunțat 

purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, în cadrul unei conferințe de presă. (Agenția de presă TASS - 

20  martie) /vdraguta/atataru 

BBC: Primarul orașului ucrainean Mariupol a acuzat armata rusă că a transferat forțat mii de 

localnici în Rusia 

RADOR (20 martie) - Primarul orașului ucrainean Mariupol, Vadim Boicenko, a acuzat armata rusă că a 

transferat forțat mii de localnici în Rusia, pe fondul continuării luptelor pentru obținerea controlului orașului. 

Aproximativ 300.000 de civili sunt blocați in interiorul orașului-port, ținta bombardamentelor ruse. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 20 martie, ora 1:02) /cstoica/denisse 

BBC: 98% din Mariupol a fost distrus (parlamentar ucrainean) 

RADOR (20 martie) - Primarul orașului-port ucrainean aflat sub asediu Mariupol a acuzat armata rusă că a 

transferat forțat mii de localnici în Rusia, pe fondul continuării luptelor pentru obținerea controlului orașului. 

Vadim Boikenko a făcut comentariile pe aplicația de mesagerie Telegram. Primarul a afirmat că numeroase 

persoane au fost duse în orașe izolate din Rusia. Viceprimarul a făcut afirmații similare, dar el a spus de asemenea 

că persoanelor mutate în Rusia le-au fost luate pașapoartele. BBC nu a putut verifica independent informațiile, dar 

"The New York Times" a discutat cu locuitori ai orașului Mariupol care au reușit să fugă, iar aceștia au povestit 

lucruri asemănătoare. O instituție a apărării naționale din Rusia a făcut o declarație legată de faptul că mii de 

persoane au cerut să fie duse în Rusia și că acest lucru a fost realizat. Aproximativ 300.000 de persoane sunt încă 

blocate în Mariupol, oraș distrus în mare parte de bombardamentele rusești. Iaroslav Zelesniak este parlamentar, 

iar familia lui este din Mariupol. "În fiecare minut mor oameni din Mariupol. Au distrus până în acest moment 

98% din Mariupol. Arată ca în Siria. (...) Și încă nu există ajutoare umanitare în Mariupol. Nu există autobuze de 

evacuare și nicio cale de evacuare. Nu există ajutor", a afirmat el. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 20 martie, ora 

4:00) /aionita/denisse 

RBC: Cea de-a 25-a zi de război în Ucraina 

RADOR (20 martie) - Pentru a 25-a zi, Ucraina luptă și se apără, rezistând în fața ocupanților ruși, care 

bombardează orașele și localitățile ucrainene și au ucis un număr mare de civili, distrugând infrastructura țării. În 

aceste 25 de zile de război, forțele ruse au ucis mai mulți civili față de militarii ucraineni care au murit în luptele 

duse împotriva inamicului. Forțele Armate ale Ucrainei, forțele de interne, apărarea antiteroristă, voluntarii și 

locuitorii, civilii Ucrainei opun o rezistență acerbă în fața inamicului rus și de cele mai multe ori recurg la 

contraatac. Forțele inamice ruse nu au reușit să avanseze mult în interiorul țării. Ocupanții nu au reușit să ocupe 

capitala Ucrainei, Kiev. De asemenea, nu au reușit să intre în orașele Kiev, Harkiv, Sumi, Mikolaiv, Cernihiv, 

Mariupol și multe alte orașe. Suburbiile capitalei Kiev sunt cele mai afectate de lupte, din cauza invaziei și a 

barbariei invadatorilor, dar forțele armate ucrainene nu cedează în fața trupelor ruse. (www.rbc.ua - 20 martie) 

/vdraguta/denisse 

BBC: 1.500 de instituții media care răspândesc propaganda rusă au fost blocate în Ucraina 

RADOR (20 martie) - Aproximativ 1.500 de instituții media care răspândesc propaganda rusă au fost blocate 

în Ucraina de la începutul invaziei ruse, a anunțat agenția de presă Interfax-Ucraina. Aceasta a citat Poliția 

Națională: „Am reușit să blocăm în total 1.500 de canale media ale agresorului. Canalele blocate au avut o audiență 

estimată la 15 milioane de oameni. În plus, au fost eliminate 3.178 de publicații care justifică crime de război și 

moartea civililor ucraineni”. Poliția a adăugat că magazinele și publicațiile au fost blocate în urma plângerilor 



1239 

 

depuse de utilizatorii web ucraineni pe canalele Telegram înființate de poliția cibernetică ucraineană, 

StopRussiaChannel și StopDrugsBot. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 20 martie, ora 7:00) /aboboc/avladucu 

RBC: 71 de copii au fost evacuați dintr-un orfelinat din Sumi, din Ucraina 

RADOR (20 martie) - 71 de copii au fost evacuați dintr-un orfelinat din orașul Sumi, din Ucraina. De 

aproape două săptămâni, micuții orfelinatului specializat Sumi au fost ascunși în adăposturi antiaeriene, după care 

au fost scoși din zona de război, iar acum au fost evacuați în altă țară, relatează RBC-Ucraina cu referire la 

declarația șefului Administrației Regionale de Stat Sumi, Dmitro Jivițki. El a mai subliniat că este vorba de copii 

care, din diverse motive, nu au părinți. În plus, majoritatea copiilor au nevoie de asistența permanentă medicală, a 

mai precizat el. "Sunt extrem de recunoscător pentru primirea cu multă grijă și atenție a copiilor noștri. Vă 

mulțumesc tuturor pentru că ați făcut ca acest lucru să devină posibil! Transportarea lor în siguranță, acordarea 

unui tratament și a unui adăpost departe de război", a mai spus Jivițki. Șeful Administrației Regionale de Stat Sumi 

a mai adăugat că, după război, copiii se vor întoarce în regiunea lor natală Sumi. Amintim că, sâmbătă, 19 martie, 

în regiunea Kiev, a continuat evacuarea oamenilor din zonele periculoase ale regiunii. Peste trei mii de persoane 

au fost scoase din Brovari și Bucea. Pe 19 martie, aproximativ 700 de persoane au fost evacuate din regiunea 

Luhansk, inclusiv răniții și toți cei care nu se pot deplasa în mod independent. (www.rbc.ua - 20 martie) 

/vdraguta/asalar 

RBC: 115 copii ucraineni au murit de la începutul invaziei ruse 

RADOR (20 martie) - Procuratura Generală a Ucrainei a transmis că 115 copii ucraineni au murit de la 

începutul invaziei ruse, iar alți peste 140 au fost răniți. Cele mai multe cazuri de copii uciși sau răniți în război au 

fost înregistrate în regiunile Kiev (58), Harkiv (36), Donețk (29), Cernihiv (30), Mikolaiv (22), Jitomir (15), Sumi 

(14) și Herson (14). Sâmbătă, în orașul Rubijne din regiunea Lugansk, o clădire rezidențială a fost distrusă în urma 

atacurilor lansate de ruși. Doi copii au fost scoși de sub dărâmături, însă nu au putut fi salvați. În același oraș, un 

alt copil și mama sa au fost găsiți sub dărâmături. Medicii au constatat decesul femeii, dar copilul a fost salvat. 

Tot pe 19 martie, un bărbat și un băiat de nouă ani au fost uciși în urma bombardării clădirilor rezidențiale din 

Harkiv. (www.rbc.ua - 20 martie) /sdan/asalar 

RBC: În apropiere de Zaporijjie, invadatorii ruși au oprit autobuzele care urmau să evacueze 

locuitorii din Mariupol 

RADOR (20 martie) - În apropiere de Zaporijjie, invadatorii ruși au oprit sâmbătă autobuzele care urmau 

evacueze locuitorii din Mariupol. Sâmbătă, 19 martie, o coloană de autobuze a plecat din Zaporijjie spre Berdiansk 

pentru a evacua locuitorii din Mariupol, dar invadatorii ruși au decis să împiedice evacuarea lor și au oprit 

autobuzele la trei kilometri de oraș, relatează RBC-Ucraina, cu referire la declarația Consiliului Local Berdiansk. 

Coloana de autobuze a fost oprită la rondul de la intrarea în localitatea Azovske, comunitatea teritorială Berdiansk. 

"Convoiul nu are voie să intre în oraș, iar șoferii care au plecat din Zaporijjie, la ora 11:00, nu au avut voie să 

rămână peste noapte în autocare. În acest context, toate planurile de evacuare anunțate anterior rămân incerte", se 

mai precizează în comunicatul consiliului. Șeful Administrației Regionale de Stat Luhansk, Serhi Haidai, a anunțat 

că invadatorii ruși au anunțat că ucrainenii vor fi evacuați în Luhansk. Potrivit acestuia, 350 de persoane au fost 

deja evacuate din Severodonețk, Rubijne și Lisiceansk. Un convoi format din șapte autobuze a evacuat localnicii 

din Bucea, regiunea Kiev. Au fost evacuate în jur de 200 de persoane, cărora li s-a acordat primul ajutor, au primit 

mâncare și au fost transportați la Kiev. (www.rbc.ua - 20 martie) /vdraguta/asalar 

RBC: Cinci civili, printre care și un copil, au fost uciși de ruși într-un atac lansat la Harkiv 

RADOR (20 martie) - Trupele de ocupație ruse au atacat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un cartier 

din orașul ucrainean Harkiv, omorând cinci civili, inclusiv un copil. "În cartierul Industrial al orașului Harkiv, în 

noaptea de 19 spre 20 februarie, cinci civili au fost uciși în bombardamente. Printre morți se află un băiat de doar 

nouă ani" - a precizat adjunctul șefului poliției din regiunea Harkiv, Viaceslav Markov. (www.rbc.ua - 20 martie) 

/sdan/avladucu 
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RBC: Atac al armatei ruse asupra unei școli din Mariupol în care se adăposteau aproximativ 400 

de oameni 

RADOR (20 martie) - Trupele de ocupație ruse au atacat un alt adăpost din Mariupol, de data aceasta, 

aruncând bombe asupra unei școli din Mariupol, unde se ascundeau aproximativ 400 de oameni - scrie, duminică, 

agenția RBC. "Ieri (sâmbătă, n.r.), ocupanții ruși au aruncat bombe asupra Școlii de Artă Nr. 12 din cartierul 

Livoberejni al Mariupolului, unde se ascundeau aproximativ 400 de locuitori - femei, copii și bătrâni" - a transmis 

Consiliul Local Mariupol. Clădirea a fost distrusă, iar civilii sunt încă sub dărâmături. Deocamdată, nu există 

informații despre numărul victimelor acestui nou atac al rușilor. Amintim că, pe 16 martie, la Mariupol, invadatorii 

ruși au aruncat o bombă asupra Teatrului Dramatic, în al cărui subsol se adăposteau sute de copii și femei. Ulterior, 

autoritățile au anunțat că buncărul aerian a rezistat atacului. (www.rbc.ua - 20 martie) /sdan/asalar 

BBC: Primarul Mariupolului susține că mii de rezidenți ai orașului au fost deportați în Rusia 

RADOR (20 martie) - Președintele Volodimir Zelenski a spus despre asediul orașului-port Mariupol că este 

"un act de teroare ca va fi ținut minte în secolele viitoare". Aproximativ 300.000 de civili sunt blocați în oraș, care 

a fost distrus de bombardamentele rusești. Primarul Mariupolului, Vadim Boicenko, a declarat că mii de rezidenți 

au fost deportați forțat în Rusia. BBC nu poate verifica independent informația. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 

20 martie, ora 10:00) /aboboc/asalar 

UNIAN: Ofițer superior rus, lichidat de trupele ucrainene 

RADOR (20 martie) - Armata ucraineană anunță că a ucis un colonel rus, care fusese adjunct al șefului unor 

trupe de geniu din districtul militar Vest al Federației Ruse. Potrivit șefului administrației militare din regiunea 

Harkiv, Oleh Sinihubov, ofițerul superior rus a fost lichidat lângă orașul Izium, regiunea Harkiv. Acesta a 

menționat că invadatorii au încercat să străpungă apărarea Forțelor Armate ale Ucrainei, dar fără rezultat. 

"Ocupanții au lansat 38 de atacuri, în zonele Saltivka, Țirkuni, asupra Fabricii de Tractoare din Harkiv și în 

Derhaci. Datorită Forțelor Armate ale Ucrainei, rușii și-au redus semnificativ prezența aeriană deasupra 

Harkivului. Dimineața (20 martie), armata ucraineană a zădărnicit o tentativă a grupurilor ruse de sabotaj și 

recunoaștere de a intra în oraș. Acestea au deschis focul, dar luptătorii ucraineni i-au învins pe invadatori" - a 

raportat Sinehubov. (www.unian.net - 20 martie) /sdan/lbadiu 

RBC: Peste 90% dintre ucraineni cred în victoria țării lor împotriva Rusiei 

RADOR (20 martie) - Un sondaj realizat de grupul Rating în rândul ucrainenilor arată că 93% dintre 

respondenți cred că Ucraina va putea respinge în continuare atacurile din partea Federației Ruse. Încrederea în 

victoria Ucrainei împotriva Rusiei predomină în toate regiunile țării. Jumătate (47%) dintre cei chestionați speră 

că Ucraina va putea câștiga războiul cu Rusia în următoarele câteva săptămâni. Un sfert (23%) consideră că 

războiul va dura câteva luni. Doar 12% spun că războiul se va termina în șase luni sau un an sau chiar mai târziu. 

Practic, aproape nu există respondenți care să nu creadă deloc în victoria țării lor în războiul cu Rusia. Alți 17% 

au declarat că nu știu să răspundă la întrebare. (www.rbc.ua - 20 martie) /sdan/lbadiu 

RBC: Explozii și focuri de armă raportate la Odesa 

RADOR (20 martie) - La Odesa s-au auzit focuri de armă și explozii, în dimineața de 20 martie - scrie RBC. 

Potrivit presei locale, este posibil ca exploziile să fi fost generate de activitatea sistemelor de apărare aeriană ale 

Ucrainei. Purtorul de cuvânt al administrației militare din Odesa, Serhi Bratciuk, de asemenea, a raportat că a fost 

activată apărarea aeriană a orașului. Acesta a promis că va oferi mai multe detalii în cursul zilei. Portalul odesa-

life.od.ua scrie că ținta sistemului ucrainean de apărare aeriană putea fi o dronă rusească de recunoaștere. 

(www.rbc.ua - 20 martie) /sdan/lbadiu 
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UKRAINSKA PRAVDA: 74% dintre ucraineni pledează pentru negocieri directe între Zelenski și 

Putin 

RADOR (20 martie) - Un sondaj de opinie realizat în Ucraina de grupul Rating arată că 74% dintre 

respondenții susțin desfășurarea unor negocieri directe pentru încheierea războiului între președintele ucrainean, 

Volodimir Zelenski, și omologul rus al acestuia, Vladimir Putin. 15% dintre cei chestionați se opun unor negocieri 

directe între liderul ucrainean și președintele statului agresor. (www.pravda.com.ua - 20 martie) /sdan/atataru 

KORRESPONDENT: Ucraina va organiza șapte culoare umanitare în trei regiuni ale țării 

RADOR (20 martie) - Vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk a anunțat că, pentru data de 20 martie, au 

fost convenite șapte culoare umanitare în regiunile Donețk, Kiev și Harkiv. "Regiunea Donețk - din Mariupol, 

oamenii vor pleca în Zaporijjia. Un transport către Berdiansk și Zaporijjia este organizat și pentru locuitorii din 

Mariupol care vor ajunge astăzi (duminică, n.r.) la Manguș" - a precizat Vereșciuk. De asemenea, potrivit acesteia, 

evacuarea în regiunile Kiev și Harkiv va avea loc în următoarele zone: din satul Bobrik la Brovari, din satul 

Tarasovka la Brovari și din orașul Borodianka în orașul Bila Țerkva. În plus, ajutoare umanitare vor fi trimise de 

la Harkiv la Volceansk și în satele Rohan și Nova Rohan. (www.korrespondent.net - 20 martie) /sdan/atataru 

TASS: Refugiații din Ucraina, care sunt primiți de Australia vor primi o viză de trei ani, asigurare 

de sănătate și permis de muncă 

RADOR (20 martie) - Refugiații din Ucraina care sunt primiți de Australia vor primi o viză de trei ani, care 

le va permite să obțină asigurare de sănătate din partea statului și permise de muncă, a anunțat ministrul afacerilor 

externe al țării, Marise Payne. "Vom oferi o viză umanitară temporară ucrainenilor sosiți în Australia. Ea va fi 

valabilă trei ani și le va permite oamenilor să lucreze, să studieze și să acceseze programul Medicare", a spus 

Marise Payne, într-un comunicat publicat pe site-ul Ministerului de Externe al țării. (Agenția de presă TASS - 20  

martie) /vdraguta/atataru 

INTERFAX: Autoritățile ucrainene au anunțat că pe 20 martie vor fi create șapte "coridoare 

verzi" pentru a evacua civilii 

RADOR (20 martie) - Șapte coridoare umanitare pentru evacuarea civililor și livrarea de ajutor umanitar s-

a convenit a fi create duminică în Ucraina, acestea urmând să funcționeze în regiunile Kiev și Harkiv, precum și 

la Mariupol, la Zaporijjie, a anunțat viceprim-ministrul Ucrainei, Irina Vereșciuk. "Astăzi am convenit să 

deschidem șapte coridoare umanitare în regiunea Donețk - de la Mariupol la Zaporijjie. Autobuzele pentru 

locuitorii din Mariupol vor aștepta în piața din fața complexului sportiv al orașului Berdiansk, de la ora 9:30. 

Plecarea spre Zaporijjie este programată pentru ora 11:00, pentru toți cei care se deplasează pe traseul către 

Zaporijjie'', a declarat Vereșciuk, într-un mesaj video publicat pe canalul Telegram al Președinției. De asemenea, 

potrivit acesteia, transportul către Berdiansk și Zaporijjie este organizat pentru locuitorii din Mariupol, care vor 

merge pe jos până în Manhuș, regiunea Donețk, la vest de Mariupol. În regiunea Kiev coridoarele umanitare vor 

funcționa în Bobrik și Tarasivka până în orașul Brovari, de unde vor pleca autobuze care evacuează civilii. Din 

orașul Borodianka, un 'culoar verde' va funcționa până la orașul Bila Țerkva. ''În regiunea Harkiv transporturile 

umanitare vor fi trimise de la Harkiv către Vovcinsk și Rohan și Nova Rohan'', a spus Vereșciuk, precizând că 

transporturile umanitare constau în alimente și medicamente. (www.interfax.ru  - 20 martie) /vdraguta/atataru 

RBC: Aproape 90% dintre ucraineni sunt împotriva unui armistițiu cu Rusia fără retragerea 

trupelor acesteia din Ucraina 

RADOR (20 martie) - Semnarea unui armistițiu temporar cu Rusia fără retragerea trupelor sale de pe 

teritoriul Ucrainei, potrivit majorității ucrainenilor, este inacceptabilă - arată un sondaj realizat de Rating. 89% 

dintre respondenți nu sunt de acord cu încheierea unui astfel de acord. De asemenea, desfășurarea unor negocieri 

directe privind încheierea războiului între președintele Ucrainei și cel al Rusiei, Volodimir Zelenski și Vladimir 

Putin, este susținută de 74% dintre ucraineni, în timp ce 15% au declarat că se pronunță împotrivă. (www.rbc.ua - 

20 martie) /sdan/atataru 
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BBC: Forțele ruse din Ucraina susțin că au atacat o tabără din apropiere de Ovruh și un depozit 

de carburanți din regiunea Mikolaiv 

RADOR (20 martie) - Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele ruse au lovit o tabără ucraineană de 

antrenament din apropierea frontierei cu Belarus. Conform comunicatului, atacul cu rachete care a avut loc în 

apropierea orașului Ovruh a ucis foarte mulți soldați ucraineni și luptători străini. Totodată, forțele armate ruse au 

anunțat că au lansat din nou rachete hipersonice, de data aceasta împotriva unui depozit de carburanți din regiunea 

Mikolaiv, în sudul Ucrainei. Niciuna dintre afirmații nu a putut fi verificată din surse independente. Sâmbătă, rușii 

au declarat că au folosit rachete hipersonice în cursul unui atac din vestul Ucrainei. (BBC SERVICIUL MONDIAL 

- 20 martie, ora 15:02) /opopescu/dsirbu 

BBC: Aproape 10 milioane de ucraineni au fost nevoiți să își părăsească locuințele din cauza 

războiului 

RADOR (20 martie) - Înaltul Comisar ONU pentru Refugiați a declarat că 10 milioane de ucraineni au fost 

forțați să și părăsească locuințele din cauza războiului. În cele trei săptămâni de la declanșarea invaziei rusești, 

aproape 3,5 milioane de oameni au fost nevoiți să își părăsească țara, în timp ce ceilalți s-au refugiat în alte zone 

din Ucraina. Cele 10 milioane de persoane la care se referă ONU reprezintă aproape un sfert din populația țării. 

(BBC SERVCIUL MONDIAL - 20 martie, ora 15:03) /opopescu/dsirbu 

RBC: Invadatorii ruși au torturat cel puțin 12 locuitori din orașul Enerhodar, în ultimele două zile 

RADOR (20 martie) - Invadatorii ruși au torturat cel puțin 12 locuitori din orașul Enerhodar, din Ucraina, 

în ultimele două zile. În orașul Enerhodar, din regiunea Zaporijjie, invadatorii ruși au început represiunile 

împotriva locuitorilor pașnici ai orașului, relatează RBC-Ucraina, cu referire la Enerhoatom. Potrivit unor 

informații preliminare, cel puțin 12 patrioți locali au fost supuși torturii de către ruși, în ultimele două zile. Din 

câte se știe, aceste persoane demascau acțiunile rușilor, luptând activ împotriva invadatorilor pe rețelele de 

socializare. "Rușii au dus cu forța aceste persoane în pădure, le-au batjocorit, le-au umilit și au încercat "să le 

convingă la modul insistent'' să treacă de partea inamicului. Nimeni nu s-a predat! Victoria va fi de partea noastră!", 

se specifică într-un comunicat remis de Enerhoatom. Trupele ruse au distrus podul care făcea legătură între 

Zaporijjie și Enerhodar. La Enerhodar au fost aduse ajutoare umanitare de către Crucea Roșie. (www.rbc.ua - 20 

martie) /vdraguta/dsirbu 

RBC: Ocupanții ruși pun la cale capturarea unui convoi umanitar la periferia orașului Harkiv 

(Irina Vereșciuk) 

RADOR (20 martie) - Ocupanții ruși pun la care sechestrarea unui convoi umanitar la periferia orașului 

Harkiv. "Invadatorii ruși pregătesc o provocare pe traseul coridorului umanitar aprobat anterior, de la Harkiv la 

Malaia Rohan. Trupele inamice vor să captureze coloana și să mineze calea'', relatează RBC-Ucraina, care îl 

citează pe viceprim-ministrul ucrainean și ministru al reintegrării, Irina Vereșciuk. ''Potrivit informațiilor 

serviciilor secrete, de-a lungul traseului coridorului umanitar convenit, Harkiv-Malaia Rohan, în teritoriul 

temporar necontrolat, există semne că rușii se pregătesc să captureze un convoi umanitar și să amplaseze mine pe 

acest traseu'', a mai spus Vereșciuk. Amintim că duminică au fost stabilite să funcționeze șapte coridoare umanitare 

în Ucraina. În mod special, ajutoarele umanitare ar trebui trimise de la Harkiv către Rohan și Malaia Rohan. 

(www.rbc.ua - 20 martie) /vdraguta/dsirbu 

RBC: Forțele Armate Ucrainene au distrus o altă coloană de ocupanți ruși lângă Sumi 

RADOR (20 martie) - O altă coloană de tancuri și mașini blindate, aparținând invadatorilor ruși, a fost 

distrusă lângă orașul Sumi. Apărătorii ucraineni au distrus mai multe camioane militare rusești, o mașină blindată 

Tigr și alte echipamente, relatează RBC-Ucraina, cu referire la Comandamentul Operațional Nord. Forțele Armate 

ale Ucrainei au distrus o altă coloană de invadatori ruși în apropiere de Sumi (facebook.com/commander.nord). 

Vă reamintim că ieri, lângă Trostianeț, Forțele Armate ale Ucrainei au distrus o coloană uriașă, aparținând trupelor 
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rusești, iar majoritatea vehiculelor au fost incendiate, unele însă au fost luate ca trofee. Războiul dus de Rusia 

împotriva Ucrainei continuă pentru a 25-a zi. (www.rbc.ua - 20 martie) /vdraguta/dsirbu 

RBC: Zece milioane de ucraineni și-au părăsit casele, din cauza războiului dus de Rusiei împotriva 

Ucrainei, potrivit ONU 

RADOR (20 martie) - Zece milioane de ucraineni și-au părăsit casele, din cauza războiului dus de Rusia 

împotriva Ucrainei - anunță ONU. Ucrainenii își părăsesc casele din cauza războiului devastator declanșat de Rusia 

împotriva Ucrainei. Numărul acestora a ajuns deja la zece milioane, relatează RBC-Ucraina, care citează declarația 

Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi, făcută pe Twitter. ''Războiul din Ucraina este atât de 

devastator, încât zece milioane de persoane au fugit fie în interiorul țării, fie ca refugiați în străinătate'', a  mai scris 

el pe Twitter. RBC-Ucraina a creat o selecție de link-uri utile pentru ucrainenii aflați în străinătate, unde aceștia 

pot afla date despre un loc de muncă, despre găsirea unei locuințe și acordarea de asistență. Amintim că războiul 

dintre Rusia și Ucraina continuă pentru a 25-a zi. (www.rbc.ua - 20 martie) /vdraguta/dsirbu 

UKRINFORM: Lupte de stradă la Mariupol, unde armata ucraineană apără orașul de invadatorii 

ruși 

RADOR (20 martie) - Luptele de stradă continuă în Mariupol, militarii ucraineni apărând orașul de trupele 

invadatoare ruse - a transmis Ministerul de Interne de la Kiev, într-un mesaj postat pe Facebook duminică seară. 

"Apărătorii ucraineni continuă să apere Mariupolul. Luptele de gherilă continuă. Militarii unui detașament separat 

de forțe speciale al Gărzii Naționale a Ucrainei distrug cu succes echipamentul și soldații inamicului" - se arată în 

mesaj. 

Numai în ultima zi, armata ucraineană a ucis la Mariupol 50 de invadatori ruși și a distrus două tancuri, 

două vehicule blindate de transport de trupe, un vehicul blindat ușor multirol și mai multe camioane. 

(www.ukrinform.ua - 20 martie) /sdan/cvanatoru 

UKRAINSKA PRAVDA: Regiunea Jitomir: Clădiri avariate și persoane rănite în urma unor 

atacuri aeriene rusești 

RADOR (20 martie) - 13 clădiri au fost avariate, duminică, în urma atacurilor aeriene lansate de trupele ruse 

în raionul Korosten, din regiunea ucraineană Jitomir. Potrivit autorităților, trei persoane au fost rănite în atacurile 

respective. "Pe 20 martie, în regiunea Jitomir, în urma unui atac aerian asupra localităților din raionul Korosten, 

13 clădiri au fost avariate, iar trei persoane au fost rănite. În urma bombardamentelor, au izbucnit incendii, însă 

acestea au fost stinse ulterior" - a transmis Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. 

(www.pravda.com.ua - 20 martie) /sdan/lalexandrescu 

BBC: Luptele continuă cu aceeași intensitate, în orașul ucrainean Mariupol 

RADOR (20 martie) - În orașul sudic ucrainean, asediat de câteva săptămâni de forțele ruse, luptele continuă 

cu aceeași intensitate. Guvernatorul regiunii, Pavlo Kirilenko, afirmă că bombardamentele și focurile de armă ale 

armatei ruse sunt constante. "Continuă să ne atace. Bombardamentele, raidurile aeriene și împușcăturile sunt 

constante în acest oraș. Acum au loc lupte, focuri de armă chiar în oraș. Astăzi am primit informația ca unele 

persoane au fost implicate în sprijinirea evacuării unor oameni vizați de focuri de armă. Printre ei există victime, 

din nefericire", a declarat guvernatorul. Se presupune că sute de persoane sunt blocate în adăposturi din subsolul 

unor clădiri distruse din Mariupol, inclusiv un teatru care a fost bombardat miercuri și o școală de arte. Comisarul 

ucrainean pentru drepturile omului a declarat că oameni care reușesc să iasă din oraș mor din cauza înfometării. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 20 martie, ora 21:00) /mbrotacel/cpodea 

TASS: Rusia va deschide la 21 martie coridoare umanitare dinspre Mariupol pe direcțiile est și 

vest 

RADOR (20 martie) - Luni, de la ora 10:00, ora Moscovei, pe direcțiile est și vest vor fi deschise coridoare 

umanitare de la Mariupol, a anunțat șeful Centrului național de management al apărării din Rusia, general-colonel 
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Mihail Mizințev. Acesta a subliniat că, potrivit Forțelor Armate ale Rusiei, "până la 130.000 de civili și 184 de 

cetățeni străini din șase țări sunt, în prezent, ținuți ostatici în oraș". "Având în vedere cele de mai sus, pentru 

salvarea vieților omenești și pentru păstrarea infrastructurii orașului Mariupol, ghidându-se exclusiv de principii 

umane, precum și pe baza analizei conținutului convorbirilor interceptate doar astăzi între neonaziști disperați, 

care și-au dat seama de situația fără scăpare pentru ei și de inutilitatea unei rezistențe ulterioare, Federația Rusă va 

deschide, luni, 21 martie, la ora 10:00, ora Moscovei, coridoare umanitare de la Mariupol spre est și, de comun 

acord cu partea ucraineană, spre vest" - a subliniat Mizințev. (www.tass.ru - 20 martie) /ssirbu/gpodea 

REUTERS: Aproape 7.300 de persoane au fost evacuate duminică din orașe ucrainene, prin 

coridoare umanitare (Irina Vereșciuk) 

RADOR (20 martie) - Vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk a declarat că 7.295 de persoane au fost 

evacuate în total, duminică, prin coridoare umanitare, din orașele ucrainene, în condițiile în care au fost funcționale 

patru din șapte rute programate. Dintre acestea, 3.985 de persoane au fost evacuate din orașul Mariupol, aflat sub 

asediu, către Zaporijjia. Guvernul ucrainean intenționează să trimită aproape 50 de autobuze în Mariupol, luni, 

pentru noi evacuări, a precizat Vereșciuk. (REUTERS - 20 martie, ora 22:42) /mbrotacel/gpodea 

BBC: Criza refugiaților din Ucraina este de o viteză și amploare fără precedent în ultimele decenii 

(UNHCR) 

RADOR (20 martie) - Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) afirmă că zece 

milioane de ucraineni au fost nevoiți să își părăsească locuințele, din cauza războiului, iar viteza și amploarea 

strămutării sunt "fără precedent" în ultimele decenii. O parte dintre refugiați au părăsit țara, iar alții au fost 

adăpostiți în alte zone ale Ucrainei. Invazia Rusiei și cele trei săptămâni și jumătate de război de la începerea 

acesteia au strămutat aproximativ un sfert din populația Ucrainei. Aproape 3,5 milioane de ucraineni - majoritatea 

femei și copii - s-au refugiat peste hotare, îndreptându-se, în număr covârșitor, către vest, în țări precum Polonia, 

România și Republica Moldova. Însă un număr aproape de două ori mai mare de ucraineni au fost strămutați intern, 

părăsind zonele de conflict către părți comparativ mai sigure, din Ucraina. ONU avertizează că situația s-ar putea 

deteriora și mai mult, în condițiile în care 13 milioane de oameni din zonele afectate cel mai grav de lupte au 

nevoie de protecție și de asistență umanitară. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 20 martie, ora 22:00) 

/mbrotacel/schelaru 

BBC: Corespondență din Vama Siret, la frontiera României cu Ucraina 

RADOR (20 martie) - Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) afirmă că zece 

milioane de ucraineni au fost nevoiți să își părăsească locuințele, din cauza războiului, iar viteza și amploarea 

strămutării sunt "fără precedent" în ultimele decenii. O parte dintre refugiați au părăsit țara, iar alții au fost 

adăpostiți în alte zone ale Ucrainei. Aproape 3,5 milioane de ucraineni - majoritatea femei și copii - s-au refugiat 

peste hotare, îndreptându-se, în număr covârșitor, către vest, în țări precum Polonia, România și Republica 

Moldova. Corespondentul BBC, Nick Thorpe, și-a petrecut ziua în orașul românesc de frontieră Siret, unde 

refugiații și livrările de ajutoare trec granița din direcții opuse. Siret se află pe principala șosea dintre sud-vestul 

Ucrainei și România, fiind transformat într-un "gât de sticlă" pentru refugiații care fug din calea conflictului. Însă, 

pe fondul aparentei încetiniri a ofensivei ruse, numărul persoanelor nou-ajunse la frontieră a scăzut, în ultimele 

zile. Organizațiile umanitare profită de această pauză în lupte, pentru a trimite bunuri în Ucraina. În coada lungă 

de camioane se află și 15 ambulanțe furnizate de Italia. În vecinătate, în orașul Suceava, Uniunea Europeană a 

instalat un centru logistic, pentru a centraliza medicamentele și alte resurse umanitare ce urmează să ajungă în 

Ucraina. O mare parte a acestor ajutoare vor intra în Ucraina prin Vama Siret. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 

20 martie, ora 23:00) /mbrotacel/cpodea 

REUTERS: Mai multe explozii au avut loc în cartierul Podil, din Kiev 

RADOR (20 martie) - Primarul capitalei ucrainene Kiev a declarat că mai multe explozii au avut loc în 

cartierul Podil, fiind lovite locuințe rezidențiale și un centru comercial. (REUTERS - 20 martie, ora 23:36) 

/mbrotacel/cpodea 
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REUTERS: Mai multe locuințe și un centru comercial din Kiev, lovite de bombardamente, 

duminică seară (primarul Kliciko) 

RADOR (20 martie) - Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că bombardamentele au lovit mai multe 

locuințe rezidențiale și un district comercial din cartierul Podil, duminică seara târziu. "Mai multe explozii în 

cartierul Podil din capitală", a scris Kliciko pe canalul său de Telegram, adăugând: "Potrivit informațiilor pe care 

le avem în acest moment, mai multe case și unul dintre centrele comerciale au fost lovite. Echipele de salvare, 

medici și poliția sunt deja la fața locului." Reuters nu a putut confirma independent, deocamdată, relatările din 

teren. (REUTERS - 20 martie, ora 23:48) /mbrotacel/cpodea 

RBC: Solidaritate cu Ucraina, marșuri ale mamelor pentru protecția copiilor ucraineni în mai 

multe orașe din SUA 

RADOR (20 martie) - În mai multe orașe din Statele Unite au avut loc marșuri de solidaritate ale mamelor 

în sprijinul Ucrainei și a protecției copiilor ucraineni. Pe 20 martie, mamele din orașele SUA au organizat marșuri 

în sprijinul Ucrainei și copiilor ucraineni. Protestatarii au cerut închiderea spațiului aerian ucrainean și au solicitat 

ca toți copiii din Ucraina să fie protejați împotriva violenței și ororilor războiului, relatează RBC-Ucraina, cu 

referire la Sky News. La New York, protestatarii au ieșit în districtul Manhattan cu steaguri ucrainene și afișe, 

cerând închiderea spațiului aerian deasupra Ucrainei. Femeile purtau păpuși învelite în bandaje colorate cu roșu. 

În Atlanta, protestatarii au organizat un marș în Central Street. Potrivit unuia dintre protestatari, marșul are scopul 

de a atrage atenția asupra copiilor afectați de invazia rusă asupra Ucrainei. "Vrem să arătăm lumii întregi cine sunt 

ucigașii. Putin este un ucigaș!", a declarat Olga Gorman, una dintre participantele la marș, potrivit 46News. După 

cum notează ziarul, acțiunea de la Atlanta a început a doua zi, după ce 109 de cărucioare pentru copii, simbolizând 

copiii care au murit în urma atacului rusesc asupra Ucrainei, au fost lăsate goale în Piața din Lviv. Reamintim, 

potrivit Procuraturii Generale a Ucrainei pe 19 martie, ca urmare a agresiunii ruse împotriva Ucrainei, 112 copii 

au fost uciși și peste 140 au fost răniți. Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat în cea de-a 25-a zi - anunță RBC-

Ucraina. (www.rbc.ua - 20 martie) /vdraguta/asalar 

RRA: Aproape 10.700 de refugiați ucraineni au sosit în România în ultimele 24 de ore 

RADOR (20 martie) - Aproape 10.700 de refugiați ucraineni au sosit în România în ultimele 24 de ore. 

Potrivit Poliției de Frontieră, de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, numărul total al refugiaților din statul 

vecin se apropie de o jumătate de milion. Controlul la punctele de trecere este asigurat de polițiștii de frontieră 

care acționează în sistem integrat cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu. În prezent, 80.000 de ucraineni au 

rămas în România, dintre care 30.000 sunt copii. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 20 martie, ora 10:01) 

/asalar 

RRA: Localitatea sibiană Prod, casă pentru 28 de copii orfani din Kiev 

RADOR (20 martie) - Localitatea Prod din județul Sibiu a devenit casă pentru 28 de copii orfani din Kiev. 

Erau la ultimul centru de plasament evacuat din capitala Ucrainei și au plecat din oraș chiar în timpul asediului. 

Acum copiii, directoarea centrului și o educatoare au ajuns în localitatea sibiană, a scris pe Facebook președinte 

PNL Sibiu, Raluca Turcan. A fost împreună cu voluntari și au adus ajutoare și echipamente IT pentru ca cei 28 de 

copii ucraineni să poată avea acces la cursuri online. La Prod s-au refugiat și doi cetățeni americani stabiliți în 

Ucraina, acum îi ajută pe localnici cu traducerea. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 20 martie, ora 12:00) 

/eradu/atataru 

RRA: Acțiuni de sprijinire a refugiaților ucraineni, inițiate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților 

RADOR (20 martie) - Elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox ”Mitropolitul Dosoftei” din Suceava se 

implică, în aceste zile, în acțiunile de sprijinire a refugiaților ucraineni, acțiuni inițiate de Arhiepiscopia Sucevei 

și Rădăuților. Seminariștii din clasele a IX-a - a XII-a cunoscători de limba ucraineană sunt alături de cetățenii 

care au ajuns în România prin punctul de trecere a frontierei Siret, în gara Burdujeni din municipiul Suceava, dar 

și în centrele de refugiați. Ei oferă îndrumare în ceea ce înseamnă identificarea locurilor de cazare și transport, 
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informații privind călătoria pe teritoriul României, dar și apă, alimente, produse de igienă și de strictă necesitate. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 20 martie, ora 12:01) /lbadiu 

BBC: 500.000 de refugiați din Ucraina au trecut granița în România 

RADOR (20 martie) - Mai mult de jumătate de milion de refugiați din Ucraina au trecut granița în România. 

Numărul total estimat de refugiați este de 3,3 milioane. Vama Siret a devenit unul dintre principalele puncte de 

frontieră pentru cei care fug de război și pentru organizațiile umanitare care încearcă să livreze medicamente și 

alimente din România în Ucraina. Aproape jumătate din cei 3,3 milioane de refugiați sunt copii, conform 

estimărilor Agenției ONU pentru Refugiați. O mică parte dintre aceștia sunt neînsoțiți. La punctele de frontieră se 

fac eforturi pentru identificarea copiilor care călătoresc neînsoțiți și pentru a le asigura protecție pe termen lung de 

orice formă de abuz. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 20 martie, ora 12:00) /aboboc/atataru 

RRA: De la începutul agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei aproximativ 4.200 de cetățeni ai 

statului vecin au solicitat azil în România 

RADOR (20 martie) - De la începutul agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei aproximativ 4.200 de 

cetățeni ai statului vecin au solicitat azil în România. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, aceștia beneficiază 

de toate drepturile prevăzute de legislația națională. În ceea ce privește traficul prin punctele de trecere a frontierei, 

MAI menționează că, în ultimele 24 de ore, 10.700 de ucraineni au intrat în țara noastră. Între timp, gradul de 

ocupare a centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrări a ajuns la aproape 90%. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 20 martie, ora 13:05) /lbadiu 

RRA: Proteste la București sub sloganul ”Stop Putin, stop war!” 

RADOR (20 martie) - La București, români și ucraineni au protestat și astăzi sub sloganul ”stop Putin, stop 

war!”. Oamenii care s-au adunat inițial în Piața Universității au purtat steaguri ale Ucrainei și au afișat mesaje 

împotriva agresiunii pe care Rusia o desfășoară pe teritoriul țării vecine. Manifestanții au plecat apoi în marș pe 

traseul Piața Romană-Piața Victoriei-Ambasada Ucrainei-statuia Aviatorilor-Bulevardul Kiseleff-Ambasada 

Federației Ruse, în fața căreia protestatarii au cântat imnul Ucrainei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 20 

martie, ora 22:05) /gpodea 

TASS: Potrivit unui sondaj, peste 85% dintre japonezi au susținut sancțiunile împotriva Federației 

Ruse, din cauza Ucrainei 

RADOR (20 martie) - Decizia Guvernului japonez de a accepta refugiați ucraineni a fost evaluată pozitiv 

de 91,2% dintre respondenți. Cel puțin 85,6% dintre rezidenții japonezi susțin sancțiunile impuse Rusiei, din cauza 

situației din jurul Ucrainei și a operațiunii militare a Federației Ruse, arată datele anchetei sociologice publicate 

duminică de Agenția Kyodo. Decizia Guvernului japonez de a accepta refugiați ucraineni a fost evaluată pozitiv 

de 91,2% dintre respondenți. În același timp, pe fondul situației din Ucraina, 75,2% dintre respondenți și-au 

exprimat îngrijorarea față de faptul că Republica China ar putea folosi forța împotriva Taiwanului sau a insulelor 

Senkaku (Diaoyudao) din Marea Chinei de Est, disputate cu Japonia. Potrivit studiului, nivelul de sprijin pentru 

guvernul premierului Fumio Kishida a crescut cu 3,5 puncte procentuale, față de luna trecută, ajungând la 60,1%. 

Ponderea celor care nu susțin politica lui Kishida a scăzut cu 5,5 puncte procentuale, fiind la 21,9%. Sondajul a 

fost realizat pe 19 - 20 martie, la telefoanele mobile și fixe. Numărul de participanți nu este specificat. Japonia a 

impus anterior mai multe pachete de sancțiuni împotriva Federației Ruse, din cauza situației din jurul Ucrainei. În 

special, este vorba de restricții la export, care interzic furnizarea a 300 de articole de bunuri și tehnologii. În special, 

acestea includ semiconductori, echipamente pentru securitatea maritimă și aeriană, echipamente de 

telecomunicații, echipamente de comunicații, produse militare, inclusiv arme, software, echipamente de rafinare a 

petrolului. Astfel de restricții se aplică pentru 49 de companii și organizații din Federația Rusă, inclusiv JSC 

Rosoboroneksport, Rosteh, Serviciul Federal de Securitate și Serviciul de Informații Externe. În plus, Japonia a 

înghețat activele Otkritie Bank, Novikombank, Sovkombank, VTB, Rossia Bank, Promsviazbank și VEB RF. În 

plus, au fost impuse sancțiuni personale conducerii Federației Ruse, inclusiv împotriva președintelui Vladimir 

Putin, precum și unui număr de oameni de afaceri ruși. (Agenția de presă TASS - 20  martie). /vdraguta/dsirbu 
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REUTERS: Conform ONU, cel puțin 902 de civili au fost uciși în Ucraina de la începutul 

conflictului 

RADOR (20martie) - Cel puțin 902 civili au fost uciși și 1.459 au fost răniți în Ucraina până la miezul nopții, 

ora locală, pe 19 martie, a anunțat duminică Biroul ONU pentru drepturile omului (OHCHR). Majoritatea 

victimelor au fost ucise de arme explozive, cum ar fi obuzele de artilerie grea și rachetele trase de lansatoare 

multiple, precum și de atacuri aeriene, a transmis OHCHR. Bilanțul real este considerat a fi mult mai mare, 

deoarece OHCHR, care are o echipă mare de monitorizare în țară, nu a putut încă să primească sau să verifice 

rapoartele privind victimele din mai multe orașe grav afectate, inclusiv Mariupol. (REUTERS - 20 martie) 

/opopescu/dsirbu 

TASS: ONU anunță că peste 10 milioane de oameni au fugit din casele lor din Ucraina 

RADOR (20 martie) - Cel puțin 10 milioane de oameni și-au părăsit casele lor din Ucraina, devenind 

refugiați în străinătate sau persoane strămutate în interior, a declarat, duminică, pe contul său de Twitter, Înaltul 

Comisar al ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi. "Războiul din Ucraina este atât de devastator încât 10 milioane 

de oameni au fugit din acesta, devenind fie persoane strămutate în interior, fie refugiați în străinătate" - a declarat 

Grandi. Potrivit datelor statistice publicate pe site-ul Oficiului Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru 

Refugiați, conform situației la 19 martie, 3.389.044 de persoane au părăsit Ucraina. Totodată, 2.050.392 dintre ei 

au mers în Polonia, 527.247 - în România, 362.514 - în Republica Moldova și 305.518 - în Ungaria. 

(https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14127813) (www.tass.ru - 20 martie) /ssirbu/dsirbu 

XXVIII.5 Perspectiva de mediu 

TASS: Compania "Energoatom" a efectuat o rotație parțială de personal la centrala nucleară de 

la Cernobîl 

RADOR (20 martie) - Operatorul ucrainean al centralelor nucleare "Energoatom" a efectuat o rotație parțială 

a angajaților la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl, aflată sub controlul forțelor ruse. "La sfârșitul zilei de 

20 martie, a fost efectuată o rotație parțială de personal la centrala nucleară de la Cernobîl' - se afirmă în 

comunicatul publicat pe pagina de Facebook a companiei. Potrivit informațiilor companiei, 64 de persoane au 

părăsit obiectivul, din care 50 de persoane fiind personalul de schimb al CNE de la Cernobîl, nouă angajați ai 

Gărzii Naționale a Ucrainei, un angajat al Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei, precum și patru așa-numiți 

intruși, care au intrat ilegal în perimetrul zonei de excludere din jurul centralei nucleare. Se precizează că la centrală 

a ajuns un schimb de 46 de angajați. Centrala nucleară de la Cernobîl se află în prezent sub controlul Forțelor 

Armate Ruse. După cum a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, Rusia va 

continua să depună toate eforturile pentru a asigura siguranța centralei nucleare de la Cernobîl. (www.tass.ru - 20 

martie) /ssirbu/schelaru 

REUTERS: Primul schimb de tură la Cernobîl, de la preluarea complexului de către forțele ruse 

(AIEA) 

RADOR (20 martie) - Aproximativ jumătate din personalul care a lucrat centrala nucleară Cernobîl din 

Ucraina, de când forțele ruse au preluat controlul asupra complexului, în luna februarie, a fost înlocuit de alți 

angajați ucraineni, a anunțat, duminică, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). "S-au aflat acolo 

o perioadă mult prea mare. Sper sincer că personalul rămas din această tură va putea fi înlocuit în curând", a 

declarat directorul AIEA, Rafael Grossi. Agenția ucraineană de reglementare în domeniul nuclear a informat AIEA 

că schimbul de tură a început duminică dimineață, a precizat AIEA. (REUTERS - 20 martie, ora 23:24) 

/mbrotacel/cpodea 
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21 Martie (Luni) 

XXIX.1 Perspectiva politică 

TASS: Este important ca Ucraina să fie mai conciliantă și constructivă la negocieri (Peskov)  

RADOR (21 martie) - Moscova este recunoscătoare față de toate țările care propun medierea la negocierile 

cu Kievul, dar important nu este alegerea locului întâlnirii, ci a face ca Ucraina să fie mai conciliantă, a opinat 

secretarul de presă al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, în cursul unui dialog avut luni cu reprezentanții mass-

media. "Într-adevăr, în acest caz cine poate, trebuie să-și folosească influența asupra Kievului pentru a-l face mai 

conciliant, mai constructiv la aceste negocieri", a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului. "Alegerea unui loc 

pentru o întâlnire ipotetică reprezintă o problemă secundară, deși, fără îndoială, suntem recunoscători tuturor țărilor 

care își exprimă dorința să ajute acest proces de negocieri", a declarat Peskov, citat de Tass. (www.tass.ru - 21 

martie) /snicolau/ilapadat 

TASS: La negocierile cu Ucraina nu se discută despre încetarea focului (Peskov)  

RADOR (21 martie) - Nu se discută reluarea regimului de încetare a focului în perioada negocierilor cu 

Ucraina, subunitățile naționaliste folosesc pauzele, orice încetare a operațiunii speciale, pentru regrupare, pentru a 

continua atacurile asupra militarilor ruși, a declarat secretarul de presă al șefului statului rus, Dmitri Peskov, citat 

de Tass. "Acest lucru s-a întâmplat în repetate rânduri și, prin urmare, acest lucru îngreunează procesul (de 

negocieri - n. trad.)". (www.tass.ru - 21 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Lavrov a discutat cu omologii lui armean și azer problema încheierii tratatului de pace 

dintre Baku și Erevan  

RADOR (21 martie) - Ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, a discutat cu omologii din 

Armenia și Azerbaidjan, în cursul unor convorbiri telefonice avute luni, problematica încheierii tratatului de pace 

dintre Erevan și Baku, transmite Tass. (www.tass.ru - 21 martie) /snicolau/ilapadat 

TASS: Putin i-a relatat președintelui Uzbekistanului despre operațiunea din Ucraina  

RADOR (21 martie) - Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a informat pe președintele 

Uzbekistanului, Șavkat Mirzioiev, în cursul convorbirii telefonice avute astăzi, despre stadiul operațiunii militare 

speciale din Ucraina, de apărare a republicilor din Donbas, a comunicat serviciul de presă al Kremlinului. 

Președintele uzbec și-a exprimat înțelegerea în ceea ce privește pozițiile și acțiunile părții ruse. Putin și omologul 

său uzbec și-au reafirmat interesul reciproc pentru consolidarea parteneriatului strategic și a legăturilor de alianță 

dintre cele două țări, transmite sursa mai sus amintită, citată de Tass. (www.tass.ru - 21 martie) /snicolau/sdm2 

REUTERS: Vicepremierul rus Aleksandr Novak susține că Europa nu poate refuza gazul rusesc  

RADOR (21 martie) - Vicepremierul rus Aleksandr Novak a afirmat că Europei îi este imposibil să refuze 

gazul rusesc în acest moment. (REUTERS - 21 martie, ora 13:30) /aionita/sdm2/amondiru 

TASS: Kremlinul a explicat refuzul de a discuta despre încetarea focului în timpul negocierilor cu 

Ucraina  

RADOR (21 martie) - Problema reluării regimului de încetare a focului pe perioada negocierilor cu Ucraina 

nu se discută deoarece naționaliștii se folosesc de pauze pentru a se regrupa, a declarat jurnaliștilor secretarul de 

presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. "Nu, ideea este că oprirea operațiunii, orice oprire, este 

folosită de subunitățile naționaliste pentru a se regrupa, este folosită pentru a continua atacurile asupra militarilor 

ruși" - a declarat reprezentantul Kremlinului, răspunzând la o întrebare în acest sens. Dmitri Peskov a subliniat că 

"acest lucru s-a întâmplat în mod repetat și, prin urmare, complică procesul". (www.tass.ru - 21 martie) 

/ssirbu/atataru 
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REUTERS: Relațiile dintre Rusia și SUA riscă să fie suspendate, avertizează Moscova  

RADOR (21 martie) - Ministerul de externe al Rusiei l-a convocat pe ambasadorul Statelor Unite la 

Moscova pentru a-i transmite o notă de protest în care consideră "inacceptabile" comentariile făcute de președintele 

american, Joe Biden, despre președintele rus, Vladimir Putin. Relațiile dintre Rusia și SUA riscă să fie suspendate, 

a avertizat ministerul rus de externe. (REUTERS - 21 martie, ora 16:12) /mbaciu/avladucu 

REUTERS: Rusia se retrage de la negocierile de pace cu Japonia din cauza sancțiunilor impuse 

pentru invazia în Ucraina (RIA)  

RADOR (21 martie) - Potrivit agenție ruse de știri RIA, Rusia a decis să se retragă de la negocierile cu 

Japonia pentru un tratat de pace, din cauza sancțiunilor pe care Tōkyō le-a impus împotriva Moscovei pentru 

invazia din Ucraina, a declarat luni Ministerul rus de Externe. Rusia și Japonia nu au încheiat oficial ostilitățile 

rămase de la Al Doilea Război Mondial, blocaj care a ținut la minim relațiile economice dintre cele două state. 

Moscova a mai spus că Rusia se retrage de la negocierile cu Japonia privind proiectele comune de afaceri în 

Insulele Kurile. (REUTERS - 21 martie, ora 17:30) /mbaciu/atataru 

TASS: Rusia pune capăt negocierilor privind tratatul de pace cu Japonia  

RADOR (21 martie) - Moscova pune capăt negocierilor cu Tōkyō pe marginea tratatului de pace ca urmare 

a introducerii de către Japonia a restricțiilor unilaterale împotriva Rusiei în legătură cu situația din Ucraina, se 

afirmă într-o declarație a Ministerului rus de Externe, publicată luni. "Având în vedere caracterul vădit neprietenos 

al restricțiilor unilaterale impuse de Japonia împotriva Rusiei în legătură cu situația din Ucraina, se iau următoarele 

măsuri: Partea rusă în condițiile actuale nu intenționează să continue negocierile cu Japonia asupra unui tratat de 

pace, având în vedere imposibilitatea de a discuta semnarea unui document fundamental privind relațiile bilaterale 

cu un stat care adoptă, în mod deschis, poziții neprietenoase și care urmăresc să prejudicieze interesele țării 

noastre" - au subliniat surse din cadrul MAE rus. După cum au subliniat sursele citate, a fost luată decizia opririi 

călătoriilor fără viză pentru cetățenii japonezi efectuate pe baza acordurilor privind schimburile fără viză între 

Insulele Kurile de Sud ale Federației Ruse și Japonia din 1991 și facilitarea deplasărilor foștilor cetățeni japonezi 

din Kurilele de Sud spre fostele lor reședințe din 1999. Partea rusă se retrage, de asemenea, din dialogul cu Japonia 

privind stabilirea de activități economice comune în Kurilele de Sud și blochează prelungirea statutului Japoniei 

de partener al Organizației de Cooperare Economică a Mării Negre (OCEMN) pentru dialog sectorial. "Întreaga 

responsabilitate pentru prejudiciul adus cooperării bilaterale și intereselor Japoniei în sine revine oficialului Tōkyō, 

care a ales în mod deliberat o cale antirusă, în locul dezvoltării unei cooperări reciproc avantajoasă și o bună 

vecinătate" - au subliniat sursele MAE rus. (www.tass.ru - 21 martie) /ssirbu/atataru 

BBC: Rusia a condamnat declarațiile președintelui Joe Biden despre Vladimir Putin și a anunțat 

suspendarea negocierilor de pace cu Japonia  

RADOR (21 martie) - Autoritățile ruse l-au convocat pe ambasadorul american la Moscova pentru a protesta 

oficial împotriva recentelor afirmații ale președintelui Biden, care, referindu-se la conflictul din Ucraina, a spus că 

Vladimir Putin este un criminal de război. Ministerul rus de Externe consideră astfel de declarații nedemne de un 

om de stat, adăugând că pot duce la întreruperea relațiilor ruso-americane. Președintele american discută astăzi cu 

liderii german, britanic, francez și italian despre criza din Ucraina. În cursul săptămânii acestea, liderul de la Casa 

Albă va efectua o vizită în Europa. Autoritățile de la Moscova au anunțat totodată suspendarea negocierilor de 

pace cu Japonia. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 21 martie, ora 20:03) /opopescu/dsirbu 

TASS: Convorbire telefonică Serghei Lavrov - Faisal bin Farhan Al-Saud privind operațiunea 

specială a Rusiei în Ucraina  

RADOR (21 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, l-a informat pe omologul său din Arabia 

Saudită, Faisal bin Farhan Al-Saud, despre mersul operațiunii speciale din Ucraina și despre convorbirile de pace 

cu Kievul, se precizează într-un comunicat publicat, luni, de Ministerul de Externe al Rusiei. "Serghei Lavrov l-a 

informat pe Faisal bin Farhan Al-Saud în detaliu despre mersul operațiunii militare speciale ruse de apărare a 
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republicilor populare din Donbas și despre negocierile de pace cu reprezentanții autorităților ucrainene. Au fost 

subliniate în mod deosebit eforturile întreprinse de Rusia pentru asigurarea siguranței populației civile în timpul 

îndeplinirii sarcinilor stabilite pentru demilitarizarea și denazificarea acestei țări" - au precizat surse din cadrul 

ministerului. Cei doi miniștri de externe au discutat, de asemenea, o serie de probleme privind consolidarea în 

continuare a "relațiilor ruso-arabe pe mai multe planuri", cu accent pe sarcinile de implementare practică a 

acordurilor" convenite în urma vizitei de stat a președintelui rus, Vladimir Putin, la Riad, în octombrie 2019. "A 

fost discutată totodată problematica regională actuală, inclusiv situația din Yemen" - au adăugat sursele MAE rus. 

Potrivit informațiilor Ministerului rus de Externe, convorbirea telefonică a avut loc la inițiativa părții saudite. 

(www.tass.ru - 21 martie) /ssirbu/dsirbu 

CNN: Ministerul rus al Apărării cere autorităților locale din Mariupol să predea orașul forțelor 

ruse (presa rusă de stat)  

RADOR (21 martie) - Ministerul rus al Apărării a cerut autorităților locale din Mariupol să predea orașul 

forțelor ruse, potrivit agenției de presă ruse de stat RIA Novosti. Aceasta a atribuit aceste comentarii directorului 

Centrului Național pentru Managementul Apărării Federației Ruse, general-colonelul Mihail Mizințev. "Facem 

apel către odioșii bandiți care sunt responsabili pentru sute de vieți de oameni nevinovați și care se autointitulează 

acum reprezentanți ai autorităților locale oficiale, ale acestui oraș unic, Mariupol. Știm că în situația actuală puține 

lucruri depind de voi, întrucât sunteți sub controlul batalioanelor naționaliste, însă sperăm tare mult ca voi, inclusiv 

primarul din oraș, să mai aveți vreo rămășiță de umanitate în voi, cel puțin un simț al compasiunii pentru civilii 

care v-au fost încredințați", a spus Mizințev, potrivit RIA Novosti. Consiliul Municipal din Mariupol a afirmat, 

sâmbătă, că locuitori ai orașului sunt duși împotriva voințelor lor în Rusia, de către forțele ruse. "În ultima 

săptămână, câteva mii de rezidenți din Mariupol au fost duși în teritoriul rus", precizează un comunicat al 

consiliului. "Ocupanții au luat ilegal oameni din cartierul Livoberejni și din adăpostul din clădirea clubului sportiv, 

unde peste o mie de persoane (în majoritate femei și copii) se ascundeau de bombardamentele constante." 

Locuitorii capturați din Mariupol au fost duși în tabere în care forțele ruse le-au verificat telefoanele și 

documentele, după care au redirecționat o parte a rezidenților către orașe izolate din Rusia, se afirmă în comunicat, 

adăugându-se că "soarta altora este necunoscută". În apelul lansat oficialilor orașului de a se preda, RIA Novosti 

îl citează pe Mizințev care a mai spus: "Voi sunteți cei care aveți dreptul la o alegere istorică - fie sunteți cu poporul 

vostru, fie sunteți cu bandiții. În caz contrar, tribunalul militar care vă așteaptă este doar un lucru minor pe care îl 

meritați, deja, din cauza atitudinii voastre ticăloase față de propriii cetățeni, precum și pentru crimele și provocările 

îngrozitoare organizate de voi". RIA continuă prin a prelua spusele general-colonelului, potrivit căruia aproape 

60.000 de locuitori din Mariupol "s-au regăsit în deplină siguranță, în Rusia". "Ceea ce fac ocupanții astăzi este 

cunoscut generației vârstnice, care a văzut evenimentele îngrozitoare din al Doilea Război Mondial, când naziștii 

au capturat cu forța oamenii", a declarat primarul din Mariupol, Vadim Boicenko. "Este greu să îți imaginezi că, 

în secolul 21, oamenii pot fi duși cu forța în altă țară". (edition.cnn.com - 21 martie) /mbrotacel/cpodea 

CNN: Acțiunile Rusiei în Mariupol - un capitol din Al Doilea Război Mondial (Oleg Nikolenko)  

RADOR (21 martie) - Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Ucraina, Oleg Nikolenko, 

a calificat acțiunile de duminică ale Rusiei în orașul Mariupol drept "un capitol din Al Doilea Război Mondial". 

"Mai întâi au venit să distrugă orașele, bombardând spitale, teatre, școli și adăposturi, omorând civili și copii. Apoi 

ei au relocat forțat oameni speriați, epuizați, pe teritoriul invadatorului. Un capitol din Al Doilea Război Mondial? 

Nu - acțiunile armatei ruse, astăzi în Mariupol", a scris Nikolenko. Sâmbătă, Consiliul Municipal din Mariupol a 

afirmat că locuitori din oraș sunt duși în Rusia împotriva voinței lor, de către forțele ruse. Rusia a negat aceste 

acuzații. Potrivit general-colonelului rus Mihail Mizințev, citat de agenția de presă rusă de stat RIA Novosti, 

aproape 60.000 de rezidenți din Mariupol "s-au regăsit în deplină siguranță, în Rusia". (edition.cnn.com - 21 

martie) /mbrotacel/cpodea 

CNN: Ministerul rus al Apărării a cerut autorităților locale din Mariupol să predea orașul forțelor 

ruse până luni la ora 5:00 (RIA)  

RADOR (21 martie) - Ministerul rus al Apărării a cerut autorităților locale din Mariupol să predea orașul 

forțelor ruse până luni, 21 martie, la ora locală 5:00, potrivit agenției de presă ruse de stat RIA Novosti. Potrivit 
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RIA, Ministerul Apărării va deschide coridoare umanitare către Mariupol începând cu ora locală 10:00 și "vrea să 

primească un răspuns scris din partea Kievului la aceste propuneri înainte de ora 5:00". RIA Novosti a atribuit 

aceste informații comentariilor făcute de directorul Centrului Național pentru Managementul Apărări Federației 

Ruse, general-colonelul Mihail Mizințev. "Începând de la 10:00 și până la 12:00 - pentru toate unitățile armate ale 

Ucrainei și mercenari străini va fi o suspendare temporară a luptelor de-a lungul rutei convenite cu Ucraina. De la 

ora 12:00 va exista o trecere simultană a convoaielor umanitare cu alimente, medicamente și bunuri de strictă 

necesitate", a spus Mizințev. Declarațiile acestuia au loc în contextul în care Consiliul Municipal din Mariupol a 

afirmat, sâmbătă, că localnici din oraș sunt duși de forțele ruse în Rusia împotriva voinței lor. (edition.cnn.com - 

21 martie) /mbrotacel/cpodea 

REUTERS: Volodimir Zelenski afirmă că Israelul ar fi un loc potrivit pentru "a găsi pacea" cu 

Rusia  

RADOR (21 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Israelul întreprinde multe 

eforturi pentru a organiza discuții de pace la nivel înalt între țara sa și Rusia și a sugerat că acestea ar putea avea 

loc la Ierusalim. Duminică, în apelul său video zilnic către ucraineni, după ce s-a adresat parlamentului israelian 

printr-o videoconferință, Zelenski a declarat că prim-ministrul Naftali Bennett a încercat să acționeze ca 

intermediar între Kiev și Moscova. "Desigur, Israelul are interesele sale, strategia de a-și proteja cetățenii. 

Înțelegem totul", a spus Zelenski, stând la birou, în tricoul său kaki. "Prim-ministrul Israelului, domnul Bennett, 

încearcă să găsească o modalitate de a purta discuții. Și suntem recunoscători pentru acest lucru. Suntem 

recunoscători pentru eforturile sale, așa că, mai devreme sau mai târziu, vom începe să avem discuții cu Rusia, 

eventual la Ierusalim. "Acesta este locul potrivit pentru a găsi pacea. Dacă este posibil". În ultima săptămână, 

Bennett și-a intensificat eforturile de a aduce cele două părți la discuții și a vorbit în mai multe rânduri atât cu 

Zelenski, cât și cu președintele rus, Vladimir Putin. Săptămâna trecută, a mers în secret la Moscova pentru a se 

întâlni cu liderul de la Kremlin. Zelenski, care este evreu, a abordat din nou acuzația rusă conform căreia el ar 

conduce o administrație care susține „nazismul”. Trecând de la ucraineana obișnuită la rusă, în remarcile sale, el 

a spus: "Propagandiștii ruși au o treabă grea astăzi. Pentru prima dată, un președinte ucrainean a vorbit cu 

parlamentul Israelului și cu poporul din Israel - un ucrainean acuzat de nazism de către Moscova". "Acest fapt 

demonstrează, deja, că lucrurile nu sunt așa cum spune Moscova". (REUTERS - 21 martie) /mbrotacel/cpodea 

BBC: Ucraina refuză cererea Rusiei de a depune armele în Mariupol  

RADOR (21 martie) - Ucraina a respins cererea Rusiei de a preda orașul-port asediat Mariupol. Viceprim-

ministrul a declarat că nu se pune problema depunerii armelor. Rusia s-a oferit să asigure evacuarea în siguranță a 

soldaților din Mariupol, dacă sunt de acord să depună armele. La fel ca și în alte orașe atacate de ruși, și în Mariupol 

rezistența armatei este dublată de rezistența civililor. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 21 martie, ora 6:00) /aboboc 

RBC: Zelenski îi îndeamnă pe cetățeni germani să nu finanțeze războiul Rusiei împotriva Ucrainei  

RADOR (21 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a adresat cetățenilor Germaniei, 

îndemnându-i să boicoteze produsele rusești, pentru a nu finanța războiul din Ucraina. "Nu finanțați, vă rog, mașina 

de război a acestei țări, Rusia! Niciun euro pentru ocupanți, închideți toate porturile pentru aceștia, nu furnizați 

mărfuri, refuzați resursele energetice rusești, faceți presiuni pentru ca Rusia să plece din Ucraina! Cred că pacea 

este posibilă, dar voi trebuie să acționați pentru a ajunge la pace - toată lumea din Germania, din Europa, astfel 

încât Kievul să poată fi numit iar noul Berlin, pentru ca străzile noastre să fie la fel de sigure ca ale voastre, pentru 

ca cei mici să nu se joace în adăposturi. Nu dați nicio șansă rachetelor rusești, bombelor, războiului! Acționați 

astfel încât să vină pacea" - a subliniat Zelenski, într-un mesaj video adresat germanilor. La începutul mesajului, 

Zelenski și-a pornit telefonul și a pus pe difuzor un sunet de alarmă aeriană, pentru ca locuitorii Germaniei să 

"audă ceea ce Ucraina trăiește de 25 de zile". (www.rbc.ua - 21 martie) /sdan/sdm2 

BBC: Termenul limită stabilit de Rusia pentru predarea orașului ucrainean Mariupol a trecut  

RADOR (21 martie) - Termenul limită stabilit de Rusia pentru predarea orașului ucrainean Mariupol a 

trecut, după ce Guvernul Ucrainei a declarat că nici nu se pune problema ca soldații săi să depună armele. Moscova 
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oferise să acorde "trecere liberă" soldaților și civililor din Mariupol, atât timp cât aceștia renunțau la arme. Un 

consilier al primarului a declarat că nu se poate avea încredere în ruși. Aproximativ 300.000 de persoane sunt în 

continuare blocate în oraș, unde armata rusă a recunoscut că se desfășoară o catastrofă umanitară. "Stăm într-o 

pivniță de unsprezece zile. Le-am numărat pe fiecare. Gătim la un foc. Deocamdată avem niște alimente și niște 

lemne de foc. Într-o săptămână nu vom mai avea nimic. Niciun pic de mâncare. Ce să facem?", a afirmat o femeie 

aflată în Mariupol. Deși au fost stabilite opt coridoare umanitare pentru luni, pentru orașe din Ucraina, Mariupol 

nu este inclus pe listă, a declarat vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk. Transportul de ajutoare umanitare către 

oraș este încă imposibil. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 21 martie, ora 11:00) /aionita/ilapadat 

UKRINFORM: Zelenski, într-un mesaj către germani: Rușii scriu pe echipamentele militare 

"Spre Berlin", pentru că vor să ajungă mult mai departe  

RADOR (21 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a cerut germanilor și tuturor 

europenilor să facă presiuni asupra Rusiei, pentru a obține pacea pentru Ucraina. Potrivit lui Zelenski, este necesară 

închiderea tuturor porturile europene, pentru vasele rusești. De asemenea, liderul de la Kiev a făcut apel la blocarea 

procesului de furnizare a mărfurilor pe piața rusă și a celui de achiziționare a resurselor energetice rusești. "Ucraina 

luptă pentru salvarea sa, cu una dintre cele mai mari armate din lume, împotriva rachetelor, bombelor, artileriei, 

avioanelor și elicopterelor, pe care rușii scriu deja 'Spre Berlin', pentru că vor să meargă mult mai departe de 

Ucraina, vor să ajungă peste tot, vor să ajungă la voi" - a subliniat Zelenski, adresându-se cetățenilor germani. 

(www.ukrinform.ua - 21 martie) /sdan/sdm2 

TASS: Ministrul de externe al Armeniei a prezentat poziția Erevanului referitoare la tratatul de 

pace cu Baku  

RADOR (21 martie) - Ministrul de externe al Armeniei, Ararat Mirzoian, în cursul convorbirii telefonice 

avute astăzi cu omologul său rus, Serghei Lavrov, a prezentat poziția Erevanului în ceea ce privește problema 

începerii negocierilor pentru încheierea tratatului de pace dintre Armenia și Azerbaidjan, iar în acest context a 

subliniat rolul copreședinților Grupului OSCE de la Minsk, a comunicat serviciul de presă al Departamentului de 

politică externă al Armeniei. După cum se arată în document, șeful MAE al Armeniei i-a prezentat, de asemenea, 

lui Lavrov, situația de la frontiera armeano-azeră și în Nagorno-Karabah, "în urma provocărilor și nerespectării 

regimului de încetare a focului de către Azerbaidjan". 

Potrivit Tass, s-a mai discutat despre procesul de normalizare a legăturilor dintre Erevan și Ankara. 

(www.tass.ru - 21 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Statutul Karabahului și reluarea negocierilor este o chestiune de principiu (ministrul de 

externe al Armeniei)  

RADOR (21 martie) - Statutul Karabahului și reluarea procesului de negociere sub egida Grupului de la 

Minsk constituie pentru Armenia o chestiune de principiu, a declarat ministrul de externe al Armeniei, Ararat 

Mirzoian. (www.tass.ru - 21 martie) /snicolau/ilapadat 

UKRAINSKA PRAVDA: Delegațiile Ucrainei și Rusiei au avut o nouă rundă de negocieri  

RADOR (21 martie) - O nouă rundă de negocieri între delegațiile Ucrainei și Federației Ruse a avut loc luni, 

timp de o oră și jumătate - scrie Ukrainska Pravda. Deputatul David Arahamia, membru al delegației ucrainene, a 

precizat că grupurile de lucru își vor continua activitatea în timpul zilei. "Întâlnirea (online - n.r.) a avut loc deja. 

De la 10:30 la 12:00, a fost delegația oficială, după care au intrat, din nou, grupurile de lucru. Astăzi (luni - n.r.), 

lucrăm toată ziua" - a subliniat Arahamia, fără să ofere informații suplimentare despre modul în care decurg 

negocierile cu Rusia pentru încetarea războiului. (www.pravda.com.ua - 21 martie) /sdan/sdm2 
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RBC: SUA și alte 12 țări au semnat o declarație privind necesitatea modernizării apărării aeriene 

a Ucrainei  

RADOR (21 martie) - Președintele Parlamentului de la Kiev, Ruslan Stefanciuk, susține că 13 țări au semnat 

deja o declarație comună privind necesitatea modernizării apărării aeriene a Ucrainei. Printre țările care au semnat 

declarația respectivă se numără Statele Unite, țările baltice și Polonia. "Cehia, Estonia, Polonia, Franța, Georgia, 

Germania, Irlanda, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Suedia, Regatul Unit și Statele Unite au semnat, astăzi (luni, 

n.r.), o declarație comună cu privire la necesitatea urgentă de a moderniza apărarea antiaeriană a Ucrainei. Sunt 

recunoscător pentru susținerea Ucrainei în acest moment dificil" - a scris Stefanciuk pe Twitter, într-un mesaj 

postat luni. (www.rbc.ua - 21 martie) /sdan/ilapadat 

TASS: La Berdiansk a fost reținut un agent al Consiliului de Securitate al Ucrainei care pregătea 

un atentat împotriva deputatului Oleksandr Ponomarev  

RADOR (21 martie) - Membrii Gărzii Naționale a Rusiei au reținut, în timpul patrulării la Berdiansk, pentru 

nerespectarea legii marțiale, un cetățean ucrainean care s-a dovedit a fi un agent al Consiliul de Securitate al 

Ucrainei care pregătea o diversiune și un atentat asupra deputatului Radei Supreme, Oleksandr Ponomarev, 

transmite Tass, citând surse din Gara Națională a Rusiei. Reținutul a arătat care este locul unde ascunsese pușca 

cu lunetă, grenadele și aparatul de emisie-recepție. (www.tass.ru - 21 martie) /snicolau/avladucu 

TASS: Negocierile dintre delegațiile Rusiei și Ucrainei au durat 1,5 ore  

RADOR (21 martie) - Negocierile de astăzi dintre delegațiile Rusiei și Ucrainei au durat 1,5 ore, după care 

dezbaterea a continuat în format de grupuri de lucru, a comunicat șeful fracțiunii parlamentare a partidului de 

guvernământ al Ucrainei, "Servitorul poporului", David Arahamia, membru al delegației ucrainene. 

"Întâlnirea (în format online) s-a desfășurat deja. De la 10:30 la 12:00 a fost delegația oficială. După aceea 

au fost din nou grupurile de lucru. Astăzi lucrăm întreaga zi", a spus Arahamia, citat de publicația "Ukrainskaia 

pravda". (www.tass.ru - 21 martie) /snicolau/atataru 

CNN: Președintele Ucrainei face apel la Germania să salveze Kievul  

RADOR (21 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut apel la Germania să salveze 

capitala ucraineană, Kiev, într-un discurs televizat adresat națiunii. Kievul era numit "noul Berlin", pentru spiritul 

său similar de deschidere, emoție, pentru libertatea din piețe și sinceritatea oamenilor, pentru cluburile și partidele 

sale, a declarat președintele Zelenski. "Acum Kievul este închis, este tăcut, așteptând sunetul sirenei de raid aerian 

care trimite forțat oamenii în adăposturi", a subliniat Volodimir Zelenski, care a precizat că ucrainenii aud sirenele 

"ore, zile, săptămâni întregi, pentru că sunetul sirenei este ceva cu care ucrainenii au ajuns să trăiască, să muncească 

și chiar să încerce să doarmă, un sunet în care ei își pansează rănile, aduc copii pe lume și mor". Atât Europa, cât 

și Germania "au puterea de a exercita presiuni asupra Rusiei", a mai spus președintele Zelenski și a subliniat: "fără 

comerțul vostru, companiile și băncile din Rusia nu ar avea bani să finanțeze acest război". Volodimir Zelenski a 

făcut apel repetat la închiderea porturilor europene pentru navele rusești, renunțarea la energia rusească și 

suspendarea livrărilor de bunuri de consum către Rusia. "Sunt sigur că pacea este posibilă, dar pentru a o obține 

trebuie să acționați toți, Germania, Europa. Pentru ca Kievul să se numească din noul Noul Berlin, pentru ca 

străzile și piețele noastre să fie din nou la fel de sigure ca ale voastre", a declarat președintele ucrainean. (CNN 

INTERNATIONAL - 21 martie, ora 14:00) /mbaciu/asalar 

UNIAN: Militarii belaruși nu vor să participe la războiul Rusiei împotriva Ucrainei (Oleksi 

Arestovici)  

RADOR (21 martie) - Oleksi Arestovici, consilier al șefului cancelariei prezidențiale ucrainene, susține că 

militarii belaruși nu vor să participe la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. "Armata belarusă nu vrea 

să ia parte la luptele împotriva Ucrainei... Conducerea belarusă analizează în mod constant starea morală și 

psihologică, disponibilitatea de a participa (la război, n.r.). Potrivit date din Belarus, peste 60% din personalul 

militar are o atitudine extrem de negativă cu privire la o posibilă operațiune împotriva Ucrainei" - a precizat 
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Arestovici. În opinia acestuia, chiar dacă vor fi forțați să participe la războiul împotriva Ucrainei, militarii belaruși 

nu vor "demonstra exemple de pricepere militară". "Fie vor rămâne neutri, fie vor lupta foarte prost, fie vor trece 

cu totul de partea noastră" - a adăugat consilierul. (www.rbc.ua - 21 martie) /sdan/asalar 

RBC: Zelenski, despre ultimatumul Rusiei: Dacă ar fi acceptat, ar însemna că trebuie să ne 

distrugă pe toți  

RADOR (21 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat solicitările Federației Ruse de 

a pune capăt războiului, subliniind că acceptarea  ultimatumului Moscovei ar însemna ca toți ucrainenii să fie 

sacrificați. "Ucraina nu poate accepta ultimatumul Federației Ruse. Ar trebui să ne distrugă pe toți. Doar așa ar 

putea fi respectat ultimatumul. De exemplu, dacă am da Harkivul, Mariupolul sau Kievul. Dar nici cei din Harkiv, 

nici cei din Mariupol, nici oamenii din Kiev și nici eu, președintele, nu putem face asta" - a afirmat Zelenski, într-

un interviu pentru postul public Suspilne. (www.rbc.ua - 21 martie) /sdan/asalar 

BBC: Ministrul ucrainean al apărării, despre efectele invaziei rusești din țara sa  

RADOR (21 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că țara sa nu va respecta 

niciodată ultimatumurile rusești de a-și preda cele mai mari orașe. Administrația de la Kiev a refuzat o ofertă de 

asigurare a unei rute sigure de evacuare a persoanelor din Mariupol în schimbul capitulării orașului. Ministrul 

ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, i-a lăudat pe cei pe care i-a numit "apărătorii eroici ai orașului asediat", 

afirmând că datorită curajului lor ofensiva rusă a fost oprită și zeci de mii de vieți ucrainene au fost salvate. "În 

cele de 25 de zile ale agresiunii totale, Kremlinul a ucis deja 150 de copii ucraineni, a distrus mai mult de 400 de 

școli și grădinițe și mai mult de 110 spitale. Mii și mii de civili au fost uciși", a spus dl Reznikov. Comandanți 

locali au anunțat că numărul victimelor de la Mariupol a depășit 3.000, adăugând că totalul exact nu este cunoscut. 

(BBC SERVICIUL MONDIAL - 21 marte, ora 20:01) /opopescu/dsirbu 

RBC: Zelenski, despre posibile compromisuri în negocierile cu Rusia: Formatul acestora va fi 

hotărât de popor  

RADOR (21 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că decizia finală privind 

compromisurile în negocierile dintre Ucraina și Federația Rusă pe marginea garanțiilor de securitate și a teritoriilor 

ocupate temporar din Donbas și din Crimeea va putea fi luată doar în urma unui referendum național. "Răspunsul 

este foarte simplu. Înțelegem deja totul. Nu ne iau (în NATO - n.r.) pentru că le este frică de Rusia. Asta-i tot. Iar 

noi trebuie să ne calmăm, să spunem 'OK, să fie alte garanții de securitate'. Sunt țări NATO care vor să fie garanți 

ai securității, țări care, din păcate, nu ne pot aduce apartenența totală la Alianță, dar sunt gata să facă tot ce ar trebui 

să facă NATO dacă am fi membri ai Alianței. Și cred că acesta este un compromis normal" - a afirmat Zelenski, 

într-un interviu pentru postul public Suspilne. Liderul de la Kiev a explicat că în materie de garanții de securitate, 

este vorba despre modificări constituționale și schimbări în legislația ucraineană. "Am explicat tuturor grupurilor 

de negociere: când vorbiți despre toate aceste schimbări - iar ele pot fi istorice - nu mergem nicăieri, ajungem la 

referendum. Poporul va trebui să spună și să dea un răspuns la anumite formate de compromisuri. Cum vor arăta 

acestea? Asta este deja o chestiune ce ține de discuțiile și înțelegerile noastre dintre Ucraina și Federația Rusă. 

Prin urmare, în orice caz, sunt gata să fac orice dacă acest drum este alături de poporul nostru" - a subliniat 

Zelenski. (www.rbc.ua - 21 martie) /sdan/dsirbu 

UKRINFORM: Delegație parlamentară din Lituania, în vizită la Kiev  

RADOR (21 martie) - Reprezentanți ai Parlamentului Lituaniei au sosit, luni seară, la Kiev, demonstrându-

și sprijinul pentru Ucraina pe fondul agresiunii militare ruse - a anunțat primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, 

după o întâlnire cu deputații lituanieni. "M-am întâlnit cu delegația Seimului Republicii Lituania. Aceasta este 

prima delegație parlamentară din țările noastre partenere europene care sosește în Ucraina de la începutul invaziei 

la scară largă lansate de Rusia asupra statului nostru. Le mulțumesc prietenilor mei lituanieni pentru susținerea 

Ucrainei, pentru ajutorul lor" - a scris Kliciko pe Telegram. Acesta a adăugat că este bucuros să-i vadă la Kiev pe 

vicepreședintele legislativului Lituaniei, Paulius Saudargas, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate 

națională și apărare, Laurynas Kasčiūnas și președintele Comisiei pentru energie și dezvoltare durabilă, Justinas 
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Urbonavičius. "Deputații lituanieni au cerut și reprezentanților parlamentelor altor țări din UE să vină în Ucraina 

pentru a-și exprima sprijinul și solidaritatea cu poporul ucrainean în lupta eroică pentru independența și libertatea 

sa" - a subliniat primarul Kievului. (www.ukrinform.ua - 21 martie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Președintele Ucrainei a spus că orice compromis cu Rusia va implica organizarea unui 

referendum  

RADOR (21 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat luni că orice compromis 

convenit cu Rusia pentru a pune capăt războiului va trebui votat de ucraineni în cadrul unui referendum. "Oamenii 

vor trebui să vorbească și să se pronunțe cu privire la orice formă de compromis. Și ceea ce vor dori ei va fi 

subiectul discuțiilor și acordurilor dintre Ucraina și Rusia", a spus el într-un interviu publicat de radiodifuzorul 

public Suspilne. Problemele care ar putea reprezenta subiecte ale unui referendum ar putea viza teritoriile ocupate 

de forțele ruse, inclusiv Crimeea, sau garanțiile de securitate oferite Ucrainei de mai multe țări în locul aderării la 

NATO, a spus el. (REUTERS - 21 martie) /opopescu/dsirbu 

RBC: Zelenski, despre atacul lansat de ruși asupra unui miting la Herson: Am văzut cum sclavii 

trag în oamenii liberi  

RADOR (21 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat pe Telegram după ce armata 

rusă a dispersat un miting pașnic organizat luni, la Herson, împotriva prezenței invadatorilor ruși în oraș. "Astăzi 

(luni, n.r.), am văzut cu toții cum sclavii trag în oamenii liberi. Sclavi ai propagandei, care le înlocuiește conștiința. 

Sclavi care sunt obișnuiți să-i 'împacheteze' pe toți în dube, chiar și bătrânele cu pancarte albe, chiar și tinere cu 

foaie albă pe care scrie un simplu cuvânt: PACE. Acești sclavi, care au fost trimiși de Rusia, nu au văzut niciodată 

atât de mulți oameni liberi în piețe, pe străzi. Nu au văzut niciodată mii de oameni cărora să nu le fie frică de ei, 

de sclavi cu arma în mână. Sclavii percep libertatea de conștiință ca fiind o sălbăticie, o nesiguranță. Au o frică, o 

frică pe care propagandiștii știu să o transforme în ură, iar apoi în focuri de armă împotriva oamenilor pașnici și 

liberi. Herson, ține-te! Nu vom uita niciodată aceste imagini, imagini din orașul vostru, din piețele și de pe străzile 

voastre. Am fost cu toții alături de voi, 40 de milioane de ucraineni din țara noastră, milioane și milioane de 

ucraineni din întreaga lume. Cu toții am văzut cum rezistați, v-am auzit cum vreți să readuceți libertatea. Deîndată 

ce vom putea ajunge la voi, fiecare ocupant care a împușcat civili în Herson doar pentru că afișa culoarea albastru-

galben se va alege cu o panglică neagră" - a declarat Zelenski, într-o înregistrare video postată pe Telegram. 

Amintim că la Herson a avut loc, luni, un nou miting pașnic împotriva ocupației ruse, însă mulțimea a fost 

dispersată de trupele invadatoare. În urma acțiunilor brutale ale trupelor ruse, mai multe persoane au fost rănite. 

(www.rbc.ua - 21 martie) /sdan/dsirbu 

RBC: Volodimir Zelenski, într-un mesaj către ucraineni: Alungați sclavii și invadatorii din 

Ucraina  

RADOR (21 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat, din nou, ucrainenilor și i-a 

îndemnat să lupte pentru libertate - transmite RBC. Într-un mesaj video postat luni, pe Telegram, Zelenski a 

subliniat că "toți oamenii trebuie să lupte pentru libertate, nu să aștepte". "Transmit un apel tuturor celor din țara 

noastră și din străinătate, din orașe și din sate, celor aflați în libertate sau temporar sub ocupație, în Crimeea, 

Donețk și Lugansk: trebuie să lupte pentru libertate, nu să aștepte" - a remarcat Zelenski. Liderul de la Kiev s-a 

adresat ucrainenilor care fac tot posibilul pentru a salva statul. "Fac apel către toți ucrainenii: faceți totul pentru a 

ne proteja statul, pentru a ne salva poporul. Luptați și ajutați. Alungați acești sclavi, alungați ocupanții. Pentru ca 

Ucraina să trăiască și noi să fim împreună cu ea. Ucraina liberă și pașnică" - a adăugat Zelenski. (www.rbc.ua - 21 

martie) /sdan/dsirbu 

RBC: Finlanda este dispusă să accepte mai mulți refugiați ucraineni  

RADOR (21 martie) - Potrivit prim-ministrului Finlandei, Sanna Marin, un număr relativ mic de refugiați 

ucraineni au sosit în Finlanda. Majoritatea cetățenilor Ucrainei, care au fugit de războiul declanșat de Rusia 

împotriva Ucrainei, s-au oprit în țările vecine. Autoritățile din Finlanda vor încerca să asigure cele mai normale 
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condiții pentru cazarea refugiaților din Ucraina, care au ajuns în această țară. Anunțul a fost făcut de premierul 

Finlandei, Sanna Marin. (www.rbc.ua - 21 martie) /vdraguta/ilapadat 

BBC: Miniștrii țărilor din UE vor discuta la Bruxelles despre o nouă strategie de apărare, în 

contextul noilor evoluții  

RADOR (21 martie) - Miniștrii țărilor din Uniunea Europeană se vor întâlni la Bruxelles pentru a finaliza o 

nouă strategie de apărare a blocului comunitar. Oficialii vor analiza noile evoluții cauzate de invazia Rusiei în 

Ucraina. Capitala Belgiei găzduiește, de asemenea, în această săptămână, summituri ale NATO și UE. 

Reprezentanții statelor vor discuta despre un răspuns unitar la agresiunea Rusiei. Strategia de securitate a UE a 

fost schițată cu mult înainte de invazia rusă, dar oficialii spun că acum va reflecta noile realități. Este de așteptat 

să ilustreze eforturile de a intensifica coordonarea statelor membre în domeniul apărării. Președintele american 

Joe Biden va participa personal la summitul NATO și la discuțiile cu liderii UE. (BBC SERVICIUL MONDIAL 

- 21 martie, ora 7:00) /aboboc/ilapadat 

REUTERS: Războiul din Ucraina ar putea duce la o criză alimentară globală - ministrul francez 

al agriculturii  

RADOR (21 martie) - Războiul dintre Ucraina și Rusia, doi dintre cei mai mari producători agricoli din 

lume, ar putea duce la o criză alimentară „la scară globală”, a declarat ministrul francez al agriculturii, Julien 

Denormandie, la Bruxelles, înaintea unei reuniuni a UE. Miniștrii UE vor discuta despre situația alimentară cu 

omologul lor ucrainean, care va interveni prin videoconferință, a adăugat el. Un oficial al Programului Alimentar 

Mondial (PAM) a declarat vineri că lanțurile de aprovizionare cu alimente din Ucraina sunt în colaps, după ce 

bombardamentele au dus la distrugerea infrastructurii cheie. (REUTERS - 21 martie) /aboboc/sdm2 

EURACTIV: Un tribunal olandez a eliberat doi deținuți ucraineni pentru a lupta în Ucraina 

împotriva Rusiei  

RADOR (21 martie) - Un tribunal din Breda a decis eliberarea a doi cetățeni ucraineni, pentru ca aceștia să 

poată merge să lupte împotriva invaziei rusești în Ucraina. Cei doi bărbați, cu vârste de 27 și 29 de ani, se află în 

custodie de șase luni, pentru acuzații de trafic de persoane. Ambii sunt din Luțk, un oraș din nord-vestul Ucrainei. 

În luna septembrie ei au fost arestați pe un iaht, după ce au încercat să introducă un grup de albanezi în Marea 

Britanie. Avocatul care îi apără pe cei doi ceruse anterior Curții să le permită acestora să se întoarcă în Ucraina, 

pentru a lupta. Tribunalul a decis eliberarea lor, considerând că situația este "specială și gravă" și menționând că 

cei doi bărbați "insistă" să plece acasă, pentru a lupta. Eliberarea celor doi bărbați va fi totuși supusă unor condiții. 

Aceștia trebuie să evite comiterea oricărei infracțiuni, să se întoarcă în detenție înainte de proces, dacă tribunalul 

le va cere acest lucru, și, dacă tribunalul îi va condamna, va trebui să execute pedeapsa. 

La finalul lunii februarie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis să elibereze deținuți pentru a 

lupta în războiul împotriva Rusiei. "Potrivit legii marțiale, ucrainenii care au experiență în luptă vor fi eliberați din 

custodie și vor putea să își compenseze pedeapsa prin luptă în conflict" - a afirmat Zelenski. (www.euractiv.com 

- 21 martie) /aionita/ilapadat 

RBC: Bruxelles-ul a început să analizeze cererea Ucrainei de aderare la UE  

RADOR (21 martie) - Comisarul european pentru extindere și politică de vecinătate, Olivér Várhelyi, a 

declarat luni că Bruxelles-ul a început deja analizarea cererii Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană, 

concluziile urmând să fie anunțate în scurt timp. "UE continuă să sprijine Ucraina și poporul său prin acordarea 

de asistență. Și am început să lucrăm la pregătirea unei opinii privind cererea de aderare a Ucrainei. Vom lucra cât 

de repede putem" - a scris oficialul pe Twitter. (www.rbc.ua - 21 martie) /sdan/ilapadat 
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REUTERS: Președintele SUA și liderii europeni au discutat despre securitate și sprijin umanitar 

pentru Ucraina  

RADOR (21 martie) - Președintele american, Joe Biden și liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei și Italiei 

au discutat luni despre "tacticile brutale" ale Rusiei din Ucraina, inclusiv despre atacurile împotriva civililor, se 

afirmă într-un comunicat de la Casa Albă. Liderii au discutat, de asemenea, despre securitate și sprijin umanitar 

pentru Ucraina, se adaugă în comunicat. (REUTERS - 21 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Marea Britanie l-a convocat a doua oară pe atașatul militar al Rusiei la Londra  

RADOR (21 martie) - Ministerul Apărării din Marea Britanie a anunțat luni că l-a convocat pentru a doua 

oară pe atașatul militar al Rusiei la Londra, pentru a protesta față de invazia Moscovei în Ucraina și 

comportamentul forțelor armate ruse. "Al doilea viceministru, Laurence Lee, a protestat în cei mai duri termeni 

împotriva actelor persistente și nejustificate de violență comise de forțele ruse împotriva civililor nevinovați. 

Viceministrul Lee a subliniat că școlile, teatrele și spitalele nu sunt ține militare legitime. El a avertizat că Marea 

Britanie va aduna dovezi ale crimelor de război comise. De asemenea, Laurence Lee a reiterat solicitarea Marii 

Britanii, aceea ca Federația Rusă să își retragă imediat forțele din Ucraina", se arată într-un comunicat al 

ministerului, postat pe Twitter. (REUTERS - 21 martie, ora 15:30) /mbaciu/asalar 

REUTERS: Liderii occidentali și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, a transmis cabinetul 

premierului britanic  

RADOR (21 martie) - Premierul britanic Boris Johnson a discutat luni cu liderii Statelor Unite, Franței, 

Germaniei și Italiei despre răspunsul lor coordonat la escaladarea crizei din Ucraina, a anunțat cabinetul său. 

"Liderii și-au afirmat angajamentul continuu de a sprijini Ucraina militar, diplomatic și economic, furnizând 

guvernului ales democratic de la Kiev instrumentele de care are nevoie pentru a se apăra", se afirmă într-un 

comunicat al cabinetului. "De asemenea, au hotărât să sporească presiunea asupra Rusiei pentru a-și opri invazia 

neprovocată, inclusiv prin menținerea unor sancțiuni ample și coordonate". (REUTERS - 21 martie) 

/opopescu/dsirbu 

RRA: Președintele Poloniei, Andrzej Duda, începe un turneu în Republica Moldova și România  

RADOR (21 martie) - Președintele Poloniei, Andrzej Duda, începe astăzi un turneu în Republica Moldova 

și România, în cadrul unei serii de deplasări făcute recent de oficiali europeni, în contextul invaziei rusești din 

Ucraina și a crizei refugiaților. Astăzi, șeful statului polonez se va întâlni, la Chișinău, cu președinta Maia Sandu. 

Mâine, Andrzej Duda sosește la București, urmând să fie primit la Palatul Cotroceni de șeful statului, Klaus 

Iohannis. Polonia, România și Republica Moldova sunt principalele state care primesc refugiați din Ucraina. Peste 

10 milioane de persoane au fugit până acum din calea războiului, indică cel mai recent bilanț dat publicității de 

Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 21 martie, ora 

14:01) /asalar 

RRA: Președintele Klaus Iohannis a discutat la telefon despre situația din Ucraina cu premierul 

britanic Boris Johnson  

RADOR (21 martie) - Președintele Klaus Iohannis a discutat la telefon despre situația din Ucraina cu 

premierul britanic Boris Johnson. Într-un mesaj pe Twitter, șeful statului scrie că discuția cu premierul britanic a 

avut loc în perspectiva summitului extraordinar al NATO de peste câteva zile de la Bruxelles și că a fost analizat 

modul în care poate fi ajutată Ucraina. Președintele a mai scris că au fost discutate și măsurile necesare pentru 

consolidarea flancului de est al NATO în contextul războiului ruso-ucrainean. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 21 martie, ora 17:00) /avladucu 
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TASS: Premierul Marii Britanii a discutat cu președintele României o serie de probleme de 

securitate regională  

RADOR (21 martie) - Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, și președintele României, Klaus Iohannis, 

au discutat luni despre mersul operațiunii militare speciale ruse în Ucraina și impactul acesteia asupra situației de 

securitate din Europa de Sud-Est, se afirmă într-o declarație publicată de cabinetul premierului britanic, după 

încheierea convorbirii telefonice între cei doi lideri. În acesta se subliniază că Boris Johnson și Klaus Iohannis au 

discutat despre impactul operațiunii militare speciale ruse din Ucraina asupra stabilității regionale, inclusiv în 

Republica Moldova și regiunea Mării Negre. "Liderii au convenit să colaboreze pentru asigurarea păcii și 

securității. Premierul britanic a subliniat importanța cooperării britanico-române în domeniul reacției la criza în 

evoluție și și-a exprimat dorința de a-l întâlni personal pe președintele Iohannis la summitul liderilor NATO de 

săptămâna aceasta" - se arată în document. Menționăm că summitul de urgență al NATO, consacrat situației din 

Ucraina și consolidării capacității de apărare a Alianței, va avea loc la 24 martie, la cartierul general NATO de la 

Bruxelles. (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14138341)(www.tass.ru - 21 martie) /ssirbu/dsirbu 

RRA: Președintele Consiliului European a fost informat despre eforturile României pentru 

gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina  

RADOR (21 martie) - Președintele Klaus Iohannis l-a informat pe președintele Consiliului European, 

Charles Michel și pe alți lideri europeni despre eforturile pe care România continuă să le depună pentru gestionarea 

fluxului de refugiați din Ucraina, precum și despre sprijinul direct acordat acestora prin hub-ul umanitar de la 

Suceava. În cadrul unei videoconferințe pe tema implicațiilor economice și sociale ale conflictului din țara vecină, 

șeful statului a reafirmat importanța diversificării surselor și a rutelor de aprovizionare cu energie, dar și necesitatea 

dezvoltării interconectivității între statele membre, în contextul obiectivului major al Uniunii de reducere a 

dependenței energetice de Federația Rusă. Discuțiile au atins și evoluția prețurilor de pe piața de energie, iar Klaus 

Iohannis a subliniat și nevoia de identificare cât mai rapidă a unor soluții convergente la nivel european pentru 

atenuarea impactului scumpirii gazelor naturale asupra prețurilor la energia electrică, ne-a transmis reporterul 

Oana Bâlă. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 21 martie, ora 21:01) /mnecula/dsirbu 

TASS: Republica Moldova deschide o parte a spațiului aerian pentru aviația civilă  

RADOR (21 martie) - Începând din 21 martie, ora 12:00 (ora 13:00, ora Moscovei), Republica Moldova 

deschide o parte a spațiului aerian pentru folosirea aviației civile - a comunicat luni Direcția Aviației Civile a 

republicii. Acest pas - se mai arată în comunicat - "va permite reluarea curselor de pasageri regulate. Având în 

vedere că spațiul aerian al Ucrainei rămâne închis, iar zborurile în direcțiile de nord, sud și est nu pot fi efectuate, 

acestea vor fi realizate peste teritoriul României". (www.tass.ru - 21 martie) /snicolau/ilapadat 

RRA: Președintele Poloniei, Andrzej Duda, face o vizită la Chișinău  

RADOR (21 martie) - Președintele Poloniei, Andrzej Duda, face astăzi o vizită la Chișinău, unde urmează 

să se întâlnească cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Chișinăul a primit în ultima vreme mai mulți 

oaspeți europeni, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina și a crizei refugiaților. Republica Moldova, 

la fel ca și România, Polonia și Slovacia au graniță comună cu Ucraina și sunt țări de destinație sau de tranzit 

pentru milioanele de refugiați ucraineni. Însă, Republica Moldova, un stat mic, cu mari probleme economice, 

găzduiește acum peste 100.000 de refugiați, din care aproape jumătate sunt copii. Este de patru ori mai mult decât 

limita pe care autoritățile moldovene spun că ar putea să o gestioneze în mod eficient. Vineri, președintele Poloniei 

este așteptat la București, pentru discuții cu președintele Klaus Iohannis. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 

21 martie, ora 16:06) /asalar 

RRA: Polonia va oferi Republicii Moldova un credit fără dobândă în valoare de 20 de milioane de 

euro  

RADOR (21 martie) - Polonia va oferi Republicii Moldova un credit fără dobândă în valoare de 20 de 

milioane de euro pentru a face față problemelor apărute în ultima perioadă, a anunțat președintele polonez Andrzej 
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Duda, aflat în vizită la Chișinău. După discuțiile purtate cu președinta Maia Sandu, liderul de la Varșovia a mai 

spus că țara se sprijină demersurile Republicii Moldova de a se alătura Uniunii Europene. La rândul ei, Maia Sandu 

a afirmat că în momentul de față eforturile trebuie să se concentreze pe restabilirea păcii și oprirea războiului din 

Ucraina. Ea a mai spus că în aproape o lună de conflict, mai bine de 360.000 de oameni au trecut granița din 

Ucraina în Republica Moldova, iar aproape 100.000 au rămas acolo. Mâine, președintele polonez este așteptat la 

București pentru discuții cu președintele României, Klaus Iohannis. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 21 

martie, ora 19:09) /dstanesc 

TASS: Republica Moldova a cerut ajutor UE pentru depășirea crizei generate de refugiații din 

Ucraina  

RADOR (21 martie) - Republica Moldova cere ajutor Uniunii Europene pentru atenuarea consecințelor 

crizei provocate de afluxul de refugiați din Ucraina, a anunțat, luni, vicepremierul republicii, ministrul moldovean 

de externe, Nicolae Popescu, în urma reuniunii miniștrilor de externe din țările UE de la Bruxelles. Nicolae 

Popescu și-a exprimat speranța că UE poate oferi un sprijin suplimentar și imediat republicii în gestionarea fluxului 

de refugiați prin mutarea acestora în țările europene și acordarea de asistență financiară pentru a asigura condiții 

decente celor care au rămas în Republica Moldova. "Am subliniat în Consiliul UE necesitatea creșterii ajutorului 

financiar gratuit din partea partenerilor europeni" - a scris ministrul moldovean pe canalul său Telegram. Anterior, 

președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut finanțare suplimentară de la UE, FMI, Banca Mondială și 

o serie de șefi de stat. Potrivit autorităților moldovene, situația la granița cu Ucraina s-a normalizat, la toate 

punctele de control se înregistrează un flux minim de cetățeni și vehicule, iar cozile au dispărut. Cu toate acestea, 

de la începutul operațiunii militare speciale a Federației Ruse în Ucraina, în republică au ajuns 331.000 de cetățeni 

ai Ucrainei și 33.000 de persoane cu pașapoarte ale altor țări. În același timp, doar 5.300 de ucraineni au cerut 

refugiu - iar după o vreme, cei mai mulți pleacă în România și în alte țări UE. În acest moment, în diferite regiuni 

ale republicii au fost deschise zeci de puncte de primire a refugiaților. Acestora li se asigură locuințe temporare, 

produse alimentare și de igienă. (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14137195) (www.tass.ru - 21 martie) 

/ssirbu/dsirbu 

CNN: Turcia vrea ca independența Ucrainei să fie recunoscută și depune eforturi pentru realizarea 

păcii (Mevlüt Çavușoğlu)  

RADOR (21 martie) - Turcia își dorește ca independența Ucrainei să fie recunoscută și depune mari eforturi 

pentru realizarea păcii, a declarat duminică ministrul de externe Mevlüt Çavușoğlu, în cadrul unei reuniuni a 

partidului de guvernământ. Deși Turcia are relații puternice atât cu Ucraina, cât și cu Rusia, războiul dintre cei doi 

mari vecini ai Turciei afectează și această țară, la fel ca pe restul lumii, a spus ministrul. "Am obiectat ferm față 

de anexarea Crimeii, în 2014. Dacă lumea ar fi dat atunci răspunsul adecvat la anexarea Crimeii, nu am fi astăzi 

în această situație", a adăugat Çavușoğlu. El a opinat că cele două părți se apropie de un acord, în domenii 

fundamentale. Independența Ucrainei este una dintre condițiile în discuție, iar Turcia insistă pentru garantarea 

acesteia. Alături de Consiliul de Securitate ONU și Germania, Turcia vrea să fie garant al independenței Ucrainei. 

Purtătorul de cuvânt al președinției turce, Ibrahim Kalin, a publicat pe Twitter porțiuni ale unui interviu pe care l-

a acordat canalului de televiziune Al Jazeera: "Bilanțul umanitar devine tot mai grav de la o zi la alta. Nu vor 

exista câștigători în acest război. Un acord de pace nu este imposibil". "Cele mai dificile condiții de agreat sunt 

solicitarea Rusiei pentru recunoașterea anexării Crimeii de către Rusia și, totodată, recunoașterea așa-numitei 

independențe a două republici din regiunea Donbas. Acestea sunt chestiuni principale și cred că sunt cele mai 

dificil de convenit", a adăugat Kalin. "Alte patru subiecte în discuție sunt: neutralitatea Ucrainei, dezarmarea și 

garanții de securitate pentru Ucraina, precum și așa-numita denazificare", a spus purtătorul de cuvânt. Cei doi 

oficiali au subliniat că președintele Recep Tayyip Erdoğan ține o comunicare continuă atât cu oficiali ruși, cât și 

ucraineni, în procesul de a facilita încheierea războiului. Săptămâna trecută, Turcia a găzduit o reuniune 

internațională, inclusiv o întâlnire dintre miniștrii de externe rus și ucrainean. (edition.cnn.com - 21 martie) 

/mbrotacel/cpodea 
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POLITIKA: Accelerați procesul de integrare europeană pentru a evita scenariul ucrainean, 

declară premierul desemnat al Muntenegrului  

RADOR (21 martie) – Premierul desemnat al Muntenegrului, Dritan Abazović, a făcut apel ca Uniunea 

Europeană să accelereze procesul de integrare europeană pentru statele care doresc aderarea pentru a se evita ca 

scenariul din Ucraina să se producă și în alte regiuni din Europa. "Acest moment este crucial pentru Europa... 

poate chiar pentru întreaga lume. Am speranța că acest război început de Rusia va înceta curând" – a declarat 

Abazović pentru Agenția turcă de știri ANADOLU, adăugând că este necesar ca UE să primească acest mesaj și 

să înțeleagă că statele care își doresc aderarea și au progresat în procesul de integrare europeană ar trebui să 

beneficieze de o modalitate mai rapidă de aderare "dacă se dorește ca scenariul ucrainean să nu se repete într-o 

altă regiune a Europei". Abazović a subliniat că Muntenegru va menține sancțiunile împotriva Rusiei și în pofida 

faptului că este un stat mic își sprijină partenerii din NATO și UE. (www.politika.rs – 21 martie) /rmihaj/ilapadat 

RTS: Extinderea Uniunii Europene spre Balcanii de Vest este o problemă geopolitică de 

importanță capitală, declară președintele Sloveniei  

RADOR (21 martie) – Președintele Sloveniei, Borut Pahor, a declarat că războiul din Ucraina a reînviat 

vechile mentalități și în acest sens a subliniat că extinderea Uniunii Europene, în special spre Balcanii de Vest, 

este o problemă geopolitică de importanță capitală. "Acum este important ca toți politicienii din regiune să evite 

declarațiile și acțiunile care ar putea stimula neîncrederea între popoarele și statele din Balcanii de Vest" – a 

declarat Pahor pentru cotidianul "Dnevni avaz" de la Sarajevo, adăugând că în acest moment este necesară 

consolidarea dialogului politic la toate nivelurile și promovate încrederea și colaborarea. Pahor a apreciat că Bosnia 

și Herțegovina nu este un stat funcțional și pentru a se remedia această situație este necesară o reformă a legislației 

electorale. (www.rts.rs – 21 martie) /rmihaj/ilapadat 

RTS: Uniunea Europeană a extins cadrul pentru sancționarea persoanelor și entităților din Bosnia 

și Herțegovina  

RADOR (21 martie) – Având în vedere situația din Bosnia și Herțegovina (BiH), Consiliul Uniunii 

Europene a luat decizia prin care extinde până la 31 martie 2024 cadrul pentru impunerea de măsuri restrictive 

persoanelor și entităților din BiH, care încalcă suveranitatea, integritatea teritorială și ordinea constituțională a 

BiH. De asemenea, măsurile restrictive pot fi impuse și celor care periclitează grav situația de securitate a BiH sau 

subminează Acordul de Pace de la Dayton. "Cadrul măsurilor restrictive prevede interdicția de călătorie în statele 

UE pentru persoanele vizate și sechestrarea proprietăților persoanelor fizice și juridice" – se precizează în 

comunicat și se reiterează angajamentul clar al UE pentru perspectiva europeană a BiH, ca stat unit și suveran. 

"Consiliul UE regretă profund acutizarea crizei politice din țară și solicită reluarea activităților în toate instituțiile 

statului și face apel la liderii politici să se concentreze pe implementarea reformelor necesare pentru avansarea pe 

calea europeană, inclusiv reforma sistemului electoral, reforma constituțională și reformele din domeniul statului 

de drept" – se menționează în comunicatul Consiliului UE. (www.rts.rs – 21 martie) /rmihaj/ilapadat 

RTS: Rusia nu are intenții ascunse în Bosnia și Herțegovina, declară ambasadorul Rusiei la 

Sarajevo  

RADOR (21 martie) – "Rusia nu are intenții ascunse în Bosnia și Herțegovina (BiH)" – a declarat 

ambasadorul Rusiei la Sarajevo, Igor Kalabuhov, adăugând că firmele rusești sunt în continuare prezente pe piața 

BiH. "Suntem deschiși să discutăm cu toți. Puterea noastră constă în faptul că Rusia este o piață mare pentru 

export. Trebuie să valorificăm faptul că BiH nu este un neprieten al Rusiei" – a declarat Kalabuhov, adăugând că 

BiH nu s-a alăturat sancțiunilor europene împotriva Rusiei. Kalabuhov a subliniat că în prezent toate firmele rusești 

pot lucra liber cu firmele din BiH și are speranța că Uniunea Europeană nu va solicita ca Sarajevo să impună 

sancțiuni Moscovei, deoarece această măsură este de competența autorităților BiH. "Nu este în interesul BiH. 

Există politicieni și există oameni de stat. Politicienii se supun presiunilor, dar nu și oamenii de stat" – a declarat 

Kalabuhov, subliniind că țara sa în calitate de garant al Acordului de Pace de la Dayton respectă integritatea 

teritorială a BiH, ca stat a trei popoare constitutive și a două entități. "Trebuie să întrebați oamenii din Republica 

Srpska și Federația BiH ce își doresc. Doresc prosperitate sau NATO? Doresc colaborarea cu Rusia și Turcia ?" – 
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a declarat Kalabuhov. Întrebat despre o eventuală suspendare a Rusiei din Consiliul pentru Implementarea Păcii 

în BiH, Kalabuhov a declarat că aceasta nu se va întâmpla niciodată. Kalabuhov a reiterat că desemnarea lui 

Christian Schmidt în funcția de Înalt Reprezentant al comunității internaționale în BiH nu este recunoscută de 

Rusia. În legătură cu solicitările anumitor politicieni bosniaci de a fi declarat persona non grata, Kalabuhov a 

declarat că uneori cuvintele sale sunt greșit interpretate. (www.rts.rs – 21 martie) /rmihaj/ilapadat 

B 92: Liderii politici au ratat șansa de a ajunge la un acord, declară ambasadorul SUA la Sarajevo  

RADOR (21 martie) - După eșuarea negocierilor (dintre bosniaci și croați - n.r.) de la Sarajevo, privind 

legislația electorală, ambasadorul SUA în Bosnia și Herțegovina (BiH), Michael Murphy, a declarat că blocada 

din Federația BiH durează de prea mult timp și a apreciat că cetățenii ar fi avut o speranță pentru un viitor mai 

bun, dacă negocierile s-ar fi finalizat cu succes. "Toți liderii ne-au spus că au făcut anumite progrese, că își înțeleg 

mai bine pozițiile celeilalte părți" – a declarat Murphy, adăugând că mediatorii internaționali sperau ca liderii 

politici din BiH să nu rateze șansa de a obține o "victorie istorică pentru cetățenii lor". Diplomatul american a 

declarat că este posibil un acord prin care s-ar atinge toate obiectivele și care ar oferi liderilor politici tot ceea ce 

le este necesar, dar Partidul Acțiunii Democratice (SDA) și Uniunea Democrată Croată (HDZ) nu au putut ajunge 

la consens. Directorul executiv pentru Balcanii de Vest în Serviciul European de Acțiune Externă, Angelina 

Eichhorst, a declarat că au fost epuizate toate propunerile mediatorilor străini și acum totul depinde de politicienii 

Federației BiH. Eichhorst a declarat că s-a discutat despre procesul electoral, modificarea Constituției BiH, despre 

alegerea membrilor Președinției BiH din partea Federației BiH și s-au făcut pași înainte în ce privește funcționarea 

Federației BiH. Eichhorst a declarat că s-a convenit un mecanism pentru desemnarea membrilor Guvernului 

Federației BiH, pentru numirea membrilor Curții Constituționale a BiH, dar din cauza pozițiilor diferite ale SDA 

și HDZ nu s-a ajuns la un compromis privind competențele Camerei Popoarelor a Parlamentului BiH. Diplomatul 

european a subliniat că liderii Federației BiH au ratat șansa de a ajunge la un acord, adăugând că acum este nevoie 

de dezbateri publice și în instituțiile statului, și nu la sediul Delegației Uniunii Europene la Sarajevo. (www.b92.net 

– 21 martie) /rmihaj/sdm2 

TASS: Aleksandar Vučić a convocat Consiliul de Securitate al țării în legătură cu interdicția la 

petrolului rusesc  

RADOR (21 martie) - Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a convocat o reuniune de urgență a 

Consiliului de Securitate al țării, pentru 22 martie, în legătură cu interdicția UE la importul de petrol rusesc, a 

anunțat, luni, publicația Blic, citând o sursă din cercurile guvernamentale. "Vor fi discutate refuzul premierului 

Kosovo, Albin Kurti, de a organiza alegeri în provincia Kosovo și Metohija, amenințările cu sancțiuni împotriva 

Serbiei, atitudinea față de NIS (Naftna Industrija Srbije/ Industria Petrolieră a Serbiei - activul comun al Gazprom 

Neft și Guvernul Serbiei, nota TASS) și achizițiile de petrol pentru piața sârbă" - informează publicația, citând 

sursa menționată. Se subliniază că, în timpul reuniunii va fi analizat și o serie de probleme în lumina situației 

privind livrarea de bunuri de bază în Europa. Anterior, președintele sârb, Aleksandar Vučić, comentând interdicția 

UE la importul de petrol din Rusia în țara sa, a declarat că Serbia se confruntă de facto cu sancțiuni occidentale. 

Liderul sârb s-a arătat indignat că Serbiei și țărilor terțe li s-au interzis să importe petrol din Rusia, în timp ce UE 

și-a rezervat un astfel de drept. (www.tass.ru - 21 martie) /ssirbu/avladucu 

TASS: Vučić afirmă că Serbia nu va intra în NATO, pentru că nu va putea uita copiii care au 

murit în 1999  

RADOR (21 martie) - Serbia nu se va alătura NATO pentru că nu va putea uita copiii care au murit în timpul 

agresiunii NATO din 1999 - a declarat luni președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, în timpul unui miting electoral 

organizat în orașul Kikina. Mesajul acestuia a fost transmis de postul de televiziune "Vesti". "Cred că Serbia nu ar 

trebui să adere la NATO. Serbia este o țară liberă, o țară neutră militar și Serbia își va apăra singură cerul și 

pământul. Vă spun ceva: datoria noastră este să iertăm, dar tot datoria noastră este să n-o uităm de Bojana Tošić, 

în vârstă de 11 luni, care a fost ucisă în localitatea Merdare, lângă orașul Kuršumlija; să n-o uităm pe micuța Milica 

Rakić, care a fost ucisă în orașul Batajnica, și nici pe Sanja Milenkovic, care a fost ucisă în orașul Varvarin, nu 

putem să o uităm. (...) Vom deveni mult mai puternici ca atunci când iresponsabilii, aroganții și încrezuții ne-au 

bombardat și au desfășurat o agresiune împotriva noastră și a țării noastre" - a declarat Aleksandar Vučić.  
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Menționăm că agresiunea NATO împotriva Republicii Federale Iugoslavia a avut loc în 1999 și a durat 78 

de zile. Motivul principal al operațiunii aeriene ofensive "Forța Aliată" a fost numit de către conducerea Alianței 

drept "prevenirea genocidului populației albaneze din Kosovo". Potrivit datelor NATO, în timpul operațiunii, 

aviația Alianței a efectuat 38.000 de zboruri, dintre care scopul a peste 10.000 a fost să efectueze bombardamente. 

În urma bombardamentelor, conform informațiilor Serbiei, au fost uciși între 3.500 și 4.000 de oameni, 

aproximativ 10.000 au fost răniți, dintre care două treimi au fost civili. Prejudiciul material s-a ridicat la 100 de 

miliarde de dolari. În cele trei luni de bombardare a Iugoslaviei de către forțele NATO, 15 tone de uraniu sărăcit 

au fost aruncate peste teritoriul Serbiei, în obuze. După aceea, țara a urcat pe primul loc la numărul de boli 

oncologice în Europa, iar în primii 10 ani de după bombardamente, aproximativ 30.000 de oameni din republică 

s-au îmbolnăvit de cancer, dintre care între 10.000 și 18.000 au murit. (www.tass.ru - 21 martie) /ssirbu/cvanatoru 

BBC: Președintele Joe Biden va discuta vineri la Varșovia cu omologul său, Andrzej Duda  

RADOR (21 martie) - Președintele american Joe Biden va vizita vineri Polonia, după ce se va întâlni cu 

aliații NATO și cu liderii UE, a anunțat Casa Albă. În Polonia, Biden se va întâlni cu președintele Andrzej Duda, 

la Varșovia, pentru a discuta despre răspunsul umanitar la războiul din Ucraina. „Președintele va discuta despre 

modul în care Statele Unite, alături de aliații și partenerii noștri, reacționează la criza umanitară și a drepturilor 

omului pe care a creat-o războiul nejustificat și neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei”, a comunicat Casa Albă. 

Luni, Biden urmează să aibă o convorbire cu președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf 

Scholz, premierul italian Mario Draghi și premierul britanic Boris Johnson. Miercuri, el va merge la Bruxelles 

pentru a participa la summiturile NATO și Consiliului European, precum și la o reuniune a G7. Cu toate acestea, 

el nu intenționează să meargă și în Ucraina în timpul călătoriei sale, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe. 

(bbc.com - 21 martie, ora 5:00) /aboboc 

CNN: Administrația SUA se întrunește cu liderii mediului de afaceri americani pentru a discuta 

despre invazia Rusiei în Ucraina (Casa Albă)  

RADOR (21 martie) - Directorii generali ai companiei americane petroliere ExxonMobil și ai băncilor JP 

Morgan și Bank of American, precum și ai altor companii și instituții majore energetice și financiare se vor întâlni 

luni la Casa Albă cu președintele Statelor Unite, Joe Biden, pentru a discuta despre invazia Rusiei în Ucraina, a 

declarat pentru CNN un oficial de la Casa Albă. Întrevederea se va desfășura cu ușile închise și va fi găzduită de 

Consiliul Național Economic și Consiliul Național de Securitate, discuțiile fiind prezidate de secretarul american 

al Trezoreriei, Janet Yellen, de secretarul american pentru comerț, Gina Raimondo, și alți oficiali de rang înalt. 

Reuniunea survine pe fondul războiului din Ucraina și al sancțiunilor pe care Occidentul le-a impus împotriva 

Moscovei, și care afectează economia mondială. Perturbările în lanțurile de aprovizionare la alimente, energie și 

alte bunuri amenință să exacerbeze inflația, care deja este la cel mai mari nivel al său din ultimii 40 de ani. La 

întrevederea de la Casa Albă vor participa și alți lideri de afaceri din alte sectoare ale economiei, precum 

producătorul de petrol ConocoPhillips, rafinăriile Marathon Petroleum, compania pentru energie curată Invenergy, 

industriile Dow, oțelăriile US Steel și firmele de produse agricole Land O'Lakes și Cargill. Separat, președintele 

Joe Biden se va întâlni luni cu reprezentanți ai companiilor americane majore, membre al asociației mediului de 

afaceri, reuniune cunoscută sub numele de Masa Rotundă de Afaceri (Business Roundtable). În întrunire, 

participanții la Business Roundtable vor discuta despre răspunsul SUA la războiul din Ucraina, despre planurile 

administrației americane de a reduce costurile pentru familiile americane și despre eforturile de stimulare a 

ocupării forței de muncă și reducerea efectelor schimbărilor climatice, a anunțat Casa Albă. (CNN 

INTERNATIONAL - 21 martie, ora 16:00) /mbaciu/atataru 

CNN: SUA solicită din nou Rusiei acces consular pentru toți cetățenii americani arestați de 

autoritățile ruse  

RADOR (21 martie) - Ambasadorul Statelor Unite la Moscova, John Sullivan, s-a întâlnit luni cu oficiali ai 

Ministerului rus al Apărării și "a cerut ca Guvernul Rusiei să respecte legea internațională și decența minimă 

umană și să permită acces consular tuturor cetățenilor americani deținuți în Rusia, inclusiv al celor care se află în 

arest preventiv", se arată într-un comunicat emis de Ambasada SUA de la Moscova. "Am cerut în mod repetat 

acces consular pentru toți cetățenii americani arestați și, în mod sistematic și nepotrivit, ni s-a refuzat acest acces 
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luni întregi. Este total inacceptabil", a transmis ambasada SUA pe Twitter. Comunicatul survine după ce jucătoarea 

de baschet Brittney Griner și foștii pușcași marini Paul Whelan și Trevor Reed au fost arestați de autoritățile din 

Rusia. Purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat al SUA, Jalina Porter, a declarat vineri că Ambasada 

SUA de la Moscova "continuă să facă presiuni, fără succes până acum, însă, pentru acces consular pentru toți 

deținuții, inclusiv pentru doamna Griner. Suntem profund îngrijorați privind imposibilitatea de a lua legătura în 

ultimele luni cu acești cetățeni americani", a declarat Jalina Porter. (CNN INTERNATIONAL - 21 martie, ora 

18:00) /mbaciu/asalar 

REUTERS: SUA a avertizat cu privire la potențiale atacuri cibernetice din partea Rusiei  

RADOR (21 martie) - Autoritățile din SUA au avertizat luni că există "informații în evoluție" conform 

cărora guvernul rus analizează opțiuni pentru potențiale atacuri cibernetice, potrivit unui comunicat al Casei Albe. 

"Îi îndemn pe partenerii noștri din sectorul privat să își întărească imediat apărarea cibernetică", a spus președintele 

american Joe Biden, adăugând că toată lumea trebuie "să contribuie pentru a face față uneia dintre amenințările 

definitorii ale timpului nostru". (REUTERS - 21 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Ambasadorul SUA a cerut autorităților de la Moscova să respecte legslația 

internațională în timpul unei întâlniri cu guvernul rus  

RADOR (21 martie) - Departamentul de Stat al SUA a confirmat luni o întâlnire dintre ambasadorul 

american John Sullivan și guvernul rus, în timpul căreia dl Sullivan a cerut administrației de la Moscova să respecte 

dreptul internațional și a cerut acces consular pentru cetățenii americani deținuți în Rusia. Purtătorul de cuvânt al 

Departamentului de Stat, Ned Price, a declarat reporterilor că este "complet inacceptabil" ca autorităților americane 

să li se interzică accesul consular la cetățenii americani deținuți în Rusia. (REUTERS - 21 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Ambasadorul SUA în Rusia a solicitat acces consular pentru cetățenii americani 

deținuți în Rusia  

RADOR (21 martie) - În timpul unei întâlniri de luni cu oficiali ruși, ambasadorul SUA în Rusia, John 

Sullivan, a solicitat acces consular pentru cetățenii americani reținuți în Rusia, care a fost refuzat până acum în 

mod necorespunzător, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki. Accesul consular reprezintă 

posibilitatea cetățenilor străini de a avea acces la oficialii consulatului sau ambasadei țării lor din țara gazdă. 

(REUTERS - 21 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Pentagonul va contribui la strângerea de dovezi privind crimele de război ale Rusiei 

în Ucraina  

RADOR (21 martie) - Pentagonul a acuzat luni forțele ruse de comiterea de crime de război în Ucraina și a 

anunțat că va ajuta la strângerea de dovezi în acest sens, acuzând totodată autoritățile de la Kremlin că au lansat 

atacuri nediscriminatorii ca parte a unei strategii intenționate în conflict. "Cu siguranță vedem dovezi clare că 

forțele ruse comit crime de război și ajutăm la colectarea dovezilor în acest sens", a declarat purtătorul de cuvânt 

al Pentagonului, John Kirby, într-o conferință de presă. "Dar sunt în curs investigații care vor continua și vom lăsa 

ca asta să se întâmple. Vom contribui la acele investigații. În ceea ce privește rezultatele investigațiilor, aceasta nu 

este o decizie pe care o va lua conducerea Pentagonului". (REUTERS - 21 martie) /opopescu/dsirbu 

BBC: China nu va trimite arme și muniție Rusiei - ambasadorul chinez în SUA  

RADOR (21 martie) - Ambasadorul chinez în Statele Unite afirmă că China nu va trimite arme și muniție 

pentru a sprijini războiul Rusiei în Ucraina și că Beijingul va „face totul pentru a detensiona criza”. Comentariile 

lui Qin Gang vin după ce președintele american Joe Biden l-a avertizat vineri pe omologul său chinez Xi Jinping 

că ar exista „consecințe” dacă Beijingul va oferi sprijin material Moscovei. Beijingul a negat săptămâna trecută 

informațiile apărute, conform cărora ar fi dispus să ofere Moscovei armament, spunând că este „dezinformare”. 

Totuși, China a fost reticentă în criticarea Rusiei pentru invazie. (bbc.com - 21 martie, ora 5:00) /aboboc 
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CNN: Niciuna din părțile implicate în războiul din Ucraina nu cedează, dar acest blocaj e periculos 

pentru civili (oficial NATO)  

RADOR (21 martie) - Un oficial de rang înalt al serviciului de informații al NATO a declarat luni că toate 

semnele arată spre un blocaj în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, forțele ruse de la sol fiind blocate, iar forțele 

aeriene ruse fiind incapabile să obțină superioritate aeriană în Ucraina. "Dacă nu ne aflăm încă într-un blocaj, ei 

bine, ne apropiem foarte repede de unul. Și asta chiar înseamnă ceva, când te gândești la diferența de putere atunci 

când au început luptele. Nu ajungi la un asemenea punct dacă nu ai făcut o serie de erori", a declarat oficialul 

NATO în timpul unei informări de presă la cartierul general al Alianței Nord-Atlantice. Oficialul, citat de CNN, a 

mai spus că blocajul este, totuși, extrem de periculos, dat fiind faptul că Rusia a recurs la armament mai puțin 

precis, dar mult mai brutal, cu care vizează ținte civile. "Dacă vor ceda ucrainenii? Nu - și ei au fost foarte clari 

când au spus că nu vor renunța. Și atunci, ce se va întâmpla când ai două asemenea forțe care luptă una împotriva 

alteia?", a mai spus oficialul, care a punctat că nici Rusia nu dă înapoi, în ciuda pierderilor. În ultimele zile, forțele 

ruse au continuat să se regrupeze și să își îmbunătățească sprijinul logistic atât în Kiev, cât și în sudul Ucrainei. 

Între timp, guvernul Belarusului "pregătește terenul pentru a justifica o ofensivă împotriva Ucrainei", a avertizat 

oficialul NATO, care a adăugat că autoritățile din Ucraina au fost avertizat în mod public cu privire la eventuala 

intrare în război a Belarusului. NATO susține că principalul obiectiv al Rusiei este capturarea capitalei Kiev și 

forțarea unei schimbări de guvern, precum și forțarea Ucrainei să adopte o poziție neutră față de NATO și să se 

demilitarizeze. "Nu cred că Putin a renunțat la vreunul din aceste obiective", a declarat oficialul NATO, citat de 

CNN. (CNN INTERNATIONAL - 21 martie, ora 17:00) /mbaciu/atataru 

REUTERS: Liderii occidentali au convenit să rămână uniți cu privire la Ucraina  

RADOR (21 martie) - Liderii Statelor Unite, Germaniei, Franței, Marii Britanii și Italiei au discutat luni la 

telefon și au convenit asupra importanței menținerii unei poziții unanime în privința Ucrainei, a anunțat cabinetul 

premierului italian Mario Draghi. "Liderii au reafirmat importanța unității de scop și acțiune arătată pe fondul 

războiului din Ucraina și a repercusiunilor acestuia", se arată în comunicat. "Confruntați cu o gravă situație de 

urgență din punct de vedere umanitar, liderii s-au angajat să își coordoneze eforturile pentru a ajuta cetățenii 

ucraineni care fug de conflict sau pe cei blocați acasă", se adaugă acolo. 

Autoritățile din Italia au declarat luni, mai devreme, că această convorbire telefonică reprezintă o pregătire 

a reuniunilor NATO, G7 și Consiliului European, planificate pentru sfârșitul acestei săptămâni. (REUTERS - 21 

martie) /opopescu/dsirbu 

XXIX.2 Perspectiva militară  

TASS: Forțele militare aeriene au tras cu rachete de croazieră asupra centrului de pregătire a 

mercenarilor de la Rovno  

RADOR (21 martie) - Forțele Militare aeriene au tras cu rachete de croazieră asupra centrului de pregătire 

a mercenarilor străini și a naționaliștilor ucraineni de la Rovno, a comunicat purtătorul de cuvânt al Ministerului 

rus al Apărării, general-maior Igor Konnașenkov. Au fost uciși mai mult de 80 de mercenari și naționaliști. 

(www.tass.ru - 21 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: O grupare de elicoptere a distrus în această noapte 15 mașini blindate ale Forțelor Armate 

ucrainene (Ministerul rus al Apărării)  

RADOR (21 martie) - O grupare de elicoptere Ka-15 și Mi-28H a distrus în cursul nopții 15 mașini blindate 

ale Forțelor Armate ucrainene, a comunicat astăzi purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, general-

maior Igor Konnașenkov. Au fost distruse opt tancuri, patru mașini blindate de infanterie și trei transportoare 

blindate. (www.tass.ru - 21 martie) /snicolau/sdm2 
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TASS: Militarii ruși au distrus o baterie de lansare de rachete ucrainene într-un centru comercial 

inactiv din Kiev (Ministerul rus al Apărării)  

RADOR (21 martie) - Forțele Armate Ruse au distrus, în noaptea spre 21 martie, cu arme de înaltă precizie 

cu rază lungă de acțiune, o baterie de lansare de rachete ucrainene și un depozit cu muniție propulsată aflat într-un 

centru comercial inactiv din Kiev, a anunțat, luni, purtătorul de cuvânt Ministerului rus al Apărării, generalul-

maior Igor Konașenkov. Potrivit afirmațiilor acestuia, "la periferia Kievului, în cartierul Vinohradar, subunități 

naționaliste ucrainene s-au ascuns timp de câteva zile în clădiri rezidențiale și au tras în militarii ruși din sistemele 

de lansare cu rachete multiple". Konașenkov a subliniat că suprafața centrului comercial aflat în apropiere a fost 

folosită ca bază amplă pentru depozitarea muniției propulsate de rachete și reîncărcarea mai multor sisteme de 

lansare de rachete. "Serviciile de informații ruse, prin mai multe canale, au confirmat coordonatele poziției 

sistemelor ucrainene de lansare multiplă de rachete și, de asemenea, au dezvăluit localizarea unui depozit cu 

muniție propulsată de rachete. În noaptea spre 21 martie a fost distrusă o baterie de lansatoare de rachete multiple 

ucrainene și o bază pentru depozitarea muniției pentru acestea aflată într-un centru comercial nefuncțional au fost 

distruse cu arme de înaltă precizie cu rază lungă de acțiune" - a spus acesta. Potrivit acestuia, naționaliștii ucraineni 

continuă să folosească zonele rezidențiale din localități, precum și obiectivele sociale ca scut uman pentru a-și 

amplasa sistemele de artilerie și pentru a efectua trageri masive asupra personalului militar rus. Generalul-maior a 

atras atenția presei occidentale asupra faptului că Forțele Armate Ruse "prezintă dovezi absolute ale utilizării 

criminale de către regimul naționalist de la Kiev a obiectelor civile în zonele rezidențiale din Kiev și în alte orașe 

ale Ucrainei ca poziții de trageri pentru sisteme de artilerie și rachete". (www.tass.ru - 21 martie) /ssirbu/atataru 

RBC: Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat care este situația operațională în 

debutul celei de-a 26-a zile de război  

RADOR (21 martie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a prezentat care este situația operațională 

în dimineața celei de-a 26-a zile de război. Invazia militară rusă continuă, intrând pe 21 martie în cea de-a 26-a zi 

de confruntări dintre apărătorii Ucrainei și militarii ruși, a precizat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, 

potrivit RBC-Ucraina. Atacurile Forțelor Armate ucrainene au continuat să fie lansate asupra trupelor inamice, 

acestea încercând să mențină controlul asupra pozițiilor deja capturate. În același timp, se înregistrează o scădere 

a intensității utilizării aeronavelor cu pilot, de către inamic. Pentru a evalua eficacitatea și rezultatele raidurilor 

aeriene cu rachete și bombe, inamicul a folosit vehicule aeriene tactice fără pilot", a precizat Statul Major. În 

ultima zi de război, unitățile Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei au distrus șapte ținte aeriene ale 

invadatorilor ruși: un avion, patru UAV-uri și două rachete de croazieră. De asemenea, bombardierele și aeronavele 

de atac ucrainene au dat lovituri zdrobitoare echipamentelor și tehnicii militare ruse și forțelor militare inamice. 

Trupele ruse continuă să terorizeze populația locală și să comită jafuri în teritoriile ocupate temporar. Inamicul 

fură și duce în țara sa electrocasnice, gadgeturi, echipamente auto, produse alimentare și alte bunuri. Se 

înregistrează cazuri de dislocare de personal militar rus și echipamente în infrastructura civilă din Ucraina. În 

teritoriile Ucrainei ocupate temporar, invadatorii ruși continuă să efectueze o mobilizare forțată. ''Astfel, potrivit 

informațiilor operative disponibile, organizațiile bugetare ale comunității din orășelul Stanicino-Luhansk au fost 

anunțate că este necesar să se prezinte la sediul Poliției la data de 1 aprilie 2022 toți bărbații cu vârsta cuprinsă 

între 18 și 60 de ani, pentru 'înregistrare'. Nu sunt explicate motivele unei astfel de ''înregistrări'', deși se știe clar 

că ar fi vorba despre următorului val de mobilizare în Armata a 2-a a Rusiei, pentru a fi trimiși în zonele de 

operațiuni de luptă", a specificat șeful Statului Major General, într-un raport. Șeful Administrației Regionale de 

Stat Sumi, Dmitro Jivițki, a anunțat că un număr mare de avioane rusești au survolat spațiul aerian al regiunii Sumi 

din Ucraina, venind dinspre Rusia. El a mai adăugat că luptătorii Forțelor Armate ale Ucrainei au provocat pierderi 

semnificative invadatorilor ruși, distrugând chiar și cele mai noi modele de tancuri rusești Ciornîi Oriol - Vulturul 

Negru. (www.rbc.ua - 21 martie) /vdraguta/sdm2 

RBC: Kremlinul își schimbă strategia și se va axa acum pe sudul și estul Ucrainei (The Wall Street 

Journal )  

RADOR (21 martie) - Kremlinul își schimbă strategia de luptă și se va axa acum pe sudul și estul Ucrainei 

- titrează publicația ''The Wall Street Journal'. După ce forțele ruse nu au reușit să obțină o victorie rapidă asupra 
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Ucrainei, Kremlinul trece la o nouă strategie și se va concentra acum asupra sudului și estului Ucrainei. ''O nouă 

evaluare a intențiilor lui Putin, care este împărtășită de înalți oficiali din administrația Biden, se rezumă la faptul 

că Rusia va forța Kievul să accepte pretențiile formulate de Rusia cu privire la teritoriile din sudul și din estul 

Ucrainei'', relatează RBC-Ucraina, cu referire la ''The Wall Street Journal''. Experții americani consideră că, 

ocupând Crimeea și zonele din Donbas, în 2014, Rusia tinde de fapt și urmărește să asigure o ''punte terestră'' între 

vestul Rusiei și peninsula Crimeea, precum și să extindă controlul rusesc asupra Donbasului. În plus, se 

preconizează că Putin va continua să exercite o presiune militară. Armata rusă va continua să bombardeze orașele 

ucrainene, Kremlinul mizând pe faptul că acest lucru îl va forța pe Volodimir Zelenski să renunțe la aspirațiile sale 

de a se alătura Occidentului și va accepta un statut neutru și alte revendicări formulate de Rusia. Oficialii americani 

au specificat faptul că, dacă revendicările teritoriale și cele de neutralitate, formulate de Putin sunt respinse, atunci 

se preconizează că Rusia va încerca să păstreze sub controlul său toate teritoriile ocupate de trupele sale și să 

continue operațiunile militare. ''Pe baza evaluărilor noastre militare, se pare că rușii revin la tactici de asediu'', a 

specificat un alt oficial american. Amintim că Pentagonul a precizat că utilizarea rachetelor hipersonice de către 

Rusia în acest război nu va modifica semnificativ cursul războiului. Statele Unite au anunțat că Rusia s-ar confrunta 

cu consecințe grave, dacă ar folosi arme chimice în Ucraina. (www.rbc.ua - 21 martie) /vdraguta/ilapadat 

UNIAN: Rusia a lansat atacuri aeriene asupra unui poligon din regiunea ucraineană Rivne  

RADOR (21 martie) - Federația Rusă a lansat, luni, două atacuri cu rachete asupra unui teren de antrenament 

din regiunea ucraineană Rivne - transmite UNIAN. "A 26-a zi de război. Astăzi (luni - n.r.), alarma de raid aerian 

a sunat de trei ori în regiunea Rivne. Două lovituri cu rachete au fost efectuate asupra unuia dintre terenurile de 

antrenament" - a transmis șeful Administrației militare din Rivne, Vitali Koval. La locul atacului, a fost trimisă o 

comisie specială, să investighetze situația. Potrivit lui Koval, detalii suplimentare vor fi anunțate ulterior. Postul 

public Suspilne transmite că atacurile au avut loc în jurul orei 02:30. Amintim că, pe 13 martie, opt rachete rusești 

au lovit Centrul Internațional pentru Menținerea Păcii și Securității, din Iavoriv, din regiunea vest-ucraineană Lviv. 

În urma atacului, 35 de persoane au fost ucise și peste 130 au fost rănite. (www.unian.net - 21 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Cea mai mare parte a forțelor ruse se află la mai mult de 25 km de centrul Kievului - 

Marea Britanie  

RADOR (21 martie) - Forțele ruse care avansează spre Kiev dinspre nord-est sunt momentan blocate, iar 

majoritatea se află la mai mult de 25 de kilometri de centrul orașului, au anunțat serviciile de informații militare 

britanice. „Luptele intense continuă la nord de Kiev”, a declarat Ministerul Apărării, care mai adaugă că „forțele 

care înaintează din direcția Hostomel spre nord-vest au fost respinse de rezistența acerbă a Ucrainei”. (REUTERS 

- 21 martie) /aboboc/sdm2 

TASS: Raionul Petrovski din Donețk a fost supus tirului din dispozitive "Grad" de către miliarii 

ucraineni (Dnr)  

RADOR (21 martie) - Subunitățile Forțelor Armate ale Ucrainei au tras în această dimineață (ora 8.47), din 

dispozitive BM-21 "Grad", asupra raionului Petrovski, din Donețk; în total au fost 55 de proiectile, au comunicat 

surse de la reprezentanța republicii populare Donețk, la Centrul comun pentru control și coordonare al regimului 

de încetare a focului. Primul tir a fost tras la ora (ora 8.47), când s-au tras 15 rachete din BM-21 Grad, iar după 

trei minte s-au mai tras 40 de rachete din dispozitivele Grad.  

Anterior, la reprezentanța republicii populare Donețk la Centrul comun pentru control și coordonare al 

regimului de încetare a focului, se comunicase că în ultimele 24 de ore militarii ucraineni au deschis de 26 de ori 

focul asupra teritoriului republicii populare Donețk, lansând 239 de muniții. (www.tass.ru - 21 martie) 

/snicolau/sdm2 

UNIAN: Aproximativ 15.000 de militari ruși au fost uciși în Ucraina de la începutul războiului  

RADOR (21 martie) - Statul Major General al Forțelor Armate din Ucraina a actualizat luni bilanțul 

pierderilor înregistrate de Rusia în războiul din Ucraina. Potrivit armatei ucrainene, numărul militarilor ruși 

decedați pe front, începând cu 24 februarie, este de aproximativ 15.000. De asemenea, armata ucraineană a distrus 
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498 de tancuri rusești, 1.535 de vehicule blindate, 240 de sisteme de artilerie, 80 de lansatoare de rachete, 45 de 

sisteme de apărare aeriană, 969 de vehicule, trei nave, 60 de cisterne transportatoare de combustibil și 24 drone. 

În plus, au fost doborâte 97 de avioane rusești și 121 elicoptere. (www.unian.net - 21 martie) /sdan/ilapadat 

UKRINFORM: Invadatorii ruși lansează atacuri asupra orașului Avdiivka, din regiunea Donețk  

RADOR (21 martie) - Șeful Administrației Militare Regionale Donețk, Pavlo Kirilenko, a anunțat, luni, că 

orașul Avdiivka și zonele adiacente sunt atacate de trupele de ocupație ale Federației Ruse. Bilanțul indică cel 

puțin un mort și doi răniți. "Avdiivka și împrejurimile orașului sunt atacate de avioanele și artileria rusă. 

Deocamdată, știm că cel puțin un civil a decedat și alți doi au fost răniți. De asemenea, au fost raportate distrugeri 

și incendii la 15 adrese" - a scris acesta pe Telegram, adăugând că atacurile rusești asupra orașului Avdiivka sunt 

în desfășurate. (www.ukrinform.ua - 21 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Rusia susține că un mall din Kiev, bombardat luni la primele ore, era depozit de 

rachete și muniție al armatei ucrainene  

RADOR (21 martie) - Rusia a declarat luni că a utilizat rachete de înaltă precizie și rază lungă de acțiune 

împotriva unui centru comercial din Kiev pentru că armata rusă știa că mall-ul e utilizat drept depozit de armament 

al forțelor ucrainene. Bombardamentul de duminică noaptea a lovit un centru comercial din capitala ucraineană, 

provocând moartea a cel puțin opt persoane, distrugând complet centrul și parțial clădirile din jur pe o rază de mai 

multe sute de metri. "Zone din apropierea centrului comercial erau utilizate pentru a depozita mari cantități de 

rachete și muniție, precum și pentru reîncărcarea lansatoarelor multiple de rachete. Arme de mare precizie și rază 

lungă de acțiune, folosite în 21 martie, la primele ore, au distrus o baterie ucraineană de lansatoare multiple de 

rachete și un depozit de muniție plasat într-un centru comercial nefuncțional", a declarat purtătorul de cuvânt al 

ministerului rus al apărării, Igor Konașenkov. (REUTERS - 21 martie, ora 18:00) /mbaciu/asalar 

BBC: 9.801 de militari ruși uciși în Ucraina de la începutul invaziei  

RADOR (21 martie) - Conform unui articol dintr-un ziar rusesc, aproape 10.000 de militari ruși au fost uciși 

de la începutul invaziei din Ucraina. Duminică, într-un articol publicat pe site-ul web al cotidianului 

"Komsomolskaia Pravda" era citat ministrul rus al apărării afirmând că 9.801 de militari ruși au fost uciși în 

Ucraina. Acest articol a fost ulterior retras de pe site. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 21 martie, ora 23:03) 

/opopescu/dsirbu 

RBC: În regiunea Cernihiv, Forțele Armate ale Ucrainei au capturat două camioane rusești 

KamAZ cu muniție și provizii  

RADOR (21 martie) - În regiunea Cernihiv, Forțele Armate ale Ucrainei au capturat două camioane KamAZ 

ale invadatorilor ruși încărcate cu muniție și provizii. Duminică, 20 martie, militarii Forțelor Armate ale Ucrainei 

au lansat un atac asupra ocupanților ruși din regiunea Cernihiv și au capturat două vehicule rusești KamAZ, care 

transportau muniție și provizii, relatează RBC-Ucraina cu referire la Comandamentul Operațional Nord. ''Muniția 

nu va ajunge la ocupantul rus și nici proviziile. Cu două camioane KamAZ un minus. Forțele de rezistență ale 

regiunii Cernihiv își desfășoară activitatea", se specifică în comunicatul remis. Amintim că în regiunea Cernihiv, 

Forțelor Armate ale Ucrainei au distrus un convoi de trupe rusești și echipamentele acestora. Lângă Sumi, 

apărătorii Ucrainei au distrus mai multe camioane militare rusești, o mașină blindată Tigr și alte echipamente. 

Armata ucraineană i-a învins pe invadatorii ruși care doreau să pătrundă în regiunile de sud ale Ucrainei. 

(www.rbc.ua - 21 martie) /vdraguta/sdm2 

BBC: Comandantul adjunct al Flotei Rusiei din Marea Neagră a murit în luptele din Mariupol  

RADOR (21 martie) - Comandantul adjunct al Flotei Rusiei din Marea Neagră a fost lichidat în Mariupol. 

Moartea căpitanului Andrei Pali a fost confirmată de guvernatorul Sevastopolului, din Crimeea anexată de Rusia 

în 2014. El este primul ofițer de rang înalt din forțele navale rusești confirmat mort în Ucraina, dar alte surse susțin 

că încă cinci generali au murit de la începutul invaziei. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 21 martie, ora 6:00) 

/aboboc 
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BBC: Zelenski a cerut Israelului să trimită Ucrainei sistemul de apărare antirachetă Iron Dome  

RADOR (21 martie) - În cel mai recent apel la ajutor din străinătate, președintele Volodimir Zelenski a cerut 

Israelului să îi furnizeze Ucrainei sistemul său de apărare antirachetă Iron Dome. Într-un discurs video rostit în 

fața Parlamentului israelian, Zelenski - care este evreu - a comparat acțiunile Rusiei cu cele ale Germaniei naziste. 

Israelul a trimis ajutoare umanitare și încearcă să medieze în acest conflict. O fostă membră a parlamentului 

israelian, Ksenia Svetlova, a declarat pentru BBC că este puțin probabil ca poziția Israelului să se schimbe după 

discursul lui Zelenski de duminică: "Din nefericire nu va face nicio diferență în politica oficială a Israelului cu 

privire la Ucraina. Nu va exista nicio vânzare de arme, nu vor exista sancțiuni. Cel puțin nu momentan." 

(www.bbc.com - 21 martie) /mbrotacel/cpodea 

BBC: Rusia nu duce un război în Ucraina, ci o operațiune de distrugere completă a țării (Josep 

Borrell)  

RADOR (21 martie) - Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de 

securitate, Josep Borrell, a acuzat Rusia de comiterea unor crime de război în Mariupol, în estul Ucrainei. Josep 

Borrell a declarat că Rusia bombardează și ucide oameni fără discriminare, distrugând complet orașul-port. "Rusia 

face uz de întreaga sa capacitate militară, iar problema este că utilizează această capacitate militară împotriva 

civililor. Ăsta nu este un război, este o distrugere în masă indusă într-o țară, fără niciun respect față de legile 

războiului", a declarat Josep Borrell. Oficialul european a făcut declarațiile înainte de o reuniune la Bruxelles a 

miniștrilor de externe și a miniștrilor apărării din statele membre ale UE, summit care vizează conturarea unei noi 

strategii de apărare a UE. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 21 martie, ora 15:00) /mbaciu/asalar 

BBC: Nouă strategie de consolidare a capacității de apărare a Uniunii Europene  

RADOR (21 martie) - Miniștrii apărării și de externe din statele membre UE au aprobat o nouă strategie de 

consolidare a capacității de apărare a blocului, afirmând că este necesar un pas uriaș în acest sens, pe fondul 

situației actuale ostile de securitate. Planul urmează să fie aprobat de liderii UE cu ocazia unui summit care va 

avea loc săptămâna aceasta și are ca scop sporirea capacității UE de a acționa decisiv, completând în acest sens 

acțiunile NATO. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 21 martie, ora 21:04) /opopescu/dsirbu 

AFP: UE își va consolida apărarea și se va dota cu mijloace de intervenție militară  

RADOR (21 martie) - Uniunea Europeană a aprobat luni constituirea unei forțe de 5.000 de combatanți și 

s-a angajat să își mărească cheltuielile militare pentru a putea interveni eficient singură până în 2025. "Uniunea 

Europeană este în pericol. Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei nu este retorică și constituie un apel la ordine", a 

subliniat șeful diplomației europene, Josep Borrell. Miniștrii de externe și ai apărării din UE au aprobat o Busolă 

Strategică dezvoltată în ultimii doi ani și adaptată la situația creată de războiul din Ucraina. "Acesta este un îndemn 

la acțiune și acest document nu trebuie să rămână o literă moartă", a insistat Josep Borrell. "Uniunea Europeană 

trebuie să fie hotărâtă, rapidă în reacția la crize și trebuie să investească în capacități de apărare în 

complementaritate cu NATO", a explicat el. "UE este colectiv insuficient echipată pentru a face față amenințărilor 

și provocărilor actuale", avertizează documentul adoptat de miniștri. UE va folosi grupurile de luptă create în 2007 

pentru a constitui această forță de reacție de 5.000 de soldați. "Grupurile de luptă sunt operaționale, dar nu au fost 

niciodată folosite, din lipsă de voință politică și de mijloace financiare", afirmă serviciul acțiunilor externe ale UE. 

Forța va fi formată din "componente terestre, aeriene și maritime" și va fi dotată cu capacități de transport pentru 

a putea "efectua intervenții pentru salvarea și evacuarea cetățenilor europeni" prinși într-un conflict. Această 

capacitate a lipsit europenilor și nu i-au putut înlocui pe americani în timpul evacuării de la Kabul din august 2021. 

Germania intenționează să formeze nucleul acestei forțe în 2025, a anunțat luni ministrul german al apărării, 

Christine Lambrecht. Angajamentele militare ale UE vor fi discutate joi cu președintele american, Joe Biden, la 

un summit extraordinar al NATO, care va fi urmat de o întâlnire a șefilor de stat și de guvern ai UE, în cursul 

căreia se va discuta despre consecințele războiului purtat de Rusia în Ucraina pentru securitatea în Europa. SUA a 

desfășurat din nou peste 100.000 de soldați și resurse militare semnificative în Europa pentru a ajuta la întărirea 

apărării la granițele de est ale NATO. Împărțirea costului capacităților desfășurate în țările baltice, în Polonia, în 

România, în Bulgaria și în Slovacia va fi unul dintre subiectele discuțiilor. UE cheltuiește 200 de miliarde de dolari 
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pe an, sau 1,5% din PIB, pentru apărare. "Este de trei sau patru ori bugetul Rusiei și la fel de mult ca și China. Dar 

nu este suficient", a spus Josep Borrell. Niciun obiectiv cuantificat nu este inclus în angajamentele luate de UE 

luni. Dar toate țările NATO, dintre care 21 sunt membre ale UE, s-au angajat să aloce 2% din PIB-ul lor pentru 

cheltuieli militare în 2024. Germania, Belgia și Danemarca, trei țări rămase cu mult în urmă din punct de vedere 

al acestui angajament, au anunțat majorări ale bugetelor lor. "UE intenționează să ofere NATO un efort suplimentar 

și complementar", a susținut Josep Borrell. Europenii vor să investească în capacități care le lipsesc în prezent, 

inclusiv drone, sisteme de luptă, tancuri, sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă. "Acțiunile detaliate sunt 

ambițioase, dar realizabile cu un angajament politic susținut", se insistă în document. "Vom vedea dacă suntem 

capabili să realizăm ceea ce ne-am angajat", a conchis Josep Borrell, într-o declarație pentru AFP. (AFP - 21 

martie) /opopescu/dsirbu 

RRA: Direcția Hidrografică Maritimă nu a observat mine în aria de patrulare din zona de nord-

vest a Mării Negre  

RADOR (21 martie) - O navă militară, un puitor de mine și plase a ieșit astăzi din Portul Militar Constanța 

pentru misiuni de cercetare în raioane maritime din Apele Teritoriale Românești, după ce Direcția Hidrografică 

Maritimă a emis un aviz referitor la existența pericolului de mine în zona de nord-vest a Mării Negre. Până în acest 

moment nu au fost observate mine în aria de patrulare și nici nu au fost primite informații de la nave comerciale 

în acest sens - a anunțat Ministerul Apărării. Avizul Direcției Hidrografice Maritime a fost emis la sfârșitul 

săptămânii trecute, pe baza informării primite de la Institutul Hidrografic al Marinei Spaniole, instituția care 

coordonează activitatea operațională în Marea Neagră și Marea Mediterană, având în vedere un avertisment de 

navigație emis de stația rusească de la Novorosiisk. Navigatorii care observă mine în Marea Neagră pot anunța 

autoritățile române, urmând să fie luate măsuri. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 21 martie, ora 18:00) 

/avladucu 

RRA: Premierul Nicolae Ciucă s-a întâlnit cu președintele Subcomisiei parlamentare pentru 

Securitate Națională din Camera Reprezentanților  

RADOR (21 martie) - Premierul Nicolae Ciucă a discutat astăzi, la București, cu președintele Subcomisiei 

parlamentare pentru Securitate Națională din Camera Reprezentanților, Stephen Lynch, despre situația de 

securitate curentă, determinată de agresiunea militara rusă în Ucraina și gestionarea valurilor de refugiați. 

Premierul român a insistat pe dovada de unitate a aliaților, care, prin prezența militară pe teren, aici, în România, 

oferă certitudinea angajamentelor de securitate colectivă din cadrul NATO, precum și a valorii Parteneriatului 

Strategic cu State Unite. Cu acest prilej, a fost subliniată și importanța dezvoltării de noi investiții americane în 

țara noastră. Stephen Lynch a mulțumit pentru activitățile României și pentru leadershipul pe care îl oferă atât în 

sprijinirea refugiaților, cât și a ucrainenilor rămași să lupte pentru apărarea țării lor, se arată într-un comunicat de 

presă. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 21 martie, ora 23:00) /dsirbu 

TASS: Noua Zeelandă va trimite în Ucraina echipament de protecție  

RADOR (21 martie) - Noua Zeelandă va aloca cinci milioane de dolari neozeelandezi (aproximativ 3,5 

milioane de dolari americani) pentru achiziționarea de echipament militar neletal și arme pentru Ucraina și, de 

asemenea, va trimite, din propriile rezerve, echipament de protecție, a declarat, astăzi, primul ministru 

neozeelandez, Jacinda Ardern, declarația fiind publicată pe site-ul Guvernului. Primul ministru a precizat că 

fondurile pentru achiziționarea de arme vor fi trimise în Fondul special al Alianței Nord-Atlantice, care asigură 

livrarea de combustibil, rații militare, echipamente de comunicații și truse militare de prim ajutor pentru Forțele 

Armate ale Ucrainei. De notat, după cum a declarat prim-ministrul, pentru Noua Zeelandă, "acesta este primul caz 

când țara sa acordă finanțare directă pentru livrările de arme și de echipament militar neletal". În cadrul livrărilor 

de echipamente militare din propriile rezerve, Noua Zeelandă va trimite în Ucraina echipamente tactice de 

protecție, între altele, 1.066 de plăci pentru veste antiglonț, 473 de căști de protecție și 571 de veste antiglonț de 

camuflaj. (www.tass.ru - 21 martie) /snicolau/sdm2 
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XXIX.3 Perspectiva economică 

TASS: Procentul schimbului de mărfuri realizat de Rusia cu țările care nu sprijină sancțiunile a 

fost de 46%  

RADOR (21 martie) - Procentul schimbului de mărfuri realizat de Federația Rusă cu țările care nu sprijină 

sancțiunile Occidentului împotriva Rusiei a fost în 2021 de aproximativ 45,8% (358,8 miliarde de dolari) din 

întregul comerț extern: 44,2% din totalul exporturilor și 48,6% din importuri, se arată în studiul rețelei 

internaționale de consultanță și audit FinExpertiza. Comparativ cu perioada "ante-Crimeea", acest procent a 

crescut de aproape 1,5 ori , se mai remarcă în studiul amintit. Autorii cercetării mai arată că până la noua spirală a 

agravării tensiunii geopolitice, principalul partener comercial al Federației Ruse a fost Uniunea Europeană. Cota 

UE, în 2021, în volumul operațiunilor comerciale ale Rusiei, a fost de 36% (282 miliarde de dolari), reprezentând 

38,3% din exportul rusesc și 32% din import.  

Al doilea cel mai mare partener comercial al Rusiei este China, cu 17,9% (140,7 miliarde de dolari), iar pe 

locul al treilea - țările membre CSI, cu 12,2% (96 miliarde de dolari). Autorii studiului subliniază faptul că, deși 

din punct de vedere istoric mai mult de jumătate din cifra de afaceri a comerțului rusesc le revine țărilor care au 

susținut sancțiunile, acest procent scade treptat în ultimii ani. (www.tass.ru - 21 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Rusia și Iranul vor discuta în viitorul apropiat despre cooperarea bilaterală bancară  

RADOR (21 martie) - Oficialii Rusiei și Iranului vor avea, în viitorul apropiat, o întâlnire pe tema cooperării 

bancare și financiare, părțile fiind în contact permanent în acest sens, a declarat ambasadorul Iranului la Moscova, 

Kazem Jalali, într-un interviu acordat Agenției TASS. "În ceea ce privește cooperarea bancară și financiară, 

oficialii din sectorul bancar din cele două țări sunt în contact permanent. O întâlnire personală a oficialilor celor 

două țări este planificată, în viitorul apropiat, pentru rezolvarea unor eventuale probleme" - a declarat diplomatul 

iranian. Acesta a adăugat că părțile încearcă să cadă de acord și asupra organizării unei ședințe a Comisiei mixte 

de cooperare în domeniul economiei, unde vor fi luate noi decizii. Potrivit ambasadorului, Rusia și Iran planifică 

reciproc vizite ale oficialilor pentru a discuta despre cooperarea în diferite domenii. "Pentru a ajunge la o înțelegere 

reciprocă între președinții celor două țări, trebuie să desfășurăm un schimb de delegații la toate nivelurile. Prin 

urmare, ambele părți își planifică reciproc vizite ale oficialilor din cele două țări în toate domeniile, inclusiv politic, 

economic și cultural" - a adăugat Jalali. În opinia ambasadorului iranian, vizita președintelui Iranului, Ebrahim 

Raisi, la Moscova, în luna ianuarie, a reprezentat un moment de cotitură în relațiile dintre cele două țări. "Cred că 

această călătorie a fost un moment de cotitură în relațiile bilaterale, iar cei doi președinți s-au consultat și au avut 

schimb de opinii pe diverse probleme din toate domeniile, în urma căruia s-au obținut rezultate valoroase" - a 

conchis Jalali. (www.tass.ru - 21 martie) /ssirbu/atataru 

REUTERS: Rusia se retrage de la negocierile de pace cu Japonia din cauza sancțiunilor impuse 

pentru invazia în Ucraina (RIA)  

RADOR (21 martie) - Potrivit agenție ruse de știri RIA, Rusia a decis să se retragă de la negocierile cu 

Japonia pentru un tratat de pace, din cauza sancțiunilor pe care Tōkyō le-a impus împotriva Moscovei pentru 

invazia din Ucraina, a declarat luni Ministerul rus de Externe. Rusia și Japonia nu au încheiat oficial ostilitățile 

rămase de la Al Doilea Război Mondial, blocaj care a ținut la minim relațiile economice dintre cele două state. 

Moscova a mai spus că Rusia se retrage de la negocierile cu Japonia privind proiectele comune de afaceri în 

Insulele Kurile. (REUTERS - 21 martie, ora 17:30) /mbaciu/atataru 

RRA: Polonia va oferi Republicii Moldova un credit fără dobândă în valoare de 20 de milioane de 

euro  

RADOR (21 martie) - Polonia va oferi Republicii Moldova un credit fără dobândă în valoare de 20 de 

milioane de euro pentru a face față problemelor apărute în ultima perioadă, a anunțat președintele polonez Andrzej 

Duda, aflat în vizită la Chișinău. După discuțiile purtate cu președinta Maia Sandu, liderul de la Varșovia a mai 

spus că țara se sprijină demersurile Republicii Moldova de a se alătura Uniunii Europene. La rândul ei, Maia Sandu 

a afirmat că în momentul de față eforturile trebuie să se concentreze pe restabilirea păcii și oprirea războiului din 
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Ucraina. Ea a mai spus că în aproape o lună de conflict, mai bine de 360.000 de oameni au trecut granița din 

Ucraina în Republica Moldova, iar aproape 100.000 au rămas acolo. Mâine, președintele polonez este așteptat la 

București pentru discuții cu președintele României, Klaus Iohannis. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 21 

martie, ora 19:09) /dstanesc 

TASS: Republica Moldova a cerut ajutor UE pentru depășirea crizei generate de refugiații din 

Ucraina  

RADOR (21 martie) - Republica Moldova cere ajutor Uniunii Europene pentru atenuarea consecințelor 

crizei provocate de afluxul de refugiați din Ucraina, a anunțat, luni, vicepremierul republicii, ministrul moldovean 

de externe, Nicolae Popescu, în urma reuniunii miniștrilor de externe din țările UE de la Bruxelles. Nicolae 

Popescu și-a exprimat speranța că UE poate oferi un sprijin suplimentar și imediat republicii în gestionarea fluxului 

de refugiați prin mutarea acestora în țările europene și acordarea de asistență financiară pentru a asigura condiții 

decente celor care au rămas în Republica Moldova. "Am subliniat în Consiliul UE necesitatea creșterii ajutorului 

financiar gratuit din partea partenerilor europeni" - a scris ministrul moldovean pe canalul său Telegram. Anterior, 

președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut finanțare suplimentară de la UE, FMI, Banca Mondială și 

o serie de șefi de stat. Potrivit autorităților moldovene, situația la granița cu Ucraina s-a normalizat, la toate 

punctele de control se înregistrează un flux minim de cetățeni și vehicule, iar cozile au dispărut. Cu toate acestea, 

de la începutul operațiunii militare speciale a Federației Ruse în Ucraina, în republică au ajuns 331.000 de cetățeni 

ai Ucrainei și 33.000 de persoane cu pașapoarte ale altor țări. În același timp, doar 5.300 de ucraineni au cerut 

refugiu - iar după o vreme, cei mai mulți pleacă în România și în alte țări UE. În acest moment, în diferite regiuni 

ale republicii au fost deschise zeci de puncte de primire a refugiaților. Acestora li se asigură locuințe temporare, 

produse alimentare și de igienă. (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14137195) (www.tass.ru - 21 martie) 

/ssirbu/dsirbu 

REUTERS: Războiul din Ucraina ar putea duce la o criză alimentară globală - ministrul francez 

al agriculturii  

RADOR (21 martie) - Războiul dintre Ucraina și Rusia, doi dintre cei mai mari producători agricoli din 

lume, ar putea duce la o criză alimentară „la scară globală”, a declarat ministrul francez al agriculturii, Julien 

Denormandie, la Bruxelles, înaintea unei reuniuni a UE. Miniștrii UE vor discuta despre situația alimentară cu 

omologul lor ucrainean, care va interveni prin videoconferință, a adăugat el. Un oficial al Programului Alimentar 

Mondial (PAM) a declarat vineri că lanțurile de aprovizionare cu alimente din Ucraina sunt în colaps, după ce 

bombardamentele au dus la distrugerea infrastructurii cheie. (REUTERS - 21 martie) /aboboc/sdm2 

TASS: Borrell a confirmat că miniștrii de externe din UE vor discuta posibilitatea renunțării la 

importul de petrol din Rusia  

RADOR (21 martie) - Miniștrii de externe ai celor 27 de țări membre UE vor discuta posibilitatea renunțării 

la importul de petrol din Rusia, din cauza operațiunii militare din Ucraina, a declarat astăzi șeful diplomației UE, 

Josep Borrell, la sosirea la ședința Consiliului UE de la Bruxelles. (www.tass.ru - 21 martie) /snicolau/sdm2 

REUTERS: Miniștrii din UE iau în considerare impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei  

RADOR (21 martie) - Miniștrii de externe și ai apărării din UE se întrunesc luni, pentru a discuta impunerea 

de noi sancțiuni împotriva Moscovei, în mod special dacă să impună un embargo al petrolului. În încercarea de a 

forța retragerea forțelor militare ruse din Ucraina, Uniunea Europeană și aliații săi occidentali au impus deja o 

serie de sancțiuni, printre care și înghețarea bunurilor Băncii Centrale a Rusiei. Criza umanitară din portul 

Mariupol, unde localnicii sunt asediați, fără rezerve de alimente și apă și fără energie electrică, crește presiunea 

asupra liderilor europeni de a înăspri sancțiunile împotriva Moscovei. "Este inevitabil să începem să discutăm 

despre sectorul energetic și clar putem discuta despre petrol, pentru că aduce cel mai mare venit la bugetul Rusiei", 

a declarat ministrul lituanian de externe Gabrielius Landsbergis, la sosirea sa la întrunirea de la Bruxelles. El a 

adăugat că în joc este credibilitatea Occidentului. "Nu putem obosi să impunem sancțiuni, nu putem obosi să 

oferim asistență și ajutor Ucrainei", a afirmat el. Președintele american Joe Biden va ajunge la Bruxelles joi, pentru 
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summituri cu cei 30 de aliați ai NATO, UE și în formatul Grupului celor Șapte, incluzând Japonia, în scopul de a 

înăspri reacția în fața Moscovei. Până în prezent, Kremlinul nu a fost determinat să își modifice politica în Ucraina 

de cele patru serii de sancțiuni impuse în ultimele trei săptămâni, printre care și asupra a 685 de cetățeni ruși și 

belaruși și a finanțelor și comerțului Rusiei. O a cincea rundă de sancțiuni va include adăugarea mai multor nume 

pe lista neagră a UE. Cea mai dificilă decizie economică este însă aceea de a ataca petrolul rusesc, cum au făcut 

SUA și Marea Britanie, dată fiind dependența celor 27 de state membre ale UE de energia furnizată de Rusia. 

Diplomații au declarat pentru Reuters că Țările Baltice, printre care se numără și Lituania, insistă asupra impunerii 

unui embargo, ca fiind următorul pas logic, în timp ce Germania avertizează împotriva unei acțiuni pripite, din 

cauza prețurilor deja mari la energie, în Europa. (REUTERS - 21 martie, ora 10:54) /aionita/sdm2 

REUTERS: UE prea dependentă de petrolul și gazul rusești ca să le oprească mâine (premierul 

olandez)  

RADOR (21 martie) - Țările UE încă depind în mare parte de petrolul și gazul din Rusia pentru energie și 

nu pot pur și simplu să se oprească atât de brusc, a declarat luni premierul olandez Mark Rutte. "Prea multe rafinării 

din estul și vestul Europei depind de petrolul rusesc, iar situația gazului este și mai gravă", a declarat Rutte pentru 

reporteri, după o întrunire cu președintele lituanian, Gitanas Nauseda, la Vilnius. "Trebuie să reducem această 

dependență. Trebuie să o facem cât mai rapid posibil, dar nu o putem face mâine". (REUTERS - 21 martie, ora 

12:06) /aionita/ilapadat 

REUTERS: Ministrul german al economiei face un apel către țările arabe să nu profite de 

sancțiunile impuse Rusiei  

RADOR (21 martie) - Ministrul german al economiei, Robert Habeck, aflat într-o vizită în Golf, pentru a 

discuta pe tema rezervelor de energie pe termen lung, a declarat luni că statele arabe nu ar trebui să profite de 

sancțiunile globale impuse Rusiei din cauza invaziei Ucrainei. "Nu le cer să adere la sancțiuni... dar cer să nu 

profite de sancțiunile europene și americane", a declarat Habeck pentru reporteri, în capitala Emiratelor Arabe 

Unite, Abu Dhabi, în urma vizitei sale în Qatar. Ministrul a declarat că a discutat cu oficialii din Qatar despre 

direcționarea averii Rusiei către țară. Autoritățile din Qatar nu au răspuns imediat cererii Reuters, de a comenta. 

Statele din Golf au încercat să găsească un echilibru între aliații occidentali și Rusia, cu care au legături economice 

și energetice. Producători OPEC, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au rezistat de asemenea apelurilor 

Occidentului, de a își folosi capacitatea de rezervă de producere de petrol, pentru a scădea prețurile care au crescut 

după invazia Ucrainei de către Rusia, care a generat temeri legate de furnizarea de energie. Rusia este cel mai mare 

furnizor de gaz pentru Germania, iar Habeck a prezentat câteva inițiative pentru scăderea dependenței țării, de 

Moscova. În timpul vizitei sale la Doha, de duminică, Germania a declarat că a fost sugerat un parteneriat pe 

termen lung în domeniul energetic, în timp ce Qatarul a afirmat că cele două țări urmează să își reia discuțiile 

legate de rezervele de gaz lichefiat. Delegația germană va purta discuții și cu firma ADNOC și cu ministrul energiei 

din Emiratele Arabe Unite. Habeck a afirmat că va discuta despre recenta vizită a președintelui sirian Bashar al-

Assad în Emiratele Arabe Unite, prima sa vizită într-un stat arab de la începerea războiului din Siria, în 2011, și 

care are loc în contextul relațiilor tensionate dintre Abu Dhabi și Washington. (REUTERS - 21 martie, ora 12:06) 

/aionita/sdm2 

RBC: Polonia se pregătește să crească taxele pentru companiile care au activități în Rusia  

RADOR (21 martie) - Polonia vrea să crească taxele pentru companiile care își continuă activitatea în 

Federația Rusă, în contextul invaziei ruse a Ucrainei. În plus, autoritățile poloneze intenționează să confiște 

proprietățile oligarhilor ruși. Potrivit RBC, o declarație în acest sens a fost făcută de către purtătorul de cuvânt al 

Guvernului de la Varșovia, Piotr Müller. "Propunem impozitarea suplimentară a organizațiilor care își continuă 

activitățile în Federația Rusă" - a precizat acesta. Müller a adăugat că premierul Mateusz Morawiecki va propune, 

în cursul zilei de luni, un pachet de măsuri care ar necesita modificări constituționale, inclusiv în privința 

posibilității de a confisca proprietățile oligarhilor ruși și a entităților rusești. (www.rbc.ua - 21 martie) /sdan/sdm2 
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REUTERS: Premierul ceh susține că este nevoie de noi sancțiuni pentru oprirea Rusiei  

RADOR (21 martie) - Președintele rus, Vladimir Putin, comite crime de război în Ucraina și impunerea de 

noi sancțiuni este singurul mod în care poate fi oprit, a declarat luni premierul ceh, Petr Fiala. "Armata rusă a 

devastat (orașul) ucrainean Mariupol. Întreaga lume vede că Vladimir Putin comite crime de război și oameni 

nevinovați mor din cauza războiului", a scris Fiala pe Twitter. "Trebuie să continuă să insistăm pentru o abordare 

clară și unită a Rusiei, și pentru noi sancțiuni, acesta este singurul mod în care îl putem opri pe Putin". (REUTERS 

- 21 martie, ora 12:54) /aionita/sdm2 

REUTERS: Polonia intenționează să amendeze Constituția, pentru a crește cheltuielile pentru 

apărare  

RADOR (21 martie) - Guvernul polonez intenționează să amendeze Constituția, pentru a putea crește 

cheltuielile pentru apărare și pentru a confisca bunurile oligarhilor ruși, în urma invaziei Ucrainei de către Rusia, 

a declarat luni un purtător de cuvânt al Guvernului. Actul pentru apărarea patriei, adoptat în martie, susține că 

sumele repartizate pentru apărare vor constitui 3% din PIB, ceea ce ar putea avea ca rezultat depășirea pragului 

bugetar prevăzut în Constituție. "Armata poloneză trebuie să fie echipată imediat la cele mai înalte standarde, 

așadar una dintre modificările propuse va fi de excludere a cheltuielilor pentru Armată și armament, din pragul de 

datorie publică", a declarat Piotr Müller. El a afirmat că o a doua problemă care necesită modificarea Constituției 

este posibilitatea de confiscare a bunurilor oligarhilor ruși și ale companiilor care susțin invazia Ucrainei de către 

Rusia. Banii respectivi ar putea fi apoi cheltuiți pentru ajutoare umanitare, a declarat Müller. Guvernul dorește de 

asemenea să impună noi taxe companiilor care își continuă activitățile în Rusia. "Discuțiile pe tema acestor 

propuneri au început și sperăm ca aceste propuneri să fie acceptate", a declarat Müller. Modificarea Constituției 

necesită o majoritate de două treimi în camera inferioară a Parlamentului și o majoritate absolută în Senatul 

dominat de opoziție. (REUTERS - 21 martie, ora 13:00) /aionita/sdm2 

TASS: Letonia intenționează să interzică intrarea navelor rusești în porturile sale  

RADOR (21 martie) - Autoritățile de la Riga preconizează ca în legătură cu evenimentele din Ucraina să ia 

hotărârea prin care se interzice intrarea navelor rusești în porturile Letoniei, a declarat astăzi, pe postul de 

televiziune TV3, ministrul leton al comunicațiilor, Talis Linkayts. "Navele sub steagul Federației Ruse continuă 

să intre în porturile Letone. După părerea mea, acest lucru este inacceptabil, pregătim respectiva hotărâre de 

guvern", a declarat ministrul. Riga a vrut ca această interdicție să fie anunțată în numele UE, însă țările membre 

au o poziție diferită. Ministrul leton este de părere că hotărârea ar putea fi luată la nivel regional. (www.tass.ru - 

21 martie) /snicolau/avladucu 

TASS: Aleksandar Vučić a convocat Consiliul de Securitate al țării în legătură cu interdicția la 

petrolului rusesc  

RADOR (21 martie) - Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a convocat o reuniune de urgență a 

Consiliului de Securitate al țării, pentru 22 martie, în legătură cu interdicția UE la importul de petrol rusesc, a 

anunțat, luni, publicația Blic, citând o sursă din cercurile guvernamentale. "Vor fi discutate refuzul premierului 

Kosovo, Albin Kurti, de a organiza alegeri în provincia Kosovo și Metohija, amenințările cu sancțiuni împotriva 

Serbiei, atitudinea față de NIS (Naftna Industrija Srbije/ Industria Petrolieră a Serbiei - activul comun al Gazprom 

Neft și Guvernul Serbiei, nota TASS) și achizițiile de petrol pentru piața sârbă" - informează publicația, citând 

sursa menționată. Se subliniază că, în timpul reuniunii va fi analizat și o serie de probleme în lumina situației 

privind livrarea de bunuri de bază în Europa. Anterior, președintele sârb, Aleksandar Vučić, comentând interdicția 

UE la importul de petrol din Rusia în țara sa, a declarat că Serbia se confruntă de facto cu sancțiuni occidentale. 

Liderul sârb s-a arătat indignat că Serbiei și țărilor terțe li s-au interzis să importe petrol din Rusia, în timp ce UE 

și-a rezervat un astfel de drept. (www.tass.ru - 21 martie) /ssirbu/avladucu 
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XXIX.4 Perspectiva socială 

TASS: Numărul persoanelor sosite în Rusia din Ucraina și din Donbas s-a apropiat de 350 de mii  

RADOR (21 martie) - Numărul persoanelor sosite pe teritoriul Rusiei, din Ucraina și din Donbas, a crescut 

în 24 de ore cu 12.700 de persoane și a ajuns în această dimineață la aproape 348.000, din care peste 73.000 sunt 

copii - au comunicat autoritățile din Rusia. Peste 297.000 de persoane au sosit în Rusia de pe teritoriul Donbasului, 

peste 50.000 - de pe teritoriul Ucrainei, prin punctele de trecere din regiunile Belgorod, Briansk, Kursk și regiunea 

Crimeea. (www.tass.ru - 21 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: 150 de tone de ajutoare umanitare din Rusia pentru orașul Mariupol din Ucraina  

RADOR (21 martie) - Voluntarii Statului Major unit "Noi suntem împreună", din regiunea Rostov, împreună 

cu Frontul Popular din întreaga Rusie (ONF), Corpul studențesc de salvatori din Rusia și Ministerul pentru Situații 

Excepționale al Rusiei au transportat, la Mariupol, peste 150 de tone de ajutoare umanitare, inclusiv peste 1,7 mii 

de pachete cu produsele alimentare de bază, dintre care 200 special pentru copii. Ajutoarele au fost transportate pe 

Bulevardul Șevcenko, la 2 km distanță de centrul orașului, se arată în comunicatul serviciului de presă al ONF. O 

parte a ajutorului umanitar a fost dusă la spitalul din oraș, unde două autocamioane au transportat apă, produse 

alimentare și lucruri pentru copii. (www.tass.ru - 21 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: 56,7 tone de ajutoare umanitare din Rusia pentru Luhansk  

RADOR (21 martie) - O nouă coloană de autocamioane a Ministerului pentru Situații Excepționale al Rusiei 

a transportat la Luhansk peste 56,722 tone de ajutoare umanitare, constând în obiecte de primă necesitate, aparatură 

de uz casnic, materiale de construcții, îmbrăcăminte, rechizite școlare, a comunicat, astăzi, ministerul pentru 

situații excepționale al republicii populare Luhansk (lnr), citat de agenția LuhanskinformȚentr. Convoiul din cinci 

autocamioane sosit acum la Luhansk este al 112-lea de la începutul conflictului din Donbas. (www.tass.ru - 21 

martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Interesele cetățenilor Poloniei sunt victime ale rusofobiei (Dmitri Medvedev)  

RADOR (21 martie) - Interesele cetățenilor Poloniei sunt în acest moment victime ale rusofobiei, 

"politicienilor incompetenți și păpușarii lor de peste ocean, cu semne clare de senilitate", a remarcat 

vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, într-o postare pe canalul Telegram, 

referitoare la politica Varșoviei în actuala situație. "În Rusia nu există și nu au existat predispoziții antipoloneze. 

Sociologii demonstrează faptul că, față de acest popor, cetățenii țării noastre au atitudine cu adevărat prietenoasă" 

- a arătat Medvedev. (www.tass.ru - 21 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Sprijinul acordat hotărârilor luate de Putin a fost demonstrat de ruși la concertul miting 

de pe arena Lujniki (Peskov)  

RADOR (21 martie) - Concertul-miting organizat cu prilejul Zilei reunificării Crimeii și Sevastopolului, 

acțiune organizată pe stadionul Lujniki vinerea trecută, a demonstrat sprijinul maxim posibil acordat de către 

cetățenii Rusiei hotărârilor luate de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este de părere secretarul de presă 

al șefului statului rus, Dmitri Peskov, citat de Tass. "În ceea ce privește acest eveniment, este vorba de mai mult 

decât o demonstrație elocventă a sprijinului de care se bucură președintele (...) Aceasta este expresia sprijinului 

maxim posibil", a declarat Peskov jurnaliștilor. După cum a afirmat secretarul de presă al liderului de la Kremlin, 

"acesta este chiar sprijinul pe care se bazează președintele și care a fost foarte, foarte clar demonstrat". 

(www.tass.ru - 21 martie) /snicolau/ilapadat 

REUTERS: Telegram a devenit cel mai popular serviciu de mesagerie din Rusia, susține Megafon  

RADOR (21 martie) - Serviciul Telegram a depășit WhatsApp și a devenit cel mai popular instrument de 

mesagerie din Rusia, a declarat luni operatorul de telefonie mobilă Megafon, care a subliniat că, după 

restricționarea anumitor servicii digitale, rușii se îndreaptă în număr foarte mare spre Telegram. Proprietarul 
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WhatsApp, compania Meta Platforms, este implicată într-un dosar în instanță în Rusia, în care procurorii ruși 

încearcă să obțină calificativul de "organizație extremistă" pentru compania americană. Autoritățile din Rusia au 

început să promoveze platformele autohtone, precum Telegram, după ce au interzis operarea altor platforme, 

precum Facebook, Instagram și Twitter. (REUTERS - 21 martie, ora 14:48) /mbaciu/asalar 

REUTERS: O instanță din Rusia a declarat "organizație extremistă" compania Meta Platforms  

RADOR (21 martie) - O instanță din Rusia a hotărât că firma Meta Platforms, care deține și platformele de 

socializare Instagram, Facebook și Twitter, este "organizație extremistă" și a interzis funcționarea platformelor 

sale, informează agenția rusă de știri TASS. Rusia a interzis anterior Facebook, după ce platforma a restricționat 

accesul la media rusească, iar Instagram a fost blocat după ce Meta a declarat că va permite utilizatorilor săi din 

Ucraina să posteze mesaje împotriva președintelui rus, Vladimir Putin, și împotriva trupelor pe care Moscova le-

a trimis în Ucraina la 24 februarie. Meta Platforms nu a răspuns deocamdată solicitărilor pentru un comentariu. 

(REUTERS - 21 martie, ora 16:00) /mbaciu/atataru 

CNN: O persoană a murit în urma exploziilor de duminică din Kiev (Vitali Kliciko)  

RADOR (21 martie) - Primarul Kievului, precum și poliția orașului, au publicat, duminică, pe Telegram, 

imagini cu exploziile din districtul Podilski, din capitala Ucrainei. O persoană și-a pierdut viața în urma acestor 

explozii, a anunțat Vitali Kliciko, duminică noapte. Potrivit echipei CNN din teren, mai multe explozii s-au auzit 

în Kiev duminică seară. Exploziile s-au produs în cartierul Podil și au vizat inclusiv zone rezidențiale și comerciale, 

potrivit lui Kliciko. Cartierul Podil face parte din districtul Podilski. Au fost lovite "câteva case și perimetrul unui 

centru comercial. Echipele de salvare, paramedici și poliția sunt, deja, la fața locului", a anunțat Kliciko pe 

Telegram. Totodată, el a precizat că pompierii încearcă să stingă un incendiu de amploare izbucnit la un centru 

comercial din districtul Podilski. (edition.cnn.com - 21 martie) /mbrotacel/cpodea 

REUTERS: Patru persoane au murit, în urma unor bombardamente din cartierul Podil al 

Kievului  

RADOR (21 martie) - Bombardamentele ce au lovit clădiri rezidențiale și un centru comercial din cartierul 

Podil, al capitalei ucrainene Kiev, au cauzat moartea a cel puțin patru persoane, potrivit autorităților orașului. 

"Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, mai multe case și unul dintre centrele comerciale au fost 

lovite", a scris pe Telegram primarul Vitali Kliciko. El a precizat că echipele de salvare au intervenit în cazul unui 

incendiu de amploare la centrul comercial. Departamentul de stat pentru servicii de urgență din Kiev a comunicat 

că patru persoane și-au pierdut viața. Reuters nu a putut verifica, deocamdată, relatările din teren. (REUTERS - 

21 martie, ora 4:30) /mbrotacel/cpodea 

BBC: Crucea Roșie face eforturi pentru a ajuta civilii din Mariupol, însă accesul este extrem de 

dificil  

RADOR (21 martie) - Un oficial al Crucii Roșii din Lvov a declarat că organizația umanitară face tot 

posibilul să ajungă la civilii din Mariupol. "Din ultimele informații, sunt în jur de  350.000 de persoane blocate în 

orașe, iar colegii mei de la Crucea Roșie și comunitatea internațională fac eforturi pentru a intra acolo, când se 

poate, însă accesul este extrem de dificil. Este o situație foarte tensionată. Dacă au acces la ajutoarele de la Crucea 

Roșie, pot fi în siguranță, dar ca să îi ajutăm, trebuie să ajungem la ei", a spus oficialul pentru BBC. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 21 martie, ora 6:00) /aboboc 

BBC: Mai multe locuințe și centre comerciale din Kiev au fost vizate de atacurile rușilor duminică 

seara  

RADOR (21 martie) - Rusia continuă să atace orașele ucrainene. Capitala Kiev a fost lovită de câteva 

explozii majore în cursul serii de duminică. Primarul Vitali Kliciko a declarat că mai multe locuințe și centre 

comerciale au fost lovite și au luat foc. Cel puțin o persoană a fost ucisă. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 21 

martie, ora 6:00) /aboboc 
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BBC: Peste 10 milioane de ucraineni și-au părăsit casele după invazia rusă - UNHCR  

RADOR (21 martie) - Agenția pentru Refugiați a Națiunilor Unite (UNHCR) transmite că 10 milioane de 

ucraineni au fugit din calea războiului. Numărul reprezintă aproape un sfert din populație. Viteza și scala dislocării 

sunt fără precedent în ultimele decenii. Unii dintre ucraineni s-au refugiat în țările vecine, dar două treimi din cei 

care și-au părăsit casele au rămas în Ucraina. În multe zone, ONU avertizează că alimentele și adăposturile devin 

tot mai greu de găsit. Deși sunt livrate tone de provizii, criza este mult prea mare, iar accesul la cei care au nevoie 

este foarte dificil. Mai multe drumuri sunt blocate, podurile sunt distruse, iar sute de mii de oameni rămân blocați 

în orașele asediate - notează BBC. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 21 martie, ora 6:00) /aboboc 

RBC: Cea de-a 26-a zi de război în Ucraina  

RADOR (21 martie) - Pentru a 26-a zi Ucraina luptă și se apară, rezistând în fața ocupanților ruși, care 

bombardează orașele și localitățile ucrainene și au ucis un număr mare de civili, distrugând infrastructura țării. În 

aceste 26 de zile de război, forțele ruse au ucis mai mulți civili față de militarii ucraineni care au murit în luptele 

duse împotriva inamicului. Forțele Armate ale Ucrainei, forțele de interne, apărarea antiteroristă, voluntarii și 

locuitorii, civilii, Ucrainei opun o rezistență acerbă în fața inamicului rus și de cele mai multe ori recurg la 

contraatac. Forțele inamice ruse nu au reușit să avanseze mult în interiorul țării. Ocupanții nu au reușit să ocupe 

capitala Ucrainei, Kiev. De asemenea, nu au reușit să intre în orașele Kiev, Harkiv, Sumi, Mikolaiv Cernihiv, 

Mariupol și multe alte orașe. Suburbiile capitalei Kiev sunt cele mai afectate de lupte, din cauza invaziei și a 

barbariei invadatorilor, dar Forțele Armate ucrainene nu cedează în fața trupelor ruse. (www.rbc.ua - 21 martie) 

/vdraguta/sdm2 

BBC: Mariupolul va continua să lupte și refuză să depună armele, afirmă un consilier al 

primarului  

RADOR (21 martie) - Guvernul ucrainean a respins cererea Rusiei de a depune armele în orașul Mariupol. 

Viceprim-ministrul Irina Vereșciuk a spus că nu se pune problema ca soldații să depună armele. Rusia s-a oferit 

să asigure evacuarea sigură a soldaților din Mariupol, dacă se vor preda, împreună cu civilii care doresc să plece. 

Un consilier al primarului din Mariupol a declarat pentru BBC că "nu se poate avea încredere în promisiunile 

rușilor": "Știm care este situația cu guvernul rus. Când au vorbit despre coridoare umanitare, au evacuat forțat, de 

fapt, oamenii, în Rusia. Vom lupta până la ultimul soldat. Ce putem face? Putem doar să luptăm!". (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 21 martie, ora 7:00) /aboboc/sdm2 

RRA: Un sfert din populația Ucrainei a fost nevoită să își părăsească locuințele din cauza 

războiului, potrivit ONU  

RADOR (21 martie) - 10 milioane de ucraineni au fost nevoiți să își părăsească locuințele din cauza 

războiului, a anunțat înaltul comisar ONU pentru refugiați, Filippo Grandi. Este vorba despre mai mult de un sfert 

din populația Ucrainei, invadată în urmă cu trei săptămâni și jumătate de armata rusă. Aproximativ 90% dintre 

refugiați sunt femei și copii, bărbații ucraineni cu vârste între 18 și 60 de ani putând fi chemați să lupte și având 

interdicție de a ieșit din țară. UNICEF atrage atenția că peste un milion și jumătate de copii se află printre cei care 

au fugit în străinătate și avertizează că riscurile de trafic și exploatare a ființelor umane sunt în creștere. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 21 martie, ora 7:00) /ilapadat 

RBC: Opt persoane au fost ucise într-un atac aerian lansat de ruși asupra unui mall din Kiev  

RADOR (21 martie) - Numărul persoanelor ucise în atacul aerian lansat de ruși asupra unui centru comercial 

din cartierul Podilsk din Kiev a ajuns la opt - a anunțat, luni, Procuratura Generală a Ucrainei. De asemenea, 

instituția menționează că atacul de duminică seară a provocat distrugeri de amploare. Parchetul a calificat atacul 

rusesc drept o încălcare a legilor și regulilor războiului și a deschis o anchetă pentru crimă cu premeditare. "În 

seara de 20 martie 2022, forțele armate ale Federației Ruse, folosind mijloace de război interzise de dreptul 

internațional, au tras cu rachete în cartierul Podilsk al capitalei. Ca urmare a bombardamentelor și a rezultatului 

incendiului izbucnit, un centru comercial a fost distrus, au fost avariate ferestrele din clădirile rezidențiale din 
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apropiere și mașinile parcate în zonă. Potrivit datelor preliminare, opt persoane au murit" - a transmis procuratura. 

(www.rbc.ua - 21 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Ucraina susține că nu s-a ajuns la niciun acord de evacuare a civililor, luni, din 

Mariupol  

RADOR (21 martie) - S-a stabilit crearea a opt coridoare umanitare pentru evacuarea civililor luni, din orașe 

asediate din Ucraina, dar orașul Mariupol nu se numără printre acestea, a declarat Irina Vereșciuk, vicepremier al 

Ucrainei. Ea a afirmat că eforturile convoaielor umanitare de a ajunge în Mariupol s-au soldat cu un nou eșec. 

(REUTERS - 21 martie, ora 9:48) /aionita/sdm2 

UKRAINSKA PRAVDA: Partizanii belaruși opresc trenurile rusești și avariază echipamentele 

militare (consilier al Svetlanei Tihanovskaia)  

RADOR (21 martie) - Franak Viaciorka, unul dintre consilierii liderului opoziției din Belarus, Svetlana 

Tihanovskaia, a declarat că "partizanii belaruși" creează bariere pentru a împiedica trupele naționale să intre în 

Ucraina. "Belarus este țara partizanilor. Eroii noștri opresc trenurile rusești, distrug echipamentele rusești, 

distribuie pliante pentru a împiedica trupele belaruse să intre în Ucraina. Ucraina va câștiga, iar Belarus, de 

asemenea, va fi eliberată" - a scris Viaciorka pe Twitter. Consilierul a publicat și o hartă a republicii Belarus, în 

care este prezentată "rezistența căilor ferate" și care arată rezultatele acțiunilor partizanilor. Opozantul a adăugat 

că fabrica rusă de troli "lucrează foarte activ, postând comentarii pe Instagram și Facebook, încercând să 

răspândească ura între belaruși și ucraineni". În opinia lui Viaciorka, Rusia încearcă în acest fel "să atragă 

Republica Belarus în măcelul său sângeros împotriva Ucrainei fraterne". (www.pravda.com.ua - 21 martie) 

/sdan/ilapadat 

UKRINFORM: Ucraina: 115 copii au murit și alți 148 au fost răniți de la începutul invaziei ruse  

RADOR (21 martie) - Procuratura Generală a Ucrainei a transmis, luni, că 148 de copii au fost răniți de la 

începutul invaziei ruse. Bilanțul deceselor în rândul copiilor a rămas neschimbat din 20 martie: 115 copii ucraineni 

au murit în urma atacurilor lansate de ruși. Cele mai multe cazuri de copii uciși sau răniți în război au fost 

înregistrate în regiunile Kiev (58), Harkiv (38), Donețk (29), Cernihiv (31), Mikolaiv (22), în capitala Ucrainei 

(16), în regiunile Jitomir (15), Sumi (15) și Herson (14). În plus, de la începutul invaziei, trupele ruse au bombrdat 

530 de instituții de învățământ, dintre care 72 au fost complet distruse. (www.ukrinform.ua - 21 martie) /sdan/sdm2 

TASS: Aproximativ 65% dintre locuitorii Georgiei consideră justificată neaderarea la sancțiunile 

împotriva Federației Ruse  

RADOR (21 martie) - Aproximativ 65% dintre locuitorii Georgiei consideră că corectă hotărârea 

Guvernului republicii, de a nu se alătura sancțiunilor împotriva Rusiei, impuse de o serie de țări occidentale din 

cauza situației din Ucraina, arată datele unui sondaj sociologic realizat de compania GORBI și date publicității 

astăzi de postul de televiziune georgian IMEDI. De asemenea, 30,4% dintre respondenți nu sunt de acord cu acest 

lucru, iar 5,2% ezită să răspundă sau au refuzat să o facă. 76,5% dintre respondenți s-au pronunțat împotriva 

atragerii republicii în evenimentele din Ucraina, 19,6 % nu au fost de acord cu acest lucru, iar 3,9% au ezitat să 

răspundă. Sondajul a fost efectuat în perioada 10-16 martie, pe un eșantion de o mie de respondenți, marja de 

eroare fiind de 3%. (www.tass.ru - 21 martie) /snicolau/sdm2 

UKRINFORM: Regiunea Cernihiv: Trupele ruse răpesc reprezentanți ai administrațiilor locale  

RADOR (21 martie) - Șeful Administrației Regionale de Stat Cernihiv, Viaceslav Ceaus, susține că 

invadatorii ruși răpesc primari și membri ai consiliilor locale din satele de pe raza regiunii Cernihiv. "Ocupanții 

ruși din regiunea Cernihiv recurg la răpirea și reținerea ilegală a locuitorilor. Primim astfel de informații de la 

comunitățile din teritoriul temporar ocupat al regiunii" - a scris luni Viaceslav Ceaus, pe pagina sa de Facebook. 

Potrivit acestuia, în cursul zilei de duminică, primarul din satul Andriivka a fost reținut de ruși. Acesta ar fi fost 

eliberat ulterior. De asemenea, invadatorii au reținut o consilieră din primărie, care este și director de școală. Rușii 

l-au reținut și pe primarul din Hremiaci. Potrivit localnicilor, acesta a fost dus de militari pe teritoriul Federației 
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Ruse. În localitatea Nova Basan a fost raportată răpirea a doi reprezentanți ai administrației locale. 

(www.ukrinform.ua - 21 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Case avariate la Odesa, în urma atacurilor lansate de trupele ruse  

RADOR (21 martie) - Autoritățile din Odesa raportează că mai multe locuințe au fost avariate în urma 

atacurilor lansate de invadatorii ruși în dimineața de 21 martie. "În urma atacurilor de dimineață, lansate dinspre 

mare, mai multe gospodării din Odesa au fost avariate. Nu există morți sau răniți" - a scris pe Telegram Serhi 

Bratciuk, reprezentant al administrației militare din Odesa. (www.rbc.ua - 21 martie) /sdan/ilapadat 

UNIAN: Un obuz a lovit un supermarket din Harkov  

RADOR (21 martie) - Un obuz rusesc a lovit un supermarket din Harkov, în care mulți oameni stăteau la 

coadă la cumpărături - transmite, luni, agenția UNIAN. Mai multe imagini video din momentul atacului, surprinse 

de camerele de supraveghere, au fost postate pe Telegram. Deocamdată, nu au fost raportate date suplimentare 

despre victime sau distrugeri. (www.unian.net - 21 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Kievul reintroduce restricții de circulație  

RADOR (21 martie) - Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat o nouă interdicție de circulație pentru 

capitala Ucrainei, începând cu data de 21 martie, de la ora 20:00, până pe 23 martie, la ora 07:00. Interdicția de 

circulație vizează inclusiv regiunea Kiev. Magazinele, farmaciile, benzinăriile și alte unități nu vor funcționa în 

perioada în care va fi în vigoare această restricție. "Prin urmare, cer tuturor să rămână acasă sau să meargă în 

adăpost atunci când sunt semnale de raid aerian" - a adăugat Kliciko. (www.rbc.ua - 21 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Harkiv - Aproape 1.000 de clădiri au fost distruse de la începutul invaziei ruse  

RADOR (21 martie) - Primarul din Harkiv, Ihor Terehov, a anunțat luni că aproape 1.000 de clădiri au fost 

distruse în oraș de la începutul invaziei ruse. "Până acum, avem 972 de clădiri distruse, dintre care 778 sunt imobile 

rezidențiale cu mai multe etaje. În ceea ce privește renașterea Harkivului, lucrăm deja în mod activ, cu arhitecți și 

constructori, pentru a reface orașul. Avem o idee clară a ceea ce trebuie făcut. Sigur că este mult de lucru" - a 

subliniat primarul Harkivului. (www.rbc.ua - 21 martie) /sdan/sdm2 

RBC: Mai multe persoane au fost rănite la Herson, după ce invadatorii ruși au dispersat un protest  

RADOR (21 martie) - La Herson a avut loc luni un nou miting pașnic împotriva ocupației ruse, însă 

mulțimea a fost dispersată de trupele invadatoare - transmite filiala locală a postului public Suspilne. În urma 

acțiunilor brutale ale trupelor ruse, mai multe persoane au fost rănite. "La Herson, armata rusă a dispersat un miting 

pașnic. Există răniți" - se arată într-un scurt mesaj postat pe Telegram de "Suspilne Herson". (www.rbc.ua - 21 

martie) /sdan/asalar 

RBC: Aproape 2.400 de copii din Donbas au fost strămutați forțat în Federația Rusă  

RADOR (21 martie) - Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Kiev, Oleg Nikolenko, 

a declarat că, pe 19 martie, Rusia a strămutat cu forța 2.389 de copii din Donbas. Acesta a subliniat că răpirea 

civililor este interzisă de dreptul internațional umanitar. "Răpirea populației civile este strict interzisă de dreptul 

internațional umanitar. Armata rusă îi privează pe copiii noștri de îngrijirea părintească și le pune viața în pericol 

în Rusia. Aceste crime teribile trebuie oprite" - a scris Nikolenko pe Twitter, într-un mesaj postat luni. (www.rbc.ua 

- 21 martie) /sdan/atataru 

UNIAN: Trupele invadatoare ruse bombardează cartiere rezidențiale din Mikolaiv  

RADOR (21 martie) - Armata rusă a atacat, luni după-amiaza, mai multe zone rezidențiale din orașul 

Mikolaiv - scrie UNIAN. Președintele Administrației Regionale de Stat Mikolaiv, Vitali Kim, a precizat că 

invadatorii au început să bombardeze orașul în jurul orei 13:15. Oficialul le-a cerut încă o dată locuitorilor din 
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regiune să nu posteze pe Internet fotografii și videoclipuri din zonele bombardate. Potrivit lui Kim, acest lucru 

afectează operațiunile luptătorilor ucraineni. (www.unian.net - 21 martie) /sdan/avladucu 

BBC: Situația umanitară din Mariupol este catastrofică, coridoarele umanitare nu există, iar 

convoaiele cu ajutoare sunt blocate de ruși  

RADOR (21 martie) - Suferințele rezidenților din Mariupol, în estul Ucrainei, continuă și luni, după eșuarea 

recentelor încercări de stabilire a unor coridoare umanitare. Deși au fost stabilite opt coridoare umanitare pentru 

orașe din Ucraina, Mariupol nu este inclus pe listă, a declarat vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk. Transportul 

de ajutoare umanitare către Mariupol este încă imposibil, Ucraina acuzând Rusia că blochează intrarea convoaielor 

umanitare în oraș. După săptămâni întregi de blocadă rusească, situația umanitară din Mariupol este disperată. 

"Majoritatea clădirilor au fost distruse, rușii nu permit echipelor de salvare să se apropie de clădirile distruse de 

bombele lor. Știm că aproximativ 800 de persoane au rămas sub dărâmăturile teatrului care a fost bombardat în 

urmă cu câteva zile, nu știm câți au supraviețuit", a declarat Inna Sovsun, membră în Parlamentul Ucrainei. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 21 martie, ora 15:00) /mbaciu/atataru 

REUTERS: Forțele ruse au încercat să disperseze cu brutalitate protestatarii anti-ocupație din 

Herson (armata ucraineană)  

RADOR (21 martie) - Forțele armate din Ucraina au declarat luni că trupele ruse au utilizat grenade 

paralizante și focuri de armă pentru a dispersa protestatarii pro-ucraineni adunați în orașul Herson. Rusia nu a 

comentat cu privire la incident, Moscova insistând că nu trupele ruse nu vizează ținte civile. Imaginile video arată 

cum sute de protestatari adunați în Piața Libertății din Herson fug disperați pentru a se proteja de proiectilele și 

gloanțele trase înspre ei. Se pot auzi bubuituri puternice în jurul pieței, din care se ridică nori de fum. Se aud pe 

înregistrare și focuri de armă. "Forțele ruse au venit și au început să arunce în mulțime cu grenade paralizante, 

după care au început să tragă focuri de armă", se arată într-un comunicat emis de serviciul de presă al armatei 

ucrainene. Cel puțin o persoană a fost rănită, dar nu se știe exact din care motiv, Reuters neputând verifica 

independent informațiile. (REUTERS - 21 martie, ora 17:54) /mbaciu/asalar 

CNN: Orașul Adviivka din regiunea Donețk a fost lovit de bombardamente ale trupelor ruse, 

afirmă guvernatorul regiunii  

RADOR (21 martie) - Guvernatorul regiunii Donețk din estul Ucrainei, Pavlo Kirilenko, a declarat luni că 

orașul Adviivka și împrejurimile lui au fost lovite de avioanele de luptă și artileria forțelor ruse. Într-un comunicat 

postat pe Telegram, Pavlo Kirilenko a precizat că cel puțin un civil a fost ucis, iar alți doi au fost răniți în atacurile 

recente, iar bombardamentele au distrus 15 clădiri. Oficialul ucrainean a publicat și fotografii cu ceea ce afirmă că 

sunt rezultatele bombardamentelor forțelor ruse, inclusiv cu monumente distruse ale celui de-Al Doilea Război 

Mondial și un cimitir al soldaților din Armata Roșie, care au luptat împotriva Germaniei Naziste în Al Doilea 

Război Mondial, în apropiere de orașul Torețk. (CNN INTERNATIONAL, 21 martie, ora 18:00) /mbaciu/atataru 

EVROPEISKA PRAVDA: Armata rusă a ucis un fost prizonier al lagărelor de concentrare naziste  

RADOR (21 martie) - Boris Romancenko, fost prizonier în mai multe lagăre de concentrare, a murit în urma 

atacurilor lansate de trupele invadatoare ruse asupra unui bloc de locuințe din Harkiv - a anunțat luni administrația 

Muzeului Buchenwald. "După cum am aflat de la rudele sale, prietenul nostru Boris Romancenko, un 

supraviețuitor al lagărelor naziste Buchenwald, Peenemünde, Mittelbau-Dora și Bergen-Belsen, a fost ucis vinerea 

trecută, în locuința sa din Harkiv, în urma exploziei unei bombe. Potrivit nepoatei sale, Boris locuia într-o clădire 

cu mai multe etaje, care a fost lovită de un obuz" - se arată în comunicat.  

Boris Romancenko, născut în 1926, lângă Sumi, a desfășurat activități intense în memoria victimelor 

atrocităților naziste și a fost vicepreședinte al Comitetului Internațional Buchenwald-Dora. 

(www.eurointegration.com.ua - 21 martie) /sdan/avladucu 
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CNN: Trei jurnaliști și un editor pensionar din Melitopol, în sudul Ucrainei, au fost răpiți de 

trupele ruse și eliberați ulterior  

RADOR (21 martie) - Trei jurnaliști, un editor de ziar pensionar și familia acestuia au fost răpiți luni 

dimineață de forțele ruse și au fost eliberați după mai multe ore, informează sindicatul jurnaliștilor ucraineni. Cei 

patru - fostul editor Mihailo Kumok, redactorul Evhenia Borian și reporterii Iulia Olkovska și Liubov Ceaika - toți 

jurnaliști asociați la "Melitopolskie Vedomosti", ziar din orașul Melitopol din sudul Ucrainei, ocupat de forțele 

ruse. Potrivit relatărilor, bărbați înarmați au sosit la locuințele celor patru, unde le-au confiscat computerele, după 

care i-au luat și i-au dus la o adresă necunoscută, unde au fost ținuți mai multe ore înainte de a fi eliberați. Anna 

Medvid, director general al companiei care deține ziarul "Melitopolskie Vedomosti", a declarat că răpirile sunt o 

încercare de a-i forța pe jurnaliști să sprijine invazia Rusiei în Ucraina. (CNN INTERNATIONAL - 21 martie, ora 

19:00) /mbaciu/avladucu 

BBC: Primii jurnaliști internaționali au sosit în Mariupol, în estul Ucrainei  

RADOR (21 martie) - Primii jurnaliști internaționali au sosit în Mariupol, în estul Ucrainei, unde mari zone 

sunt controlate de forțele ruse. Reporterii agenției de presă Reuters relatează despre imagini apocaliptice în 

Mariupol, unde un bloc de apartamente este un schelet făcut scrum, iar cadavrele sunt îngropate pe marginea 

drumurilor. "Stăm de 11 zile într-un subsol și este a 25-a zi de război - noi le numărăm. Sper că va fi bine, sperăm 

să trăim ca oamenii. Apartamentul e distrus, totul e distrus. Aici, în subsol, gătim la foc cu lemne. Deocamdată 

avem niște mâncare și niște lemne de foc, dar într-o săptămână rămânem fără nimic. Ce să facem?", relatează o 

femeie din Mariupol. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 21 martie, ora 19:00) /mbaciu/atataru 

RBC: Autocare care evacuau copii, atacate de trupele ruse  

RADOR (21 martie) - Șeful Administrației Regionale de Stat Zaporijjie, Oleksandr Staruh, a declarat, luni 

seară, că armata rusă a deschis focul asupra autobuzelor care evacuau oamenii din Mariupol, inclusiv copii, rănind 

mai multe persoane. "Astăzi (luni, n.r.), peste 20 de autobuze încearcă să treacă prin culoarele umanitare. Este 

foarte, foarte greu să treci de linia de contact, pentru că au loc atacuri. Sper să reușim să scoatem oamenii și să-i 

readucem la condiții normale de viață" - a scris acesta pe Telegram. Potrivit lui Staruh, în urma atacurilor lansate 

de ruși, patru copii au ajuns la spital. Trei dintre ei au fost răniți în timpul unui atac lansat în raionul Polohi. Un 

alt copil este în stare critică, după ce întreaga sa familie a fost atacată în satul Kamianske. "Acești neoameni 

continuă să lupte cu cei mici. Dar va trebui să răspundă pentru absolut tot. Pentru fiecare copil. Pentru fiecare 

viață" - a adăugat Staruh. (www.rbc.ua - 21 martie) /sdan/atataru 

RBC: Rusia se pregătește să trimită "convoaie umanitare" în regiunea Zaporijjia, conform unui 

scenariu aplicat deja în Donbas  

RADOR (21 martie) - Invadatorii ruși se pregătesc să organizeze "convoaie umanitare" pentru localitățile 

temporar ocupate din regiunea ucraineană Zaporijjia - avertizează Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. 

Potrivit armatei ucrainene, ocupanții ruși au adus în portul ocupat Berdiansk camioane Kamaz ale Ministerului 

pentru Situații de Urgență din Federația Rusă. Trupele ruse au folosit anterior coloane similare de camioane vopsite 

în alb în cele două republici separatiste din Donbas. "Astfel de camioane au fost folosite pentru transportul ascuns 

de muniție către teritoriile ocupate temporar din regiunile Donețk și Lugansk. Acest lucru poate indica intențiile 

ocupanților de a organiza astfel de 'convoaie umanitare' în regiunea Zaporijjia" - a notat Statul Major. (www.rbc.ua 

- 21 martie) /sdan/dsirbu 

RBC: Kiev: Autoritățile au reținut un blogger care, prin imaginile postate pe TikTok, i-a ajutat pe 

ocupanți să lanseze un atac asupra unui mall  

RADOR (21 martie) - Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat, luni, că a reținut un blogger din 

Kiev care a publicat pe TikTok o înregistrare video cu mișcări de trupe ale armatei ucrainene în cartierul Podilsk. 

Acest gest al bloggerului a ajutat trupele ruse să cunoască exact locul în care erau echipamente militare ucrainene 

și astfel, au lansat un atac asupra acestora, bombardând inclusiv un centru comercial din Kiev. Opt persoane au 
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fost ucise în atacul lansat de ruși asupra centrului comercial din Kiev. SBU a adăugat că ancheta va stabili dacă 

bărbatul a lucrat sau nu cu bună știință ca observator pentru ocupanți. (www.rbc.ua - 21 martie) /sdan/dsirbu 

REUTERS: Un guvernator ucrainean a spus că autobuze folosite la evacuarea civililor au fost 

lovite de obuze  

RADOR (21 martie) - Guvernatorul regiunii Zaporijia din Ucraina a declarat că autobuzele care evacuau 

civili din zonele din prima linie au fost lovite, luni, de obuze trase de forțele ruse, iar patru copii au fost răniți în 

incidente separate. Reuters nu a putut confirma raportul în mod independent. Armata rusă neagă că atacă civili. 

"Patru copii au fost duși la spital", a afirmat Oleksandr Staruh într-o postare online. El a învinuit forțele ruse pentru 

bombardamente. (REUTERS - 21 martie) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Rusia a transmis Crucii Roșii detalii despre mai mult de 500 de ucraineni capturați  

RADOR (21 martie) - Rusia a transmis Crucii Roșii detalii despre peste mai mult de 500 de ucraineni 

capturați - a declarat luni comisarul rus pentru drepturile omului, citat de agenția de presă Interfax. Autoritățile 

ruse sunt dispuse să îi schimbe pe aceștia cu ruși capturați în Ucraina - a declarat Tatiana Moskalkova. (REUTERS 

- 21 martie) /opopescu/cvanatoru 

BBC: Supraviețuitor al Holocaustului, ucis la Harkov  

RADOR (21 martie) - Un supraviețuitor ucrainean al Holocaustului a fost ucis în urma unui atac rusesc 

împotriva orașului Harkov. Rudele lui Boris Romancenko au declarat că acesta a murit vineri, după ce 

apartamentul său a fost bombardat de forțele ruse. Bărbatul de 96 de ani fusese capturat de trupele naziste după 

invadarea URSS și a fost trimis ulterior în mai multe lagăre de concentrare, între care Bergen Belsen și 

Buchenwald. În timpul unei vizite la Buchenwnald, în 2012, dl Romancenko a rostit o promisiune a 

supraviețuitorilor Holocaustului de a crea o lume nouă, unde să domnească pacea și libertatea. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 21 martie, ora 21:02) /opopescu/dsirbu 

REUTERS: Vicepremierul Ucrainei a spus că luni au fost evacuate 8.057 de persoane  

RADOR (21 martie) - 8.057 de persoane au fost evacuate în siguranță luni prin șapte coridoare umanitare 

din orașele și orașele ucrainene aflate sub asediu, a declarat vicepremierul Irina Vereșciuk. Printre cei evacuați s-

au numărat 3.007 de locuitori ai portului Mariupol de la Marea Azov, care este asediat de trupele ruse. (REUTERS 

- 21 martie) /opopescu/dsirbu 

RBC: Mai multe explozii s-au înregistrat la Kiev, unde a izbucnit un puternic incendiu  

RADOR (21 martie) - Mai multe explozii s-au înregistrat duminică la Kiev, unde a izbucnit și un incendiu 

de proporții. Duminică, 20 martie, în districtul Podolie din Kiev au avut loc mai multe explozii, în urma cărora a 

izbucnit un incendiu, relatează RBC-Ucraina cu referire la declarația primarului capitalei Vitali Kliciko. 

”Salvatorii, medicii și poliția au intervenit prompt”, a spus Kliciko. Potrivit acestuia, mai multe clădiri rezidențiale 

și un centru comercial au fost avariate. Rușii au bombardat Kievul pe 20 martie. Poliția de la Kiev a declarat că 

sunt stabilite datele cu privire la cetățenii răniți și casele avariate. La Kiev, valul de explozii a spulberat casele 

învecinate. Potrivit lui Vitali Kliciko, o persoană a murit. Salvatorii ajunși la fața locului au constatat că, în urma 

bombardamentelor inamice, au luat foc mașinile din parcare și 3-4 etaje ale centrului comercial. La stingerea 

incendiului au fost mobilizate opt unități și echipamente de pompieri și 37 de pompieri. Amintim că, în dimineața 

zilei de 18 martie, o rachetă doborâtă deasupra Kievului a căzut peste o clădire rezidențială din cartierul Podolie 

de pe Vinohradar. Ca urmare, șase clădiri înalte au fost avariate. Tot la Kiev, fragmente ale unei rachete doborâte 

au căzut pe o clădire înaltă din districtul Darnițki din capitală. O persoană a murit și trei au fost rănite. (www.rbc.ua 

- 21 martie) /vdraguta/ilapadat 
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REUTERS: Aproximativ 25.000 de refugiați ucraineni au ajuns până în prezent în Spania  

RADOR (21 martie) - Aproximativ 25.000 de ucraineni au ajuns în Spania de la începerea invaziei rusești 

în țară, pe 24 februarie, deși doar 9.000 dintre ei s-au înregistrat până în prezent, a declarat luni ministerul spaniol 

al migrației, José Luis Escrivá. Agenția ONU pentru refugiați a estimat că aproape 3,5 milioane de persoane au 

părăsit Ucraina până în prezent, dintre care mai mult de un milion au intrat în Polonia. România, Ungaria și 

Slovacia au primit de asemenea numere mari de refugiați. În Spania, care este la distanță mare de conflict, o mare 

parte dintre ucrainenii care au intrat în țară stau la rude sau prieteni și nu au anunțat momentan autoritățile, a 

declarat Escrivá. "Am extins acordarea de rezidență pentru a include toate persoanele care au locuit în Ucraina 

până la momentul invaziei, nu doar ucraineni", a afirmat el într-un interviu acordat canalului spaniol de știri TVE. 

Escrivá a declarat că se așteaptă ca aproximativ 9.000 de ucraineni să se înregistreze în această săptămână la 

autoritățile spaniole și să primească protecția ordinului temporar al UE, care le permite să obțină imediat rezidență 

și permis de lucru în țară. Ucrainenii pot intra în UE fără viză, dar necesită permis de rezidență pentru a rămâne. 

(REUTERS - 21 martie, ora 11:42) /aionita/ilapadat 

REUTERS: Sute de refugiați ucraineni așteaptă în Varșovia să se înregistreze pentru a obține 

permis și un loc de muncă  

RADOR (21 martie) - Sute de ucraineni așteaptă luni pe stadionul național din Varșovia, capitala Poloniei, 

să se înregistreze pentru a obține permise de muncă. Guvernele și companiile din Europa Centrală încearcă să îi 

ajute pe refugiații ucraineni să își găsească un loc de muncă și școli la care să își continue studiile. Polonia a primit 

cel mai mare număr de refugiați până acum, 2,1 milioane, iar comunitatea ucraineană prezentă înainte de război 

în Polonia era de departe cea mai mare din regiune, însumând 1,5 milioane de cetățeni ucraineni. "Oamenii au fost 

foarte drăguți și ne-au cazat, dar e mult mai greu să îți găsești de lucru - și acceptăm orice fel de loc de muncă", a 

declarat Tatiana Șmali, originară din Vinniția, unde era cosmeticiană. (REUTERS - 21 martie, ora 15:06) 

/mbaciu/asalar 

RRA: Peste jumătate de milion de ucraineni au intrat în România  

RADOR (21 martie) - Peste jumătate de milion de ucraineni au intrat în România, de la declanșarea 

războiului, acum aproape o lună. Ieri, prin punctele de trecere a frontierei au ajuns în țara noastră peste 9.500 de 

cetățeni din Ucraina, în scădere cu 10,4% față de ziua precedentă. Corespondenta RRA Mihaela Buculei mai 

transmite că aproape 2.000 de cetățeni ucraineni au trecut în ultima zi prin vama Siret, cifră în scădere față de 

săptămâna trecută. Până acum, peste 3.000 de cetățeni din Ucraina au reușit să se angajeze cu forme legale în 

România. Cei care doresc să lucreze în țara noastră nu au nevoie de aviz de angajare, timp de 9 luni. Ei primesc 

pliante cu informații privind condițiile de angajare în România. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 21 martie, 

ora 9:00) /lcoman/sdm2 

RRA: Doi copii din Ucraina grav bolnavi au fost preluați de SMURD Iași din Vama Sculeni  

RADOR (21 martie) - Doi copii din Ucraina, care suferă de maladii grave, au fost preluați ieri de la Vama 

Sculeni, de către echipajele SMURD Iași, pentru a fi trimiși într-un centru medical din Italia. Ei vor fi operați la 

Torino. Unul dintre copii este o fetiță în vârstă de 7 luni, cu afecțiune hepatică congenitală gravă, iar al doilea, un 

băiețel de doi ani, are o tumoră abdominală. Ultimul bilanț al Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați arată 

că 90%, dintre cele 10 milioane de persoane care au plecat din calea războiului din Ucraina, sunt femei și copii. 

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 21 martie, ora 9:00) /lcoman/sdm2 

RRA: România devine rută de refugiu și pentru animalele din Ucraina  

RADOR (21 martie) - România devine rută de refugiu și pentru animalele din Ucraina. La grădina zoologică 

din Suceava au fost relocate până acum peste 40 de animale din Harkov și de la un circ din Cernăuți, iar un leu și 

un lup de la grădina zoologică din Zaporojie vor fi preluați la Rădăuți, de unde vor fi ulterior trimiși spre Africa. 

Animalele sunt transportate în siguranță spre România, cu ajutorul Poliției și al unar organizații 

nonguvernamentale - transmite corespondenta RRA Mihaela Buculei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 21 

martie, ora 15:02) /lbadiu 
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RADOR: Campania RADOR „Prietenul tău din oraș”, a doua etapă  

RADOR (21 martie) - Agenția de presă RADOR a Radio România derulează o campanie de sprijinire a 

victimelor războiului din Ucraina. Prima etapă s-a încheiat pe 9 martie, când voluntarii noștri au transportat la 

Centrul ProVita, așezământul din Vălenii de Munte, ajutoare constând în mâncare neperisabilă, produse de igienă 

personală, rechizite, lenjerie de corp și de pat pentru un grup de copii ucraineni instituționalizați. A doua etapă va 

avea loc miercuri, 23 martie, cu sprijinul Parohiei Parc Rahova 1 din București. Prin strădaniile părintelui profesor 

Ionel Durlea și ale preotului paroh al acestei biserici, Răzvan Mare, au fost strânse donații de la credincioși, 

constând în pilote, perne, lenjerii de pat, conserve și produse de igienă personală. Aceste daruri, alături de alte 

obiecte de strictă necesitate donate de colegii noștri de la Radio România, vor sprijini Centrul ProVita în misiunea 

sa de ocrotire a beneficiarilor asociației. 

Asociația ProVita este o organizație non-guvernamentală, non-profit, care își desfășoară activitatea în satele 

Valea Plopului, Valea Screzii, Posești și orașul Vălenii de Munte din județul Prahova. 

Asociația a fost fondată de preotul Nicolae Tănase în anul 1991. Pe parcursul anilor, Asociația ProVita a 

reușit să adăpostească peste 10.000 de persoane defavorizate. Misiunea Asociației ProVita este aceea de a oferi 

adăpost și condiții normale de trai copiilor abandonați, neglijați sau orfani, de a oferi îngrijire și adăpost femeilor, 

mamelor și copiilor acestora, a mamelor în devenire, a adulților fără adăpost și bătrânilor părăsiți. Pe scurt, ProVita 

oferă sprijin, casă și mai ales sentimentul de familie celor care trăiesc în situații limită, indiferent de sex, rasă sau 

religie. /cionescu/avladucu 

BBC: Numărul refugiaților ucraineni care traversează vama Siret din România a scăzut în ultimele 

zile  

RADOR (21 martie) - Agenția pentru Refugiați a Națiunilor Unite (UNHCR) transmite că 10 milioane de 

ucraineni au fugit din calea războiului. Numărul reprezintă aproape un sfert din populație. Refugiații fie au părăsit 

țara, fie au căutat adăpost în alte zone din Ucraina. Un purtător de cuvânt al UNHCR a declarat că dimensiunea 

crizei este comparabilă cu cea din Siria. Corespondentul BBC a fost la vama Siret, din România, unde refugiații și 

cei care transportă ajutoare umanitare traversează granița în direcții opuse. Vama Siret este unul dintre principalele 

puncte de trecere dintre Ucraina și România, dar după ce ofensiva rusă s-a blocat, aparent, numărul celor care o 

tranzitează a scăzut în ultimele zile. Agențiile umanitare profită de situația de relativă pauză a atacurilor pentru a 

trimite ajutoare în Ucraina. În coada lungă de camioane se află și 15 ambulanțe din Italia. În apropiere, în Suceava, 

Uniunea Europeană a înființat un centru logistic pentru centralizarea de medicamente și alte provizii umanitare 

pentru Ucraina. Multe dintre acestea vor intra în țară prin vama Siret - transmite corespondentul BBC. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 21 martie, ora 7:00) /aboboc/sdm2 

RBC: OMS ia în considerare posibila evacuare a pacienților grav bolnavi din Ucraina  

RADOR (21 martie) - Organizația Mondială a Sănătății ia în calcul posibilitatea evacuării pacienților grav 

bolnavi din Ucraina - a anunțat șeful Biroulu OMS la Kiev, dr. Jarno Habicht. Potrivit acestuia, OMS este în 

negocieri în acest sens cu țările UE. "OMS și partenerii discută cu țările UE despre posibila evacuare a unor 

pacienți. Pacienții cu cancer au fost deja preluați de către țările vecine. Sunt multe discuții și despre pacienții cu 

alte boli" - a subliniat Habicht. Acesta a adăugat că sistemul de sănătate din Ucraina este acum forțat să se 

reorienteze către cei răniți. În acest sens, cei mai vulnerabili pacienți ar putea primi îngrijiri în alte țări. 

(www.rbc.ua - 21 martie) /sdan/sdm2 

XXIX.5 Perspectiva de mediu 

REUTERS: Scurgere de amoniu la o uzină chimică din orașul nord-estic ucrainean Sumi  

RADOR (21 martie) - Guvernatorul regiunii ucrainene Sumi, Dmitro Jivițki, a declarat, luni, că se 

înregistrează o scurgere de amoniu la o uzină chimică din orașul nord-estic Sumi, asediat de trupele ruse. Jivițki 

nu a precizat ce a cauzat scurgerea de amoniu, care a fost raportată la ora locală 4:30, la fabrica Sumihimprom. El 

a precizat că este pericol pe o rază de cinci kilometri în jurul fabricii. (REUTERS - 21 martie, ora 4:54) 

/mbrotacel/cpodea 
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UNIAN: Scurgere de amoniac la o uzină de produse chimice din Sumi, nord-estul Ucrainei  

RADOR (21 martie) - Șeful Administrației militare din regiunea ucraineană Sumi, Dmitro Jivițki, a anunțat, 

luni dimineață, o scurgere de amoniac la o uzină de produse chimice din oraș, "Sumhimprom". "Atenție! 21 martie 

2022. 04:30. Scurgere de amoniac la Sumhimporom! Zona afectată se întinde pe o rază de aproximativ cinci 

kilometri!" - a scris oficialul pe Telegram. Potrivit acestuia, deocamdată nu există nicio amenințare pentru orașul 

Sumi. Presa ucraineană scrie că scurgerea de amoniac ar fi fost provocată de un atac rusesc. (www.unian.net - 21 

martie) /sdan/sdm2 

UKRINFORM: Scurgere de amoniac la Sumî: Autoritățile anunță că pericolul a fost înlăturat  

RADOR (21 martie) - Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina anunță înlăturarea pericolului 

în urma accidentului de la fabrica "Sumhimprom" din Sumî, unde, luni dimineață, a fost semnalată o scurgere de 

amoniac. Angajații întreprinderii și-au reluat activitatea. Potrivit Ukrinform, pe 21 martie, la ora 04:30, un rezervor 

de amoniac de la uzina de produse chimice din Sumî a fost avariat din cauza unor atacuri lansate de invadatorii 

ruși. Autoritățile au semnalat atunci o scurgere de amoniac. (www.ukrinform.ua - 21 martie) /sdan/ilapadat 

22 Martie (Marți) 

XXX.1 Perspectiva politică  

TASS: SUA trebuie să se oprească în escaladarea legăturilor cu Rusia (Riabkov)  

RADOR (22 martie) - Washingtonul trebuie să renunțe la escaladarea legăturilor cu Rusia și să înceteze să 

pompeze în Ucraina armament, a declarat, astăzi, jurnaliștilor, adjunctul ministrului de externe al Rusiei, Serghei 

Riabkov. "Trebuie să se înceteze să se mai profereze amenințări la adresa Rusiei", a spus adjunctul de ministru 

rus. Riabkov a arătat că relațiile ruso-americane sunt pe punctul de a se rupe, perspectivele dezvoltării lor depind 

de linia politică pe care o alege Washingtonul. "Ieri a fost transmisă ambasadorului american o notă de protest în 

care se remarca că ceea ce se întâmplă a adus relațiile (ruso-americane) pe punctul de a se rupe. (...) Subliniez încă 

o dată că problema ține de linia politică pe care o vor alege Statele Unite", a spus Riabkov. După cum a remarcat 

diplomatul rus, acțiunile Washingtonului, care vizează înrăutățirea legăturilor cu Moscova, nu vor putea împiedica 

Rusia să se adapteze la sancțiunile impuse împotriva sa. "Acest lucru nu are nicio influență asupra hotărârii noastre 

de a ne adapta la circumstanțele legate de sancțiunile americane, care au fost introduse de sateliții europeni ai 

Statelor Unite, cu contribuția acestora", a spus Riabkov. În același timp, este puțin probabil ca Washingtonul să 

exercite o influență pozitivă asupra Kievului, deși acest lucru ar contura o anumită perspectivă pentru normalizarea 

relațiilor ruso-americane, a adăugat Riabkov. (www.tass.ru - 22 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Viitorul legăturilor dintre Federația Rusă și NATO depinde de acțiunile Alianței (Riabkov)  

RADOR (22 martie) - Rusia nu are acum legături cu NATO, iar viitorul acestora depinde de acțiunile pe 

mai departe ale Alianței, a declarat, astăzi, jurnaliștilor, adjunctul ministrului de externe al Rusiei, Serghei 

Riabkov. Vorbind astăzi, după întâlnirea cu deputații fracțiunii "Rusia Unită", Riabkov a adăugat: "Noi avertizăm 

aliații pe linie NATO, în legătură cu pașii nechibzuiți care pot conduce la escaladarea pe mai departe a situației". 

(www.tass.ru - 22 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Riabkov a declarat că prietenii Rusiei sunt toate forțele cu judecată sănătoasă din lume  

RADOR (22 martie) - Partenerii și prietenii Rusiei sunt toate forțele cu judecată sănătoasă din lume, a 

declarat astăzi adjunctul ministrului de externe al Federației Ruse, Serghei Riabkov, în cadrul programului "60 de 

minute", difuzat pe postul de televiziune "Rossia-1". Riabkov a precizat că Occidentul colectiv i-a declarat Rusiei 

război economic și informațional, dar țara va depăși toate dificultățile economice, se lucrează la asta. "Ne-am 

adaptat la aceste sancțiuni, ne adaptăm și acum. Motive de alarmă nu există. Se va continua să se lucreze. Ne-am 

adunat voința, resursele în pumn, acționăm în perspectivă". "Nu ne temem de viitor. Am depășit întotdeauna orice 

dificultăți. Dificultățile te călesc. Există posibilități de a lucra normal, a spus Riabkov. În acest mod deplorabil se 
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vor încheia iluziile Occidentului colectiv referitoare la faptul că Rusia poate fi pusă acum în genunchi. Acest lucru 

nu se va întâmpla". Moscova înregistrează toate faptele de discriminare în Occident, față de cetățenii Rusiei, a 

remarcat Serghei Riabkov. "Toate aceste incidente sunt înregistrate, observăm cum s-a degradat sistemul de valori 

al Occidentului colectiv, cât de mult a devenit acesta discriminatoriu, nu vreau să spun rasist, în ceea ce privește 

cetățenii Rusiei, vorbitorii de limbă rusă", a spus Riabkov. Evenimentele care au loc în lume trag o linie sub 

atitudinea pozitivă față de globalizare, începe o nouă eră istorică, a spus Serghei Riabkov. El a mai arătat că valorile 

Occidentului vor fi respinse pe viitor din ce în ce mai mult. (www.tass.ru - 22 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Riabkov a cerut Statelor Unite să înceteze demonizarea Moscovei  

RADOR (22 martie) - Moscova cere Washingtonului să înceteze demonizarea Rusiei și recomandă insistent 

colegilor americani să se gândească la consecințele politicii de înăbușire a regimurilor nedorite, politică practicată 

în Statele Unite multe decenii de-a rândul, a declarat adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, în 

cadrul programului "60 de minute", difuzat pe postul de televiziune "Rossia-1". "Cerem încetarea demonizării 

Rusiei. Insistăm ca responsabilitatea pentru posibilele consecințe ale ceea ce se întâmplă să revină în întregime 

Washingtonului", a spus adjunctul de ministru. Rusia și SUA continuă să aibă contacte pe linia ambasadelor, a 

afirmat Riabkov. Washingtonul singur conduce lucrurile spre ruptura relațiilor diplomatice cu Moscova, nu există 

nicio îndoială, a declarat Riabkov, comentând declarațiile liderului american, Joe Biden, la adresa președintelui 

Rusiei, Vladimir Putin. SUA au intervenit în hotărârea companiilor de a înceta activitatea în Rusia. Riabkov a 

remarcat faptul că hotărârea multor companii străine de a părăsi Rusia nu s-a făcut fără intervenția SUA. 

(www.tass.ru - 22 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Dreptul internațional de facto nu funcționează (Peskov)  

RADOR (22 martie) - Dreptul internațional de facto nu funcționează, posibilități pentru a apăra interesele 

rușilor peste graniță sunt puține, a opiniat secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. "Dar 

și alte tipuri de drepturi practic nu funcționează acum în țările europene", a spus Peskov, întrebat ce măsuri pot fi 

luate pentru protejarea rușilor aflați în străinătate, pe fondul intensificării rusofobiei. (www.tass.ru - 22 martie) 

/snicolau/sdm2 

TASS: În Federația Rusă nu sunt create structuri pentru constituirea organelor locale ale puterii 

în Ucraina (Peskov)  

RADOR (22 martie) - Kremlinul nu analizează posibilitatea formării unei structuri care să se ocupe cu 

crearea sau reformarea organelor locale ale puterii în localitățile eliberate din Ucraina, a declarat astăzi, 

jurnaliștilor, secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. "Niciun fel de structuri nu se 

crează în acest senst", a spus Peskov. (www.tass.ru - 22 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Peskov a respins supoziția lui Biden referitoare la posibile atacuri cibernetice din partea 

Rusiei  

RADOR (22 martie) - Peskov a respins supoziția lui Biden referitoare la posibile atacuri cibernetice din 

partea Rusiei și a subliniat că Moscova nu se ocupă de banditism, transmite Tass. (www.tass.ru - 22 martie) 

/snicolau/sdm2 

TASS: Peskov nu a comentat situația referitoare la pierderile Forțelor Armate ale Rusiei în cursul 

operațiunii din Ucraina  

RADOR (22 martie) - Secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, nu a comentat 

situația referitoare la pierderile înregistrate de Forțele Armate ale Federației Ruse în cursul operațiunii militare 

speciale din Ucraina. Rugat de jurnaliști să comenteze datele referitoare la pierderile suferite, date apărute ieri în 

publicația "Komsomolskaia pravda" și care diferă serios de datele oficiale ale Ministerului Apărării, Peskov a 

spus: "Nu, nu pot comenta. Trebuie să întrebați la 'Komsomolskaia pravda'". Jurnalistul publicației amintite, 

Aleksandr Gamov, a arătat că site-ul publicației a fost spart de hackeri "și în doar câteva minute au apărut informații 

false, despre acest lucru sunt la curent foarte multe mijloace de informație în masă". Mulțumesc, Sașa, i-a mulțumit 
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Peskov jurnalistului de la "Komsomolka". Peskov a adăugat că Kremlinul nu are informații actualizate despre 

pierderi. "Nu avem informații și nu avem autoritatea să le le facem cunoscute în timpul desfășurării operațiunii 

militare. Aceasta este prerogativa exclusivă a Ministerului Apărării", a spus Peskov. Ministerul Apărării 

comunicase anterior că în cursul operațiunii au murit 498 de militari ruși. (www.tass.ru - 22 martie) /snicolau/sdm2 

RBC: Ministrul rus al apărării a demis un comandant de armată pentru pierderile uriașe 

înregistrate în războiul din Ucraina  

RADOR (22 martie) - Ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, l-a demis pe Vladislav Erșov din funcția de 

comandant al Armatei a 6-a de Arme Combinate - a anunțat, marți, jurnalistul ucrainean Roman Țimbaliuk. Potrivit 

acestuia, Vladislav Erșov a fost plasat în arest la domiciliu, fiind cercetat din cauza pierderilor uriașe înregistrate 

de armata rusă în războiul din Ucraina. Jurnalistul a subliniat că, potrivit unor date preliminare, numai din Armata 

a 6-a "lipsesc" 2.000 de militari ruși, dintre care aproximativ 180 erau recruți. (www.rbc.ua - 22 martie) 

/sdan/ilapadat 

TASS: Kremlinul a comentat afirmațiile lui Zelenski despre un referendum asupra un posibil 

compromis cu Rusia  

RADOR (22 martie) - Kremlinul nu dezvăluie detaliile convorbirilor dintre delegațiile Rusiei și Ucrainei, 

pentru a nu dăuna procesului de negocieri, a declarat, marți, jurnaliștilor, secretarul de presă al președintelui rus, 

Dmitri Peskov. "Ucraina este un stat suveran și se poate și ar trebui să existe un fel de proceduri interne" - a răspuns 

acesta la întrebarea cum vede Kremlinul ideea lui Volodimir Zelenski despre un posibil referendum în Ucraina 

privind compromisurile cu Rusia. "Dar pe lângă aceasta mai există și un element, care se află în stadiul de negocieri 

între cele două delegații. Nu pot interveni în detaliile acestor elemente, suntem convinși că în momentul de față 

publicarea lor nu poate decât să dăuneze procesului de negociere, care și așa merge mult mai lent și mai puțin 

semnificativ decât ne-am dori" - a adăugat reprezentantul Kremlinului. Ca răspuns la o întrebare clarificatoare cu 

privire la atitudinea Kremlinului față de un astfel de referendum în Ucraina, dacă acesta va avea loc după ce 

delegațiile formează un pachet de propuneri, Peskov a spus că acesta este, de asemenea, "legat de o întreagă gamă 

de parametri, care pot și ar trebui discutați de echipele noastre de negociere". "Echipa noastră de negociere are 

autoritate deplină, are expertiza necesară, are voința politică necesară a șefului statului. Mai departe ține de 

omologii noștri ucraineni" - a rezumat Peskov. (www.tass.ru - 22 martie) /ssirbu/ilapadat 

REUTERS: Rusia respinge avertismenele SUA privind eventuale atacuri cibernetice lansate de 

Moscova  

RADOR (22 martie) - Kremlinul a respins marți avertismentele Statelor Unite, care susțin că Moscova se 

pregătește să lanseze atacuri cibernetice ca ripostă la sancțiunile Occidentului. Președintele SUA, Joe Biden, a 

spus luni liderilor de afaceri americani că trebuie să facă mai mult pentru a se proteja împotriva unor posibile 

atacuri cibernetice lansate de Rusia, subliniind că există informații că Moscova intenționează să lanseze astfel de 

acțiuni. "Federația Rusă, spre deosebire de multe țări occidentale, inclusiv SUA, nu este angajată în acțiuni de 

banditism la nivel de stat", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Rusia a respins și anterior 

astfel de acuzații, inclusiv acuzația că ar fi responsabilă pentru atacuri cibernetice asupra sistemului bancar și 

asupra site-urilor guvernamentale din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a precizat marți 

că Departamentul Apărării nu a fost până acum victima unor astfel de atacuri, dar riscul există în ce privește firmele 

și corporațiile americane. (REUTERS - 22 martie, ora 16:06) /mbaciu/ilapadat 

TASS: Rusia a cerut votul în Consiliul de Securitate al ONU asupra rezoluției privind Ucraina  

RADOR (22 martie) - Rusia a cerut votarea, la 23 martie, în Consiliul de Securitate al ONU asupra 

proiectului său de rezoluție privind situația umanitară din Ucraina, a anunțat, marți, jurnaliștilor, prim-adjunctul 

reprezentantului permanent al Rusiei pe lângă această organizație mondială, Dmitri Polianski. "Da, mâine, în 

Consiliul de Securitate. Credem că acesta este momentul potrivit" - a declarat Polianski. Proiectul de rezoluție al 

Consiliului de Securitate al ONU privind Ucraina propus de Rusia prevede o încetare a focului pentru evacuarea 

tuturor civililor, cu asigurarea protecției populației civile și a bunurilor civile. Documentul cuprinde, de asemenea, 
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un apel la finanțarea programului de răspuns umanitar al Națiunilor Unite. Luni, biroul președintelui celei de-a 76-

a sesiuni a Adunării Generale a ONU a anunțat că textul proiectului de rezoluție al Occidentului privind situația 

umanitară din Ucraina a fost înaintat la secretariatul organizației. Documentul se bazează pe un proiect de rezoluție 

a Consiliului de Securitate al ONU, pregătit anterior de Franța și Mexic. La 14 martie, Paris și Ciudad de Mexico 

au anunțat că pun capăt încercărilor de două săptămâni de a conveni asupra unei rezoluții a Consiliului de 

Securitate privind situația umanitară din Ucraina și o vor supune discuției în Adunarea Generală. Sesiunea specială 

a Adunării Generale a ONU se va relua la 23 martie. (www.tass.ru - 22 martie) /ssirbu/ilapadat 

TASS: Serghei Lavrov a discutat cu ambasadorii țărilor BRICS despre situația din Ucraina  

RADOR (22 martie) - Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a discutat, marți, în formatul unui dejun de 

lucru cu șefii misiunilor diplomatice din țările BRICS, despre situația din Ucraina, se precizează într-un comunicat 

al Ministerului de Externe al Rusiei. "A fost discutată o serie de probleme actuale de pe agenda internațională, cu 

accent pe situația din Ucraina și în jurul acesteia" - se afirmă în comunicat. "Serghei Lavrov a prezentat o analiză 

detaliată a cauzelor crizei ucrainene și a dat explicații asupra unor probleme legate de asigurarea securității 

populației civile, inclusiv a cetățenilor străini, despre coridoarele umanitare și acordarea de asistență refugiaților 

și altor persoane nevoiașe" - se precizează în document. După cum au adăugat surse din cadrul MAE rus, ministrul 

a subliniat că "războiul economic fără precedent declanșat împotriva Rusiei și presiunea sancțiunilor încalcă grav 

normele fundamentale ale dreptului internațional". Sursele MAE rus au mai precizat că în cadrul întâlnirii a avut 

loc un schimb interesat de opinii cu privire la dezvoltarea și consolidarea parteneriatului strategic în cadrul 

asociației. "A fost reiterat interesul neschimbat în construirea unui dialog al celor cinci părți, inclusiv la platformele 

internaționale cheie" - au subliniat surse din cadrul Ministerului rus de Externe. (www.tass.ru - 22 martie) 

/ssirbu/ilapadat 

TASS: Convorbire telefonică Vladimir Putin - Emmanuel Macron privind situația în jurul 

Ucrainei și mersul negocierilor cu Kiev  

RADOR (22 martie) - Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut, marți, o convorbire telefonică cu 

președintele Franței, Emmanuel Macron, în timpul căreia a fost discutată situația din jurul Ucrainei și a avut loc 

un schimb de opinii cu privire la mersul negocierilor dintre reprezentanții ruși și ucraineni, a informat serviciul de 

presă al Kremlinului. "La inițiativa părții franceze, a avut loc o convorbire telefonică între președintele Federației 

Ruse, Vladimir Putin, și președintele Franței, Emmanuel Macron. A fost continuat schimbul aprofundat de opinii 

asupra situației din jurul Ucrainei, inclusiv asupra mersului negocierilor între reprezentanții ruși și ucraineni" - se 

afirmă în comunicat. (www.tass.ru - 22 martie) /ssirbu/lbadiu 

TASS: Dmitri Peskov a declarat că Kremlinul va anunța data mesajului președintelui către 

Adunarea Federală la timpul potrivit  

RADOR (22 martie) - Kremlinul nu anunță, deocamdată, data rostirii mesajului președintele rus, Vladimir 

Putin, către Adunarea Federală din acest an. "Vă vom informa în timp util" - a declarat secretarul de presă al șefului 

statului rus, Dmitri Peskov, răspunzând, marți, la o întrebare a TASS dacă acest eveniment va avea loc după 

raportul Guvernului în Duma de Stat, care este programat pentru 7 aprilie. Anterior, președintele Dumei de Stat, 

Viaceslav Volodin, a anunțat că raportul Guvernului rus privind activitatea sa din anul precedent este programat 

în camera inferioară a Parlamentului la 7 aprilie. Această informație a fost confirmată de secretarul de presă al 

premierului Boris Beliakov. (www.tass.ru - 22 martie) /ssirbu/atataru 

REUTERS: Președintele Zelenski insistă să se întâlnească cu Vladimir Putin  

RADOR (22 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că nu va fi posibil să se 

negocieze încheierea războiului în țara sa fără o întâlnire cu omologul rus, Vladimir Putin, a informat presa luni. 

"Cred că până când nu vom avea o întâlnire cu președintele Federației Ruse... Nu puteți înțelege cu adevărat ce 

sunt ei pregătiți să facă pentru a opri războiul și ce sunt pregătiți să facă dacă nu suntem pregătiți pentru un 

compromis sau altul", a spus dl Zelenski într-un interviu preluat de Interfax Ucraina. Atacul Rusiei asupra Ucrainei 

a provocat moartea a mii de oameni și a alungat aproape un sfert din cei 44 de milioane de locuitori ai țării din 
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casele lor. Autoritățile din Germania estimează că numărul refugiaților ar putea ajunge până la 10 milioane în 

săptămânile următoare. Dl Zelenski, intervievat de rețelele publice europene de televiziune, a mai spus că la o 

astfel de întâlnire nu se va putea decide ce ar trebui făcut cu teritoriile ocupate de ruși din Ucraina. "Sunt pregătit 

pentru o întâlnire cu președintele Rusiei pentru a ridica problema teritoriilor ocupate, dar sunt sigur că după o 

astfel de întâlnire nu va exista o soluție", a spus liderul ucrainean. (REUTERS - 22 martie) /opopescu/dsirbu 

RBC: Reacția Kievului față de ezitarea Budapestei de a sprijini Ucraina în războiul cu Rusia  

RADOR (22 martie) - Ungaria se opune înființării unei misiuni de menținere a păcii în Ucraina, precum și 

impunerii unei zone de excludere aeriană deasupra teritoriului ucrainean. În replică, Ministerul Afacerilor Externe 

de la Kiev transmite Budapestei "să nu mai încerce să liniștească Federația Rusă" - scrie RBC. Potrivit lui Oleg 

Nikolenko, purtătorul de cuvânt al diplomației ucrainene, "a nu provoca Rusia" este un argument întâlnit frecvent 

pentru a oferi Moscovei mai mult spațiu pentru agresiune. "Nu dorim nimănui durerea cu care s-au confruntat 

ucrainenii din cauza războiului rusesc. În același timp, ar fi o greșeală să credem că Ungaria, ca orice altă țară 

europeană, s-ar afla într-o bulă. Statul nostru protejează, practic, granița de est a NATO. Dacă Rusia reușește să-

și atingă obiectivele criminale în Ucraina, vecinii noștri vor fi următoarea țintă. Ambasadorii ruși în străinătate 

vorbesc deja deschis despre acest lucru" - a subliniat Nikolenko. Reprezentantul MAE de la Kiev a mai subliniat 

că, în cursul zilei de luni, au apărut dovezi că Rusia încearcă să tensioneze situația din regiunea Transcarpatia 

folosind minoritatea maghiară. Prin urmare, consideră Nikolenko, Budapesta ar trebui să condamne această 

provocare rusă. "Este timpul să fim sinceri cu noi înșine. Este inutil să sperăm că încercările de a liniști agresorul 

vor avea succes. Acest lucru este dovedit de istorie, inclusiv de Ungaria însăși. Prin urmare, partenerii noștri trebuie 

să se asigure că Ucraina rezistă și înfrânge răul rusesc. Pentru a face asta, trebuie consolidată unitatea europeană, 

o unitate care să permită sancțiuni mai dure împotriva Rusiei pentru a-i opri mașina de război" - a adăugat Oleg 

Nikolenko. (www.rbc.ua - 22 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Obiectivul Rusiei de a prelua controlul asupra Kievului este o tentativă «sinucigașă», 

declară Oleksi Arestovici  

RADOR (22 martie) - Una dintre principalele priorități ale Rusiei este preluarea controlului asupra capitalei 

ucrainene Kiev, dar această tentativă este "sinucigașă", a declarat marți consilierul prezidențial ucrainean, Oleksi 

Arestovici, într-un interviu televizat. Oficialul a mai precizat că ostilitățile active dintre Ucraina și Rusia ar putea 

înceta în două sau trei săptămâni. (REUTERS - 22 martie) /cstoica/sdm2 

RBC: Ostilitățile active din Ucraina s-ar putea încheia în două-trei săptămâni - potrivit unui 

consilier din cancelaria prezidențială de la Kiev  

RADOR (22 martie) - Oleksi Arestovici, consilier al șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev, consideră 

că încetarea fazei active a ostilităților în toată Ucraina ar trebui să se producă în două-trei săptămâni. Potrivit lui 

Arestovici, o astfel de evoluție a situației ar permite armatei ucrainene să distrugă mult mai ușor armata Federației 

Ruse. "Exemplele de inumanitate pe care le arată nu numai față de ucraineni, ci și ei înșiși vorbesc despre faptul 

că avem de-a face cu o invazie zombie... Vor avansa până se vor epuiza și se vor epuiza foarte repede. Ar mai fi 

două-trei săptămâni până la încetarea ostilităților active, pentru că nu vor mai avea cu ce să lupte. Ceea ce se 

întâmplă în ultimele cinci zile este un mic model a ceea ce se va întâmpla în trei săptămâni. Va fi timp pentru o 

pauză operațională... În trei săptămâni, peste tot va fi așa și ne va fi mai ușor să-i distrugem" - a explicat Arestovici. 

Amintim că, marți dimineață, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis că trupele de ocupație ale 

Rusiei mai au stocuri de muniție și alimente pentru cel mult trei zile. Potrivit armatei ucrainene, situația este 

similară și în privința combustibilului. (www.rbc.ua - 22 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Ucraina solicită Rusiei să permită intrarea ajutoarelor umanitare și plecarea civililor  

RADOR (22 martie) - Ucraina și-a reluat marți solicitarea către Rusia, de a permite intrarea ajutoarelor 

umanitare în orașul sudic Mariupol și plecarea civililor. "Cerem deschiderea unui coridor umanitar pentru civili", 

a declarat vicepremierum Irina Vereșciuk, la televiziunea ucraineană. Ea a afirmat de asemenea că forțele armate 
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ale Rusiei împiedică ajungerea ajutoarelor umanitare în orașul sudic Herson. Rusia a negat în mod repetat că ar 

ataca civilii, de când a invadat Ucraina, pe 24 februarie. (REUTERS - 22 martie, ora 11:42) /aionita/sdm2 

REUTERS: "Suntem la un pas de a învinge", a spus președintele ucrainean Parlamentului italian  

RADOR (22 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a spus marți, Parlamentului italian, că 

țara lui este la un pas de a învinge în războiul său împotriva forțelor rusești, despre care a avertizat că s-ar putea 

extinde spre restul Europei. "Pentru trupele rusești, Ucraina este poarta spre Europa, unde vor să treacă, dar 

barbarismul nu trebuie lăsat să treacă", a afirmat el. (REUTERS - 22 martie, ora 12:42) /aionita/sdm2 

24 KANAL: Volodimir Zelenski a susținut un discurs în Parlamentul italian  

RADOR (22 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut, marți, un discurs online în 

Parlamentul Italiei, subliniind că poporul ucrainean s-a transformat într-o armată atunci când a văzut ce fel de 

nenorociri aduce Rusia. Liderul de la Kiev a amintit că, anterior, a vorbit cu Papa Francisc și a subliniat că acesta 

înțelege că ucrainenii vor pace, pentru că atât militarii, cât și civilii își apără Patria. Dacă în urmă cu o săptămână, 

când a vorbit în alte parlamente naționale, Zelenski le-a cerut oficialilor să "țină minte cifra 79" - numărul copiilor 

uciși în Ucraina de trupele ruse - acum, a subliniat în fața parlamentarilor italieni că bilanțul a crescut la 117. "Încă 

38 de copii au murit în aceste zile. Acesta este prețul întârzierilor (privind furnizarea de ajutor Ucrainei - n.r.)" - a 

subliniat președintele. În plus, potrivit lui Zelenski, sunt mii de adulți morți, mii de răniți, iar sute de case au fost 

distruse. Potrivit președintelui, toate acestea sunt din cauza unui singur om (Vladimir Putin - n.r.). "În orașele 

ocupate, oamenii sunt îngropați în curți, în parcuri, în gropi comune. Toate acestea se întâmplă în 2022 și, în fiecare 

zi, mor oameni" - a remarcat Zelenski. Președintele a amintit de Mariupol, oraș distrus de trupele ruse. 

"Aproximativ jumătate de milion de oameni trăiau în acest oraș de pe malul Mării Azov. La fel ca în orașul italian 

Genova. Acum, nu mai e nimic la Mariupol, sunt doar ruine. Imaginați-vă Genova complet incendiată... Genova 

distrusă, din care oamenii încearcă să scape cu viață" - a subliniat Volodimir Zelenski. (www.24tv.ua - 22 martie) 

/sdan/sdm2 

MTI: Papa Francisc a avut o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei  

RADOR (22 martie) - Papa Francisc a spus că va depune tot efortul în interesul încheierii războiului, a scris 

ambasadorul Ucrainei pe lângă Sfântul Scaun pe pagina sa de socializare, referindu-se la convorbirea telefonică 

care a avut loc între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și Suveranul Pontif. Ambasadorul acreditat la 

Vatican, Andriy Yurash, a informat pe Twitter că Papa Francisc l-a sunat pe președintele Ucrainei. Diplomatul a 

numit convorbirea drept "promițătoare", în timpul căreia Volodimir Zelenski a spus că Papa Francisc este cel mai 

așteptat oaspete din Ucraina. Președintele Ucrainei a ținut un discurs, marți dimineață, printr-o legătură video, în 

Parlamentul de la Roma, în cadrul căreia a relatat, printre altele, despre situația orașului Mariupol și a spus că "este 

ca și cum Genova ar fi fost complet distrusă". (MTI - 22 martie) /rganciu/sdm2 

RBC: Zelenski, în Parlamentul italian: Un singur om trebuie oprit pentru ca un milion să 

supraviețuiască  

RADOR (22 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut, marți, un discurs online în 

Parlamentul Italiei, afirmând că "trebui oprit un singur om, pentru ca un milion de oameni să supraviețuiască". 

"Este necesar ca Rusia să caute pacea, acel om (președintele Vladimir Putin - n.r.) să caute pacea. Consecințele 

acestui război se simt în multe țări ale lumii, nu numai în Europa... Ucrainenii își vor aminti mereu de căldura și 

forța voastră, care trebuie să oprească un singur om, doar un unul, pentru ca un milion să supraviețuiască" - a 

subliniat Volodimir Zelenski. Totodată, președintele Ucrainei a cerut sprijin pentru sancțiuni mai dure împotriva 

Rusiei, subliniind că Italieanu trebuie să fie "o stațiune pentru criminali". (www.rbc.ua - 22 martie) /sdan/sdm2 

RBC: Zelenski cere Italiei să nu fie o "stațiune pentru criminali", referindu-se la rușii cu influență 

care folosesc țara ca destinație de vacanță  

RADOR (22 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut, marți, un discurs online în 

Parlamentul Italiei, solicitând sprijin pentru sancțiuni mai dure împotriva Rusiei. "Invazia nu încetează de aproape 
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o lună, ceea ce înseamnă că sunt necesare și mai multe sancțiuni, chiar mai multe presiuni, pentru ca Rusia să nu 

caute rezerve militare sau mercenari undeva în Libia, ci să caute pacea. Un singur om trebuie să caute pacea" - a 

declarat Zelenski, referindu-se la președintele rus, Vladimir Putin. Potrivit liderului ucrainean, rușii care dau ordine 

de luptă și cei care promovează războiul folosesc Italia ca destinație de vacanță. "Așa că nu fiți o stațiune pentru 

criminali. Blocați-le toate imobilele, iahturile, conturile, înghețați bunurile tuturor celor care au influență în Rusia. 

Să folosească această influență pentru pace, pentru ca, vreodată, să se poată întoarcă la dumneavoastră. Să susțineți 

majoritatea sancțiunilor împotriva Rusia, un embargo tot asupra comerțului, începând cu petrolul. Să susțineți 

interzicerea accesului navelor rusești în porturile dumneavoastră. Nu ar trebui să existe nici măcar o excepție în 

privința sancțiunilor pentru băncile rusești" - a adăugat Volodimir Zelenski. (www.rbc.ua - 22 martie) /sdan/sdm2 

REUTERS: Președintele ucrainean a avertizat că războiul pornit de Rusia ar putea aduce 

foametea în mai multe țări ale lumii  

RADOR (22 martie) - Atacul Rusiei asupra Ucrainei riscă să provoace foametea în țări din întreaga lume, a 

spus președintele Volodimir Zelenski în Parlamentul italian, marți, cerând mai mult ajutor pentru a înfrânge 

invadatorii. În cel mai recent discurs al său către decidenții occidentali, Zelenski a afirmat, prin link video, că 

poporul lui se luptă pentru supraviețuire, în timp ce forțele armate rusești devastează orașele ucrainene și 

măcelăresc civilii. "Pentru trupele rusești, Ucraina este poarta Europei, unde vor să intre, dar barbarismul nu 

trebuie lăsat să treacă", a afirmat el adăugând că deja în multe părți ale lumii consecințele războiului se fac simțite. 

"Cel mai groaznic lucru va fi foametea care se apropie pentru unele țări. Ucraina a fost mereu una dintre cele mai 

mari exportatoare de alimente, dar cum am putea recolta sub atacurile artileriei rusești?" Țări ca Libanul, Egiptul, 

Yemenul și alte țări au ajuns să se bazeze pe grâul Ucrainei în ultimii ani și războiul a făcut ca prețul grâului să 

crească cu 50% în ultima lună. Președintele rus Vladimir Putin descrie războiul, cel mai mare atac asupra unui stat 

european de la al Doilea Război Mondial până în prezent, ca "o operațiune militară specială", menită să dezarmeze 

Ucraina și să o protejeze de "naziști". Occidentul susține că acesta este un pretext fals pentru un război neprovocat, 

de agresiune. (REUTERS - 22 martie, ora 13:36) /aionita/sdm2 

BBC: Președintele Ucrainei susține că trupele sale sunt la un pas de victorie, în ciuda 

bombardamentelor continue ale forțelor ruse  

RADOR (22 martie) - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a spus marți Parlamentului Italiei că țara 

lui este la un pas de a învinge în războiul său împotriva forțelor rusești, la aproape patru săptămâni de la lansarea 

invaziei. Optimismul reținut al președintelui ucrainean survine în ciuda avertismentelor armatei ucrainene, care 

susține că Rusia va continua să bombardeze fără discriminare orașe și infrastructuri în toată Ucraina. În ciuda 

înaintării limitate, forțele ruse continuă asaltul asupra orașelor care opun rezistență. Echipele de salvare din Harkiv 

depun eforturi pentru a stinge incendiile provocate de bombardamente, iar mari porțiuni din oraș sunt ruinate 

complet. În nordul țării, în orașul strategic Cernihiv au loc bombardamente continue, după cum afirmă autoritățile 

locale. Orașul este aproape înconjurat de trupe ruse, iar rezidenții au rămas fără curent electric și apă potabilă. Între 

timp, nu se întrevede nicio perspectivă ca situația umanitară catastrofică din orașul Mariupol să se diminueze, în 

ciuda coridoarelor umanitare agreate. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 22 martie, ora 14:00) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Președintele Volodimir Zelenski a vorbit cu Papa Francisc despre situația din Ucraina  

RADOR (22 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și Papa Francisc au avut marți o convorbire 

telefonică în care au discutat despre războiul din Ucraina, a declarat președintele ucrainean în Parlamentul de la 

Roma. "Am vorbit astăzi cu Sanctitatea Sa Papa Francisc, care mi-a spus cuvinte foarte importante: ”Înțeleg că 

doriți pacea, înțeleg că trebuie să vă apărați, că soldații trebuie să îi apere pe civili, să apere patria. Toată lumea 

apără patria", a declarat Volodimir Zelenski și a continuat: "Iar eu i-am răspuns: ”Poporul nostru a devenit armată 

când a văzut cât de mult rău aduce inamicul, cât de mare distrugere induce și cât de multă vărsare de sânge vrea 

să vadă". Președintele ucrainean a mai spus că 117 copii au fost uciși de la începutul invaziei până acum, iar asta 

este "prețul amânării" din partea altor țări în oprirea războiului. Volodimir Zelenski i-a mai spus Suveranului Pontif 

"despre situația umanitară dificilă și blocarea coridoarelor umanitare de către trupele ruse". (CNN 

INTERNATIONAL, 22 martie, ora 14:00) /mbaciu/ilapadat 
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RBC: Ucraina luptă împotriva a tot ceea ce simbolizează "lumea rusă" (Mihailo Podoliak)  

RADOR (22 martie) - Mihailo Podoliak, consilier al șefului cancelariei prezidențiale ucrainene, a declarat, 

marți, că "lumea nu a înțeles pe deplin că războiul din Ucraina nu este despre teritorii, comerț sau un embargo 

asupra petrolului", subliniind că țara sa luptă împotriva barbariei, masacrelor și inumanității - tot ceea ce 

simbolizează "lumea rusă" (russkii mir - ideologie rusă care vizează extinderea influenței rusești în afara țării, n.r.). 

"Din păcate, lumea nu a înțeles pe deplin că războiul nu este despre teritorii, comerț sau embargo petrolier. Ucraina 

este în a 27-a zi de luptă pentru libertatea sa și împotriva unei invazii la scară largă a barbariei, cruzimii și 

masacrelor împotriva civililor, împotriva a tot ceea ce s-a dovedit că simbolizează ”lumea rusă”. Rezistență eroilor 

și orașelor noastre!" - a subliniat Podoliak, într-un mesaj video. (www.rbc.ua - 22 martie) /sdan/ilapadat 

NV.UA: Zelenski, despre atacul în care a fost ucis un supraviețuitor al lagărelor naziste: 

Demonstrează ce înseamnă "denazificarea" pentru Putin  

RADOR (22 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că fiecare zi de război 

demonstrează ce înseamnă așa-numita "denazificare" pentru regimul condus de Vladimir Putin. Potrivit NV.UA, 

Zelenski a comentat, astfel, moartea unui supraviețuitor ucrainean al Holocaustului, care a fost ucis de invadatorii 

ruși la Harkov. "Boris Romancenko, fost prizonier al lagărelor de concentrare naziste, a fost ucis la Harkov. Avea 

96 de ani. Gândiți-vă prin câte a trecut! A supraviețuit în Buchenwald, Mittelbau-Dora, Peenemünde și Bergen-

Belsen - în transportoarele morții create de naziști. Și a fost ucis de un obuz rusesc care a lovit o clădire obișnuită 

din Harkov... Cu fiecare zi a acestui război, devine din tot mai evident ce înseamnă pentru ei (ruși, n.r.) 

'denazificarea'" - a remarcat Volodimir Zelenski. (www.nv.ua - 22 martie) /sdan/ilapadat 

REUTERS: E timpul să se pună capăt războiului absurd din Ucraina, a declarat secretarul general 

al ONU  

RADOR (22 martie) - Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat marți că, de la începutul 

invaziei trupelor ruse în Ucraina, suferințele și distrugerile au atins niveluri extrem de mari, războiul din Ucraina 

fiind inacceptabil din punct de vedere moral, nejustificat din punct de vedere politic și absurd din punct de vedere 

militar. "Ucrainenii trăiesc iadul", a subliniat Antonio Guterres și a avertizat că războiul din Ucraina riscă să 

declanșeze o criză alimentară mondială. Este timpul să se pună capăt acestui război absurd și să înceapă negocierile 

de pace, a mai spus secretarul general al ONU jurnaliștilor adunați la sediul ONU. (REUTERS - 22 martie, ora 

15:54) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Președintele Ucrainei face apel la mai multe sancțiuni și mai multă presiuni împotriva Rusiei  

RADOR (22 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a îndemnat marți la aplicarea mai multor 

sancțiuni și la exercitarea mai multor presiuni asupra Rusiei, pe fondul războiului care continuă să devasteze 

Ucraina. "Ucraina este zidul care separă trupele ruse de Europa. Barbarii nu trebuie să treacă", a spus Volodimir 

Zelenski parlamentarilor din Parlamentul Italiei, în timpul unui discurs prin videoconferință. "E nevoie de mai 

multe sancțiuni, de mai multă presiune pentru ca Rusia să nu mai caute rezerve de mercenari în Libia, ci să caute 

pacea", a declarat președintele ucrainean. Invazia rusă "va ruina mai multe vieți, mai multe familii, iar războiul 

total continuă. Din nefericire, rachetele și artileria rusă nu se opresc și bombardează în continuare orașele noastre, 

iar unele dintre aceste orașe au fost aproape distruse complet", a mai spus Volodimir Zelenski și a adăugat că 

orașul Mariupol din estul țării este "în ruine, este un Armaghedon". "Știți cine a adus războiul în Ucraina, îi știți 

pe toți foarte bine. Știți cine ordonă războiul și cine îl promovează. Aproape toți aceștia își fac vacanțele în Italia. 

Deci, nu mai fiți stațiunea lor de vacanță. Blocați-le bunurile și proprietățile, sechestrați-le conturile, iahturile, de 

la cele mai luxoase până la cele mai mici", a declarat președintele Zelenski în Parlamentul de la Roma. (CNN 

INTERNATIONAL, 22 martie, ora 16:00) /mbaciu/ilapadat 

RADOR: Convorbire telefonică Zelenski-Trudeau  

RADOR (22 martie) - Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, marți seară, că a avut o 

convorbire la telefon cu premierul canadian, Justin Trudeau, pe care l-a informat despre atacurile recente lansate 

de Rusia asupra infrastructurii civile din Ucraina. "Am discutat și despre catastrofa umanitară, în special cea de la 
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Mariupol, despre procesul de pace, despre importanța unor garanții de securitate eficiente pentru Ucraina" - a scris 

Zelenski pe Twitter. Președintele a subliniat importanța rolului Canadei în susținerea Ucrainei. /sdan/ilapadat 

RADOR: Convorbire telefonică între miniștrii de externe ucrainean și britanic  

RADOR (22 martie) - Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a anunțat, marți seară, că a avut o 

convorbire la telefon cu șefa diplomației britanice, Liz Truss. "Ucraina și Regatul Unit și-au coordonat pozițiile 

înainte de viitorul summit G7 de la Bruxelles. Am convenit că nu trebuie să existe o ezitare atunci când vine vorba 

de impunerea unor noi sancțiuni dure Rusiei pentru a opri criminala sa mașină de război" - a scris Kuleba pe 

Twitter. /sdan/ilapadat 

RADOR: Europa trebuie să realizeze că războiul împotriva Ucrainei este doar începutul unui 

proces distructiv și agresiv al Rusiei (Mihailo Podoliak)  

RADOR (22 martie) - Mihailo Podoliak, consilier al șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev și membru 

al delegației ucrainene la negocierile cu partea rusă, a scris pe Twitter că "este timpul ca Europa să realizeze că 

războiul împotriva Ucrainei este doar începutul unui lung proces distructiv și agresiv al Rusiei". "Practic, 

propaganda rusă a arătat de ce Europa trebuie îngenuncheată. În mod similar, propaganda vorbește despre nevoia 

de a distruge Ucraina. Concluziile sunt prea evidente" - a scris Podoliak într-un mesaj postat marți seară. 

Consilierul a postat și un fragment video dintr-o emisiune de televiziune difuzată în Rusia, în care prezentatorul, 

Vladimir Soloviov, amenință că Federația Rusă ar putea invada și alte state. /sdan/ilapadat 

BBC: "Nu a mai rămas nimic din Mariupol, doar ruine" - președintele Volodimir Zelenski  

RADOR (22 martie) - Președintele Ucrainei a spus că nu a mai rămas "nimic" din Mariupol, în timp ce 

Kievul a făcut apel la Moscova să permită evacuarea civililor din orașul-port asediat. "Nu a mai rămas nimic acolo. 

Doar ruine", a spus Volodimir Zelenski într-un discurs adresat Parlamentului italian. Mariupol, o țintă strategică 

cheie pentru Moscova, este de câteva săptămâni sub bombardamentele rusești. Oficialii spun că locuitorii au rămas 

fără hrană, medicamente, energie electrică sau apă curentă. În timpul discursului lui Zelenski, consiliul din 

Mariupol a transmis că forțele ruse au tras două bombe mari asupra orașului, dar nu a oferit detalii despre victime 

sau pagube. "Încă o dată este clar că ocupanții nu sunt interesați de orașul Mariupol. Vor să-l facă una cu pământul", 

au declarat oficialii locali. Rusia neagă constant că atacurile sale vizează civili. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 

22 martie, ora 20:00) /aboboc/atataru 

UKRAINSKA PRAVDA: Războiul nu poate fi câștigat fără arme ofensive, este nevoie de un 

program Lend-Lease (Andri Ermak)  

RADOR (22 martie) - Șeful cancelariei prezidențiale de la Kiev, Andri Ermak, a declarat că Ucraina are 

nevoie de arme ofensive, de rachete cu rază medie de acțiune și de un program Lend-Lease (Legea americană de 

împrumut și închiriere din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, n.r.), pentru a riposta în războiul cu Rusia. 

"Forțele noastre armate și cetățenii rezistă cu un curaj supraomenesc, dar războiul nu poate fi câștigat fără arme 

ofensive, fără rachete cu rază medie de acțiune, care pot fi un factor de descurajare. În cazul nostru, de descurajare, 

nu de agresiune. Fără un Lend-Lease complet, noi putem doar să ne apărăm. Dar este imposibil să te aperi eficient 

o lungă perioadă de timp fără un sistem de apărare aeriană stratificat, fiabil, care să doboare rachetele inamice și 

balistice aflată la distanță lungă. Cu toate acestea, nu ne dau așa ceva, la fel cum nu ne dau nici avioane de luptă. 

Nu vor să ne vadă în NATO. Această teamă de escaladare este de înțeles. Dar teama aceasta nu te poate salva" - a 

explicat Ermak, într-un mesaj postat pe Telegram. Potrivit șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev, invadatorii 

ruși nu și-au atins obiectivele, așa că agresorul încearcă să provoace o catastrofă umanitară, să distrugă 

infrastructura civilă critică și potențialul industrial al Ucrainei. Ermak a adăugat că Rusia vrea să distrugă Ucraina 

- acesta este singurul obiectiv. (www.pravda.com.ua - 22 martie) /sdan/lbadiu 
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RBC: Reacția Kievului la anunțul autorităților belaruse privind "lichidarea" unei "rețele de 

spioni" care ar fi lucrat în Ambasada Ucrainei  

RADOR (22 martie) - Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev a reacționat la acuzațiile de spionaj aduse 

de Comitetul Securității Statului (KGB) din Belarus angajaților ambasadei Ucrainei din Minsk. Potrivit 

purtătorului de cuvânt al MAE de la Kiev, Oleg Nikolenko, KGB-ul din Belarus a calificat drept "spioni" 

reprezentanți ai Ministerului ucrainean al Apărării, ai Serviciului de Securitate al Ucrainei și ai Serviciului 

ucrainean de Frontieră care reprezintă oficial aceste instituții și lucrează în cadrul ambasadei din Minsk. În plus, a 

subliniat Nikolenko, partea belarusă a făcut publice datele personale ale acestor angajați. "Înainte de război, acești 

oameni au avut sute de întâlniri cu reprezentanții oficiali ai Republicii Belarus. Asemenea activități cu greu pot fi 

numite 'sub acoperire'. Declarațiile frecvente neprietenoase ale oficialilor belaruși împotriva Ucrainei complică 

din ce în ce mai mult relațiile bilaterale dintre statele noastre" - a remarcat Nikolenko. Potrivit acestuia, Ucraina 

speră ca scopul final al acestei provocări să nu fie o încercare de a justifica sprijinul Republicii Belarus față de 

agresiunea armată a Rusiei. "Ne rezervăm dreptul de a răspunde unor astfel de acțiuni neprietenoase ale Republicii 

Belarus" - a adăugat Nikolenko. Amintim că, în cursul zilei de marți, KGB-ul belarus a anunțat că a "lichidat" o 

presupusă rețea de spioni ucraineni din cadrul ambasadei de la Minsk. (www.rbc.ua - 22 martie) /sdan/asalar 

RBC: Volodimir Zelenski va participa online la summitul liderilor NATO  

RADOR (22 martie) - Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va participa prin videoconferință la 

summitul liderilor NATO, care va avea loc pe 24 martie, la Bruxelles - a anunțat secretarul de presă al lui Zelenski, 

Serhi Nikiforov. "Ucraina va lua parte în mod activ la acest summit. Încă nu știm în ce format. Dar va fi cel puțin 

o alocuțiune a președintelui și cel mult o participare cu drepturi depline, desigur, în format video. Formatul 

participării va fi anunțat în zilele următoare" - a precizat Nikiforov. Acesta a menționat că, la summitul NATO, 

Zelenski intenționează să ridice problema încetării crimelor de război ale Rusiei împotriva poporului ucrainean și 

a infrastructurii civile. "Acest lucru se poate face în mai multe moduri: închideți cerul, oferiți Ucrainei apărare 

aeriană și aviație puternice. Nu vor vorbi despre noi formate de securitate" - a adăugat Nikiforov. (www.rbc.ua - 

22 martie) /sdan/avladucu 

MTI: Péter Szijjártó: De acum înainte trebuie să acționăm și mai ferm pentru garantarea 

securității noastre  

RADOR (22 martie) - Am intrat într-o nouă dimensiune în privința riscurilor de război, de aceea, de acum 

înainte trebuie să acționăm și mai ferm pentru a garanta interesele noastre naționale, adică pacea și securitatea în 

Ungaria, a declarat Péter Szijjártó, ministrul ungar de externe, luni, la Bruxelles, în pauza reuniunii miniștrilor de 

externe ai țărilor membre ale UE. Adresându-se jurnaliștilor maghiari, Péter Szijjártó a subliniat că poziția NATO, 

adoptată săptămâna trecută, coincide cu interesele de securitate națională ale Ungariei, conform cărora trebuie 

făcut totul pentru a preveni implicarea alianței militare în război și pentru ca acest conflict să nu se extindă dincolo 

de granițele Ucrainei. În opinia sa, crearea și menținerea zonei de interdicție aeriană propusă de unii, reprezintă un 

risc de război, deoarece ar duce la un război aerian. Iar înființarea unei misiuni de menținere a păcii în Ucraina, o 

altă propunere, implică riscul unui război terestru, a precizat ministrul. "Trebuie să vorbim clar despre aceste 

probleme. Ele reprezintă un nou risc de război. Poziția Guvernului ungar este fermă, Ungaria dorește să rămână în 

afara războiului, susține poziția NATO și se va opune propunerilor care implică, de exemplu, riscul unui război 

aerian, prin crearea și menținerea zonei de interdicție aeriană, sau al unui război terestru în Ucraina, în urma 

înființării unei misiuni de menținere a păcii în Ucraina, a subliniat Péter Szijjártó, care a adăugat că Ungaria nu va 

împiedica statele membre UE să livreze și mai multe arme Ucrainei, precizând, totodată, că Ungaria nu va 

transporta armament și nu va permite tranzitarea armelor letale pe teritoriul său. Astfel de transporturi sunt 

considerate drept ținte militare ce trebuie distruse, iar Guvernul ungar nu dorește să expună unui asemenea risc 

nici Ungaria, nici locuitorii Ucrainei, printre care pe cei din Transcarpatia. Referitor la primirea și ajutorarea 

refugiaților, ministrul de externe a spus: cu toate că, pe lângă alte țări, meritele Ungariei și Poloniei sunt 

recunoscute, nu beneficiază de fondurile UE. "În timp ce suportăm aceste greutăți în numele și parțial în locul 

Uniunii Europene, noi suntem acele două țări care nu primesc fonduri UE", a spus Péter Szijjártó. În ceea ce 

privește eventualele sancțiuni ale UE care ar duce la limitarea sau oprirea furnizării de energie din Rusia, ministrul 

ungar de externe a spus: în acest sens, "cu siguranță nu se va crea un consens la nivel european". Ungaria consideră 
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sancțiunile impuse transportului de energie drept o linie roșie, a spus Peter Szijjarto, menționând: "Nu vom sprijini 

acele sancțiuni care pun în pericol securitatea aprovizionării cu energie a Ungariei. Noul pachet de sancțiuni 

negociat recent, deși nu impune măsuri restrictive asupra livrărilor de gaze naturale din Rusia, îngreunează 

asigurarea securității aprovizionării cu energie a Serbiei, țară candidată la UE. Dacă Uniunea Europeană ar fi 

adoptat politica sa de extindere într-un ritm mai susținut, dacă țările din Balcanii de Vest, inclusiv Serbia, ar fi deja 

membre ale UE, toate acestea nu ar reprezenta o problemă. Péter Szijjártó a precizat că, îndeplinind solicitarea 

guvernatorului Transcarpatiei, Ungaria este pregătită să ajute persoanele sosite din Ucraina și să asigure asistență 

umanitară tuturor refugiaților care sosesc în Ungaria. (MTI - 22 martie) /rganciu/dsirbu 

MTI: Viktor Orbán: Pe masa NATO se află propuneri periculoase  

RADOR (22 martie) - "Sunt propuneri periculoase pe masă", a spus premierul ungar luni, după întrevederea 

sa cu Charles Michel, președintele Consiliului European. Viktor Orbán a precizat: "Nici săptămâna anterioară nu 

a fost ușoară, însă săptămâna aceasta va fi și mai dificilă, deoarece la Bruxelles va avea loc summit-ul NATO și 

cel al Uniunii Europene. Pe masa NATO se află propuneri periculoase. Unele state membre au propus din nou 

crearea unei zone de interdicție aeriană asupra Ucrainei. NATO este o alianță defensivă. Suntem capabili și chiar 

avem obligația de a ne apăra unii pe alții, dar NATO nu este menită să se angajeze în acțiuni militare în afara ei. 

Poziția Ungariei este clară, nu vrem să trimitem nici soldați, nici arme dincolo de teritoriul NATO". Cealaltă 

propunere căreia trebuie să-i facem față este cea a aprovizionării cu gazele naturale și petrolul rusesc, a spus Viktor 

Orbán, menționând că aceasta a fost soluționată în urmă cu zece zile pentru o perioadă de zece zile, atunci Ungaria 

a arătat clar că sancțiunile nu pot fi extinse asupra importului de gaze și de petrol din Rusia, deoarece în cazul 

Ungariei și altor țări din Uniunea Europeană extinderea lor "înseamnă o povară disproporționată, aproape 

insuportabilă". "Ne-ar răni mai mult decât Rusia, care este ținta sancțiunilor", a spus premierul, adăugând că "vom 

lua atitudine alături de alte țări și vom apăra încă o dată aprovizionarea cu energie a Ungariei și securitatea 

funcționării țării". (MTI - 22 martie) /rganciu/sdm2 

TANJUG: Viitorul Balcanilor de Vest este în UE, transmite șeful diplomației europene  

RADOR (22 martie) - După miniturneul în Balcanii de Vest, șeful diplomației europene, Josep Borrell, a 

transmis că Uniunea Europeană este "ferm angajată în sprijinirea regiunii, care avansează în vederea viitorului ei 

în UE". După vizitarea Albaniei, Macedoniei de Nord și Bosniei și Herțegovina (BiH), Borrel a postat pe blogul 

său că războiul din Ucraina îi evocă "amintiri vii" din timpul războaielor din fosta Iugoslavie și a făcut apel la toate 

statele din regiune să continue să colaboreze strâns cu UE pentru ca "Balcanii de Vest să fie o regiune pașnică, 

stabilă și angajată în drumul spre UE". "UE este deplin angajată în Balcanii de Vest. Am lucrat pentru a ajuta la 

vindecarea rănilor războiului, pentru a rezolva toate diferendele și pentru modernizarea societăților și economiilor 

prin perspectiva aderării la UE. Viitorul Balcanilor de Vest este în UE" – a transmis Borrell, adăugând că și înainte 

de izbucnirea războiului din Ucraina exista îngrijorare din cauza reapariției tensiunilor în Balcanii de Vest, mai 

ales din cauza crizei politice din BiH și relațiilor încordate dintre Belgrad și Pristina. Borrell menționează că în 

Balcanii de Vest este evidentă "implicarea externă", care are drept obiectiv destabilizarea statelor din regiune și 

slăbirea UE, subliniind în acest sens "campania de dezinformare a Rusiei". (www.tanjug.rs - 22 martie) 

/rmihaj/sdm2 

TASS: Ministrul de externe al Franței și secretarul de stat al SUA consideră necesare noi sancțiuni 

împotriva Rusiei  

RADOR (22 martie) - Ministrul de externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, și secretarul de stat al SUA, 

Antony Blinken, au discutat despre ce se petrece în Ucraina, în timpul convorbirilor avute luni. După cum se arată 

în comunicatul de presă publicat pe site-ul Ministerului de Externe al Franței, ambele părți consideră necesară 

introducerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei. "Șefii celor două departamente de politică externă au remarcat 

faptul că, în condițiile ofensivei rusești (din Ucraina - n. trad.), este necesară continuarea înăspririi sancțiunilor", 

se arată în declarație. Le Drian și Blinken au subliniat, de asemenea, prioritatea încetării focului pe întreg teritoriul 

Ucrainei. Cei doi au atras atenția asupra importanței unei strânse colaborări în domeniul securității alimentare. Le 

Drian și Blinken și-au reafirmat sprijinul pentru AIEA în ceea ce privește consolidarea securității obiectivelor 

nucleare civile din Ucraina. Cei doi oficiali au discutat stadiul pregătirii apropiatelor summituri NATO și G7 care 
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vor avea loc săptămâna aceasta, la Bruxelles, precum și participarea președintelui SUA, Joe Biden, la summitul 

Consiliului European. (www.tass.ru - 22 martie) /snicolau/sdm2 

DARIK: Bulgaria condamnă bombardamentele brutale ale Rusiei asupra clădirilor civile din 

Ucraina  

RADOR (22 martie) - Ministrul bulgar al afacerilor externe, Teodora Ghenciovska, a participat la reuniunea 

Consiliului Afaceri Externe al UE, de la Bruxelles. Miniștrii de externe au discutat despre cele mai recente evoluții 

privind agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv viitoarele acțiuni ale UE și posibilități de creștere 

a sprijinului pentru Ucraina, situația din Mali și Etiopia. De asemenea, au fost desfășurate discuții cu ministrul de 

externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, și a fost analizată în detaliu situația din țară în contextul războiului 

din Ucraina. "Condamnăm ferm acțiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei și bombardamentele asupra țintelor 

civile, inclusiv clădiri rezidențiale, școli, grădinițe și spitale", a declarat ministrul Ghenciovska în cadrul discuției, 

remarcând importanța sancțiunilor cuprinzătoare împotriva regimului de la Moscova, care reduc resursele 

agresorului. De asemenea, a fost subliniată necesitatea unei lupte active împotriva dezinformării rusești și 

continuării contactelor diplomatice cu țările terțe, cu accent asupra țărilor din Balcanii de Vest. Miniștrii de externe 

din statele membre au subliniat sprijinul deplin al UE pentru integritatea teritorială și suveranitatea Republicii 

Moldova. "Republica Moldova se află într-o situație foarte dificilă, din cauza agresiunii militare ruse împotriva 

Ucrainei. În această țară, intră mii de refugiați și ea are nevoie de sprijinul și solidaritatea noastră. Bulgaria este 

un susținător convins și consecvent al perspectivei europene pentru Chișinău, cu respectarea procedurilor 

existente", a adăugat șeful diplomației bulgare. În cadrul sesiunii comune a miniștrilor afacerilor externe și 

miniștrilor apărării, dedicată Busolei Strategice, Teodora Ghenciovska și ministrul apărării din Bulgaria, Dragomir 

Zakov, au subliniat schimbarea mediului geostrategic ca urmare a agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei. "UE 

trebuie să fie mai bine pregătită și echipată pentru a putea răspunde în mod adecvat la schimbările de amploare și 

tipul amenințărilor", a remarcat ministrul bulgar de externe, menționând că intensificarea parteneriatului strategic 

cu NATO este de o importanță capitală. (www.dariknews.bg - 22 martie) /ddaniela/sdm2 

NOVINI: Busola Strategică pune bazele unei UE mai puternice și mai capabile în sfera securității 

și apărării (ministrul apărării din Bulgaria)  

RADOR (22 martie) - Ministrul bulgar al apărării, Dragomir Zakov, a salutat viziunea ambițioasă pentru 

dezvoltarea securității și apărării Uniunii Europene (UE), reflectată în Busola Strategică. După mai bine de un an 

de discuții, noul document de strategie al UE a fost aprobat de Consiliul pentru Afaceri Externe/Apărare pe 21 

martie, în cadrul unei sesiuni comune a miniștrilor de externe și ai apărării din statele membre. Pe fondul schimbării 

situației de securitate, Busola Strategică pune bazele unei UE mai puternice și mai capabile în sectorul securității 

și apărării, apărând interesele, valorile și cetățenii europeni. Planul de apărare conține o gamă largă de instrumente 

și inițiative în patru domenii principale: răspuns la criză, construirea sustenabilității, consolidarea capacităților și 

dezvoltarea parteneriatelor. Acesta are în vedere crearea unui nou instrument de răspuns rapid la criză, precum și 

promovarea investițiilor și inovației în dezvoltarea comună a capacităților de apărare. Ministrul bulgar al apărării 

a subliniat importanța cooperării cu NATO, legătura puternică transatlantică, precum și complementaritatea celor 

două organizații în domeniul securității și apărării. Busola Strategică va fi propusă spre aprobarea finală a liderilor 

europeni la Consiliul European din 24-25 martie. Miniștrii apărării au discutat, de asemenea, aspectele legate de 

securitate ale agresiunii militare a Rusiei în Ucraina, implementarea măsurilor de ajutor aprobate de UE și 

continuarea eforturilor de sprijin. Ministrul Zakov a prezentat măsurile privind asistența pe care Bulgaria continuă 

să o acorde refugiaților ucraineni. (www.novini.bg - 22 martie) /ddaniela/sdm2 

REUTERS: Premierul italian Draghi condamnă "aroganța" Rusiei și dorește ca Ucraina să intre 

în UE  

RADOR (22 martie) - Ucraina a opus o rezistență "eroică" în fața invaziei rusești, a declarat marți premierul 

italian Mario Draghi, adăugând că Italia va susține Kievul în încercarea sa de a se alătura Uniunii Europene. 

"Aroganța guvernului rus s-a lovit de demnitatea poporului ucrainean, care a reușit să împiedice expansionismul 

Moscovei și să facă armata invadatoare să plătească scump", a declarat Draghi în Parlamentul italian, după ce 
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președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a adresat parlamentarilor italieni. (REUTERS - 22 martie, ora 12:42) 

/aionita/sdm2 

DARIK: Agresiunea din Ucraina ridică problema privind securitatea noastră (președintele 

Bulgariei)  

RADOR (22 martie) - Președintele Bulgariei, Rumen Radev, s-a întâlnit, marți, cu omologul său polonez, 

Andrzej Duda, care efectuează o vizită de lucru la Sofia. În cadrul întrevederii, șeful statului bulgar a subliniat că 

Bulgaria nu poate face parte din NATO fără capacități operaționale reale și moderne. "Suntem unitari cu Polonia 

în privința consolidării flancului estic al NATO. Suntem unitari în ceea ce privește calificarea acestui război drept 

inadmisibil și fratricid, precum și în apelul nostru comun pentru încheierea imediată a războiului și un armistițiu 

în Europa. Agresiunea rusă în Ucraina ridică problema privind securitatea noastră", a remarcat președintele Radev. 

Șeful statului bulgar i-a mulțumit omologului său polonez pentru disponibilitatea de a ajuta în vederea întreținerii 

avioanelor MiG-29. "Suntem unitari în înțelegerea nevoii de solidaritate și eforturi comune pentru a ne asigura 

securitatea în viitor. Pentru noi, aceasta înseamnă nu doar dezvoltarea capacității noastre operaționale, înseamnă 

mult mai multe exerciții și antrenamente comune cu aliații pe flancul estic. De asemenea, înseamnă o conștientizare 

sporită a situației, precum și o mai mare rezistență a mobilității și sistemului logistic", a adăugat președintele 

Radev, precizând că a discutat cu Andrzej Duda despre posibilitatea de construire a unui sistem de conducte de-a 

lungul întregului flanc estic. La rândul său, președintele Poloniei a declarat: "M-am întâlnit cu președintele Rumen 

Radev pentru a discuta despre securitate, provocări actuale și pentru a ne pregăti pentru summitul care va avea loc 

peste două zile. Vom analiza situația militară din Ucraina și modul în care Alianța se poate adapta la această 

situație, care creează politica agresivă a Rusiei. Încercăm în multe feluri să ajutăm Ucraina - au fost impuse 

sancțiuni Rusiei pentru a simți că încălcarea brutală a dreptului internațional acționează într-un mod care nu poate 

fi acceptat. Rusia trebuie să răspundă în fața tribunalelor penale internaționale pentru crimele de război. Aceste 

crime sunt fără precedent", a subliniat Duda, afirmând că este necesară coeziune și fermitate pentru a opri 

agresiunea rusă. (www.dariknews.bg - 22 martie) /ddaniela/sdm2 

TASS: Bulgaria și Polonia vor propune Alianței Nord-Atlantice să construiască pe flancul de est o 

rețea de conducte  

RADOR (22 martie) - Rețeaua de conducte pentru transportarea combustibilului este posibil să fie construită 

pe flancul de est al alianței, a declarat președintele Bulgariei, Rumen Radev, după încheierea convorbirilor avute 

luni cu omologul său polonez, Andrzej Duda, sosit la Sofia în vizită de lucru. "Vom propune la întâlnirea la nivel 

înalt a NATO construirea unor conducte pentru combustibil, care să treacă pe întreg flancul de est al NATO. Vom 

lucru la îmbunătățirea infrastructurii pentru livrarea de combustibil, alături de dezvoltarea rețelelor de șoșele și de 

căi ferate", a declarat Radev, sugerând că alianța va putea participa la finanțarea proiectului. Potrivit Tass, țările 

care fac parte din flancul de est al NATO sunt Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, România și Bulgaria. 

(www.tass.ru - 22 martie) /snicolau/ilapadat 

MTI: Orbán Viktor a vizitat punctul de tranzit din Budapesta pentru refugiații din Ucraina  

RADOR (22 martie) - Premierul ungar Viktor Orbán a vizitat marți punctul de tranzit umanitar din Hala 

BOK din Budapesta, care a fost realizat în urma cooperării între Guvernul Ungariei și organizațiile caritabile. 

Punctul de tranzit a fost deschis luni pentru deservirea refugiaților ucraineni, a informat șeful Biroului de Presă al 

premierului ungar, Bertalan Havasi. István György, secretar de stat responsabil pentru administrare teritorială în 

cadrul Cancelariei Prim-ministrului Ungariei, a declarat luni că începând din acest moment, în Gara de Est și Gara 

de Vest din Budapesta vor mai funcționa doar puncte de informare, iar cei care fug din calea războiului vor fi 

transportați cu autobuzul de la cele două gări, respectiv de la autogara de la Kőbánya, până la Hala BOK, unde 

condițiile oferite sunt mult mai bune. În Hala BOK, refugiaților li se asigură, printre altele, alimente, îngrijire 

medicală și posibilitatea de a face baie, respectiv există și un colț amenajat pentru mamele cu copii, unde cei mici 

se pot juca. Oamenilor li se oferă informații despre cazare și opțiuni de călătorie, a mai adăugat oficialul ungar. 

(MTI - 22 martie) /ademeny/ilapadat 
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BBC: Liderii UE pregătesc draftul declarației comune privind achiziționarea în comun a 

produselor energetice  

RADOR (22 martie) - Liderii Uniunii Europene pregătesc draftul unei declarații comune care urmează să 

fie prezentată în weekend, la finalul summitului UE și care subliniază intenția blocului european de a achiziționa 

în comun produse energetice, pentru a reduce dependența de petrolul și gazele naturale din Rusia, ca urmare a 

invaziei trupelor ruse în Ucraina. Prețurile gazelor naturale în Europa sunt în prezent de cinci ori mai mari decât 

erau în urmă cu un an, iar piața energetică este în continuare extrem de instabilă. În plus, conflictul din Ucraina ar 

putea perturba lanțurile de livrare. Guvernele UE consideră că, dacă vor cumpăra la comun rezerve de gaze 

naturale, gaze naturale lichefiate (LNG) și hidrogen, vor reduce riscul penuriilor și vor putea ține sub control 

prețurile. Comisia Europeană a făcut anul trecut astfel de propuneri, dar este nevoie de consens politic pentru ca 

propunerile să se concretizeze. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 22 martie, ora 16:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Ungaria cere UE acces la fonduri europene pentru gestionarea crizei ucrainene  

RADOR (22 martie) - Premierul Ungariei, Viktor Orban, a transmis o scrisoare președintelui Comisiei 

Europene, Ursula von der Leyen, în care a subliniat că Ungaria cere acces imediat și efectiv la fonduri UE, care să 

fie utilizate pentru gestionarea crizei ucrainene. Premierul Orban a cerut, de asemenea, furnizarea fondurilor de 

împrumut alocate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. (REUTERS - 22 martie, ora 16:36) 

/mbaciu/ilapadat 

CNN: Franța va continua să sprijine eforturile pentru un acord de încetare a focului în Ucraina - 

Palatul Elysée  

RADOR (22 martie) - Nu este încă avut în vedere un acord pentru o încetare a focului în Ucraina, a 

comunicat Palatul Elysée, după ce președintele francez Emmanuel Macron a vorbit cu omologii săi rus și 

ucrainean. „Deocamdată nu s-a ajuns la un acord, dar președintele [Macron] rămâne convins de necesitatea de a-

și continua eforturile”, se arată în declarație. Conform comunicatului, Franța consideră că nu este altă cale de 

rezolvare decât o încetare a focului și negocieri de bună-credință între Rusia și Ucraina. Convorbirea dintre Macron 

și președintele rus Vladimir Putin a durat o oră, potrivit Palatului Élysée. (CNN INTERNATIONAL - 22 martie) 

/aboboc/avladucu 

TASS: UE nu va face excepții pentru Republica Moldova în privința regulilor de aderare  

RADOR (22 martie) - Uniunea Europeană nu va face excepții la analizarea cererii de aderare din partea 

Republicii Moldova. După cum a declarat, marți, șeful delegației permanente a UE la Chișinău, Janis Mažeiks, 

într-un interviu acordat postului de televiziune "Prime", Chișinăul va trebui să parcurgă toate etapele prevăzute 

înainte de aderare. "Consiliul UE a solicitat avizul Comisiei Europene cu privire la cererile Republicii Moldova, 

Ucrainei și Georgiei. Acesta este primul pas pe care trebuie să îl facă orice țară care dorește să devină membră a 

Uniunii Europene. Totodată, UE nu va face excepții, nu va ignora anumite reguli, iar procedurile vor fi efectuate 

la fel ca în trecut" - a dat asigurări Janis Mažeiks. Menționăm că, la sfârșitul lunii februarie, președintele Ucrainei, 

Volodimir Zelenski, s-a adresat UE cu o cerere de aderare imediată. După aceea, guvernul țării a solicitat aderarea 

la UE printr-o procedură specială. Imediat după Ucraina, la începutul lunii martie, cereri de aderare au fost trimise 

și de Republica Moldova și Georgia. (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14146247) (www.tass.ru - 22 

martie) /ssirbu/ilapadat 

RRA: Președintele Klaus Iohannis îl va primi, la Cotroceni, pe omologul său polonez, Andrzej 

Duda  

RADOR (22 martie) - Președintele Klaus Iohannis îl primește după-amiază, la Cotroceni, pe omologul său 

polonez, Andrzej Duda, care vine de la Chișinău. Președintele Iohannis a participat ieri la o videoconferință cu 

șeful Consiliului European, Charles Michel, și cu alții lideri europeni, pe tema conflictului din Ucraina, în 

pregătirea summitului Uniunii, și a discutat cu premierul britanic, Boris Johnson, despre apropiata reuniune 

extraordinară a NATO. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 martie, ora 10:07) /amirea/sdm2 
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TASS: România nu răspunde la nota Rusiei cu solicitare de clarificare a situației legate de 

"Aeroflot", afirmă ambasadorul rus  

RADOR (22 martie) - Ambasada Rusiei în România nu a primit nici până acum un răspuns la o notă prin 

care se cere clarificarea situației legate de blocarea conturilor companiei "Aeroflot", a anunțat, marți, ambasadorul 

Rusiei la București, Valeri Kuzmin, la postul de televiziune "Rossia-24". "Acolo este o poveste uimitoare. Printre 

persoanele care au căzut sub incidența sancțiunilor UE au fost incluse mai multe persoane care administrează 

active indirect, aproape că primesc un fel de profit. Am trimis o notă, în care am cerut o explicație despre ce 

înseamnă" în mod indirect au posibilitatea" (de a controla fondurile reprezentanței "Aeroflot" - nota TASS), dacă 

există un astfel de termen juridic și în ce Cod Penal există. Până acum nu am primit un răspuns la această problemă" 

- a declarat diplomatul rus. Valeri Kuzmin a subliniat că această problemă se află sub controlul constant al 

ambasadei. Anterior, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) din România a blocat conturile bancare 

ale reprezentanței companiei ruse "Aeroflot" din această țară. Ordinul administrației fiscale a fost publicat în 

"Monitorul Oficial", care publică documentele oficiale ale administrației de stat. În document se precizează că 

ministrul transporturilor din Rusia, Vitali Savelieev, directorul general al "Aeroflot", Mihail Poluboiarinov, și șeful 

Rosteh, Serghei Cemezov, se află pe lista de sancțiuni UE și că trei conturi pe care reprezentanța companiei aeriene 

le are la Banca Raiffeisen sunt blocate. Mass-media subliniază că aceasta este prima sancțiune introdusă în 

România împotriva unei companii rusești. (https://tass.ru/politika/14146275) (www.tass.ru - 22 martie) 

/ssirbu/ilapadat 

RRA: Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a fost primit de președintele Klaus Iohannis, la Palatul 

Cotroceni  

RADOR (22 martie) - Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a fost primit de președintele Klaus Iohannis, la 

Palatul Cotroceni. Pe agenda discuțiilor: întărirea Flancului Estic al NATO, în contextul în care joi va avea loc un 

summit extraordinar al Alianței la Bruxelles, situația din Ucraina și sprijinul pe care cele două state îl pot acorda 

Republicii Moldova, care se confruntă cu un număr mare de refugiați. În scurt timp, vor avea loc declarații de 

presă pe care intenționăm să le transmitem în direct. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 martie, ora 17:00) 

/csimion 

RRA: Președintele Poloniei a efectuat o vizită în Republica Moldova  

RADOR (22 martie) - Polonia sprijină aspirațiile europene ale Republicii Moldova și va oferi un credit fără 

dobândă de 20 de milioane de euro pentru gestionarea afluxului de refugiați din Ucraina, a anunțat președintele 

Andrzej Duda, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Chișinău alături de președinta Maia Sandu. Ea a 

precizat că în aproape o lună de război, în Republica Moldova au intrat mai bine de 360.000 de persoane din 

Ucraina, dintre care aproape 100.000 au rămas în țară. Maia Sandu i-a cerut omologului său polonez să sprijine 

deschiderea piețelor Uniunii pentru produsele moldovenești care nu mai pot ajunge în est din cauza conflicului. 

Andrzej Duda este așteptat astăzi la București, unde va fi primit de președintele Klaus Iohannis și vor susține 

declarații de presă comune, la finalul convorbiri de la Palatul Cotroceni. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 

22 martie, ora 4:01) /dsirbu 

TASS: Ministrul de externe al Republicii Moldova a declarat că Chișinăul nu vede amenințări din 

partea Rusiei  

RADOR (22 martie) - Autoritățile Republicii Moldova nu văd amenințări din partea Rusiei, dar se pregătesc 

pentru un nou val de refugiați, dacă luptele din Ucraina se vor apropia de granițele țării, a declarat, marți, 

vicepremierul Republicii Moldova, ministrul moldovean de externe și al integrării europene, Nicu Popescu, într-

un interviu acordat publicației europene EURACTIV. "Pornim de la faptul că Republica Moldova nu este o țintă 

militară și nu vedem niciun motiv pentru care să putem fi atacați" - a declarat Popescu, subliniind că autoritățile 

țării vor continua politica de menținere a neutralității, prevăzută în Constituție. Totodată, ministrul a precizat că 

"există riscul unei creșteri bruște și intensificate a fluxurilor de refugiați, dacă zona de luptă se va apropia de 

granița Republicii Moldova". Nicu Popescu crede că acest nou val de refugiați ar putea duce la "consecințe mai 

dramatice pentru țara sa". Menționăm că situația la granița Republicii Moldova cu Ucraina s-a normalizat în 
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ultimele zile, la toate punctele de control înregistrându-se un flux minim de cetățeni și vehicule, iar cozile au 

dispărut. În total, de la începutul operațiunii militare speciale a Rusiei în Ucraina, 331.000 de cetățeni ai Ucrainei 

și 33.000 de persoane cu pașapoarte din alte țări au intrat în Republica Moldova, dintre care 231.800 au părăsit 

țara, iar 97.500 au rămas pe teritoriul republicii. În același timp, doar 5.300 de ucraineni au solicitat să li se acorde 

azil în Republica Moldova. În prezent, în diferite regiuni ale republicii au fost deschise zeci de puncte de primire 

a refugiaților. Li se asigură locuințe temporare, produse alimentare și de igienă. După o perioadă de odihnă, cei 

mai mulți dintre ucraineni pleacă în continuare în România și în alte țări UE. (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/14148007) (www.tass.ru - 22 martie) /ssirbu/ilapadat 

TASS: Republica Moldova afirmă că este pregătită pentru o posibilă oprire a livrărilor de gaze 

rusești  

RADOR (22 martie) - Republica Moldova este pregătită pentru o posibilă oprire a livrărilor de gaze rusești 

din cauza nerespectării de către republică a termenilor acordului încheiat cu Gazprom, a declarat vicepremierul 

moldovean, ministrul infrastructurii și al dezvoltării regionale, Andrei Spînu, într-un interviu acordat, marți, 

postului de televiziune Moldova-1. "Bazându-ne pe experiența din această iarnă, când am primit, în repetate 

rânduri, avertismente de la Gazprom privind întreruperea alimentării cu gaze, este posibil ca o astfel de decizie să 

fie luată. Totuși, acum suntem mai pregătiți decât în urmă cu patru luni" - a declarat Spînu. Acesta a dat asigurări 

că Republica Moldova va găsi un furnizor alternativ în acest caz. Conform protocolului semnat între Moldovagaz 

și Gazprom în noiembrie 2021, părțile au convenit ca până la 1 mai să cadă de acord asupra achitării datoriilor la 

gaze ale consumatorilor moldoveni de pe malul drept al Nistrului. Anterior, partea moldovenească a condiționat 

plata datoriilor de un audit independent. Andrei Spînu a anunțat că a cerut conducerii Gazprom să amâne pentru 

încă un an acordul privind stingerea datoriei. Potrivit acestuia, concursul pentru selecția unei companii străine de 

audit a eșuat din cauza evenimentelor din Ucraina. Rambursarea datoriei de combustibil și plățile la timp au fost 

printre principalele condiții în care Gazprom a acceptat, în octombrie, să prelungească contractul de furnizare de 

gaze către Republica Moldova pentru următorii cinci ani. Anterior, purtătorul de cuvânt al Gazprom, Serghei 

Kuprianov, a declarat că, în prezent, datoria Moldovagaz față de companie este de 433 de milioane de dolari, iar 

ținând cont de întârzierea plăților, suma totală a datoriei se ridică la 709 de milioane de dolari. 

(https://tass.ru/ekonomika/14150723) (www.tass.ru - 22 martie) /ssirbu/avladucu 

RTS: Fără croați nu există Bosnia și Herțegovina, declară președintele Uniunii Democrate Croate 

din Bosnia și Herțegovina  

RADOR (22 martie) – Președintele Uniunii Democrate Croate (HDZ) din Bosnia și Herțegovina (BiH), 

Dragan Čović, a declarat că există intenția ca poporul croat din BiH să fie redus la statutul de minoritate. Čović a 

subliniat că BiH nu va exista fără croați, care sunt popor constitutiv al BiH. După eșecul negocierilor privind 

modificarea legislației electorale, Čović a declarat că liderul Partidului Acțiunii Democratice (SDA), Bakir 

Izetbegović, a "promis electoratul său că poate reduce poporul croat din BiH la statutul de minoritate", dar a 

avertizat că "fără poporul croat, popor constitutiv al BiH, nu va exista nici BiH" – a declarat Čović, adăugând că 

în cazul în care nu se va ajunge la un compromis nu va exista un cadru juridic pentru organizarea alegerilor 

generale. Alegerile generale din BiH ar trebui organizate cel târziu la începutul lunii octombrie, dar respectarea 

acestui termen limită depinde de un acord între bosniaci și croați pe tema modificării legislației electorale. De fapt, 

croații insistă ca legislația electorală să fie modificată pentru a se evita ca bosniacii să aleagă reprezentantul 

croaților în Președinția colectivă a BiH, așa cum s-a întâmplat până acum. (www.rts.rs – 22 martie) /rmihaj/sdm2 

TANJUG: Președintele Muntenegrului acuză Biserica Ortodoxă Sârbă, Belgradul și Banja Luka 

de destabilizarea țării sale  

RADOR (22 martie) – Președintele Muntenegrului, Milo Djukanović, a declarat că Biserica Ortodoxă Sârbă 

(SPC) este "factor perturbator în Muntenegru și regiune", iar Belgradul și Banja Luka ar fi centre de sprijin 

financiar și media. Djukanović acuză SPC că sprijină fără rezervă invazia Rusiei în Ucraina. "Forțele pro-ruse din 

Serbia organizează mitinguri de sprijin pentru Putin și sărbătoresc așa-zisele succese ale Armatei ruse. 

Infrastructura media și sprijinul financiar pentru astfel de activități este prezent de mult în regiune. Centrele sunt 

la Belgrad și Banja Luka, de unde își extind activitatea spre Muntenegru și întreaga regiune" – a declarat 
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Djukanović, exprimându-și îngrijorarea că scenariul ucrainean s-ar putea extinde și în Balcanii de Vest. Un 

exemplu ar putea fi Bosnia și Herțegovina, despre care spune că este un stat nefuncțional, în care "entitatea sârbă 

amenință continuu cu secesiunea". "Dialogul Belgrad-Pristina stagnează. Macedonia de Nord și Albania nu au 

deschis încă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. În Muntenegru de 5-6 ani ani ne confruntăm cu o criză 

politică determinată de acțiunile distructive ale Rusiei și Serbiei. Din păcate, Serbia este exponentul Kremlinului 

în Balcanii de Vest. Belgradul nu s-a alăturat sancțiunilor UE impuse Rusiei, deși Serbia este stat candidat la UE" 

– a declarat Djukanović, citat de cotidianul "Vijesti" de la Podgorica. (www.tanjug.rs – 22 martie) /rmihaj/sdm2 

RTS: Președintele Serbiei este marioneta Kremlinului, declară premierul Kosovo  

RADOR (22 martie) – Premierul Kosovo, Albin Kurti, a declarat că Serbia "imită Rusia" și că președintele 

Serbiei, Aleksandar Vučić, este "marioneta Kremlinului". "Serbia, la fel ca Rusia și Belarus, are aspirații 

expansioniste. Ne acuză pe noi că ne purtăm cu minoritatea sârbă la fel cum Ucraina se comportă cu pro-rușii din 

Donbas. Președintelui Putin îi place să compare intervenția NATO asupra Iugoslaviei cu intervenția Rusiei în 

Ucraina pentru a justifica hegemonia Rusiei" – a declarat Kurti, adăugând că "în spațiul fostei Iugoslavii, caracatița 

sârbească se află în centru și își întinde tentaculele în entitatea sârbă din Bosnia și Herțegovina, în entitatea politică 

din Muntenegru care nu recunoaște suveranitatea propriului stat și în structurile ilegale din nordul Kosovo". 

Premierul Kosovo a declarat că nu a fost surprins de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, deoarece Putin dorește să 

"rescrie istoria".  "Războiul din Ucraina, unde nu are mari succese, nu-i va fi suficient. Va trebui să-l extindă dacă 

dorește o confruntare directă cu Biden. Acesta este motivul care ne îngrijorează. Balcanii de Vest este regiunea în 

care Putin poate folosi armele chimice, așa cum a făcut în Siria" – a declarat Kurti, adăugând că statele vecine 

Kosovo, în afară de Serbia, sunt state membre NATO. În continuare, Kurti a declarat că Serbia "dorește banii 

europeni și armament rusesc". "Chiar și gazele naturale din Rusia, pe care le primește la prețuri preferențiale, dar 

pe care de fapt la plătește foarte scump. Anul trecut, Kosovo a participat cu 350 de soldați la cel mai mare exercițiu 

NATO, însă Serbia a participat cu Rusia și Belarus la Scutul Slav" – a subliniat Kurti, comentând faptul că Putin 

a invocă Kosovo pentru a justifica ocuparea Ucrainei. Kurti a declarat că între Serbia și Rusia există "două 

programe militare comune". "Centrul Sputnik în Balcani este la Belgrad, iar la 160 de Pristina este Centrul 

umanitar rus de la Niš. Acestea sunt două componente ale unui război hibrid în Balcanii de Vest și așa cum am 

văzut, acestea nu sunt un substitut pentru război, ci pregătirea începerii războiului" – a declarat Kurti. (www.rts.rs 

– 22 martie) /rmihaj/sdm2 

RTS: Serbia va răspunde atacurilor de la Pristina și Podgorica, declară președintele Serbiei  

RADOR (22 martie) – Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că Serbia va răspunde atacurilor 

de la Pristina și Podgorica după ședința Consiliului de securitate națională, unde vor fi analizate toate efectele 

războiului din Ucraina și evenimentele din Europa și întreaga lume. "Putem să ne așteptăm la orice. Guvernul 

Muntenegrului, nu Djukanović (Milo, președintele Muntenegrului), a interzis organizarea de secții de votare pentru 

alegerile generale convocate de Serbia la 3 aprilie, Guvernul lui Kurti solicită să recunoaștem independența 

Kosovo în schimbul organizării votului. Și Muntenegru și Kurti vor primi un răspuns din partea unor oameni 

serioși și responsabili. Vor fi consecințe" – a avertizat Vučić, adăugând că este posibil ca războiul din Ucraina să 

se extindă. "Trebuie să facem totul pentru ca oameni iresponsabili să nu ne implice în așa ceva" – a declarat Vučić, 

adăugând că la ședința Consiliul de securitate națională se va discuta despre "refuzul lui Kurti de a organiza secții 

de votare pentru ca sârbii kosovari să poată vota la alegerile din 3 aprilie, despre amenințările cu impunerea de 

sancțiuni împotriva Serbiei, despre aprovizionarea pieței din Serbia cu combustibili și despre relațiile cu compania 

NIS (51% din acțiuni sunt deținute de compania rusă Gazprom; n.r.)". (www.rts.rs – 22 martie) /rmihaj/sdm2 

TASS: Turcia: Realizarea păcii în Ucraina este o problemă complicată, dar nu imposibilă  

RADOR (22 martie) - Realizarea păcii în Ucraina este un obiectiv complicat, dar realizabil, și Turcia depune 

toate eforturile pentru a obține acest lucru, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al președintelui Turciei, Ibrahim 

Kalîn. Potrivit declarațiilor acestuia, confruntarea din Ucraina s-a soldat cu "destule morți, distrugeri și suferințe". 

"Depunem toate eforturile ca să oprim acest război. Ne vom continua inițiativele. Realizarea păcii este un lucru 

complicat, dar nu imposibil", a scris pe pagina sa de pe Twitter purtătorul de cuvânt al lui Tayyp Erdoğan. Oficialul 
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turc a subliniat faptul că nu se poate permite "un nou război rece". "Consecințele vor fi îngrozitoare pentru toți", a 

mai spus Kalîn. (www.tass.ru - 22 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Mevlüt Çavușoğlu afirmă că reacția țărilor la evenimentele din Ucraina indică prezența 

standardelor duble  

RADOR (22 martie) - Reacția la evenimentele din ultimele săptămâni din Ucraina indică prezența 

standardelor duble în comunitatea internațională, a declarat ministrul de externe al Turciei, Mevlüt Çavușoğlu. 

Luând cuvântul în cadrul reuniunii miniștrilor de externe din statelor membre ale Organizației pentru Cooperare 

Islamică de la Islamabad, acesta a declarat că "vărsarea de sânge continuă în Libia, Siria și Yemen și, prin urmare, 

este inacceptabil să se facă diferență între aceste evenimente" și ceea ce este care se întâmplă acum în Ucraina. 

Ministrul turc a subliniat că "situația din Ucraina demonstrează astfel prezența standardelor duble în comunitatea 

mondială". "Unii spun că Ucraina nu este Orientul Mijlociu și nu este Afganistan, dar aceasta este o afirmație 

falsă. Nu vedem nicio diferență între decesele oamenilor din Harkiv sau Alep, deoarece pentru noi sunt unul și 

același lucru" - a subliniat ministrul de externe al Turciei. (www.tass.ru - 22 martie) /ssirbu/ilapadat 

TASS: Recep Tayyip Erdoğan a declarat că menține în continuare contacte cu Vladimir Putin și 

Volodimir Zelenski  

RADOR (22 martie) - Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat, marți, că menține în 

continuare contactele cu liderii Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. "Turcia a adoptat o 

poziție clară încă de la începutul crizei din Ucraina, facem apel la bunul simț și dorim ca tensiunile să scadă. 

Desfășurăm consultări intense pentru a realiza acest lucru. Continui să mențin contacte cu Zelenski și Putin" - a 

declarat șeful statului turc, la Ankara, după încheierea convorbirilor cu premierul Țărilor de Jos, Mark Rutte. 

(www.tass.ru - 22 martie) /ssirbu/avladucu 

TASS: Ministrul de interne al Serbiei a declarat că țara sa nu se va alătura niciodată isteriei 

antiruse  

RADOR (22 martie) - Serbia nu se va alătura niciodată isteriei antiruse și nu va interzice mass-media ruse, 

a declarat, marți, ministrul de interne, Aleksandar Vulin, în timpul unei întâlniri cu ambasadorul Rusiei în Serbia, 

Aleksandr Boțan-Harcenko. "Serbia nu va face niciodată parte din isteria antirusă, în care este luată proprietatea 

cetățenilor ruși și a Federației Ruse, nici nu va interzice mass-media ruse, nu va expulza copiii ruși din școli și nu 

va șterge scriitorii și oamenii de știință ruși din manualele școlare. O civilizație care va îndepărta scriitorii ruși, 

oamenii de știință, luptătorii pentru libertate, o civilizație care ar renunța la tot ceea ce poporul rus a dat lumii va 

fi o civilizație foarte săracă. Cei care ar dori să-l taie pe Dostoievski nu au citit niciodată că lumea nu merită (nici 

măcar) lacrima unui copil, de aceea pot cere uciderea copiilor ruși" - a declarat ministrul sârb. Aleksandar Vulin a 

subliniat că Serbia este o țară de sine stătătoare și independentă, care își alege proprii prieteni. "Serbia nu va uita 

niciodată că Federația Rusă în 2015, cu dreptul de veto în Consiliul de Securitate (ONU), a împiedicat adoptarea 

unei rezoluții conform căreia poporul sârb ar fi fost proclamat primul popor din istorie vinovat de genocid" - a 

subliniat Vulin. Ministrul de interne a subliniat că cooperarea dintre Poliția Serbiei și structurile de forță ruse - 

Poliție, Garda Națională și Ministerul Situațiilor de Urgență - se dezvoltă cu mare succes. El și-a exprimat 

încrederea că relațiile de cooperare dintre cele două țări se vor dezvolta pe o bază reciproc avantajoasă și a mulțumit 

pentru sprijinul consecvent al Rusiei pentru Serbia în lupta pentru păstrarea integrității statului. Amintim că, 

anterior, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a numit încercările Occidentului de a-i "interzice" Iuri Gagarin 

și Feodor Dostoievski drept urmare a isteriei și nebuniei care au cuprins lumea. Astfel, liderul sârb a comentat 

decizia ONG-ului american "Space Foundation" de a anula petrecerea anuală "Noaptea lui Iuri" în onoarea Zilei 

Cosmonauticii. Iar la Universitatea din Milano prelegerile despre opera lui Feodor Dostoievski ale celebrului 

slavist, scriitor și traducător Paolo Nori au fost anulate și au existat, de asemenea, atacuri asupra rețelelor de 

socializare ale scriitorului Nikolai Lilin, care locuiește în Italia și este autorul romanului "Educația Siberiană", pe 

baza căruia regizorul italian Gabriele Salvatores a realizat un film cu același nume. În plus, teatrul "La Scala" l-a 

suspendat pe dirijorul Valeri Gherghiev, iar Anna Netrebko și-a anulat singură participarea într-o producție de 

operă la Teatrul din Milano. Dansatorul Serghei Polunin a anunțat că nu va putea să-l reprezinte pe Rasputin la 
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Teatrul Arcimboldi din Milano în luna aprilie, din cauza unei accidentări. Spectacolul a fost reprogramat pentru 

anul viitor, a informat, luni, ziarul Corriere della Sera. (www.tass.ru - 22 martie) /ssirbu/atataru 

BBC: Președintele Biden afirmă că Vladimir Putin ar fi pregătit să folosească arme chimice și 

biologice în Ucraina  

RADOR (22 martie) - Președintele american, Joe Biden, a declarat că există indicii clare conform cărora 

Vladimir Putin ar fi pregătit să folosească arme chimice și biologice în Ucraina. Domnul Biden a spus că liderul 

rus este "cu spatele la zid" ca urmare a rezistenței militare ucrainene și a răspunsului unit al Occidentului, așa încât 

există pericolul să recurgă la tactici mult mai severe: "A spune că America dispune de arme chimice și biologice 

în Europa pur și simplu nu este adevărat, vă garantez. Ei sugerează, de asemenea, că Ucraina are arme biologice 

și chimice. Este un indiciu clar că se gândește să folosească acest fel de arme. A folosit deja arme chimice în trecut 

și trebuie să fim foarte atenți la ce va urma". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 22 martie, ora 1:02) 

/opopescu/cvanatoru 

REUTERS: Președintele SUA Joe Biden a spus că Vladimir Putin analizează utilizarea armelor 

chimice în Ucraina  

RADOR (22 martie) - Acuzațiile rusești conform cărora Kievul deține arme biologice și chimice sunt false 

și ilustrează faptul că președintele rus Vladimir Putin ia în considerare el însuși să le folosească în războiul său 

împotriva Ucrainei, a declarat luni președintele american Joe Biden, fără a oferi dovezi în acest sens. "Putin este 

cu spatele la zid și acum vorbește despre noi "steaguri false" pe care le promovează, afirmând inclusiv că noi, 

America, avem arme biologice și chimice în Europa; pur și simplu nu este adevărat", a declarat Joe Biden la un 

eveniment de afaceri. "De asemenea, sugerează că Ucraina are arme biologice și chimice în Ucraina. Acesta este 

un indiciu clar că se gândește să le folosească pe ambele". Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns imediat 

unei solicitări de comentarii. Comentariile sale au reluat declarații anterioare ale oficialilor de la Washington și 

din țările aliate, care au acuzat Rusia că a răspândit o afirmație nedovedită conform căreia Ucraina ar avea un 

program de arme biologice ca pe un posibil preludiu al unor potențiale atacuri proprii biologice sau chimice. 

Ministerul rus al Apărării a acuzat administrația de la Kiev, fără a furniza dovezi, că plănuiește un atac chimic 

împotriva propriului popor pentru a învinui Rusia că folosește arme chimice în invazia din Ucraina, care a început 

pe 24 februarie. La începutul lunii acesteia, consilierul pentru securitate națională al SUA, Jake Sullivan, a vorbit 

cu Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, avertizându-l cu privire la consecințele pentru 

"orice posibilă decizie a Rusiei de a folosi arme chimice sau biologice în Ucraina". Casa Albă nu a precizat care 

ar fi aceste consecințe. Invazia rusă, pe care autoritățile ruse o numesc "operațiune militară specială" pentru 

dezarmarea Ucrainei, s-a blocat în mare măsură, forțele ruse nereușind să cucerească niciun oraș important, dar 

provocând distrugeri masive în zonele rezidențiale. (REUTERS - 22 martie) /opopescu/dsirbu 

RBC: Joe Biden a examinat cu Johnson, Macron, Scholz și Draghi sprijinul acordat Ucrainei 

pentru a rezista la tacticile brutale ale Rusiei  

RADOR (22 martie) - Într-o convorbire telefonică susținută cu președintele francez, Emmanuel Macron, cu 

cancelarul german, Olaf Scholz, cu premierul italian, Mario Draghi, și cu prim-ministrul britanic, Boris Johnson, 

președintele SUA, Joe Biden, a discutat despre sprijinul acordat Ucrainei și împotriva agresiunii militare ruse, a 

relatat RBC-Ucraina, cu referire la Serviciul de presă al Casei Albe: ''Liderii au discutat despre îngrijorarea lor 

serioasă cu privire la tacticile brutale ale Rusiei, aplicate în Ucraina, inclusiv despre atacurile asupra civililor'', se 

precizează în comunicat. Părțile au subliniat, de asemenea, sprijinul lor continuu acordat Ucrainei, inclusiv prin 

''acordarea de asistență pentru a asigura securitatea curajoșilor ucraineni care își apără țara de agresiunea rusă''. 

''De asemenea, au fost examinate aspecte legate de acordarea de asistență umanitară milioanelor de refugiați 

ucraineni. Liderii au analizat, de asemenea, recent eforturile diplomatice acordate în sprijinul eforturilor Ucrainei 

de a obține o încetare a focului", a anunțat Casa Albă. În această săptămână, Joe Biden va avea întâlniri la Bruxelles 

cu aliații NATO, liderii G7 și liderii UE, după care va examina despre introducerea unui contingent de menținere 

a păcii în Ucraina, în urma propunerii făcută de Polonia. (www.rbc.ua - 22 martie) /vdraguta/sdm2 
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REUTERS: Nu există deocamdată niciun indiciu privind un atac al Rusiei cu armă chimică sau 

biologică în Ucraina (oficial al SUA)  

RADOR (22 martie) - Statele Unite nu au niciun indiciu privind un iminent atac cu arme chimice sau 

biologice din partea Rusiei în cadrul invaziei din Ucraina, dar monitorizează îndeaproape situația, a declarat marți 

un oficial american din apărare. La începutul lunii, consilierul SUA pe probleme de securitate națională, Jake 

Sullivan, a avut o convorbire cu secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei și l-a avertizat că Moscova ar putea 

suporta consecințe pentru "orice decizie a Rusiei de a utiliza arme chimice sau biologice în Ucraina. (REUTERS 

- 22 martie, ora 18:36) /mbaciu/ilapadat 

BBC: Urmează zile grele pentru Ucraina, avertizează un oficial american  

RADOR (22 martie) - Consilierul american pentru securitate națională, Jake Sullivan, a declarat că vor urma 

„zile grele” pentru Ucraina. Sullivan a vorbit cu reporterii la Casa Albă înainte de plecarea președintelui Joe Biden 

la Bruxelles. SUA și aliații vor lansa joi un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a spus Sullivan. Sullivan a 

mai precizat că SUA nu au văzut vreo dovadă că China a furnizat arme Rusiei. De la Bruxelles, Biden va merge 

la Varșovia, în Polonia, care se învecinează cu Ucraina și este membră NATO. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 

22 martie, ora 20:00) /aboboc/asalar 

INTERFAX: Japonia a calificat ca „inadmisibilă” hotărârea Federației Ruse de a înceta 

negocierile privind tratatul de pace  

RADOR (22 martie) - Ambasada Japoniei la Moscova a declarat că hotărârea Rusiei de a nu continua, în 

mod unilateral, negocierile privind încheierea tratatului de pace, este "extrem de regretabilă și absolut 

inadmisibilă". Misiunea diplomatică a subliniat că întreruperea, de către partea rusă, a lucrărilor privind activitățile 

economice comune în Kurilele de Sud "constituie o desconsiderare puternică a sentimentelor foștilor locuitori ai 

insulelor și ale familiilor acestora". În declarația misiunii diplomatice nipone se arată că Japonia consideră 

inadmisibilă operațiunea militară specială a Rusiei în Ucraina și "își exprimă protestul categoric împotriva 

anunțării unilaterale a unor măsuri de răspuns și a încercărilor de a face responsabilă partea japoneză". Hotărârea 

Rusiei în ceea ce privește tratatul cu Japonia, a fost apreciată în același fel de primul ministru al Japoniei, Fumio 

Kisida, care a spus în ședința Camerei superioare a Parlamentului nipon, citat de mass-media locală, că "acțiunile 

Rusiei sunt extrem de nerezonabile și absolut inacceptabile. (...) Protestăm ferm". După cum a declarat Kisida, 

Japonia "nu-și schimbă cursul politic în ceea ce privește rezolvarea problemor teritoriilor de nord și încheierea 

tratatului de pace" cu Rusia. (www.interfax - 22 martie) /snicolau/sdm2 

BBC: ONU face apel la încetarea războiului în Ucraina  

RADOR (22 martie) - Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a făcut un apel la încetarea 

războiului în Ucraina. Guterres a spus că ucrainenii îndură "iadul pe pământ": "Am văzut suferință umană extremă 

și distrugere în orașe și sate. Bombardamentele sistematice care terorizează civili, lovesc spitale, școli, blocuri și 

adăposturi. Toate se intensifică și devin tot mai distructive și mai imprevizibile, cu fiecare oră ce trece". (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 22 martie, ora 21:00) /aboboc/atataru 

XXX.2 Perspectiva militară  

TASS: În ultimele 24 de ore, aviația rusească a distrus 137 de obiective militare ale Ucrainei  

RADOR (22 martie) - În ultimele 24 de ore, aviația rusească a distrus 137 de obiective militare ale Ucrainei, 

inclusiv șase puncte de control și noduri de comunicații, două sisteme reactive de foc în salve, un complex de 

rachete sol-aer, opt depozite de armament și muniții de rachete și artilerie, 101 de locuri unde fusese strâns 

echipament militar, a comunicat astăzi purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării al Federației Ruse, general-

maior Igor Konașenkov. (www.tass.ru - 22 martie) /snicolau/sdm2 
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TASS: Kremlinul a anunțat că operațiunea specială din Ucraina se desfășoară în conformitate 

strictă cu planurile  

RADOR (22 martie) - Operațiunea militară specială a Rusiei în Ucraina se desfășoară în conformitate cu 

sarcinile și planurile stabilite în prealabil, a declarat, marți, secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, 

într-un interviu pentru compania de televiziune CNN. "Operațiunea specială se desfășoară în conformitate strictă 

cu planurile și sarcinile stabilite în prealabil" - a declarat secretarul de presă al președintelui rus, vorbind în limba 

engleză. Răspunzând la o întrebare în acest sens a prezentatorului, Peskov a subliniat că "de la bun început nimeni 

nu s-a gândit că operațiunea specială din Ucraina va dura doar câteva zile". "Este o operațiune serioasă, cu 

obiective serioase" - a declarat secretarul de presă al liderului rus. Totodată, Peskov a afirmat că, în acest moment, 

obiectivele operațiunii nu au fost încă atinse. "Nu încă. Vorbim despre o operațiune militară specială, care este în 

desfășurare" - a declarat Peskov. Reprezentantul Kremlinului a mai spus că scopul principal al acțiunilor militarilor 

ruși la Mariupol este curățarea orașului de subunitățile naționaliste. "Obiectivul strategic este de a curăța Mariupol 

de subunitățile naționaliste aflate acolo" - a declarat Peskov. El a subliniat că naționaliștii "nu lasă oamenii să iasă 

din oraș", folosind populația civilă "ca pe un scut uman". "Acum primim informații de la refugiați, care au văzut 

totul cu proprii lor ochi" - a continuat Peskov. "Acești naționaliști au ucis oameni, care voiau să părăsească orașul. 

Scopul principal este să scăpăm de acești ticăloși" - a subliniat Peskov. Potrivit afirmațiilor sale, o parte din 

cetățenii ucraineni cooperează cu militarii ruși. "Sunt ucraineni, care cooperează, care lucrează cu militarii noștri, 

sunt ucraineni care vor să evite noi victime și sunt în contact cu militarii noștri" - a declarat Peskov. "Dacă nu tragi 

în militarii noștri, dacă nu încerci să-i omori, nimeni nu se va atinge de tine" - a adăugat secretarul de presă al 

președintelui rus, subliniind că militarilor ruși li s-a interzis să facă rău civililor. Dmitri Peskov a numit drept fake-

uri afirmațiile mass-media occidentale despre existența "unor lagăre de muncă" în Rusia pentru refugiații din 

Ucraina. "Trăim nu numai în condițiile unei operațiuni militare, ci și în condițiile unui război informațional dur, 

ale unui război al fake-urilor" - a subliniat Peskov. Potrivit acestuia, Rusia "spera că Ucraina nu se va pregăti 

niciodată pentru o lovitură împotriva Donbasului" și a sperat, de asemenea, că se vor putea face progrese în 

formatul Normandiei. "În câteva zile, pentru experții noștri militari a devenit totul absolut de clar, că Ucraina 

intenționează să lanseze o ofensivă împotriva Donbasului" - a subliniat el, adăugând că la acel moment pe linia de 

contact au fost desfășurați aproximativ 120.000 de militari ucraineni. "Au existat indicii directe că se pregătește o 

ofensivă" - a spus Peskov. Secretarul de presă al președintelui rus a mai spus că Occidentul nu a vrut să asculte 

îngrijorările Federației Ruse înainte de începerea operațiunii speciale. "Intențiile președintelui Vladimir Putin 

constau în a face lumea să asculte și să ne înțeleagă îngrijorările" - a declarat Peskov, vorbind în limba engleză. 

"Timp de câteva decenii, am încercat să transmitem preocupările noastre lumii, Europei și Statelor Unite, dar 

nimeni nu ne-a ascultat". "Înainte de a fi prea târziu, s-a decis lansarea unei operațiuni militare speciale pentru a 

scăpa de anti-Rusia creată la granița noastră" - a subliniat secretarul de presă al liderului rus. 

(https://tass.ru/politika/14150633) (www.tass.ru - 22 martie) /ssirbu/asalar 

UKRAINSKA PRAVDA: Regiunea Sumi - Aproximativ 300 de militari ruși au refuzat să execute 

ordinul superiorilor și au părăsit câmpul de luptă  

RADOR (22 martie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei transmite, marți, că, în raionul Ohtirka 

din regiunea Sumi, aproximativ 300 de invadatori ruși au refuzat să lupte și au părăsit zona în care au loc ostilități. 

"În raionul Otirka, regiunea Sumi, au fost înregistrate cazuri de nesupunere din partea personalului militar rus. 

Aproximativ 300 de invadatori au refuzat să execute ordinul de a desfășura ostilități și, împreună cu cele 70 de 

echipamente militare, au părăsit câmpul de luptă" - a precizat Armata ucraineană. (www.pravda.com.ua - 22 

martie) /sdan/sdm2 

RBC: Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a informat care este situația operațională, la 

începutul zilei de 22 martie  

RADOR (22 martie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a informat care este situația operațională 

de pe fronturi, la începutul zilei de marți, 22 martie. Forțele Armate ale Ucrainei contraatacă și luptă pentru a apăra 

orașele Ucrainei. Cea de-a 26-a zi de război s-a încheiat cu un contraatac al armatei ucrainene, care a răspuns la 
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atacurile ocupanților ruși în unele zone ale frontului, relatează RBC-Ucraina, cu referire la datele Statului Major 

General.  

La Polessia, inamicul a încercat să intensifice operațiunile ofensive în mai multe direcții, în timpul zilei de 

luni, dar a suferit pierderi și nu a avut succes să înainteze.  

În direcția Siversk, invadatorii ruși nu au condus operațiuni ofensive intense. Pentru a-și reface capacitățile 

ofensive, inamicul a adus unități suplimentare pe teritoriul Ucrainei, în special, un grup tactic de batalion din 

Divizia 90. Inamicul încearcă să reînnoiască proviziile și să efectueze operațiuni de recunoaștere.  

În direcția Slobojansk, inamicul nu conduce operațiuni ofensive intense, dar blochează parțial orașul Sumi 

și lansează atacuri de artilerie asupra orașului Harkiv. Unitățile de sprijin ale trupelor de ocupație încearcă să repare 

tronsonul de cale ferată din orașul Valuiki până în orașul Kupiansk, pentru a îmbunătăți logistica și aprovizionarea 

trupelor ucrainene.  

În direcțiile Donețk și Luhansk, inamicul continuă să încerce să avanseze și să câștige puncte de sprijin - 

dar fără succes.  

Armata ucraineană a respins 13 atacuri inamice și a distrus 14 tancuri, opt vehicule de luptă de infanterie, 

două MTLAB-uri, trei sisteme de artilerie și patru vehicule. Unitățile de apărare aeriană au doborât două ținte 

aeriene inamice. Pierderea personalului inamic s-a ridicat la aproximativ 300 de persoane (pierderile sunt în curs 

de stabilire). Apărătorii din Mariupol au distrus o barcă de patrulare Raptor și un complex de război electronic 

Leer-3. În direcția Iujnobujsk, invadatorii au trecut la acțiuni defensive, încercând să restaureze vehiculele blindate 

avariate. În direcția Mikolaev, în urma unui contraatac al unităților Forțelor Armate ale Ucrainei, inamicul a fost 

forțat să se retragă pe linii dezavantajate. "Astfel, în timpul zilei de luni, datorită acțiunilor eroice ale apărătorilor 

noștri, drapelul de stat al Ucrainei a fost ridicat deasupra orașului Makarov, unde inamicul a fost respins", a precizat 

Statul Major. Trupele ruse mențin în continuare deschis un coridor terestră cu Crimeea ocupată și blochează 

accesul Ucrainei la Marea Azov. După ce și-au pierdut potențialul ofensiv, rușii continuă să se regrupeze și să 

mute rezervele din adâncurile teritoriului rusesc la granița cu Ucraina.  

''Din cauza pierderilor mari iremediabile și de personal (inclusiv la nivel de comandă) în rândul Forțele 

Armate ale Federației Ruse, a fost suspendată eliberarea planificată a ofițerilor din serviciul militar, a 

locotenenților și sergenților. Conducerea militaro-politică a Federației Ruse desfășoară activități de propagandă 

agresivă, care vizează personalul militar al forțelor armate ale Republicii Belarus cu privire la necesitatea unei 

invazii militare pe teritoriul Ucrainei", a anunțat Statul Major General.  

Aviația inamică continuă să distrugă infrastructura de pe teritoriul Ucrainei și din regiunile Kiev, Cernihiv, 

Harkiv și Donețk. Invadatorii ruși continuă să folosească în mod activ rețeaua de aerodromuri din Belarus. În 

cursul zilei de luni, 21 martie, aviația rusă a pierdut șase drone, un avion și câteva elicoptere. (www.rbc.ua - 22 

martie) /vdraguta/sdm2 

UKRAINSKA PRAVDA: Atacuri aeriene rusești în regiunea Dnipropetrovsk  

RADOR (22 martie) - Șeful Administrației militare a raionului Krivii Rih, din regiunea Dnipropetrovsk, 

Oleksandr Vilkul, a anunțat, marți dimineață, că invadatorii ruși au atacat cu rachete Grad orașul Zelenodolsk și 

satul Mala Kostromka. Potrivit acestuia, rușii au lansat două atacuri aeriene, ultimul fiind la 05:20. Vilkul a 

precizat că mai multe locuințe au fost distruse. Potrivit datelor preliminare, nu au fost raportate victime. 

(www.pravda.com.ua - 22 martie) /sdan/sdm2 

UNIAN: Invadatorii ruși mai au mâncare și muniție pentru cel mult trei zile - susține armata 

ucraineană  

RADOR (22 martie) - Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis, marți dimineață, că trupele 

de ocupație ale Rusiei au stocuri de muniție și alimente pentru cel mult trei zile. Potrivit armatei ucrainene, situația 

este similară și în privința combustibilului. Statul Major a mai menționat că, în cursul zilei de luni, trupele Kievului 

au doborât un avion rusesc, șase drone, două elicoptere și câteva rachete. (www.unian.net - 22 martie) /sdan/sdm2 

TASS: Dnr informează despre 32 de tiruri ale Forțelor Militare Ucrainene în ultimele 24 de ore  

RADOR (22 martie) - În ultimele 24 de ore, formațiunile înarmate ale Ucrainei au tras asupra teritoriului 

“republicii populare” Donețk de 32 de ori, au comunicat surse de la reprezentanța “republicii populare” Donețk, 
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la Centrul comun pentru control și coordonare al regimului de încetare a focului. Au fost trase, în ansamblu, 290 

de muniții. S-a folosit artilerie, aruncătoare de mine de diferite calibre, aruncătoare automate de mine și sisteme 

de foc în salve. În urma tirurilor, și-a pierdut viața un localnic, 32 de persoane au fost rănite, au fost afectate 25 de 

clădiri. (www.tass.ru - 22 martie) /snicolau/sdm2 

BBC: Armata ucraineană a anunțat că a recapturat orașul Makariv, aflat la vest de Kiev  

RADOR (22 martie) - Armata ucraineană a anunțat că a recapturat orașul Makariv, aflat la vest de Kiev, 

după un contraatac împotriva forțelor ruse. Potrivit armatei ucrainene, pe alte fronturi există mișcări reduse, iar 

rușii par să dețină rezerve de combustibil și muniție doar pentru trei zile, însă activitatea aeriană a forțelor ruse 

pare să se fi intensificat în ultimele 24 de ore. Orașul Mariupol, din sudul țării, devastat de bombardamentele 

rusești ce durează de mai multe săptămâni, este în continuare principalul obiectiv al ofensivei ruse. (BBC 

SERVICIUL MONDIAL - 22 martie, ora 9:04) /cstoica/sdm2 

RUBRIKA: Armata ucraineană a recucerit o localitate de lângă Kiev  

RADOR (22 martie) - Localitatea Makariv, din regiunea Kiev, a fost eliberată de sub ocupația trupelor 

invadatoare ruse - transmite, marți dimineață, Ministerul ucrainean al Apărării. "Datorită acțiunilor eroice ale 

apărătorilor noștri, drapelul de stat al Ucrainei a fost ridicat, din nou, la Makariv, inamicul fiind respins" - se arată 

în comunicatul instituției. De asemenea, armata ucraineană a respins 13 atacuri ale rușilor și a distrus 14 tancuri, 

mai multe vehicule de luptă și trei sisteme de artilerie. În plus, unitățile de apărare aeriană au lovit două ținte 

aeriene inamice. În ultima zi, armata rusă ar fi pierdut aproximativ 300 de militari. (www.rubryka.com - 22 martie) 

/sdan/sdm2 

TASS: Trupele “republicii populare” Luhansk au instituit controlul asupra a patru localități 

(Ministerul rus al Apărării)  

RADOR (22 martie) - Subunitățile miliției populare a “republicii populare” Luhansk (Lnr) au instituit 

controlul asupra a patru localități - este vorba de Kalinovo-Popasnoe, Novoaleksandrovka, Stepnoe și 

Bobuslavskoe - și continuă să nimicească subunitățile Brigăzii 30 a Forțelor militare ale Ucrainei, a declarat, astăzi, 

purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării al Federației Ruse, general-maior Igor Konașenkov. Au fost uciși mai 

mult de 40 de membri ai efectivului și cinci vehicule de teren inamice au fost distruse. (www.tass.ru - 22 martie) 

/snicolau/sdm2 

UKRINFORM: Pușcașii marini ruși pregătiți pentru asaltul asupra Odesei, lichidați de forțele 

armate ucrainene  

RADOR (22 martie) - Militarii unităților infanteriei marine ruse pregătiți pentru asaltul asupra Odesei au 

fost lichidați de trupele Forțelor Armate ale Ucrainei lângă Mikolaiv și Mariupol - a anunțat, marți, Serhi Bratciuk, 

un reprezentant al administrației militare din regiunea Odesa. "Pușcașii marini care ar fi trebuit să debarce pe 

coasta Odesei au fost distruși și vor putrezi lângă Mikolaiv și Mariupol. Aceasta este soarta fiecărui invadator" - a 

scris Bratciuk pe Facebook. Ukrinform amintește că, pe 21 martie, coasta Odesei a fost atacată de două nave ale 

Federației Ruse. Mai multe locuințe au fost avariate, însă nu au fost raportate victime. (www.ukrinform.ua - 22 

martie) /sdan/sdm2 

BBC: Armata ucraineană avertizează că Rusia va continua să bombardeze fără discriminare orașe 

și infrastructuri pe întreg teritoriul țării  

RADOR (22 martie) - Armata ucraineană a avertizat că Rusia va continua să bombardeze fără discriminare 

orașe și infrastructuri pe întreg teritoriul țării. Lupte intense au loc, în prezent, în orașul-port Mariupol din sudul 

Ucrainei și în orașul Harkiv, din est. Un martor transmite din Harkiv că bombardamentele sunt mai intense ca 

oricând de la izbucnirea invaziei ruse. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 22 martie, ora 11:03) /cstoica/sdm2 
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UKRINFORM: Aproximativ 15.300 de militari ruși au murit în Ucraina de la începutul războiului  

RADOR (22 martie) - Statul Major General al Forțelor Armate din Ucraina a actualizat, marți, bilanțul 

pierderilor înregistrate de Rusia în războiul din Ucraina. Potrivit armatei ucrainene, numărul militarilor ruși 

decedați pe front, începând cu 24 februarie, este de aproximativ 15.300. De asemenea, armata ucraineană a distrus 

509 tancuri rusești, 1.556 de vehicule blindate, 252 de sisteme de artilerie, 80 de lansatoare de rachete, 45 de 

sisteme de apărare aeriană, 1.000 de vehicule, 3 nave, 70 de cisterne transportatoare de combustibil și 35 drone. 

În plus, au fost doborâte 99 de avioane rusești și 123 de elicoptere. (www.ukrinform.ua - 22 martie) /sdan/sdm2 

EKONOMICINA PRAVDA: Rușii au lansat atacuri asupra portului maritim din Mikolaiv  

RADOR (22 martie) - Administrația Porturilor Maritime din Ucraina a transmis că, în noaptea de 22 martie, 

invadatorii ruși au lansat atacuri asupra portului din Mikolaiv, avariind semnificativ infrastructura portuară. 

Potrivit primelor informații, nu au fost raportate victime. Porturile din Mariupol, Berdiansk, Skadovsk și Herson 

sunt temporar închise. (www.epravda.com.ua - 22 martie) /sdan/sdm2 

BBC: Cel puțin 200 de disidenți belaruși s-au alăturat forțelor ucrainene, în lupta împotriva 

invaziei rusești  

RADOR (22 martie) - Se estimează că cel puțin 200 de disidenți belaruși au mers în Ucraina, pentru a susține 

lupta acesteia împotriva trupelor rusești. Unul dintre ei a declarat pentru BBC că luptă împotriva "dușmanului 

nostru vechi, Moscova", deoarece, "fără o Ucraină liberă și independentă, nu poate exista un Belarus liber și 

independent". (BBC SERVICIUL MONDIAL - 22 martie, ora 12:00) /aionita/sdm2 

UKRAINSKA PRAVDA: Rusia a atacat un oraș din estul Ucrainei folosind sistemul de ultimă 

generație Tornado-S  

RADOR (22 martie) - Poliția Națională din Ucraina a anunțat, marți, că invadatorii ruși au atacat orașul 

Avdiivka, din regiunea Donețk, utilizând Tornado-S, cel mai puternic lansator de proiectile reactive din Federația 

Rusă. Atacurile rusești s-au soldat cu morți și răniți în rândul populației civile. De asemenea, cel puțin 15 locuințe 

au fost distruse. (www.pravda.com.ua - 22 martie) /sdan/ilapadat 

RBC: Forțele ucrainene au doborât o rachetă rusească deasupra Kievului  

RADOR (22 martie) - Apărarea aeriană ucraineană a doborât, marți, o rachetă rusească deasupra Kievului, 

fragmente din aceasta prăbușindu-se în Nipru - potrivit unui consilier din Ministerul ucrainean de Interne, Anton 

Gherașcenko. Acesta a scris pe Telegram că, cel mai probabil, este vorba despre o rachetă lansată de sistemul 

rusesc Tocika-U. (www.rbc.ua - 22 martie) /sdan/ilapadat 

UNIAN: Armata rusă a început să recruteze rău-platnici pentru a-i trimite să lupte în Ucraina  

RADOR (22 martie) - Direcția Principală de Informații (GUR) a Ministerului Apărării de la Kiev susține 

că, din cauza lipsei de personal militar pentru războiul din Ucraina, Federația Rusă recurge la noi forme de 

"mobilizare" ascunsă. Astfel, potrivit GUR, Parchetul Federației Ruse caută intenționat persoane care au probleme 

legate de plata împrumuturilor, pensiei alimentare și a altor datorii. "Iar numărul acestor persoane crește 

exponențial, având în vedere consecințele pentru economia rusă generate de sancțiunile impuse" - subliniază 

serviciul de informații al armatei ucrainene. Astfel de cazuri au fost raportate în special pe teritoriul Republicii 

Tatarstan, în Piatigorsk, în Rostov-pe-Don și în Caucazul de Nord. De asemenea, GUR susține că armata rusă 

continuă să "recruteze" persoane care au probleme cu legea, promițând infractorilor o amnistie totală în schimbul 

participării la ostilitățile din Ucraina. Amintim că, potrivit Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, 

aproximativ 15.300 de militari ruși au murit până acum în războiul desfășurat pe teritoriul ucrainean. 

(www.unian.net - 22 martie) /sdan/ilapadat 
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CNN: Trupele ucrainene au preluat controlul asupra orașului Makariv, situat 65 km de Kiev  

RADOR (22 martie) - Se pare că s-au făcut progrese în urma unui contraatac al forțelor ucrainene la vest de 

capitala Kiev, situație care pune în pericol eforturile forțelor ruse de a încercui orașul și capacitatea trupelor ruse 

de a se realimenta. Imaginile video prezentate luni arată cum soldații ucraineni etalează drapelul național pe una 

din clădirile din orașul Makariv, situat la 65 km de Kiev. Marți dimineață, forțele armate ucrainene au anunțat că 

au preluat controlul asupra orașului Makariv, după 24 de ore de lupte intense. (CNN INTERNATIONAL, 22 

martie, ora 18:00) /mbaciu/ilapadat 

RBC: Avion rusesc, doborât de ucraineni la Mariupol  

RADOR (22 martie) - Un avion aparținând armatei ruse a fost doborât, marți, de forțele ucrainene, în 

apropierea bazinului de înot "Neptun" din Mariupol - potrivit unui mesaj postat pe contul de Telegram al 

Consiliului Local. "La ora 16:45, în zona bazinului Neptun, apărătorii noștri au doborât unul dintre avioanele 

invadatorilor ruși, care ne distrugea orașul în ultimele săptămâni" - a precizat primăria. (www.rbc.ua - 22 martie) 

/sdan/ilapadat 

CNN: Rusia bombardează Mariupol de pe mare, susține un oficial american din apărare  

RADOR (22 martie) - Rusia bombardează orașul Mariupol din estul Ucrainei lansând rachete de pe mai 

multe nave staționate în Marea Azov, în dreptul coastelor orașului, informează un oficial american din apărăre. 

Dintr-un grup de șapte nave prezente în dreptul portului Mariupol, unele ar putea fi dragoare de mine, altele ar 

putea ambarcațiuni amfibie, dar sunt și nave de luptă care s-au alăturat atacului asupra orașului în ultimele 24 de 

ore. "Vedem în continuare trupe ruse în oraș. Credem că unii dintre soldați fac parte din forțele separatiste din 

regiunea Donbas. Vedem că trupele ucrainene luptă asiduu pentru a apăra orașul ", a subliniat oficialul american, 

care a precizat că Rusia are în Marea Neagră 21 de nave militare, dintre care 12 sunt nave de luptă și restul sunt 

nave amfibie. (CNN INTERNATIONAL, 22 martie, ora 19:00) /mbaciu/ilapadat 

RBC: Mariupol: Separatiștii din Donețk au capturat autobuze care urmau să evacueze civili  

RADOR (22 martie) - Centrul pentru Comunicații Strategice și Securitate Informațională de la Kiev a 

raportat, marți seară, că rebelii separatiști din Donețk au capturat un întreg convoi de autobuze care urmau să 

evacueze oamenii prin coridorul umanitar convenit anterior. Ministrul ucrainean pentru reintegrarea teritoriilor 

temporar ocupate, Irina Vereșciuk, a precizat că incidentul a avut loc marți seară, în apropierea satului Manguș, 

raionul Mariupol. Separatiștii au capturat autobuzele și au luat ostatici angajați ai Serviciului ucrainean pentru 

Situații de Urgență. Vereșciuk a dat asigurări că partea ucraineană încearcă prin toate mijloacele să soluționeze 

acest caz. "Acesta este prețul vorbelor celor care spun că sunt pacificatori, celor care spun că au adus pacea. Este 

un culoar umanitar recunoscut, ne-am înțeles asupra lui, iar acum oamenii sunt ținuți ostatici, li se spune că li se 

confiscă echipamentul și că oamenii s-ar putea să fie eliberați sau nu" - a explicat Irina Vereșciuk. (www.rbc.ua - 

22 martie) /sdan/avladucu 

TASS: Consiliul de Securitate al ONU va discuta incidentele cu substanțe chimice din Ucraina  

RADOR (22 martie) - Consiliul de Securitate al ONU va analiza, marți, incidentele legate de folosirea 

substanțelor chimice în Ucraina, a anunțat o sursă din cadrul misiunii permanente a Rusiei pe lângă această 

organizație mondială. "Astăzi, în timpul consultărilor din secțiunea "diverse", Consiliul de Securitate al ONU va 

discuta situația cu incidentele chimice din Ucraina" - a subliniat sursa citată. (www.tass.ru - 22 martie) 

/ssirbu/ilapadat 
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XXX.3 Perspectiva economică 

REUTERS: Gazprom a anunțat marți că livrează, în continuare gaz, prin Ucraina, către 

consumatorii europeni  

RADOR (22 martie) - Gigantul energetic rus Gazprom a anunțat marți că livrează, în continuare, gaz în 

Europa, prin Ucraina, în conformitate cu solicitările consumatorilor europeni. Compania a precizat că solicitările 

pentru marți erau la nivelul de 108 milioane de metri cubi, în creștere față de cel de 104,7 milioane de metri cubi, 

aferent zilei de 21 martie. (REUTERS - 22 martie) /cstoica/sdm2 

RBC: UE dă undă verde pentru a oferi Ucrainei un ajutor militar suplimentar de 500 de milioane 

de euro  

RADOR (22 martie) - Miniștrii de externe ai UE au convenit să ofere Ucrainei un ajutor militar suplimentar 

de 500 de milioane de euro. Decizia finală urmează să fie luată miercuri, 23 martie, relatează RBC-Ucraina, citând 

un comunicat postat de jurnalistul Rikard Jozwiak pe Twitter: ''Toți miniștrii de externe din UE au dat acum undă 

verde pentru a aloca alte 500 de milioane de euro pentru Ucraina, care vor fi cheltuite pentru achiziția de arme''. 

''După cum se așteaptă o decizie oficială va fi luată miercuri" - a mai scris jurnalistul. Remarcăm că pentru a aproba 

o asistență suplimentară de 500 de milioane de euro pentru Ucraina, UE are nevoie de acordul tuturor celor 27 de 

state membre, dar Germania are nevoie de acordul Bundestag-ului pentru a conveni asupra unor cheltuieli 

suplimentare, prin urmare a programat examinarea acestui subiect în Bundestag pentru 23 martie. Reamintim, că 

UE va crește la 1 miliard de euro asistența militară acordată Ucrainei. Adăugăm că recent șefa Comisiei Europene, 

Ursula von der Leyen, a anunțat un nou pachet de asistență macrofinanciară pentru Ucraina, ca răspuns la 

ostilitățile continue ale Rusiei. (www.rbc.ua - 22 martie) /vdraguta/sdm2 

REUTERS: Țările de Jos îngheață bunuri rusești în valoare de 430 de milioane de dolari  

RADOR (22 martie) - Țările de Jos au înghețat bunuri și tranzacții rusești în valoare de 392 de milioane de 

euro (431,24 de milioane de dolari) până pe 21 martie, a declarat marți Ministerul olandez de Finanțe, într-o 

scrisoare adresată Parlamentului. (REUTERS - 22 martie, ora 13:24) /aionita/sdm2 

MTI: Guvernul Ungariei oferă ajutor orașului Beherove din Ucraina  

RADOR (22 martie) - Guvernul Ungariei va ajuta orașul Berehove din Ucraina cu suma de 66 de milioane 

de forinți (175.000 de euro), a anunțat marți ministrul ungar de externe și al comerțului exterior, pe pagina sa de 

Facebook. Péter Szijjártó a subliniat că, din cauza intensității tot mai mari a bombardamentelor și a asedierii 

orașelor din Ucraina, tot mai multe persoane sunt forțate să își părăsească locuințele, astfel că există un număr tot 

mai mare de refugiați care caută siguranță în partea de vest a Ucrainei. Mulți dintre acești oameni ajung în 

Transcarparia, astfel că regiunea are nevoie de ajutor pentru a putea avea grijă de toată lumea, a adăugat oficialul 

ungar. "Prietenul nostru Zoltán Babják, primarul din Berehove, ne-a transmis acum că are nevoie de ajutor pentru 

a asigura alimentarea cu apă a orașului. În urma solicitării acestuia, guvernul maghiar va asigura 66 de milioane 

de forinți (175.000 de euro) pentru ca Berehove să aibă parte de o cantitate suficientă de apă în lunile următoare 

și să poată fi menținută funcționarea în siguranță a alimentării", a spus Péter Szijjártó. Ministrul de externe a 

subliniat că Ungaria nu va livra arme în război, dar va oferi toată asistența umanitară necesară pentru a ușura viața 

oamenilor aflați în situații dificile. (MTI - 22 martie) /ademeny/ilapadat 

REUTERS: Polonia a propus SUA excluderea Rusiei din G20  

RADOR (22 martie) - Polonia a declarat marți că a sugerat oficialilor Statelor Unite că Rusia ar trebui 

exclusă din grupul G20 al economiilor mari ale lumii, ca penalizare pentru invazia în Ucraina, și a precizat că 

sugestia Varșoviei a primit "un răspuns pozitiv". Ministrul polon al dezvoltării economice și tehnologiei, Piotr 

Nowak, a declarat că subiectul a fost discutat săptămâna trecută în cadrul unor întâlniri avute la Washington. "În 

timpul întrevederilor cu diferiți oficiali americani, printre care și secretarul american al comerțului, Gina 

Raimondo, am făcut propunerea de excludere a Rusiei din G20, propunere care a primit un răspuns pozitiv și 
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aprobare, urmând a fi înaintată președintelui Joe Biden", a declarat Piotr Nowak la Varșovia. Departamentul 

Comerțului din SUA nu a răspuns deocamdată solicitărilor pentru un comentariu. (REUTERS - 22 martie, ora 

17:06) /mbaciu/ilapadat 

RRA: Războiul din Ucraina va încetini creșterea economiei mondiale, dar nu va provoca o 

recesiune globală (FMI)  

RADOR (22 martie) - Previziunile de luna viitoare ale Fondului Monetar Internațional vor arăta că războiul 

din Ucraina va încetini creșterea economiei mondiale, dar nu va provoca o recesiune globală, a anunțat azi 

directorul general al FMI, Kristalina Gheorghieva. Ea a vorbit la un eveniment online găzduit de revista Foreign 

Policy, la care a explicat că se vede un posibil risc de recesiune în acele țări în care șocul vine în plus față de o 

economie slăbită. În ce privește reducerea livrărilor de cereale din Ucraina și Rusia, aceasta va avea ca rezultat 

prețuri mai ridicate la alimente, dar și foamete, în special în Africa, a mai spus Kristalina Gheorghieva. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 martie, ora 21:00) /atataru 

RRA: Prețul petrolului a crescut din nou în ultimele zile  

RADOR (22 martie) - Prețul petrolului a crescut din nou în ultimele zile, după ce săptămâna trecută 

înregistrase o scădere de sub 100 de dolari barilul. Petrolul Brent se tranzacționa în această dimineață la valori 

cuprinse între 116 și 119 dolari, după ce, ieri, media zilnică ajunsese la aproximativ 115 dolari barilul. Pe de altă 

parte, gazul continuă evoluția de ieftinire la bursa din Viena, unde prețurile pe piața spot au ajuns la puțin peste 

98 de euro megawattul. Este o scădere de aproape 20 de euro în ultima săptămână. Amintim că pe 7 martie, pe 

fondul războiului din Ucraina, prețul gazului pe piața spot urcase la cota istorică de 345 de euro pe megawatt. În 

România, gazele se tranzacționează la prețuri similare, respectiv 450 de lei megawattul pe piața intrazilnică. O 

ușoară ieftinire se înregistrează la benzină, astfel că în București varianta Stardard se situează în jurul valorii medii 

de 7,7 lei. Motorina, pe de altă parte, are un preț mediu mai mare, respectiv 8 lei pentru produsul Standard, notează 

reporterul RRA Bogdan Isopescu. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 martie, ora 18:00) /amirea/sdm2 

RRA: Republica Moldova va primi din partea Poloniei un împrumut de 20 de milioane de euro, 

pentru a depăși criza refugiaților ucraineni  

RADOR (22 martie) - Polonia sprijină aspirațiile europene ale Republicii Moldova și va oferi un credit fără 

dobândă de 20 de milioane de euro pentru gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina - a anunțat președintele 

Andrzej Duda, în cadrul unei conferințe de presă susținută, la Chișinău, alături de președinta Maia Sandu. El a 

precizat că în aproape o lună de război, în Republica Moldova au intrat mai bine de 360.000 de persoane din 

Ucraina, dintre care aproape 100.000 au rămas în țară. Maia Sandu i-a cerut omologului său polonez să sprijine 

deschiderea piețelor Uniunii pentru produsele moldovenești, care nu mai pot ajunge în est din cauza conflictului. 

Președintele Poloniei, Andrzej Duda, este așteptat, astăzi, la București, unde va fi primit de președintele Klaus 

Iohannis și vor susține declarații de presă comune la finalul convorbirii de la Palatul Cotroceni. (RADIO 

ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 martie, ora 7:14) /denisse 

XXX.4 Perspectiva socială  

REUTERS: O fostă jurnalistă a televiziunii rusești de stat susține că a demisionat din cauza 

războiului din Ucraina  

RADOR (22 martie) - Janna Agalakova, care, până la demisia sa din luna martie a lucrat ca jurnalist la 

televiziunea rusă de stat Pervîi Kanal, a declarat marți că a demisionat în semn de protest față de războiul început 

de Rusia în Ucraina. Agalakova, care a prezentat știrile la Pervîi Kanal și care, la momentul demisiei, era 

corespondentul televiziunii la Paris, a declarat într-o conferință de presă în capitala franceză: "Când am vorbit cu 

șefii mei am spus că eu nu mai pot face această muncă". Ea a afirmat că este de părere că televiziunea rusă este 

folosită pentru a răspândi propaganda Kremlinului și că autoritățile reprimă de ani de zile presa independentă. 

(REUTERS - 22 martie, ora 13:00) /aionita/sdm2 
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ROSBALT: Redactorul șef al publicației ruse "Novaia gazeta", Dmitri Muratov, va transfera 

Medalia Nobel în folosul refugiaților ucraineni  

RADOR (22 martie) - Publicația "Novaia gazeta" și redactorul ei șef, Dmitri Muratov, s-au hotărât ca 

medalia decernată acestuia ca laureat al Premiului Nobel pentru Pace pentru anul 2021 să fie scoasă la licitație. 

Scopul acestei acțiuni - reiese din declarația jurnalistului - va fi ajutorarea refugiaților din Ucraina și a persoanelor 

strămutate pe plan intern, al căror număr se ridică în prezent la peste zece milioane. Muratov a cerut caselor de 

licitații să scoată decorația primită anul trecut, la vânzare. (www.tass.ru - 22 martie) /snicolau/sdm2 

TASS: Garda Națională a Rusiei a transportat în regiunea Harkiv peste 80 de tone de ajutoare 

umanitare  

RADOR (22 martie) - Militarii Detașamentului cu destinație specială al Gărții Naționale a Rusiei, împreună 

cu angajații Ministerului pentru Situații de Urgență au transportat în orașul Kupiansk, din regiunea Harkiv, peste 

80 de tone de ajutoare umanitare, presupunând seturi de alimente cu produse de primă necesitate - crupe, 

macaroane, zahăr, conserve, ceai, lapte condensat și ulei. După cum mai arată serviciul de presă al Gărzii Naționale 

a Rusiei, militarii din această structură efectuează regulat curse umanitare în localitățile eliberate de formațiunile 

naționaliste și sprijină populația civilă. (www.tass.ru - 22 martie) /snicolau/sdm2 

UNIAN: Regizorul rus Aleksandr Sokurov prezice înlăturarea lui Putin  

RADOR (22 martie) - Regizorul rus Aleksandr Sokurov a condamnat acțiunile președintelui Vladimir Putin, 

care a declanșat un război în Ucraina și pe care îl acuză că este nepăsător față de viața soldaților săi. Într-un interviu 

acordat jurnalistului Nikolai Solodnikov, regizorul a subliniat că acțiunile autorităților ruse vor duce la consecințe 

ireversibile, iar războiul din Ucraina se va încheia pentru Putin în același mod în care s-a încheiat pentru țar în 

1917. Sokurov a mai atras atenția asupra faptului că regimul Putin nu își respectă poporul și neglijează viața 

cetățenilor. "Niciodată nu mi-am imaginat că statul ar putea depăși în vreun fel limita corectitudinii, respectului 

pentru popor, respectului pentru inamic. Nu mi-am imaginat ca televiziunea de stat să emane atâta răutate. Nu doar 

propagandă, ci o adevărată răutate. N-am mai văzut niciodată așa ceva. Nu au dreptul să oprească dezvoltarea în 

această țară și să pună un laț în jurul gâtului tinerilor! Nu au acest drept!" - a subliniat regizorul rus. Aleksandr 

Sokurov consideră că, din cauza războiului din Ucraina, cetățenii ruși l-ar putea înlătura pe Putin din fruntea țării. 

Cu toate acestea, remarcă cineastul, situația din Federația Rusă nu se va îmbunătăți imediat, totul va trebui să 

înceapă de la zero. "Bănuiesc deja ce ne așteaptă peste o lună sau două. Nu voi menționa ce anume, pentru că ceea 

ce se spune se poate împlini, dar ceea ce nu se spune are șansa să nu se întâmple... Deocamdată, însă, mergem în 

același ritm ca atunci când a avut loc revoluționara răsturnare a regimului țarist... Este un drum către un punct 

zero. Acest lucru este rău pentru noi toți" - a adăugat Sokurov. (www.unian.net - 22 martie) /sdan/sdm2 

BBC: Pagina de internet a Komsomolskaya Pravda, accesată ilegal după ce a publicat informații 

legate de numărul militarilor ruși uciși în Ucraina  

RADOR (22 martie) - O organizație de presă din Rusia ce a publicat, pentru scurt timp, "statistici oficiale" 

privind numărul militarilor ruși uciși în Ucraina, a transmis că a fost victima unei accesări ilegale. Într-un articol 

al publicației Komsomolskaya Pravda s-a precizat că, potrivit Ministerului Apărării, aproape 10.000 de ruși au fost 

uciși și alți peste 16.000 au fost răniți, statistici ce se apropie de estimările occidentale. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 22 martie, ora 6:04) /cstoica/sdm2 

BBC: Guvernul ucrainean a anunțat că încă 8.000 de oameni au fost evacuați luni din zonele de 

conflict  

RADOR (22 martie) - Guvernul ucrainean a anunțat că încă 8.000 de oameni au fost evacuați luni din zonele 

de conflict. Vicepremierul Irina Vereșciuk a declarat că între ei se numără și aproximativ 3.000 de persoane din 

orașul asediat Mariupol, care a fost bombardat necontenit de forțele ruse. Ziariștii internaționali care au intrat în 

Mariupol sub supraveghere rusă au descoperit un dezastru apocaliptic acolo. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 22 

martie, ora 3:02) /opopescu/dsirbu 
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RBC: Cea de-a 27-a zi de război în Ucraina  

RADOR (22 martie) - Pentru a 27-a zi Ucraina luptă și se apără, rezistând în fața ocupanților ruși, care 

bombardează orașele și localitățile ucrainene și au ucis un număr mare de civili, distrugând infrastructura țării. În 

aceste 27 de zile de război, forțele ruse au ucis mai mulți civili față de militarii ucraineni care au murit în luptele 

duse împotriva inamicului. Forțele Armate ale Ucrainei, forțele de interne, apărarea antiteroristă, voluntarii și 

civilii Ucrainei opun o rezistență acerbă în fața inamicului rus și de cele mai multe recurg la contraatac. Forțele 

inamice ruse nu au reușit să avanseze mult în interiorul țării. Ocupanții nu au reușit să ocupe capitala Ucrainei, 

Kiev. De asemenea, nu au reușit să intre în orașele Kiev, Harkiv, Sumi, Mikolaiv Cernihiv, Mariupol și multe alte 

orașe. Suburbiile capitalei Kiev sunt cele mai afectate de lupte, din cauza invaziei și a barbariei invadatorilor, dar 

forțele armate ucrainene nu cedează în fața trupelor ruse. (www.rbc.ua - 22 martie) /vdraguta/dsirbu 

UKRAINSKA PRAVDA: Militari ruși, filmați în timp ce fură covoare din casele ucrainenilor  

RADOR (22 martie) - Invadatorii ruși continuă să comită jafuri în Ucraina - scrie ziarul Ukrainska Pravda, 

menționând că, în regiunea Kiev, de exemplu, a fost raportat un caz în care militarii ruși au furat covoare din 

blocurile de locuințe bombardate. "Nu este o glumă. Invadatorii fură până și covoarele din blocurile din apropierea 

aeroportului Hostomel" - a scris pe Facebook militarul ucrainean Ihor Luțenko. Acesta a postat și o filmare aeriană 

cu drona, în care se văd trei vehicule blindate rusești și mai multe covoare furate din locuințele oamenilor. 

Ukrainska Pravda amintește că Serviciul de Securitate al Ucrainei a publicat în repetate rânduri interceptări ale 

convorbirilor telefonice dintre militarii ruși și rudele acestora, în care invadatorii se declarau surprinși că ucrainenii 

trăiesc bine și se lăudau că au furat din casele oamenilor televizoare, imprimante, electrocasnice, parfumuri și bani. 

(www.pravda.com.ua - 22 martie) /sdan/sdm2 

RBC: 117 copii ucraineni au fost uciși în atacurile lansate de ruși, de la începutul invaziei  

RADOR (22 martie) - Procuratura Generală a Ucrainei a transmis, marți, că 117 copii ucraineni au murit de 

la începutul invaziei ruse, iar alți peste 155 au fost răniți. Potrivit Parchetului ucrainean, cel mai mult au avut de 

suferit copiii din regiunile Kiev (58), Harkiv (40), Cernihiv (31), Donețk (30), Mikolaiv (24), din capitala țării (16) 

și din regiunile Jitomir (15), Herson (15) și Sumi (14). În regiunea Herson, de exemplu, în cursul zilei de luni, un 

tanc rusesc a tras asupra unei mașini în care se afla o familie cu doi copii. Aceștia au strigat că sunt civili, arborând 

inclusiv un steag alb, însă invadatorii au tras în continuare. Părinții și fetița de 9 ani au fost uciși, iar băiatul de 17 

ani a fost rănit. În aceeași zi, invadatorii au atacat autobuzele de evacuare care transportau copii din Mariupol. 

Patru minori au ajuns la spital. Trei copii au fost atacați în raionul Polohi din regiunea Zaporijjia, iar un altul în 

satul Kamianske. Doi dintre copii sunt în stare critică. (www.rbc.ua - 22 martie) /sdan/sdm2 

UKRAINSKA PRAVDA: Trei morți în urma unui atac lansat de ruși asupra unei benzinării din 

Mikolaiv  

RADOR (22 martie) - Trei bărbați au fost uciși și o femeie a fost rănită în urma bombardării unei benzinării 

din Mikolaiv de către trupele invadatoare ale armatei ruse - a transmis, marți, Serviciul pentru Situații de Urgență 

al Ucrainei. Instituția a precizat că atacul a avut loc în cursul zilei de luni. După atacul lansat de ruși asupra 

benzinăriei, a izbucnit un incendiu, care a fost stins ulterior de pompieri. (www.pravda.com.ua - 22 martie) 

/sdan/sdm2 

RBC: Ucraina - Peste 500 de instituții de învățământ au fost bombardate de trupele ruse  

RADOR (22 martie) - Procuratura Generală a Ucrainei a transmis marți că, de la începutul invaziei, trupele 

ruse au bombardat 548 de instituții de învățământ, dintre care 73 au fost complet distruse. Cele mai multe astfel 

de cazuri au fost semnalate în regiunile Donețk, Harkiv, Mikolaiv, Sumi, Kiev, Herson, Cernihiv și în capitala 

Ucrainei. În plus, au fost distruse peste 40 de instituții pentru copii, inclusiv din domeniul sanitar, școli de artă, 

clădiri pentru activități sportive și biblioteci. Procurorii ucraineni notează că aceste date nu sunt definitive, având 

în vedere lipsa posibilității de a inspecta locurile bombardate din zone în care ostilitățile sunt în desfășurare și în 

teritoriile temporar ocupate. Anterior, Procuratura Generală a Ucrainei a anunțat că, de la începutul invaziei ruse, 

117 copii au fost uciși în atacuri, iar alți peste 155 au fost răniți. (www.rbc.ua - 22 martie) /sdan/sdm2 
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RBC: Magazin din Severodonețk, atacat de trupele ruse  

RADOR (22 martie) - Șeful administrației militare din regiunea Lugansk, Serhi Haidai, a anunțat că trupele 

ruse au bombardat, marți, un magazin din orașul Severodonețk. Potrivit oficialului, există morți și răniți. "Se repetă 

situația de ieri (luni - n.r), de la supermarketul din Harkiv. Ocupanții au nimerit într-un magazin din Severodonețk. 

Sunt morți și răniți" - a subliniat Haidai, într-un scurt mesaj postat pe Facebook. (www.rbc.ua - 22 martie) 

/sdan/sdm2 

REUTERS: Regiunea Rivne din nord-vestul Ucrainei a început însămânțările de primăvară  

RADOR (22 martie) - Autoritățile din regiunea Rivne din nord-vestul Ucrainei au anunțat că au început 

însămânțările de primăvară pe o suprafață de 420.000 de hectare, pentru a veni și în sprijinul regiunilor unde 

recoltările ar putea avea de suferit din cauza războiului lansat de Rusia, după cum a subliniat marți guvernatorul 

regiunii Rivne, Vitali Koval. Rivne, situată la granița cu Belarus, a început însămânțările la grâu, ovăz și sfeclă de 

zahăr, urmând să cultive suprafețe mai mari cu orz și alte cereale de primăvară, precum și cu floarea-soarelui și 

soia. "Este important să asigurăm recoltele viitoare", a spus Vitali Koval. (REUTERS - 22 martie, ora 14:54) 

/mbaciu/ilapadat 

BBC: OMS face o analiză a situației medicale și de sănătate din Ucraina  

RADOR (22 martie) - Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat marți că trupele ruse au bombardat 

peste 60 de unități medicale de la începutul invaziei în Ucraina până acum. Potrivit informațiilor, 15 persoane au 

fost ucise în atacurile asupra spitalelor, iar alte 37 au fost rănite. Oficialii OMS au avertizat, de asemenea, că o 

jumătate de milion de persoane care au fugit în Polonia din cauza invaziei Rusiei au suferit tulburări mintale din 

cauza experienței prin care trec. Refugiații ucraineni petrec zile întregi pe drumuri, copii sunt extenuați și 

deshidratați, iar mulți dintre refugiații vârstnici cu boli cronice, precum diabet sau tensiune, au fugit fără să își ia 

medicamentele. (BBC SERVICIUL MONDIAL - 22 martie, ora 15:00) /mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Rezidenții din Mariupol, în estul Ucrainei, nu pot părăsi orașul din cauza 

bombardamentelor continue  

RADOR (22 martie) - Autoritățile ucrainene au declarat marți că aproximativ 100.000 de rezidenți din 

Mariupol, în estul Ucrainei, vor să plece din orașul distrus aproape complet, dar nu pot face asta din cauza 

bombardamentelor continue ale trupelor ruse. De asemenea, din cauza bombardamentelor, echipele de salvare nu 

se pot apropiat de teatrul din Mariupol, bombardat pe 16 martie și în subsolul căruia se află încă peste o mie de 

persoane blocate. (REUTERS - 22 martie, ora 16:42) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Un cunoscut fotojurnalist din Ucraina a fost dat dispărut pe linia frontului lângă Kiev  

RADOR (22 martie) - Un cunoscut fotojurnalist ucrainean, Max Levin, a fost dat dispărut pe linia frontului 

din Kiev, a anunțat prietenul acestuia, Markian Liseiko. "Ultima comunicare din partea lui a fost pe 13 martie, din 

zona Vișgorod de lângă Kiev. Lucra ca fotograf la acel moment, și călătorea cu o mașină. S-a oprit lângă satul 

Guta Mezhigirska, care este înainte de satul Moțun. Ultima convorbire telefonică a avut loc în acea zi, la ora 11:23, 

după care a încetat orice comunicare. Mai târziu am aflat că au avut loc lupte intense în acea zonă și am presupus 

că poate a fost rănit sau capturat de trupele ruse", subliniază prietenul fotojurnalistului. (CNN INTERNATIONAL, 

22 martie, ora 17:00) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Orașul Herson, în sudul Ucrainei, se confruntă cu o catastrofă umanitară din cauza blocadei 

trupelor ruse (oficial ucrainean)  

RADOR (22 martie) - Alimentele, medicamentele și materialele medicale s-au terminat aproape în orașul 

Herson din sudul Ucrainei, informează purtătorul de cuvânt al ministerului ucrainean de externe, Oleg Nikolenko, 

pe Twitter. "Cei 300.000 de cetățeni ai Hersonuluise se confruntă cu o catastrofă umanitară din cauza blocadei 

trupelor ruse", a precizat oficialul ucrainean. Rusia refuză să deschidă coridoare umanitare pentru civili, a mai spus 
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Oleg Nikolenko și a insistat că ”tacticile barbare ale Rusiei trebuie oprite până nu este prea târziu”. (CNN 

INTERNATIONAL, 22 martie, ora 18:00) /mbaciu/ilapadat 

KORRESPONDENT: Estimări privind amploarea distrugerilor provocate de ruși în războiul din 

Ucraina  

RADOR (22 martie) - În aproape o lună de război, trupele ruse au distrus mii de clădiri în Ucraina - potrivit 

unor calcule făcute de organizația Ukrainian Legal Advisory Group (ULAG). Au fost distruse complet sau parțial 

cel puțin 4.431 de clădiri rezidențiale, 548 de instituții de învățământ, 135 de instituții medicale și opt instituții de 

cultură și artă. ULAG atrage atenția că distrugerea infrastructurii civile de către forțele armate ale Federației Ruse 

poate încălca normele dreptului internațional umanitar, acțiunile invadatorilor putând fi calificate drept infracțiuni 

grave în temeiul Convențiilor de la Geneva și al Cartei de la Roma. Multe dintre aceste atacuri asupra țintelor 

civile sunt extinse, nediscriminatorii, deliberate sau nesăbuite și nu sunt "necesare într-un război" - notează ULAG. 

Autoritățile ucrainene, de asemenea, au anunțat recent că orașul Mariupol a suferit cel mai mult de pe urma 

războiului declanșat de ruși. În urma bombardamentelor, orașul a fost distrus în proporție de aproape 90%, nicio 

casă și nicio clădire nu a rămas neavariată. De asemenea, aproximativ o mie de clădiri au fost distruse sau avariate 

în Harkov. (www.korrespondent.net - 22 martie) /sdan/ilapadat 

UKRAINSKA PRAVDA: Invadatorii ruși au tras cinci rachete asupra unui sat din regiunea Odesa  

RADOR (22 martie) - Șeful Administrației Militare Regionale din Odesa, Maksim Marcenko, a declarat, 

marți seară, că invadatorii ruși au tras cinci rachete asupra unui sat din regiune, însă nimeni nu a fost rănit. 

Marcenko nu a precizat despre ce localitate este vorba, "pentru a nu răspândi informații despre obiectivele 

atacurilor lansate de inamic". Acesta a adăugat că rușii recurg la atacuri aeriene din cauza eșecului operațiunilor 

terestre, în special în regiunea vecină Mikolaiv. Marcenko a mai subliniat că rușii răspândesc o mulțime de 

informații false pe rețelele de socializare pentru a efectua operațiuni informaționale și psihologice. 

(www.pravda.com.ua - 22 martie) /sdan/avladucu 

KORRESPONDENT: Șeful Consiliului Raional Ohtirka, răpit în urmă cu o săptămână de trupele 

ruse, a fost eliberat  

RADOR (22 martie) - Șeful Consiliului Raional Ohtirka, Serhi Kiriciko, a fost eliberat, marți, din 

captivitatea invadatorilor ruși, după o săptămână de când a fost răpit. "Acesta a fost ținut într-un subsol timp de o 

săptămână. Acum își continuă activitățile pro-ucrainene. Imediat după ce a fost eliberat, s-a întors la muncă și îi 

ajută pe locuitorii raionului Ohtirka" - a scris pe Telegram șefa partidului Slujitorul Poporului, Olena Șuliak. 

Amintim că și jurnalista Viktoria Roșina a fost eliberată, marți, din captivitatea invadatorilor ruși. Aceasta fusese 

reținută la Berdiansk, în timp ce se afla într-un vehicul care făcea parte dintr-un convoi umanitar pe ruta Zaporijjia-

Mariupol. (www.korrespondent.net - 22 martie) /sdan/atataru 

BBC: Bombardamentele rusești împiedică salvatorii să ajungă la persoanele blocate în teatrul din 

Mariupol - viceprim-ministrul ucrainean  

RADOR (22 martie) - Viceprim-ministru ucrainean susține că intensitatea bombardamentelor rusești în 

orașul-port Mariupol încă împiedică echipele de salvare să ajungă la teatrul unde sunt blocate sute de persoane, la 

câteva zile după ce clădirea a fost ținta unui atac. Irina Vereșciuk a declarat că cel puțin 100.000 de oameni încearcă 

să părăsească orașul, însă nu o pot face din cauza continuării atacurilor trupelor rusești. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 22 martie, ora 21:00) /aboboc/atataru 

BBC: Rezistența ucraineană din Mikolaiv dă timp Odesei să își pregătească apărarea în fața 

ofensivei rușilor - oficial ucrainean  

RADOR (22 martie) - Un oficial ucrainean a declarat că rezistența acerbă împotriva avansului trupelor 

rusești în orașul Mikolaiv previne orice tentativă de a captura orașul-port Odesa. Un reprezentant al Ministerului 

de Externe ucrainean afirmă că rezistența dă timp Odesei să se pregătească de apărare: "Cred că suntem destul de 
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bine pregătiți și, de asemenea, Odesa are timp datorită apărării Mikolaivului. Acesta este orașul din nord-estul 

Odesei. Se apără cu succes de ofensiva rușilor și astfel avem timp să ne pregătim și mai bine".  (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 22 martie, ora 21:00) /aboboc/atataru 

BBC: Ucraina și-a reînnoit apelul pentru permiterea ajutorului umanitar în orașul-port asediat 

Mariupol  

RADOR (22 martie) - Ucraina și-a reînnoit apelul ca ajutorul umanitar să fie permis în orașul-port asediat 

Mariupol și pentru ca civilii să poată fi evacuați. Locuitorii din Mariupol, o țintă strategică cheie pentru Moscova, 

au suportat săptămâni întregi de bombardamente rusești, lipsiți de energie electrică sau apă curentă. Ucraina a 

acuzat anterior forțele ruse că au bombardat un teatru în care se adăposteau civili. Vorbind la televiziunea 

ucraineană, viceprim-ministrul Ucrainei, Irina Vereșciuk, a declarat: "Cerem deschiderea unui coridor umanitar 

pentru civili". Vereșciuk a mai spus că forțele armate ale Rusiei împiedică livrările umanitare să ajungă la locuitorii 

din Herson. Rusia a negat în mod repetat că a vizat civili de când a invadat Ucraina. (BBC SERVICIUL 

MONDIAL - 22 martie, ora 22:00) /aboboc/atataru 

RRA: A fost inaugurat spitalul de campanie israelian ”Shining Star”, în orașul Mostîska, din vestul 

Ucrainei  

RADOR (22 martie) - Astăzi a avut loc inaugurarea spitalului de campanie israelian ”Shining Star”, din 

orașul Mostîska, din vestul Ucrainei. La ceremonie au participat reprezentanți ai Guvernului ucrainean, ministrul 

adjunct al sănătății, guvernatorul districtului Lviv și primarul Mostîska, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei 

Israelului în Ucraina, directorul Departamentului de proiecte ale agenției israeliene MASHAV pentru cooperare 

internațională. Spitalul ”Shining Star” a fost înființat de Ministerul Afacerilor Externe din Israel, Ministerul 

Sănătății și Centrul Medical Sheba, cu asistența întregului sistem de sănătate și sprijinul Fundației Schusterman, 

care se implică în proiecte sociale. Șeful delegației din Ministerul israelian al Sănătății a declarat: ”Le vom întinde 

o mână de ajutor refugiaților ucraineni, așa cum a fost întotdeauna obiceiul Statului Israel” - după cum ne-a 

transmis corespondentul RRA Dragoș Ciocîrlan. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 martie, ora 22:21) 

/lbadiu 

MTI: Katalin Novák: Populația Ungariei a strâns deja 750 de milioane de forinți pentru refugiații 

din Ucraina  

RADOR (22 martie) - Cele 750 de milioane de forinți pe care poporul ungar le-a strâns până acum pentru 

a-i ajuta pe refugiații din Ucraina sunt pe mâini bune și vor ajunge la cei care au nevoie, a declarat, marți, mass-

mediei președintele ales al Ungariei, Katalin Novák, în timpul vizitei sale la granița ungaro-ucraineană, care a 

mulțumit cetățenilor ungari și organizațiilor de caritate și bisericilor pentru ajutorul oferit refugiaților. Katalin 

Novák s-a întâlnit cu liderii organizațiilor de caritate care depun un efort comun pentru oferirea de asistență 

umanitară în cadrul Consiliului de Caritate, de-a lungul graniței.  Katalin Novák a subliniat că sarcina liderilor țării 

este de afla personal "ce pot face pentru a ajuta acolo unde sunt probleme, iar acum o situație dificilă s-a creat de-

a lungul graniței". Personal a constatat că toată Ungaria s-a mobilizat și toată lumea vrea să ajute. În imediata 

noastră vecinătate s-a dezlănțuit un război care îi afectează și pe maghiari, întrucât în Transcarpatia trăiesc 

maghiari, a adăugat Katalin Novák, care într-o postare publicată marți pe pagina sa de Facebook a scris: "Am venit 

la graniță să le mulțumesc tuturor celor care din prima clipă au dat dovadă de devotament. (...) Smerenia și unitatea 

arătate aici sunt fără precedent". (MTI - 22 martie) /rganciu/sdm2 

REUTERS: Comisia Europeană pune la punct planuri pentru a acorda acces refugiaților ucraineni 

la muncă și educație  

RADOR (22 martie) - Comisia Europeană va contura miercuri planuri la nivelul Uniunii Europene pentru a 

se asigura că refugiații ucraineni care au fugit de război vor avea acces la un loc de muncă, la educație și locuință, 

după un exod fără precedent spre UE. "Aproape 3,4 milioane de persoane, majoritatea femei și copii, au fugit din 

Ucraina și au ajuns deja în țările UE. Amploarea și viteza de deplasare sunt fără precedent, în medie în fiecare 

secundă un copil ucrainean intră în UE", a declarat vicepreședintele Comisiei Europene, Maros Sefcovic. Inițial, 



1316 

 

blocul european s-a concentrat pe asistarea refugiaților ucraineni la frontiere, unde au fost întărite agențiile 

Frontex, Europol și Agenția UE pentru Azil. "Acum trebuie să ne asigurăm că resursele necesare sunt plasate acolo 

unde este nevoie de ele", a mai spus Maros Sefcovic. (REUTERS - 22 martie, ora 17:18) /mbaciu/ilapadat 

CNN: Franța intenționează să primească și să integreze temporar 100.000 de refugiați ucraineni  

RADOR (22 martie) - Franța a lansat un plan național de găzduire a cel puțin 100.000 de refugiați ucraineni, 

a declarat marți premierul franez, Jean Castex. "Din ce în ce mai mulți ucraineni se refugiază la noi sau tranzitează 

teritoriul nostru", a subliniat Jean Castex. Peste 26.000 de refugiați ucraineni au sosit în Franța de la începutul 

războiului, iar 10.500 dintre ei au obținut drept de ședere temporară, în baza politicii de protecție temporară a UE, 

activată la 3 martie. Premierul Castex a mai spus că Franța intenționează să la ofere refugiaților o mai bună 

integrare pe piața muncii, inclusiv cu asigurarea unor cursuri de limbă franceză la sediul agenției de ocupare a 

forței de muncă. "Intrăm într-o criză care va dura. Este onoarea țării noastre să îi primim cu căldură pe prietenii 

noștri ucraineni", a mai spus Jean Castex. (CNN INTERNATIONAL, 22 martie, ora 19:00) /mbaciu/ilapadat 

RRA: Traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret a scăzut semnificativ  

RADOR (22 martie) - Traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret a scăzut semnificativ. Sub 2.000 

de ucraineni au intrat în România, în decurs de 24 de ore, jumătate din media zilnică înregistrată în cursul 

săptămânii trecute, anunță Poliția de Frontieră Suceava. Ministerul Afacerilor Interne informează că de la 

începerea conflictului din Ucraina, 4.212 cetățeni ucraineni au solicitat azil în România. Acești cetățeni beneficiază 

de toate drepturile prevăzute de legislația națională. La acest moment, gradul de ocupare a centrelor de cazare ale 

Inspectoratului General pentru Imigrări este de 87. România a devenit refugiu nu numai pentru oameni, ci și pentru 

animale din Ucraina. Ursoaica Masha, care timp de aproape 20 de ani a trăit într-un circ din țara vecină, a ajuns în 

România și va fi primită la Sanctuarul Liberty de la Zărnești. O gradină zoologică din orașul Zaporijjie a trimis la 

noi un leu și un lup, care vor ajunge la Gradina Zoologică din Rădăuți, apoi în Africa. (RADIO ROMÂNIA 

ACTUALITĂȚI - 22 martie, ora 1:01) /dsirbu   

RRA: Oamenii din Ucraina care au fugit din calea războiului sunt ajutați și de comunitatea rușilor 

lipoveni din România  

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (22 martie, ora 11:00) - Oamenii din Ucraina care au fugit din calea 

războiului sunt ajutați și de comunitatea rușilor lipoveni din România. Aceștia au pus la dispoziția statului logistica 

de care dispun pentru ajutorarea refugiaților. Anunțul a fost făcut de reprezentantul grupului minorităților naționale 

din Camera Deputaților, Silviu Feodor, care a făcut și un apel la oprirea agresiunii militare a Federației Ruse. 

Silviu Feodor: S-au alăturat demersului organizației noastre și numeroase familii de etnici ruși lipoveni, care 

găzduiesc cetățeni ucraineni în propriile case sau pensiuni, sprijinind personal mame cu copii și bătrâni aflați în 

pribegie. Etnicii noștri sunt extrem de implicați benevol și în activitățile la graniță, cunoscut fiind deficitul mare 

de traducători. Lăsați oamenii să trăiască liber, în pace! Nu, războiului!/dpop/sdm2 

RRA: Un nou transport cu ajutoare umanitare a plecat spre Cernăuți, din partea Primăriei 

Suceava  

RADOR (22 martie) - Un nou transport cu ajutoare umanitare a plecat, astăzi, spre Cernăuți, din partea 

Primăriei Suceava. Este al treilea transport de acest fel, iar de această dată au fost trimise mașini de spălat și 

uscătoare de tip industrial, în valoare de 125 de mii de lei. Primarul Ion Lungu a anunțat că aceste ajutoare au fost 

acordate la cererea primarului din Cernăuți, unde sunt necesare astfel de dotări, în condițiile în care în această zonă 

se adăpostesc acum aproape 60 de mii de ucraineni. Primăria Suceava a mai trimis până acum generatoare de 

curent electric, saltele, saci de dormit, rezervoare de apa și kituri de prim ajutor. Municipalitatea va face și alte 

transporturi cu ajutoare umanitare, în funcție de solicitările care vor veni din Cernăuți - transmite corespondenta 

RRA, Mihaela Buculei. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 martie, ora 13:07) /denisse 
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RRA: În Suceava este cazat un lot de natație, format din copii refugiați din Ucraina  

RADOR (22 martie) - În Suceava este cazat și un lot de natație, format din copii refugiați - ei stau la Liceul 

cu Program Sportiv și vor participa săptămâna aceasta la un concurs de natație, organizat la Bacău. Lotul este 

format din 24 de copii și trei antrenori, care cu sprijinul autorităților sucevene au asigurată gratuit cazarea și masa, 

în timp ce antrenamentele le fac la bazinul de înot al unei școli generale. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 

22 martie, ora 13:08) /denisse 

RRA: De la începerea războiului din Ucraina, România a devenit rută de refugiu și pentru animale  

RADOR (22 martie) - Sanctuarul din Zărnești este cel mai mare adăpost de urși bruni din lume și găzduiește 

peste 100 de exemplare salvate din captivitate. De la începerea războiului din Ucraina, România a devenit rută de 

refugiu și pentru animale - la Grădina Zoologică din Suceava au fost relocate până acum peste 40 de animale din 

Harkiv și de la un circ din Cernăuți, iar un leu și un lup de la Grădina Zoologică din Zaporojie vor fi preluați la 

Rădăuți, de unde vor fi ulterior trimiși spre Africa. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 martie, ora 13:16) 

/dstanesc 

RRA: Pescarii își pot relua activitatea pe brațul Chilia al Dunării 

RADOR (22 martie) - Pescarii își pot relua activitatea pe brațul Chilia al Dunării, după ce Căpitănia Zonală 

Tulcea a anulat restricțiile instituite la 1 martie, ca măsură de prevenire a unor evenimente nedorite în contextul 

războiului din Ucraina. Pescuitul se poate desfășura în apele teritoriale românești doar pe timpul zilei, precizează 

autoritățile. Este interzis în continuare traficul pe brațul Chilia al tuturor ambarcațiunilor de agrement - ne-a 

transmis corespondentul RRA, Luiza Rosetti. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI - 22 martie, ora 23:02) 

/atataru 

CNN: Trupele ruse lovesc intenționat ținte civile și comit crime de război în Ucraina, susține un 

oficial american din apărare  

RADOR (22 martie) - Statele Unite au "dovezi clare" că forțele ruse "au lovit intenționat ținte de 

infrastructură civilă, spitale, adăposturi", a declarat marți un oficial american din apărare. SUA au constatat, de 

asemenea, "că sunt indicii privind comportamentul trupelor ruse terestre care constituie crime de război", a mai 

spus oficialul american și a adăugat că administrația președintelui Joe Biden "sprijină cu dovezi" multiplele 

investigații privind eventuale crime de război comise de Rusia. (CNN INTERNATIONAL, 22 martie, ora 18:00) 

/mbaciu/ilapadat 

REUTERS: Mai mult de 3,5 de milioane de persoane au fugit din Ucraina (UNHCR)  

RADOR (22 martie) - Numărul de ucraineni care au fugit din țară a ajuns la 3.528.346, a anunțat marți 

Agenția pentru Refugiați a ONU (UNHCR), dintre care două milioane au trecut în Polonia. (REUTERS - 22 martie, 

ora 11:00) /aionita/sdm2 
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