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UCRAINA 

 

O altă navă ucraineană a fost avariată la gurile Dunării, în urma coliziunii cu un 

dispozitiv exploziv  

O navă de pilotaj a fost avariată, ieri după-amiază, în 

urma coliziunii cu un dispozitiv exploziv necunoscut 

la gura de vărsare a Canalului Bâstroe. 

Nu sunt victime, împrejurările evenimentului fiind în 

curs de clarificare. Echipajul a fost evacuat de o navă 

a Gărzii de Coastă ucrainene. 

În urma exploziei, s-a format o gaură sub linia de 

plutire, în partea dinspre pupa navei, dar 

ambarcațiunea nu s-a scufundat și a fost scoasă de pe 

Canalul Bâstroe. 

Potrivit publicației Dumskaya, nava avariată se numește „Orlyk” și aparține companiei de stat „Delta-pilot”. 

În momentul lovirii dispozitivului exploziv, nava de pilotaj se afla în afara rutei de navigație. Conform 

declarațiilor membrilor echipajului, nu era vorba de o mină maritimă, ci de un alt tip de dispozitiv exploziv. 

Trecerea prin Canalul Bâstroe este temporar restricționată, potrivit Comandamentului Operativ ”Sud” al Forțelor 

Armate ucrainene, citat de publicația Dumskaya. 

Incidentul, produs ieri după-amiază, este al doilea după cel din 28 iulie, când nava hidrografică de capacitate 

mică „Shlyahovyk” (”Șliahovik”) a fost aruncată în aer de o mină. 

Ucraina a reactivat Canalul Bâstroe în contextul exportului de cereale, dar și grație reușitei forțelor ucrainene de 

a îndepărta trupele rusești de pe Insula Șerpilor, de unde se putea ataca cu artileria și rachetele navele ucrainene. 

https://www.defenseromania.ro/o-alta-nava-ucraineana-a-fost-avariata-la-gurile-dunarii-in-urma-coliziunii-cu-

un-dispozitiv-exploziv_617508.html  

 

  

https://dumskaya.net/news/v-uste-dunaya-na-mine-podorvalos-eshche-odno-sud-167316/
https://www.defenseromania.ro/o-alta-nava-ucraineana-a-fost-avariata-la-gurile-dunarii-in-urma-coliziunii-cu-un-dispozitiv-exploziv_617508.html
https://www.defenseromania.ro/o-alta-nava-ucraineana-a-fost-avariata-la-gurile-dunarii-in-urma-coliziunii-cu-un-dispozitiv-exploziv_617508.html


 

RUSIA 

 

De Ziua Marinei ruse, Putin a anunțat o nouă doctrină navală: SUA şi NATO sunt 

considerate cele mai mari amenințări de securitate  

Potrivit unei noi doctrine navale rusești, semnată duminică de președintele Vladimir Putin, dorința Statelor Unite 

de a avea o prezenţă mai considerabilă în apele mărilor şi oceanelor lumii, dar şi creșterea activității NATO 

reprezintă cele mai mari amenințări de securitate pentru Rusia.  

Duminică, de Ziua Marinei Ruse, președintele rus Vladimir Putin a semnat o doctrină navală revizuită care 

recunoaște Statele Unite ca principală amenințare la adresa ambițiilor maritime ruse. 

Documentul de 55 de pagini afirmă că "principalele provocări și amenințări" la adresa securității și dezvoltării 

naționale sunt "obiectivul strategic al Washingtonului de a domina oceanele lumii" și avansarea infrastructurii 

militare a NATO până la graniţele Rusiei. 

Adresându-se unei mari parade navale pe râul Neva, Vladimir Putin a declarat de Ziua Marinei ruse că doctrina 

identifică acum Arctică, Marea Neagră, Okhotsk și Bering, precum și strâmtorile Baltică și Kuril, ca zone de 

interes național. 

"Vom garanta cu fermitate protecția lor prin toate mijloacele", a spus Putin despre aceste întinderi de apă, ale 

căror granițe maritime sunt, în parte, disputate de Rusia. 

Potrivit doctrinei, Rusia va depune toate eforturile pentru a-și spori avantajul competitiv în explorarea Arcticii 

și a resurselor sale naturale și pentru a menține "stabilitatea strategică", ceea ce va spori eficiența flotelor sale 

din Pacific și din Nord. 

„Ghidă de această doctrină, Federația Rusă își va apăra ferm și hotărât interesele naționale în oceanele lumii, 

iar având suficientă putere maritimă le va garanta securitatea și protecția”, se arată în document. 

De asemenea, doctrina face referire la intenția Rusiei de a crea ''Culoarul de Nord-Est'', o rută maritimă "sigură 

și competitivă" care se întinde de-a lungul coastei arctice și care leagă Europa și Asia pe tot parcursul anului. 

Doctrina evidențiază importanța strategică a eforturilor recente ale Rusiei de a dezvolta ruta maritimă nordică 

(n.a. Calea Maritimă de Nord) de 5.600 de kilometri - care permite navelor de transport să navigheze de-a lungul 

coastei arctice a Rusiei, de la Novaia Zemlia până la strâmtoarea Bering. 

,,Rusia de astăzi nu poate exista fără o flotă puternică... și își va apăra interesele în oceanele lumii cu fermitate 

și hotărâre", se mai precizează în documentul doctrinei. 

Doctrina maritimă a fost adoptată pentru prima dată în 2001. Documentul a fost actualizat ultima dată în vara 

anului 2015, după anexarea ilegală de către Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea. 

Sursa: https://www.defenseromania.ro/de-ziua-marinei-ruse-putin-a-anuntat-o-noua-doctrina-navala-sua-si-

nato-sunt-considerate-cele-mai-mare-amenintari-de-securitate_617507.html  

 

https://www.defenseromania.ro/de-ziua-marinei-ruse-putin-a-anuntat-o-noua-doctrina-navala-sua-si-nato-sunt-considerate-cele-mai-mare-amenintari-de-securitate_617507.html
https://www.defenseromania.ro/de-ziua-marinei-ruse-putin-a-anuntat-o-noua-doctrina-navala-sua-si-nato-sunt-considerate-cele-mai-mare-amenintari-de-securitate_617507.html


 

Viziunea lui Putin: un arsenal plutitor rusesc în Marea Neagră 

"Ucrainenii sunt îngrijorați când văd că navele ruse de război se apropie de linia lor de coastă. 

Aceste nave de război obișnuiesc să lanseze rachete către diverse ținte de pe teritoriul ucrainean. În plus, există 

acordul privind transporturile de cereale iar Kievul se teme că marina militară rusă ar putea să intervină în 

aplicarea acestui acord. 

O navă încărcată cu cereale a plecat deja din Odesa. Așteptăm ca o altă navă să plece în curând din alt port 

ucrainean și să se îndrepte spre Bosfor. Există temerea că Rusia dorește să escorteze o parte dintre navele de 

transport, aspect care nu este precizat în acordul de la Istanbul. 

De asemenea, celelalte națiuni care au acces la Marea Neagră sunt îngrijorate că, dacă navele rusești se află în 

zonă, există riscul unei întâlniri accidentale", a explicat corespondentul CNN Nic Robertson la News Hour with 

CNN. 

Noua doctrină navală a Federației Ruse, semnată duminică de Vladimir Putin, desemnează Statele Unite drept 

principalul rival al Rusiei. 

Din fosta capitală imperială Sankt Petersburg, fondată de țarul Petru cel Mare, Putin a susținut un discurs de 

Ziua Marinei și l-a lăudat pe fostul conducător al imperiului pentru că a făcut din Rusia o mare putere maritimă. 

După ce a inspectat trupele navale, Putin a prezentat rachetele de croazieră hipersonice Zircon. 

El a avertizat că Rusia are puterea militară de a învinge orice potențial adversar. 

Doctrina navală rusă: "SUA sunt principala amenințare" 

Întinsă pe 55 de pagini, doctrina navală rusă stabilește obiectivele strategice generale ale marinei militare și 

subliniază ambițiile Moscovei, care se extind peste întreaga lume. 

Potrivit documentului, principala amenințare la adresa Rusiei este politica strategică a SUA de a domina 

oceanele lumii și mișcarea alianței militare NATO mai aproape de granițele Rusiei. 

Rusia își poate folosi forța militară în mod corespunzător situației din oceanele lumii în cazul în care alte 

instrumente, cum ar diplomația și economia, ar fi epuizate, se spune în document. 

Vladimir Putin 

Putin: Dotarea fregatei Amiral Gorșkov cu rachete Zircon, în câteva luni 

Putin nu a menționat conflictul din Ucraina în timpul discursului său, dar noua doctrină prevede o "întărire 

cuprinzătoare a poziției geopolitice a Rusiei în Marea Neagră și Marea Azov". 

De asemenea, se spune că Oceanul Arctic - în legătură cu care Statele Unite au arătat în repetate rânduri că Rusia 

încearcă să-l militarizeze - reprezintă o zonă de o importanță deosebită pentru Rusia. 

Vasta coastă de 37.650 km a Rusiei, care se întinde de la Marea Japoniei până la Marea Albă, include și Marea 

Neagră și Marea Caspică. 



 

Președintele rus a mai menționat că livrarea rachetelor de croazieră hipersonice Zircon către fregata Amiral 

Gorșkov va începe în câteva luni. 

Locația desfășurării lor va depinde de interesele Rusiei, a spus el. 

Sursa: https://www.replicaonline.ro/rusia-isi-mobilizeaza-flota-de-razboi-in-marea-neagra-527664/  

 

Rușii au găsit un loc sigur pentru a ține o „paradă” a Flotei Mării Negre  

 

Pentru a organiza o „paradă” a Flotei Mării Negre în acest an, rușii au fost nevoiți să „se ascundă” până în Siria. 

Portalul Navy Recognition, referindu-se la propagandiștii de la Kremlin, a spus că pe 31 iulie, rușii și-au ținut 

sărbătorile „Zilei Marinei” la baza din Tartus, Siria, scrie DEFENSE EXPRESS.  

Principala caracteristică a acestui eveniment este că, pentru a crea o „imagine de paradă”, inamicul a implicat 

patru nave ale Flotei Mării Negre - transportoare de „Calibre”, care au fost blocate în Marea Mediterană la 

începutul războiului, în februarie 2022. . Și se pare că aceasta a fost singura „paradă” pe care comanda Flotei 

Mării Negre a Federației Ruse a putut-o ține anul acesta. Mai detaliat, pentru parada de la Tartus, rușii au adus 

aproximativ 10 nave ale Marinei lor, în special, crucișătorul de rachete Proiect 1164 „Marshal Ustinov”, marea 

navă antisubmarin „Vice-Amiral Kulakov” și fregata „Admiral”. Kasatonov" (toate trei sunt din Flota de Nord 

a Marinei Ruse) și fregata „Amiral Hryhorovych”, corveta de rachete „Orekhovo-Zuevo” și submarinele 

„Krasnodar” și „Novorossiysk”, care aparțin în mod oficial Flotei Mării Negre a Federației Ruse. Aceste patru 

nave „Marea Neagră” ale Rusiei pot transporta la bord până la 24 de rachete de croazieră Kalibr. Din 24 februarie 

2022, acestea se aflau în Marea Mediterană, lângă țărmurile Siriei, dar nu s-au putut întoarce în Crimeea ocupată 

temporar, deoarece Turcia a interzis trecerea navelor ruse.  

De aici urmează două știri. Prima este că, pentru a 5-a lună de război, rușii au păstrat un grup al Marinei lor în 

Marea Mediterană format din 2 crucișătoare de rachete și 5 nave cu rachete Kalibr, ceea ce, evident, forțează cel 

puțin NATO să devieze o cantitate semnificativă de forțe. pentru a izola această amenințare. Pe de altă parte, 

rușii încă nu și-au dat seama ce să facă cu cele patru nave ale lor „Marea Neagră”, care nu vor putea „să stea” 

pe țărmurile Siriei pentru o lungă perioadă de timp fără întreținerea corespunzătoare a docurilor. 

Primul transport de cereale ucrainene a părăsit portul Odesa. Anunţul Ministerului turc 

al Apărării 

Exportul de cereale are loc mulțumită unui acord intre Ucraina, Rusia, Turcia si ONU FOTO Hepta 

Primul transport de cereale ucrainene a părăsit portul Odesa luni, la ora locală 08.30, a anunţat Ministerul turc 

al Apărării într-un comunicat, relatează AFP. 

”Plecarea cargoului Razoni, sub pavilionul ţării Sierra Leone şi încărcat cu porumb, va părăsi portul Odesa cu 

destinația Liban la ora 08.30 (5.00 GMT)”, a precizat ministerul, adăugând că vor urma alte convoaie ”de-a 

lungul coridoarelor (maritime) pentru că procedurile s-au încheiat”. 

Primele nave vor sosi în portul din Istanbul miercuri, 3 august, în drum spre Africa, potrivit CNN. 

https://www.replicaonline.ro/rusia-isi-mobilizeaza-flota-de-razboi-in-marea-neagra-527664/
https://ziare.com/international/liban/
https://ziare.com/international/africa/


 

Rusia și Ucraina reprezintă aproape o treime din exporturile globale de grâu. Dar sancțiunile occidentale 

împotriva Rusiei și luptele de-a lungul coastei de est a Ucrainei au împiedicat navele cu cereale să părăsească în 

siguranță porturile. 

Plecarea Razoni a fost posibilă după ce Moscova, Kiev, Ankara și Națiunile Unite au semnat un acord de export 

de cereale și îngrășăminte în iulie. Acordul urmărește să permită trecerea în siguranță a transporturilor de cereale 

în și din Chornomorsk, Odesa și portul Pivdennii, potrivit Reuters. 

Oficialii ucraineni au declarat că 17 nave sunt acostate în porturile ucrainene de la Marea Neagră cu aproape 

600.000 de tone de marfă. Dintre acestea, 16 dețineau cereale ucrainene cu un volum total de aproximativ 

580.000 de tone. 

Sursa: https://ziare.com/razboi-ucraina/prim-transport-cereale-ucrainene-paraseste-port-odesa-1754151  

 

  

https://ziare.com/international/rusia/
https://ziare.com/international/ucraina/
https://ziare.com/international/moscova/
https://www.reuters.com/world/europe/russia-pounds-ukrainian-port-putin-announces-global-maritime-ambitions-2022-08-01/
https://ziare.com/razboi-ucraina/prim-transport-cereale-ucrainene-paraseste-port-odesa-1754151


 

INTERNAȚIONAL 

 

NATO a reacționat la expedierea primului lot de cereale de la Odesa  

Țările membre NATO susțin cu fermitate punerea în aplicare integrală a „acordului de cereale” pentru a atenua 

criza alimentară globală cauzată de războiul Rusiei în Ucraina.  

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus asta luni, 1 august, relatează European Truth,  a salutat 

expedierea primului lot de cereale ucrainene de la Odesa în cadrul acordului intermediat de ONU și a mulțumit 

Turciei pentru rolul cheie în acorduri. 

„Aliații NATO susțin cu fermitate punerea în aplicare deplină a acordului de atenuare a crizei alimentare 

globale cauzate de războiul Rusiei în Ucraina”, a menționat secretarul general al Alianței.  

În dimineața zilei de 1 august, nava RAZONI, sub pavilionul Sierra Leone, a părăsit portul Odesa pentru prima 

dată de la începutul invaziei rusești la scară largă, cu 26 de mii de tone de porumb ucrainean. 

Nota: Marți, 2 august la ora 10.00 nava se afla în marș, travers Midia.  

Nava Razoni, cu 26.000 de tone de porumb la bord, este așteptată marți seara la Istanbul, au anunțat autoritățile 

turce citate de Reuters. Este primul transport cu cereale ucrainene de la debutul războiului declanșat de Vladimir 

Putin.  

Transportul are destinația finală Liban, în contextul în care țările din Orientul Mijlociu sunt printre cele mai 

afectate de criza alimentelor.  

 

Sursa: https://www.blackseanews.net/read/192577  

China - prima reacție după ce Pelosia a ajuns în Taiwan. Beijingul anunță „manevre 

militare țintite” ca o demonstrație de forță  

 

China a anunţat marţi că armata sa va lansa ''manevre militare ţintite'', ca răspuns la vizita pe care a început-o în 

Taiwan preşedinta Camerei Reprezentanţilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, relatează Agerpres, care citează 

agenţiile AFP, Reuters şi EFE. 

Acţiunea armatei este menită ''să apere cu hotărâre suveranitatea naţională şi integritatea teritorială şi să 

contracareze ingerinţele externe şi tentativele separatiste de ''independenţă ale Taiwanului'''', a declarat Wu Qian, 

un purtător de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării. 

Într-un anunţ separat, Comandamentul de Est al armatei chineze a transmis că va efectua începând de marţi 

noaptea exerciţii militare combinate în apropierea Taiwanului şi va testa lansarea de rachete convenţionale pe 

mare la est de insula Taiwan. 

https://www.blackseanews.net/read/192577


 

Aceste exerciţii vor include aplicaţii militare navale şi aeriene la nord, sud-vest şi nord-est de Taiwan, tiruri cu 

rază lungă în Strâmtoarea Taiwan şi teste cu rachete lansate la est de Taiwan, precizează comandamentul citat. 

În acest timp, în zona Taiwanului se află mai multe nave militare americane, printre care şi portavionul USS 

Ronald Reagan. 

Portavionul şi grupul său aeropurtat, care se află la sud de Taiwan, în Marea Filipinelor, ''efectuează o misiune 

de rutină în vestul Pacificului'', a declarat o responsabilă americană, ce s-a exprimat cu condiţia anonimatului. 

De asemenea, o navă de asalt amfibiu a corpului de Marines, USS Tripoli, se află la est de Taiwan. 

Sursa: https://www.defenseromania.ro/china-prima-reactie-dupa-ce-pelosia-a-ajuns-in-taiwan-beijingul-

anunta-manevre-militare-tintite-ca-o-demonstratie-de-forta_617540.html  

 

Rusia bagă bățul prin gard: China are dreptul să ia măsurile necesare pentru a-și apăra 

suveranitatea  
China are dreptul să ia "măsurile necesare pentru a-şi proteja suveranitatea", a apreciat marţi Rusia, 

calificând drept "provocare evidentă" vizita în Taiwan a preşedintei Camerei Reprezentanţilor din 

Congresul SUA, Nancy Pelosi, relatează Agerpres, citînd France Presse. 

"Partea chineză are dreptul să ia măsurile necesare pentru a-şi proteja suveranitatea şi integritatea sa teritorială 

privind problema Taiwanului", subliniază Ministerul rus de Externe într-un comunicat. 

 

MAE rus a calificat vizita înaltului responsabil american în Taiwan drept "provocare evidentă" vizând 

descurajarea Chinei. 

Armata chineză a declarat că "va lansa o serie de acţiuni militare ţintite ca răspuns" la această vizită. 

 

"Cerem Washingtonului să se abţină de la acţiuni care subminează stabilitatea regională şi securitatea 

internaţională şi să recunoască noua realitate geopolitică în care nu mai este loc pentru hegemonia americană", 

susţine MAE rus. 

În cursul zilei, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declarase că această vizită provoacă o 

"creştere a tensiunii" în regiune şi a acuzat Washingtonul că alege "calea confruntării". 

 

"Vrem să subliniem o dată în plus că suntem absolut solidari cu China, atitudinea sa în faţa problemei este de 

înţeles şi absolut justificată", a afirmat el. 

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a declarat la rândul său:"Washingtonul aduce destabilizare 

în lume. Niciun conflict rezolvat în cursul ultimelor decenii, ci doar multe conflicte provocate". 

 

Confruntată cu sancţiuni economice grele în urma intervenţiei sale militare în Ucraina, Rusia a căutat să se 

apropie de China, notează AFP. 

https://www.defenseromania.ro/china-prima-reactie-dupa-ce-pelosia-a-ajuns-in-taiwan-beijingul-anunta-manevre-militare-tintite-ca-o-demonstratie-de-forta_617540.html
https://www.defenseromania.ro/china-prima-reactie-dupa-ce-pelosia-a-ajuns-in-taiwan-beijingul-anunta-manevre-militare-tintite-ca-o-demonstratie-de-forta_617540.html


 

Ofensiva rusă în Ucraina a amplificat temerea că Beijingul ar putea să-şi pună în aplicare ameninţările sale de a 

anexa Taiwanul. 

Sursa: https://www.defenseromania.ro/rusia-baga-batul-prin-gard-china-are-dreptul-sa-ia-masurile-necesare-

pentru-a-si-apara-suveranitatea_617541.html  

 

China răspunde SUA. Două portavioane chineze au părăsit bazele și ar putea înconjura 

Taiwanul în nord și sud înaintea vizitei lui Pelosi 
 

Marea Chinei e una din cele mai tensionate regiuni în aceste momente în contextul în care Nancy Pelosi, 

președinta Camerei Reprezentanților și liderul democraților americani, e așteptată în Taiwan. SUA au făcut o 

adevărată demonstrație de forță pentru a descuraja orice posibilă agresiune a Chinei, în timp ce Beijingul se pare 

că răspunde cu aceeași monedă. 

Nancy Pelosi e așteptată azi în Taiwan. Ajungerea ei pe insula revendicată de China ar însemna prezența 

politicianului cu cel mai înalt rang constituțional care s-ar deplasa în Taiwan în ultimele decenii. 

China a lansat avertismente mult mai dure decât de obicei și a insinuat inclusiv un răspuns militar, în timp ce 

SUA nu se lasă intimidată iar toate datele indică faptul că Pelosi va ajunge în Taiwan. 

În tot acest context SUA dispun în Pacific de o forță impresionantă, care include portavionul USS Ronald 

Reagan, revenit în Marea Chinei de Sud din Singapore iar la Okinawa, Japonia, la aproximativ 700 km 

de Taiwan SUA au în alertă nava de atac amfibiu USS Tripoli, în timp ce în regiune în Sasebo, Japonia 

se află și nava de atac amfibiu USS America. 

Tot în Oceanul Pacific se află și portavionul USS Abraham Lincoln și alte 37 de nave de luptă, dar și trei 

submarine. 

Portavionul Ronald Reagan se află la est de Taiwan. 

  

China răspunde și ea. Potrivit presei apropiate guvernului chinez, portavioanele Liaoning 

și Shandong s-ar putea îndrepta spre nordul și sudul insulei, înconjurând Taiwanul 

  

Publicația Global Times, entitate media controlată de regimul de la Beijing, scrie azi că pe fondul vizitei lui 

Nancy Pelosi în Taiwan ambele portavioane aflate în serviciul Marinei chineze au părăsit porturile lor de origine. 

Site-ul chinez citează experți și analiști care cred că în cazul în care Nancy Pelosi ar încerca să aterizeze în 

Taiwan, avioane de luptă ale Armatei de Eliberare a Poporului ar putea intercepta avionul U.S. Army care o 

transportă pe Pelosi. 

Citând „presa locală din Taiwan”, cei de la Global Times scriu că portavioanele Liaoning și Shandong s-ar 

putea îndrepta spre nordul și sudul insulei, înconjurând Taiwanul. 

https://www.defenseromania.ro/rusia-baga-batul-prin-gard-china-are-dreptul-sa-ia-masurile-necesare-pentru-a-si-apara-suveranitatea_617541.html
https://www.defenseromania.ro/rusia-baga-batul-prin-gard-china-are-dreptul-sa-ia-masurile-necesare-pentru-a-si-apara-suveranitatea_617541.html
https://www.globaltimes.cn/page/202208/1271994.shtml


 

Ambele părți motivează prezența masivă în apropierea Taiwanului, prin exerciții militare. 

Atât SUA cât și China dispun de o forță militară impresionantă în Marea Chinei iar vizita lui Nancy Pelosi în 

Taiwan a dus la o intensitate periculos de mare tensiunile dintre cele două mari puteri mondiale. 

Problema Taiwanului 

Taiwanul și China s-au despărțit în 1949, când forțele naționaliste conduse de Chiang Kai-Shek au fost 

nevoite să se retragă pe insula Taiwan, în urma înfrângerii în fața forțelor comuniste conduse de Mao. 

Astfel, aproape de sfârșitul războiului civil chinez din 1949, Partidul Comunist Chinez a înființat 

Republica Populară Chineză, răsturnând guvernul naționalist pe continentul chinez. 

De atunci, atât Taiwanul cât și China susțin că sunt reprezentanții adevăratului stat chinez. 

Sursa: https://www.defenseromania.ro/china-raspunde-sua-doua-portavioane-chineze-au-parasit-bazele-si-ar-

putea-inconjura-taiwanul-in-nord-si-sud-inaintea-vizitei-lui-pelosi_617533.html  
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