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CALENDARUL
SANCÞIUNILOR
IMPUSE RUSIEI

23 februarie 2022

- Consiliul UE adoptã primul pachet de
sancþiuni împotriva Rusiei, ca rãspuns la de-
cizia Federaþiei Ruse de a recunoaºte zonele
necontrolate de guvern din regiunile Doneþk
ºi Luhansk din Ucraina ca entitãþi indepen-
dente ºi la decizia ulterioarã de a trimite trupe
ruseºti în aceste zone.

Pachetul conþine sancþiuni specifice împo-
triva celor 351 de membri ai Dumei de Stat a
Rusiei ºi a altor 27 de persoane; restricþii im-
puse relaþiilor economice cu zonele care nu
sunt controlate de guvern ale regiunilor Do-
neþk ºi Luhansk; restricþionãri ale accesului
Rusiei la pieþele de capital ºi la pieþele ºi ser-
viciile financiare ale UE.

24 februarie 2022

- Liderii UE, reuniþi într-un summit special
convocat în urma lansãrii agresiunii Rusiei
împotriva Ucrainei, convin sancþiuni supli-
mentare, care privesc sectorul financiar; sec-
torul energiei ºi cel al transporturilor; produ-
sele cu dublã utilizare; controlul ºi finanþarea
exporturilor; politica în domeniul vizelor;
sancþiuni suplimentare împotriva unor cetã-
þeni ruºi; noi criterii de includere pe listã.

- SUA emit sancþiuni de corespondenþã ºi
platã prin contul Sberbank ºi filialele sale;
sancþiuni împotriva VTB Bank, Otkritie Fi-
nancial Corp. Bank, Sovcombank ºi Novi-
kombank ºi a filialelor acestora,
îngheþându-le activele din SUA ºi inter-
zicând tranzacþiile cu acestea; noi restricþii
privind datoria ºi capitalul propriu pentru
Sberbank, Alfa-Bank, Credit Bank of Mo-
scow, Gazprombank, Russian Agricultural
Bank ºi alte companii ruseºti.

- SUA impun controale la export pentru
software, echipamente ºi tehnologie.

25 februarie 2022

- UE adoptã al doilea pachet de sancþiuni,
decizând sã îngheþe activele lui Vladimir Pu-
tin, preºedintele Federaþiei Ruse, ºi ale lui
Serghei Lavrov, ministrul de Externe. În
plus, UE impune mãsuri restrictive membri-
lor Consiliului Naþional de Securitate al Fe-
deraþiei Ruse ºi celorlalþi membri ai Dumei
de Stat ruse care au sprijinit recunoaºterea
imediatã de cãtre Rusia a celor douã ”repu-
blici” autoproclamate Doneþk ºi Luhansk.
De asemenea, Consiliul convine asupra unui
nou pachet de mãsuri individuale ºi econo-
mice, sancþiunile vizând sectorul finanþelor,
al energiei, al transporturilor ºi al tehnolo-
giei, precum ºi politica în domeniul vizelor.

- SUA îi sancþioneazã pe preºedintele rus
Vladimir Putin ºi ministrul de externe, Ser-
ghei Lavrov.

28 februarie 2022

- UE adoptã al treilea pachet de sancþiuni,
printre noile mãsuri numãrându-se: interzi-
cerea tranzacþiilor cu banca centralã a Rusiei;
un pachet de sprijin în valoare de 500 milioa-
ne de euro pentru finanþarea echipamentelor
ºi a materialelor destinate forþelor armate
ucrainene; interzicerea survolãrii spaþiului
aerian al UE ºi a accesului transportatorilor
ruºi la aeroporturile din UE; noi sancþiuni
care vizeazã încã 26 de persoane ºi o entitate.

- SUA blocheazã tranzacþiile cu banca
centralã a Rusiei.

2 martie 2022

- Sunt excluse ºapte bãnci ruseºti din
SWIFT, respectiv deconectate de la sistemul
financiar internaþional. Acestea sunt Bank
Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank,
Rossiya Bank, Sovcombank, Vnesheco-
nombank (VEB) ºi VTB Bank. (A.V.)
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Rãzboiul:
nimicnoupe
frontuldinEst

D
e cînd e lumea,
”Rãzboiul” a rãmas
singura constantã
arhetipalã ne-
alteratã de is-
torie. În ciuda
schimbãrilor,

a dezvoltãrilor ºtiinþei ºi
acumulãrilor tehnologice, a
schimbãrilor de organizare
socialã, de mentalitãþi ºi
comportamente în domenii esen-
þiale, cum este economia spre
exemplu, rãzboiul urmeazã acelaºi
traseu: douã pãrþi (sau alianþe) afla-

te în conflict folosesc violenþa ar-
matã ºi elementele tehnologice di-
sponibile, precum ºi orice alte mij-

loace, economice, diploma-
tice, psihologice, magi-
ce/ºtiinþifice, naturale, acþiu-
ni subversive etc. pentru a
distruge ºi omorî pe scarã
”industrialã” sperînd, astfel,
sã impunã inamicului soluþia
pe care o considerã favorabi-

lã pentru sine. În majoritatea
covîrºitoare a cazurilor, tema con-
fruntãrii este un litigiu de aproprie-
re: cineva vrea, cu tot dinadinsul ºi

cel mai adesea împotriva normelor
de drept, sã aibã ceva de la celãlalt
ºi nu l-a putut obþine pe alte cãi sau
cu alte mijloace. O bucatã sau
întreg teritoriul sãu, controlul asu-
pra unei/unor cetãþi, porturi sau
alte locuri privilegiate economic
ºi/sau militar, resursele naturale,
controlul asupra elitei conducãtoa-
re (vasalizare sau preluarea totalã),
controlul asupra populaþiei ºi forþei
de muncã, controlul asupra mijloa-
celor ºi cãilor de transport maritim,
aerian, terestru etc.
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Civilii, primele victime ale
rãzboiului din Ucraina
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Rusia - sancþionatã cu scopul
diminuãrii capacitãþii de a
continua agresiunea
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CONSECINÞELE DIN ECONOMIA
ROMÂNEASCÃ
Comerþul exterior, inflaþia,
sectorul energetic ºi mediul de
afaceri - afectate de rãzboi
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MANAGERII DE FONDURI:
”Rãzboiul a arãtat cât de
important este ca investitorii sã-ºi
controleze emoþiile”
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Sprijinirea Ucrainei – o prioritate
a UE, Marii Britanii ºi SUA în
timpul primului an de conflict
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Un an de rãzboi: daune
gestionabile pentru Rusia
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Rãzboiul care i-a scos pe sportivi
din arene
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Un rãzboi care nu ar fi trebuit sã
fie accelereazã schimbarea ordinii
mondiale
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