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RÃZBOI CIBERNETIC

Mii de atacuri pe axa
Moscova – Bucureºti

R
ãzboiul cibernetic este în plinã
desfãºurare, iar pãrþile implicate
nici nu mai sunt foarte interesa-
te sã-ºi ascundã intenþiile. Hac-

kerii ruºi, aflaþi în solda statului sau a
unor oligarhi, nu conteazã prea mult,
ºi-au intensificat atacurile împotriva
unor instituþii europene, iar þara noastrã
nu este deloc ignoratã de aceºtia. În ulti-
mele zile am asistat la un val de atacuri,
îndreptate împotriva unor site-uri guver-
namentale, partide, instituþii media.

Specialiºtii în securitate ciberneticã
din cadrul STS au blocat în ultimele zile
mii de atacuri cibernetice care au vizat
cele mai importante instituþii publice din
România. Directoratul Naþional de Se-
curitate Ciberneticã observã o diversifi-
care a atacurilor asupra site-urilor deja

atacate. STS a precizat cã a aplicat mãsuri
”eficiente ºi rapide de securitate ciberne-
ticã, utilizând atât mecanisme automati-
zate, dar ºi operaþiuni tehnice în timp
real”. Operaþiunile au fost implementate
la nivelul Centrului Operaþional de Rã-
spuns la Incidente de Securitate
(CORIS-STS) ºi la nivelul Infrastructurii
de Internet (ISP-STS), pentru toate autori-
tãþile pentru care STS asigurã administra-
re tehnicã sau furnizare de servicii de tip
Internet. Potrivit STS, în cazul unui atac
cibernetic deciziile ºi mãsurile luate
într-un timp extrem de scurt sunt esenþia-
le, iar atunci când echipele de administra-
re tehnicã ºi cele de securitate ciberneticã
sunt comune, lanþul de decizie este ex-
trem de scurt ºi cu impact imediat. (O.D.)

(continuare în pagina 3)

Un general pentru
liniºtea noastrã

C
um îþi dai seama când situaþia a
devenit “albastrã”? Când elitele
politice fac apel la un militar. ªi
nu doar pentru cã asta aratã cã

au rãmas fãrã idei, fãrã credibilitate, ºi
fãrã resurse proprii. Ci mai ales pentru
cã, aproape garantat, un militar ajunge
sã strice totul, iremediabil.

România este un exemplu al acestei
legi empirice. În 1918, generalul Ale-
xandru Averescu a devenit (pentru nici
trei luni) Prim-ministru. Dezgustat,

Argetoianu comenteazã în memoriile
sale: “Averescu n-a avut pe lume decât
douã patimi: femeile ºi galoanele… El
era în stare sã primeascã puterea oricând,
de la oricine ºi oricum”.

În 1938 ajunge pe scaunul de
Prim-ministru (oficial, titlul este de
Preºedinte al Consiliului de Miniºtru) un
personaj cu adevãrat grotesc: generalul
Gheorghe Argeºanu (poreclit Ghiþã Sol-
datul).

(continuare în pagina 3)

În parcul din cartierul în care locuiesc vine o familie
simpaticã de ruºi sã îºi plimbe copilul. S-au stabilit de
câþiva ani în Bucureºti. Au plecat îngroziþi de regimul lui
Putin. Când ne intersectãm, mai discutãm ceva politicã.
I-am întrebat despre marele Gherasimov. Au râs. “Este o
veste bunã! Rãzboiul se va termina în curând!”.

Cine atacã în/din
Transnistria:

Rusia sau Occidentul ?

Rusia intenþioneazã
sã atace Republica
Moldova pentru a de-
schide un nou front
împotriva Ucrainei,
scrie The Times, care
citeazã surse din ca-
drul serviciilor secre-
te ucrainene” (Mihai
Voican – „The Ti-

mes: Rusia ar fi decis sã atace Republica
Moldova”, money.ro, 2.05.2022). „Cre-
dem cã Kremlinul a luat decizia de a ata-
ca Republica Moldova. Soarta Moldovei
este crucialã. Dacã ruºii reuºesc sã preia
controlul asupra þãrii, noi (Ucraina –
n.red.) vom deveni mai vulnerabili din
punct de vedere militar – va fi o amenin-

þare la adresa integritãþii Ucrainei”, au
spus sursele The Times” (idem). „Auto-
rii articolului din The Times precizeazã
cã nu au putut confirma aceste date din
surse independente” (idem).

Vã amintiþi cum, în februarie
a.c., preºedintele american Joe
Biden anunþa aproape zilnic cã
Rusia va ataca Ucraina? Toatã lu-
mea se întreba ce surse au Joe Bi-
den ºi administraþia prezidenþialã
americanã în interiorul Kremli-
nului. Ulterior, s-a aflat cu certi-
tudine cã Ucraina pregãtea pentru înce-
putul lunii martie (mai exact, pentru 8
martie) un atac asupra Donbasului.
Ucraina avea 60-80.000 de militari în
aºteptare în Donbas. Deºi avea masate

trupe la graniþa cu Ucraina (peste
150.000 de soldaþi), Rusia nu era pregãti-
tã sã atace Ucraina. Dar conducãtorii ruºi
ºi Vladimir Putin s-au vãzut constrânºi sã

ia decizii precipitate, sã recunoa-
scã la 22 februarie cele douã
republici autoproclamate
independente (Doneþk ºi
Lugansk) ºi sã invadeze Ucraina
în 24 februarie 2022.

Putem presupune cã lucrurile
se repetã, dar, de aceastã datã,
Occidentul va muta primul.

Dupã alte surse, mult mai credibile
decât mainstream-ul The Times (vezi
„Rãzboiul din Ucraina se apropie de
România”, bursa.ro, 30.04.2022), trupe
polono-româno-ucraineano-moldove-

ne se pregãtesc sã atace Transnistria, au-
toproclamata republicã independentã
sovieto-rusã (adãpostind cel mai mare
depozit de arme ºi muniþii din Europa al
URSS ºi al Federaþiei Ruse, de interes
pentru Ucraina azi, în plin rãzboi). În
acelaºi timp, Polonia se pregãteºte sã
trimitã trupe de menþinere a pãcii în
Ucraina de Vest, strãvechi pãmânt polo-
nez. La fel ca în 22-24 februarie, este fo-
arte probabil sã asistãm la evenimente
majore în Republica Moldova ºi în
Transnistria.

Este, de altfel, de mirare cã strategii
americani ºi britanici, care conduc
NATO, nu au înþeles pânã acum cã bur-
ta moale a Rusiei ar fi în egalã mãsurã
(cu Ucraina ºi Marea Neagrã) ºi Repu-

blica Moldova. E greu de înþeles de ce
SUA, Marea Britanie ºi NATO nu su-
sþin încã tranºant reunificarea Republi-
cii Moldova cu România. Republica
Moldova ar deveni astfel ºi membrã
NATO, ºi membrã UE, iar frontiera
Occidentului s-ar stabili solid mult mai
la est, la Gurile Dunãrii. Pe ce temeiuri
istorice pretinde Rusia, în diferite hãrþi
cu Novorusia pe care le distribuie ge-
neros, cã Bugeacul românesc (azi în
Ucraina) ºi portul liber Odesa ar trebui
sã fie sub controlul Rusiei ? ªi pe ce te-
mei de drept internaþional justificã Ru-
sia prezenþa celor 1.500-2.000 de mili-
tari ruºi în Transnistria ca „forþe de
menþinere a pãcii”?

(continuare în pagina 3)

SURSE CITATE DE
THE TIMES:

Rusia se
pregãteºte
sã atace
Republica
Moldova

R
usia pregãteºte un atac
asupra Republicii Moldo-
va, spun surse din servicii-
le militare ucrainene, cita-

te duminicã de publicaþia britanicã
The Times.

Conform acestora, ”existã o
serie de indicii potrivit cãrora
Rusia pregãteºte deja invadarea
Moldovei, Kremlinul elaborând
planuri clare în acest sens” ºi
încercând astfel sã deschidã un
nou front împotriva Ucrainei. Pu-
blicaþia adaugã cã nu Moldova
este þinta neapãratã în acest sce-
nariu, ci portul Odesa, pe care
l-ar putea cuceri mult mai uºor
atacând þara vecinã.

Sursa citatã precizeazã cã milita-
rii patruleazã deja un punct de con-
trol de lângã Tiraspol, iar eventuala
invadare a Republicii Moldova de
cãtre ruºi ar duce la mutarea trupe-
lor ruse în portul ucrainean Odesa,
dinspre vest.

”Credem cã Moscova a luat deja
decizia sã atace Moldova”, spun
sursele citate, adãugând: ”Soarta
Moldovei este foarte importantã.
Dacã ruºii vor prelua controlul, noi
vom deveni o þintã mai uºoarã din
punct de vedere militar, iar amenin-
þarea la adresa Ucrainei va fi exi-
stenþialã. Dacã Rusia recunoaºte in-
dependenþa Transnistriei, aceasta
va fi o ameninþare directã ºi o încãl-
care a integritãþii teritoriale a Mol-
dovei, o repetare a «scenariului
Donbas»”.

V.R.

(continuare în pagina 3)
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MINISTRUL FRANCEZ AL TRANZIÞIEI ECOLOGICE,
BARBARA POMPILI:

“Vom continua
sã plãtim în euro
sau dolari pentru
gazele ruseºti”

U
E va continua sã plãteascã în
euro sau dolari pentru gazele
cumpãrate din Rusia, “aºa cum
este prevãzut în contracte”,

spune ministrul francez al Tranziþiei
Ecologice, Barbara Pompili.

Domnia sa a fãcut aceastã afirmaþie
ieri, dupã reuniunea extraordinarã a
Consiliului Miniºtrilor Energiei din UE,
oficialii din blocul european urmãrind sã
dea un rãspuns comun la solicitarea Mo-

scovei potrivit cãreia cumpãrãtorii din
“þãrile neprietenoase” trebuie sã plãtea-
scã în ruble pentru gazele naturale
ruseºti, în caz contrar riscând sã le fie
întrerupte livrãrile. (A.V.)

(continuare în pagina 4)

Citiþi, în pagina 12, articolul "PRINTR-UN

NOU GAZODUCT / Lituania începe sã

livreze gaze cãtre Polonia"


