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RĂZBOIUL DIN UCRAINA. CE VA URMA? SCENARII POSIBILE

Recomandările Gen Mark Milley

1. Fără conflict cinetic între SUA sau NATO și Rusia

2. Menținerea războiului în interiorul granițelor geografice ale Ucrainei

3. Consolidarea și prezervarea unității NATO

4. Sprijinirea Ucrainei și acordarea mijloacelor necesare pentru luptă

• Owen Mattews, https://www.spectator.co.uk/article/one-year-on-how-will-the-ukraine-war-end/
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SCENARIUL 1. UCRAINA CEDEAZĂ

Factori favorizanți:

• Pierderi umane mari 

• Epuizarea fizică și psihică a militarilor

• Distrugerea infrastructurii critice

• Lipsa de echipamente militare și muniție

• Lipsa de experiență a comandanților

• Populația afectată major, nu rezistă presiunii 
războiului și lipsurilor

• O breșă majoră la nivelul conducerii politice

Poate să se realizeze prin:

• Pierderea progresivă a pozițiilor de pe 
front, până la capitulare

• Mișcare puternică de mase – revoltă 
popular

• Lichidarea conducerii politice de către 
forțele speciale ruse
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SCENARIUL 1. UCRAINA CEDEAZĂ

Consecințe:

• Armistițiu pe termen nelimitat, negocieri 
accelerate de pace

• Rusia păstrează toate teritoriile anexate prin 
pseudo-referendumuri, în limita 
administrativă a regiunilor

• Amplasare de baze rusești, inclusiv în 
teritoriul „liber”

• Ucraina retrage cererile de aderare la NATO 
și UE

• Ucraina revizuiește Constituția și abrogă 
legile educației și a minorităților

• Opinia publică ucraineană ar putea să devină 
ostilă NATO și UE

• Republica Moldova va reveni sub influența 
Rusiei. Conducerea politică va fi schimbată 
rapid cu pro-ruși

• Relația Rusia-NATO revine la cea din timpul 
Războiului Rece, cu menținerea sancțiunilor 
occidentale. 
UE ar putea fi afectată grav, până la disoluție.

• China va fi principalul beneficiar, prin 
implicarea în reconstrucție, fiind singura 
soluție pentru Rusia izolată de Vest
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SCENARIUL 2. ARMATA RUSĂ CEDEAZĂ

Factori favorizanți:

• Pierderi umane mari 

• Epuizarea fizică și psihică a militarilor

• Lipsa de echipamente militare și muniție

• Lipsa de experiență a comandanților

• Lipsa motivației de a lupta

Poate să se realizeze prin:

• Pierderea progresivă a pozițiilor de pe front, 
până la capitulare

• Pierderi umane mari 

• Epuizarea fizică și psihică a militarilor

• Lipsa de echipamente militare și muniție

• Lipsa de experiență a comandanților

• Lipsa motivației de a lupta
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Consecințe:

• Modificarea rapidă a liniei frontului, 
recucerirea teritoriilor pierdute în 2022

• Crimeea și o mare parte din Donbas ar putea 
să rămână sub ocupație rusă

• Federația Rusă va decreta mobilizarea general, 
dar ar putea accepta un armistițiu temporar și 
negocieri de pace

• În Rusia este posibil să se instaureze un guvern 
mai radical, ultra-naționalist

• Ar continua lovituri de pe teritoriul Rusiei și 
chiar al Belarusului

• Conflictul rămâne deschis, pe termen lung. 
Rusia nu se va declara înfrântă

• Statele care susțin Ucraina ar avea timp pentru 
consolidarea capacității de apărare a Ucrainei și 
pentru a sprijini reconstrucția Ucrainei

• Sancțiunile împotriva Rusiei se vor menține, cu 
aceleași implicații economice

• China va beneficia de resursele Rusiei, dar ar 
menține o atitudine rezervată față de conflict

• Republica Moldova ar putea să mențină parcursul 
european, să se consolideze cu sprijin din partea 
UE, GOTR ar putea fi pus sub presiune cu sprijinul 
forțelor ucrainene și ar putea fi evacuat sau 
desființat

• România ar putea contribui la consolidarea 
capacității de apărare și la reconstrucția Ucrainei

SCENARIUL 2. ARMATA RUSĂ CEDEAZĂ
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SCENARIUL 3. „ÎNGHEȚAREA LINIEI FRONTULUI”

Factori favorizanți:

• Implicarea SUA și UE în negocieri de pace cu 
Federația Rusă, cu Ucraina în plan secund

• Presiuni mari din partea propriilor cetățeni

• Epuizarea resurselor Ucrainei de a face față 
ofensivei ruse

Poate să se realizeze prin:

• Obținerea unui acord de încetare a focului, pe un 
anumit aliniament

• Ar putea fi o linie de demarcație între Uniunea 
Europeană și Rusia

• Rusia va menține teritoriile cucerite și există 
posibilitatea ca Rusia să nu mai recunoască 
Ucraina ca stat, ca subiect de drept internațional

• Teritoriul rămas din Ucraina ar putea deveni 
parte a UE, recunoscut de către aproape toate 
statele ONU, mai puțin de către Rusia, care ar 
putea discuta orice problemă legată de Ucraina 
doar prin reprezentanții UE.
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Consecințe:

• Dezastruoase pentru Ucraina

• Ar putea însemna relații economice restabilite 
între Rusia și UE

SCENARIUL 3. „ÎNGHEȚAREA LINIEI FRONTULUI”

• Pentru SUA ar putea însemna o retragere din 
Europa, pentru rezolvarea problemelor interne și 
din Asia-Pacific, dar această probabilitate este 
extrem de redusă în acest moment.

• Pentru Republica Moldova și România 
consecințele ar fi asemănătoare Scenariului 2
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SCENARIUL 4. ÎNCETAREA SPRIJINULUI MILITAR PENTRU UCRAINA

Factori favorizanți:

• Implicarea SUA și UE în negocieri de pace cu 
Federația Rusă, cu Ucraina în plan secund

• Presiuni mari din partea propriilor cetățeni

• Epuizarea resurselor Ucrainei de a face față 
ofensivei ruse

Poate să se realizeze prin:

Intrarea în condițiile Scenariului 1, adică:

• Pierderea progresivă a pozițiilor de pe front, 
până la capitulare

• Mișcare puternică de mase – revoltă populară

• Lichidarea conducerii politice de către forțele 
speciale ruse
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SCENARIUL 4. ÎNCETAREA SPRIJINULUI MILITAR PENTRU UCRAINA

Consecințe (conform Scenariului 1):

• Armistițiu pe termen nelimitat, negocieri 
accelerate de pace

• Rusia păstrează toate teritoriile anexate prin 
pseudo-referendumuri, în limita 
administrativă a regiunilor

• Amplasare de baze rusești, inclusiv în 
teritoriul „liber”

• Ucraina retrage cererile de aderare la NATO 
și UE

• Ucraina revizuiește Constituția și abrogă 
legile educației și a minorităților

• Opinia publică ucraineană ar putea să devină 
ostilă NATO și UE

• Republica Moldova va reveni sub influența 
Rusiei. Conducerea politică va fi schimbată 
rapid cu pro-ruși

• Relația Rusia-NATO revine la cea din timpul 
Războiului Rece, cu menținerea sancțiunilor 
occidentale. 
UE ar putea fi afectată grav, până la disoluție.

• China va fi principalul beneficiar, prin 
implicarea în reconstrucție, fiind singura 
soluție pentru Rusia izolată de Vest
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SCENARIUL 5. „IMPLICAREA DIRECTĂ A SUA”

Factori favorizanți:

• Pierderi umane mari 

• Epuizarea resurselor Ucrainei de a face față 
ofensivei ruse

• Implicarea directă a SUA în conflict, prin 
realizarea unei coaliții de voință care să 
sprijine efectiv Ucraina în luptă cu forțe

• Existența coaliției de state pentru sprijinul 
militar – Rammstein

• Obligația morală a SUA și Marii Britanii ca 
garanți în Memorandumul de la Budapesta 
din 1994

Poate să se realizeze prin:

• Implicarea directă a forțelor unei coaliții
internaționale sub conducerea SUA
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Consecințe:

• Într-o primă etapă, forțele ruse din Ucraina ar 
putea fi relativ ușor înfrânte

• Ar putea fi eliberată inclusiv Crimeea în câteva 
săptămâni și s-ar restabili granițele Ucrainei 
dinainte de martie 2014

• Reacția Rusiei ar putea fi greu de controlat, 
întrucât ar fi invocată situația punerii în pericol 
a existenței statului și ar putea folosi arme 
nucleare împotriva statelor participante

• Distrugerea reciprocă ar fi extrem de greu de 
oprit

• China este posibil să se poziționeze deschis 
împotriva unei coaliții împotriva Rusiei, ceea ce ar 
putea însemna confirmarea declanșării celui de-al 
Treilea Război Mondial

• România este în bătaia rachetelor balistice cu rază 
mică și medie de acțiune, o țintă ușoară pentru 
Rusia

SCENARIUL 5. „IMPLICAREA DIRECTĂ A SUA”
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SCENARIUL 6. ARMISTIȚIU TEMPORAR ȘI CONFLICT SEMI-ÎNGHEȚAT

Factori favorizanți:

• Ambele părți să conștientizeze că războiul 
înseamnă distrugeri mai mari și pierderi de 
vieți

• Pentru Ucraina ar presupune acceptarea 
pierderii de teritorii deosebit de importante

Poate să se realizeze prin:

• Un armistițiu și o pace de circumstanță, cu o 
linie de demarcație negociată

• Menținerea tensiunilor și a conflictului la un 
nivel redus, către înghețat între Rusia și Ucraina

• Posibilă destindere a relațiilor economice între 
UE și Rusia
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Consecințe:

• Menținerea tensiunilor și a conflictului la un 
nivel redus, către înghețat

• Destinderea relațiilor economice între UE și 
Rusia

• Asigurarea transferului de energie, petrol și 
gaze din Rusia către Ucraina prin garanții sau 
contracte ale Uniunii Europene

• Ar putea însemna o cursă accelerată a înarmărilor 
și foarte probabil redeschiderea multor conflicte 
la nivel mondial, pe principiul impunerii prin forță

• Ar putea marca falimentul hegemoniei SUA, 
incapacitatea sa de a conduce lumea pe 
principiile stabilite în Carta ONU

• ONU ar putea deveni o instituție caducă, iar UE ar 
putea cunoaște frământări distructive

SCENARIUL 6. ARMISTIȚIU TEMPORAR ȘI CONFLICT SEMI-ÎNGHEȚAT
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SCENARIUL 7. IMPLICAREA NATO – APĂRAREA UNUI STAT MEMBRU

Factori favorizanți:

• Mesaje ostile reciproce

• Principalul motiv al agresiunii Ucrainei este 
stoparea aderării la NATO

• State NATO vecine cu Ucraina susțin Ucraina și 
asigură transportul ajutorului de război pentru 
Ucraina

• Stoparea ajutorului către Ucraina este esențial 
pentru Rusia

Poate să se realizeze prin:

• Lovirea unei căi de comunicație, port sau 
aerodrom al unui stat NATO (Polonia, Estonia, 
Lituania sau România) de către Rusia

• Lovirea unui avion în spațiul aerian ucrainean 
sau a unei nave a unui stat NATO în apele 
internaționale

• NATO răspunde solidar prin realizarea unei 
operații aeriene și navale prin care se dorește 
realizarea unei NFZ și/sau a unei zone maritime 
sigure
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Consecințe:

• NATO ar interveni direct împotriva forțelor 
ruse – lovituri aeriene asupra țintelor din 
teritoriul ocupat

• Rusia probabil că va amenința cu armamentul 
nuclear

• Rusia ar putea să lovească cu o rachetă cu 
încărcătură nucleară o grupare navală 
americană (Flota a șasea?) sau un alt obiectiv 
izolat

• Este posibilă o ripostă asemănătoare a SUA, cu 
distrugerea unor importante ținte rusești 
(submarine nucleare, portavioane). Este posibil ca 
prima riposte să nu fie nucleară

• Dacă nu se declanșează negocieri pe fondul unui 
armistițiu temporar, loviturile nucleare reciproce 
se vor declanșa

• Statele din apropierea Rusiei vor fi cele mai 
vulnerabile, țintele cele mai probabile vor fi 
facilitățile militare americane din România, 
Polonia și Țările Baltice.

• Turcia ar putea să se retragă din NATO

SCENARIUL 7. IMPLICAREA NATO – APĂRAREA UNUI STAT MEMBRU
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