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Rezumat: Autorul consideră că subiectul acestui articol este unul de interes public 

în România de astăzi, mai ales după evoluțiile politico-militare regionale și globale, având 
la origine acțiunile agresive și declarațiile belicoase ale oficialităților din Federația Rusă. 

Consider că îngrijorările justificate nu sunt numai în România, ci și în toate țările 
aflate, în ceea ce rușii numesc „vecinătatea apropiată”, vecinătate care nu știe unde se 
termină, la Berlin sau la Atlantic!?  

Mulți analiști politico-militari români și străini au constatat o pasivitate politică 
suspectă din partea marilor țări europene (Germania, Franța, Italia) față de manifestările 
recente ale regimului Putin. Aceste țări au unele motivații comune, dar și unele specifice în 
menajarea și chiar în încurajarea Rusiei, rolul principal revenind dependenței energetice 
față de aceasta, dar și domeniul vast al afacerilor de tot felul. 
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Abstract: The author considers that the topic of this article is of public interest in 

Romania, especially after the regional and global politico-military evolutions originating 
in the aggressive actions and the bellicose statements of the officials from the Russian 
Federation. 

I believe that the justified concerns are not only in Romania, but also in all the 
countries situated in the area Russians refer to as their “close vicinity”, a vicinity that no 
one knows where it ends - Berlin or the Atlantic! 

Many Romanian and foreign political and military analysts have noticed a 
suspicious political passivity from the great European countries (Germany, France, Italy) 
over the recent demonstrations of the Putin regime. These countries have some common 
motivations, but also some specific ones in protecting and even in encouraging Russian 
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