
Europa este supusă unei noi forme de război - "războiul hibrid..." 

 

În 2008, Rusia a invadat Georgia și în mod militar, până în ziua de azi, ocupă două regiuni nordice ale 

țării. În 2014 Rusia a invadat și a anexat ilegal Crimeea. În realizarea acestui act, Vladimir Putin a devenit 

primul lider european care a înfăptuit acest lucru, după Adolf Hitler. Trupele rusești și cele seperatiste 

susținute de Rusia, acționează și acum în estul Ucrainei. 

În acest context, Kremlinul în mod eficient a forțat mass-media din Vest să fie eliminată din țară, 

atacurile cibernetice contra țărilor occidentale sunt în creștere, iar mașinile de propagandă rusă sunt în 

continuă mișcare. Sprijinul financiar rusesc pentru extrema dreaptă în multe țări din UE submină și divid 

societatea. Armata rusă efectuează provocări regulate și extrem de periculoase împotriva forțelor NATO. 

Un raport al Agenției de Informații din Canada într-un limbaj puternic avertizează că Rusia "e în procesul 

retehnologizării pentru o luptă" și pare să fie "Propulsată pentru un război". 

Scopul acestui eveniment este de discuta și de a analiza într-un context mai larg, diferitele componente 

ale războiului hibrid din Rusia și de a se întreba "care este răspunsul Europei?" 

Dr. Fedorov (Rusia) și colegii săi de la Centrul pentru Armata, Conversie și Studii de dezarmare (Ucraina) 

și Centrul pentru Studii Globale "Strategia XXI" (Ucraina), o să prezinte în diverse aspecte rezultatele 

proaspete ale cercetărilor lor asupra așa-numitului  "război hibrid" condus de Rusia împotriva Ucrainei. 

 

 

 

 



 

Miercuri, 5 octombrie 2016 

 

10.00-10.10               Lansarea Expoziției „Copiii în război” 

10.10-12.00               Lansarea cărții "războiul hibrid a la rus", 

                                      Iurii Fedorov, expert în politică externă și de securitate rus, autorul cărții  

                                                               "războiul hibrid a la rus", Rusia 

                                     Mykhailo Gonchar, Președinte, Centrul pentru Studii Globale "XXI Strategia",   

                                                               autorul cărții "Componenta energetică în războiul de nouă generație" 

                                     Mykhailo Samus, Director adjunct pentru afaceri internaționale,  

                                                               Centrul pentru Armata, Conversie și studii de dezarmare, Ucraina 

 

                                      Volodymyr Kopchak, Director adjunct,Centrul pentru Armata, Conversie  

                                                                 și studii de dezarmare, Ucraina 

                                      Iulian Chifu, Centru pentru prevenirea conflictelor și Early Warning,  

                                                                 autorul cărții "Războiul informațional: tipizarea agresiunii     

                                                                 informaționale a Federației Ruse", România 

                                      Natalia Albu, doctor în științe politice, cercetător științific superior în cadrul   

                                                               Centrului de Cercetări Strategice al Academiei de Științe și  

                                                               conferențiar universitar la Academia Militară „Alexandru cel Bun” 

                                      Vasile Croitoru, expert, Centrul de Studii Strategice de apărare și securitate (TBC) 

 

                                      Andrei Covrig, Preşedintele Asociaţiei absolvenţilor din Republica Moldova  

                                                                 ale Centrului George C. Marshall, colonel (R) 

 

                                      Rossian Vasiloi, expert independent 

                                      Nicolae Chirtoacă, Directorul Institutului Independent de Studii Strategice 

 

12.00-13.00               Pauza de Cafea 

 

 

 

 


