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Puterea maritimă a unui stat nu se construiește peste noapte. Aceasta este 
rezultatul unui proces îndelungat, bazat pe strategii articulate, pe nevoile 
unui stat de a-și apăra și promova interesele maritime și în funcţie de puterea 
economică, dar și de ambiţia de manifestare a intereselor în mediul maritim.  
În acest sens, trebuie spus că Flota Mării Negre a Federaţiei Ruse nu a apărut de 
nicăieri, a avut o strategie pas cu pas, cu prezenţă relevantă și acţiuni militare 
care au avut influenţe strategice semnificative în regiune.

În cadrul acestui demers, va fi făcută o prezentare privind apariţia, evoluţia și 
modernizarea Flotei Mării Negre, în raport cu realităţile geopolitice și interesele 
regionale ale Federaţiei Ruse. Astfel, scopul acestui demers este de a identifica 
principiile care stau la baza promovării unei strategii maritime în regiunea 
Mării Negre, raportându-ne la particularităţile mării semi-închise, și modul în 
care acestea influenţează dezvoltarea flotelor.

Noutatea este determinată de câteva lecţii importante învăţate. Una dintre 
principalele sarcini ale strategiei navale în timp de pace este de a obţine spaţiu 
suficient pentru operaţiile forţelor navale și aeronavale în timp de război, 
deci dimensiunea, configuraţia și poziţia strategică a coastei într-o mare  
semi-închisă. Având acest exemplu relevant, putem evidenţia câteva 
caracteristici ale strategiei seculare de dezvoltare a puterii maritime ruse 
(în special, strategia Mării Negre) și capacitatea sa de proiecţie a puterii în 
Oceanul Planetar. Din aceste concluzii, statele riverane Mării Negre, membre 
ale NATO, pot extrage câteva lecţii, oportun a fi valorificate. Ca urmare a 
acestei analize, putem aprecia că, în decursul istoriei, statele implicate ar putea 
învăţa să învingă mai mult prin război decât prin pace.

Cuvinte-cheie: flota Mării Negre, securitate maritimă, Marea Azov, strategia 
maritimă, Imperiul Rus.
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INTRODUCERE
Putem să afirmăm că puterea maritimă a unui stat nu se construiește 

peste noapte. Aceasta este rezultatul unui proces îndelungat, bazat 
pe strategii articulate, pe nevoile unui stat de a-și apăra și promova 
interesele maritime în funcție de puterea economică, dar și de nivelul 
de ambiție. Pornind de la această considerație, această lucrare își 
propune să analizeze modul unic de apariție și dezvoltare a Flotei Mării 
Negre a Federației Ruse.

În acest sens, trebuie spus că Flota Mării Negre nu a apărut de 
nicăieri, a avut o strategie pas cu pas, cu prezență relevantă și acțiuni 
militare care au avut influențe strategice semnificative în Marea Neagră, 
Marea Mediterană, Orientul Mijlociu, și nu numai. Această strategie 
reprezintă nucleul acestei lucrări.

În primul rând, istoria menționează că, după războiul ruso-turc din 
1768-1774, Imperiul Țarist a preluat controlul asupra regiunii Yedisan 
dintre râurile Nipru și Bug. Acesta a fost momentul în care a fost nevoie 
de crearea unei flote puternice, materializat prin decretul emis de 
către împărăteasa Ecaterina a II-a. Au urmat o serie de pași, care au 
dus la unificarea flotei Mării Azov și a Niprului, în 1884, care au format 
nucleul flotei nou create, numită Flota Mării Negre, denumire sub care 
este cunoscută în zilele noastre. În amintirea acestui moment, 13 mai 
este ziua Flotei Mării Negre. (www.kchf.ru/history).

Consolidarea flotei s-a realizat în timpul războiului ruso-turc din 
1787-1792, în luptele împotriva forțelor franceze, desfășurate în 
perioada 1798-1800, și în timpul războiului ruso-turc din 1828-1829.  
A urmat războiul Crimeii, început inițial în mai 1853, între Imperiul 
Țarist și cel Otoman, ceea ce a consolidat prezența Flotei Mării Negre, 
care a obținut victorii importante. Astfel, contextul geopolitic al vremii 
s-a schimbat în favoarea Imperiului Rus.

După cum se poate observa, dezvoltarea Flotei Mării Negre și 
urmărirea intereselor strategice pentru a avea acces nestingherit 
la Oceanul Planetar s-au realizat pas cu pas, război după război, 
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impetuos și agresiv, rămânând pe loc din cauza unor motive financiare 
și economice interne, a unor dificultăți sau ca urmare a intervenției 
înfrânării expansiunii și a influenței Rusiei.

Ceea ce Imperiul Țarist a eșuat prin folosirea forței, Rusia a reușit 
prin diplomație, prin Convenția de la Montreux, din 1936: o realizare 
epocală, bazată pe o putere navală impresionantă, care a obținut o 
protecție legală decisivă în ținerea Marilor Puteri departe de securitatea 
Mării Negre.

În urma unei analize a participării flotei Mării Negre la acțiunile 
Primului și celui de-Al Doilea Război Mondial, lucrarea va urmări 
evoluția flotei în timpul Războiului Rece și până în prezent. Aceasta va 
evidenția rolul Flotei Mării Negre ca mijloc de exprimare a intereselor 
în Marea Neagră și zona adiacentă, cunoscută acum sub numele de 
Zona Extinsă a Mării Negre.

Pe parcursul studiului, vom dezvolta și aduce argumente în favoarea 
principalelor caracteristici ale strategiei multiseculare pentru dezvoltarea 
puterii maritime rusești în Marea Neagră:

• se face pas cu pas, indiferent de regim, profitând de situația 
geostrategică favorabilă în timp util și rapid;

• are perioade de hibernare și dezvoltare modestă, în funcție de 
barierele impuse geopolitic sau de problemele interne, dar nu 
dispare;

• este rezistentă, explozivă, impetuoasă și surprinzătoare.
Articolul se va încheia cu evidențierea celor mai importante 

concluzii care subliniază identificarea unor lecții relevante pe care le 
poate oferi istoria, aceasta fiind noutatea pe care o aduce acest articol. 
Lecțiile învățate au rolul de a evita repetarea greșelilor și vor constitui 
un model de abordare a dezvoltării capabilităților aliate în zona Mării 
Negre.

FLOTA MĂRII NEGRE – UN OBIECTIV STRATEGIC
Petru I, numit și cel Mare, a pus bazele Imperiului Rus modern și a 

fost primul lider care și-a dat seama de importanța unei flote, făcând 
din aceasta un scop de politică externă. Pe site-ul oficial al Ministerului 
rus al Apărării găsim motivul înființării și dezvoltării unei flote care a 
fost declarată „ca nevoia Rusiei medievale de a ieși din izolaţionism, 
și pentru dezvoltare și modernizare economică”. (structura.mil.ru). 
Putem spune că necesitatea impunerii voinței de a manifesta interesele 
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Imperiului Țarist a stat la baza constituirii unei flote și a importanței 
strategice a Mării Negre pentru evoluția imperiului.

Din negura istoriei, în cea mai mare parte a istoriei sale antice și 
medievale, Marea Neagră a fost o zonă de dispută imperială. Bazinul 
Mării Negre a fost locul de întâlnire al civilizațiilor înfloritoare, al 
ambițiilor imperiale, al confruntărilor pentru dominație și control, 
sinergii economice și culturale. Orașele-stat grecești au întemeiat 
colonii comerciale de-a lungul țărmului Mării Negre încă din secolul al 
VII-lea î.Hr. Bizanțul a dominat timp de secole printr-o rețea complicată 
de alianțe și intervenții militare selective, iar tătarii și Hoarda de Aur 
controlau un segment vital al Drumului Mătăsii, drum din China spre 
Europa. Veneția și Genova au înființat centre comerciale prospere 
care au supraviețuit până la sfârșitul secolului al XV-lea, când au fost 
copleșite de puterea în creștere a Imperiului Otoman, care, la rândul 
său, s-a confruntat cu expansiunea imperială a Rusiei, ajunsă până la 
țărmurile Mării Negre la mijlocul secolului al XVIII-lea.

Rivalitatea dintre cele două imperii, Imperiul Otoman și Imperiul 
Țarist, s-a soldat adesea cu războaie, ștergându-se reciproc dominațiile, 
pe măsură ce Rusia se lupta să obțină controlul asupra întregului spațiu 
maritim, în special asupra strâmtorilor Mării Negre, asumându-și, 
astfel, rolul de eliberator al popoarelor creștine (D’Encausse, 2008, p. 9).

Mica epocă de gheață care a lovit Europa în secolele al XIV-lea și 
al XVII-lea a fost șansa de a dezvolta Rusia – o țară obscură, barbară și 
neimportantă din Evul Mediu timpuriu. Nevoia de blănuri siberiene, 
precum și de alte mărfuri pentru comerț a reprezentat o oportunitate 
specială de dezvoltare pentru Rusia medievală, astfel încât cucerirea 
Siberiei, la Vladivostok, a fost o necesitate economică, iar dezvoltarea 
comerțului cu țările occidentale a fost o cerință convingătoare a pieței.

Se știe că, în acele vremuri, acest scop era atins prin forță, adică 
prin războaie pentru cucerirea teritoriilor, care să asigure accesul la 
mare. Prima încercare de a-l scoate pe liderul Petru I pe mare a fost în 
Marea Azov, unde a construit o flotă în războiul cu turcii (1665), reușind 
să cucerească orașul Azov. Cu aspirații mai mari, Marele Război Nordic 
(1700-1721) a vizat pentru Petru I cucerirea unei deschideri spre mare, 
pe care a reușit să o obțină din Suedia, provinciile baltice, de la Riga la 
Vyborg, astfel încât Rusia putea intra liber în comerțul cu Occidentul, 
în condițiile sale.
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Rusia și-a dat seama curând de controlul Mării Baltice, extrem de 
dificil, dacă nu imposibil, având în vedere interesul puterilor riverane 
în zonă. În acest sens, și-a îndreptat atenția către sud-estul Europei, și 
anume către Marea Neagră, cunoscută, la acea vreme, sub numele de 
Lacul Turc, unde Imperiul Otoman a dat semne evidente de slăbiciune. 
Această strategie a fost urmată pas cu pas, de-a lungul secolelor, pentru 
accesul nestingherit la Oceanul Planetar. Astfel, Flota Mării Negre 
a devenit un obiectiv strategic, originea sa fiind o moștenire lăsată 
de vizionarul Petru I pentru generațiile următoare. Se poate spune 
că originea flotei a reprezentat fundamentul intereselor strategice 
regionale.

EXTINDEREA IMPERIULUI ȚARIST ÎN MAREA NEAGRĂ. 
ÎNFIINȚAREA FLOTEI MĂRII NEGRE ȘI RĂZBOAIELE 
RUSO-TURCE PENTRU HEGEMONIA MĂRII NEGRE
La sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, 

bazinul Mării Negre se afla sub influența Imperiului Otoman. Acest lucru 
era contrar intereselor strategice ale Imperiului Rus, care a dezvoltat 
rivalitatea dintre cele două imperii. În urma încheierii păcii de la 
Kuciuk-Kainargi (10/21 iulie 1774)1 și preluarea de către Imperiul Țarist 
a controlului asupra regiunii Yedisan (Drujinina, 1955, pp. 349-360;  
Sturdza, Colescu-Vartic, 1900, p. 125-1), contextul geopolitic al vremii 
s-a schimbat în favoarea Imperiului Rus, acesta dobândind libertatea 
de navigație a navelor militare și comerciale în Marea Neagră,  
strâmtori și estul Mediteranei. Din acest moment, a apărut un nou pol 
de putere în bazinul Mării Negre, primul pas al interesului maritim al 
Rusiei fiind îndeplinit.

Următorul pas a fost crearea unei flote puternice la Marea 
Neagră, proces care a început după încheierea războiului ruso-turc din  
1768-1774. În acest sens, la 11/22 decembrie 1775, împărăteasa 
Ecaterina a II-a a emis un decret prin care se stabileau principalele 
direcții pentru construirea unei flote la Marea Neagră. Acesta prevedea 
construirea a douăzeci de nave de război mari și mici, necesare 
acestora. (encyclopedia.mil.ru). 

1 Kűçűk Kaynarca. 
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Programul a fost realizat într-o oarecare măsură și, la 11 ianuarie 1783, 
Ecaterina a II-a a semnat un edict privind crearea postului de comandant 
al Flotei Mării Negre, conferindu-i această funcție viceamiralului Fedot 
A. Klokachev. Documentul spunea: „Pentru a comanda flota noastră în 
Marea Neagră și Marea Azov, îl trimitem imediat pe viceamiralul nostru 
Klokachev, care se va prezenta în faţa prinţului Potemkin, guvernatorul 
general al Novorossiysk și Azov, pentru a primi instrucţiunile necesare”2. 
(studbooks.net).

În 1884, prin unificarea flotei Mării de Azov și a Niprului, s-a format 
nucleul Flotei Mării Negre, denumire sub care este cunoscută astăzi. 

În această regiune, pe malul de sud-est al Peninsulei Crimeea, 
a fost fondat orașul port Sevastopol, care va deveni principala bază 
a flotei, iar din 1804, principalul port militar. Sevastopolul a intrat  
într-un proces rapid de construcție și extindere, astfel încât, în 
primăvara anului 1784, numărul locuitorilor săi a ajuns la 4.000, iar  
28 de nave se aflau în poziții în Golful de Sud.

Botezul de foc al Flotei Mării Negre a avut loc în războiul ruso-turc 
din 1787-1792, care s-a încheiat cu victoria alianței austro-ruse, prin 
Pacea de la Iași. În acest război, navele rusești, aflate sub comanda 
contraamiralului Jon Paul Jones, prințul Karl Heinrich și viitorul 
comandant al flotei, Fyodor F. Ushacov, au obținut numeroase victorii.

Între 1798 și 1800, navele Flotei Mării Negre au repurtat un succes 
răsunător în Marea Mediterană împotriva forțelor franceze. (dlib.rsl.
ru). Prin cucerirea fortificațiilor franceze de pe Insula Corfu, flota Mării 
Negre și-a stabilit prima bază în Marea Mediterană, crescând, astfel, 
influența Imperiului Țarist în zonă.

În concluzie, acesta a fost momentul în care s-a stabilit expansiunea 
Imperiului Țarist în zona Mării Negre și a Mării Mediterane. Astfel, 
hegemonia Imperiului Țarist în regiune a fost realizată prin Flota Mării 
Negre, cel mai vizibil instrument de proiecție a puterii maritime.

2 “Для командования заводимым флотом Нашим на Черном и Азовском морях 
повелеваем тотчас отправить нашего вице-адмирала Клокачева, которому для 
принятия потребных наставлений явиться у Нашего новороссийского и азовского 
генерал-губернатора князя Потемкина”.
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DEZVOLTAREA TIMPURIE A FLOTEI MĂRII NEGRE
La începutul secolului al XIX-lea, Flota Mării Negre a cunoscut o 

dezvoltare importantă, ajungând să aibă în componență: 14 nave de 
linie, 6 fregate, 4 corvete, 12 briganți, 6 fregate cu abur și alte nave. 
Una dintre cele mai importante nave a fost nava de linie cu trei catarge 
„Azov”, care a fost observată în timpul bătăliei din Golful Navara. 
(runivers.ru/doc). După această bătălie, Imperiul Otoman a închis 
strâmtorile pentru navele rusești, declarând război Imperiului Rus.

Între 1828 și 1829 a urmat un nou război ruso-turc, în timpul 
operațiunilor existând o coordonare între navele din cadrul Flotei 
Mării Negre și cele fluviale aparținând Flotei Dunării. Navele rusești au 
participat atunci la lupte navale extinse, precum și la operațiuni amfibii 
la scară mică.

După pacea de la Adrianopol, din 2/14 septembrie 1829, Rusia s-a 
întors la gura Dunării (prima poartă de intrare în lumea occidentală) 
și la o parte a coastei Caucazului, între Batumi și Poti. Astfel, influența 
Imperiului Rus creștea și direcția principală a devenit preluarea 
strâmtorilor Bosfor și Dardanele.

Din 1842, construcția de nave pentru flota Mării Negre a fost în 
declin din cauza redistribuirii fondurilor pentru construcția docurilor 
și a sediului Amiralității din Sevastopol. Dezvoltarea Flotei Mării Negre 
și urmărirea intereselor strategice pentru a avea acces nestingherit la 
Oceanul Planetar s-au realizat pas cu pas, război după război. Principala 
caracteristică a strategiei navale era postura impetuoasă și agresivă. 
Dificultățile financiare și economice, precum și intervenția celor mai 
mari puteri pentru a stopa expansiunea și influența Rusiei în regiune 
au determinat un decalaj în ceea ce privește dezvoltarea în domeniul 
naval.

Prima intervenție majoră a marilor puteri împotriva Rusiei a fost 
Războiul Crimeei, care a început inițial în mai 1853 între Imperiul Țarist 
și cel Otoman. Pericolul ca Rusia să preia controlul strâmtorilor Bosfor și 
Dardanele a fost iminent mai ales după victoria zdrobitoare a amiralului 
Nakhimov, care a distrus flota turcească la Sinope, 18/30 noiembrie 
1853. Această bătălie a fost considerată, de către Imperiul Otoman, un 
„casus belli” pentru intrarea Franței și a Imperiului Britanic în război. 
La 23 decembrie 1853 (4 ianuarie 1854), flota anglo-franceză a intrat  
în Marea Neagră, iar la 9/21 februarie 1853, Rusia a declarat război 
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Marii Britanii și Franței. În iunie-iulie 1854, flota franco-anglo-turcă, 
formată din 34 de nave, 55 de fregate și alte nave, a blocat la Sevastopol 
flota rusă, asigurând condițiile necesare pentru debarcarea forțelor 
aliate la Evpatoria, la 2/14 septembrie 1854. În această perioadă, 
navele flotei ruse au participat la apărarea Sevastopolului, care a fost 
abandonat de forțele ruse la 27 august 1855, iar navele rămase au fost 
incendiate și scufundate. Imperiul Țarist a fost învins și toate flotele sale 
au fost distruse (Marea Baltică, Marea Neagră și Vladivostok). Mai mult, 
condițiile Tratatului de pace de la Paris, din 1856, au fost nefavorabile 
Imperiului Țarist, interzicând practic renașterea și dezvoltarea flotei 
ruse, în general, și a flotei din Marea Neagră, în special.

Și totuși, este de remarcat redresarea rapidă a flotelor Rusiei.  
Așa cum vom vedea mai jos, Rusia nu a respectat neapărat restricțiile 
impuse prin urmărirea riguroasă a strategiei sale de expansiune 
maritimă pas cu pas, chiar dacă a avut perioade de așa-numită stagnare 
activă, caracterizată prin rezistență.

În 1857, guvernul țarist a aprobat un program de construcții navale 
pentru douăzeci de ani. Planurile prevedeau: pentru Marea Baltică  
– 153 de nave (18 nave de linie, 12 fregate, 14 corvete, 100 de bărci și 
9 nave cu vâsle); pentru Marea Neagră – 15 nave (6 corvete și 9 nave 
de transport) și 4 nave cu vâsle; pentru Oceanul Pacific – 20 de nave 
(6 corvete, 6 clipper/nave comerciale cu vele, 2 nave de transport și o 
goeletă). Se poate observa că, deși sub restricțiile impuse de Tratatul 
de Pace de la Paris, guvernul țarist nu a oprit programele de dezvoltare 
și dotare a Flotei Mării Negre, care a fost decimată în ultimul război.

Ministerul Mării (Rusia a înființat un minister de profil) a întocmit 
planuri de construcție a unor nave mici pentru apărarea litoralului, 
direcțiile principale fiind apărarea estuarului Nipru-Bug și a strâmtorii 
Kerci. Acest experiment, care a durat 5-6 ani, s-a dovedit a fi greșit, 
deoarece nu a dus la dezvoltarea capabilităților de proiecție a puterii, 
fapt evidențiat în timpul războiului ruso-turc, care a fost un război 
ofensiv între 1877 și 1878, când flota otomană a reușit să se opună.

Folosind însă cu succes armata terestră și având ca aliați Principatul 
Român și voluntari bulgari, Rusia a reușit, din nou, să se apropie foarte 
mult de obiectivul principal, și anume ocuparea strâmtorilor turcești. 
S-a oprit la San Stefano, la porțile Istanbulului, sub amenințarea 
Marilor Puteri, în special a Imperiului Britanic, care sprijinea Turcia  
în menținerea hegemoniei asupra strâmtorilor Mării Negre.
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PERIOADA DE DINAINTE DE RĂZBOI,  
PRIMUL RĂZBOI MONDIAL ȘI REVOLUȚIA BOLȘEVICĂ
Dându-și seama de imposibilitatea realizării obiectivului de a avea 

acces nestingherit la Oceanul Planetar prin Marea Neagră, blocat de 
Marile Puteri, Rusia și-a îndreptat atenția către Asia, făcând o poartă 
spre mare la Port Arthur (acum Dalian-China), venind în conflict cu 
Imperiul Japonez, care încerca expansiunea continentală în Asia 
(Manciuria și Coreea). Conflictul s-a încheiat în mod dezastruos pentru 
Rusia, pierzând întreaga flotă din Pacific și Baltică, în celebra bătălie de 
la Tsushima, din 1905.

Singura flotă a Imperiului Țarist a rămas cea a Mării Negre,  
care avea un ambițios program de dotare, continuat la începutul 
secolului XX. Astfel încât, în 1906, dispunea de următoarele nave:  
8 nave de linie – cuirasate, 3 crucișătoare, 3 crucișătoare miniere,  
13 nave miniere, 10 nave miniere, 2 transportoare de mine, 6 canoniere 
și 10 nave de transport. Alte două nave de linie – cuirasate și  
4 crucișătoare miniere – erau în construcție. (Petrov, 1926, pp. 104-
105).

Acțiunile Flotei Mării Negre în timpul Primului Război Mondial 
nu au fost semnificative, dar putem aminti episodul din 18 noiembrie 
1914, când a avut loc o confruntare, în apropierea Capului Sarych, 
între un grup naval țarist de cinci nave de luptă: „Evstafii”, „ Zlatoust”, 
„Potemkin”, „Tri Sviatitelea” și „Rostislav”, sub comanda amiralului A.A. 
Ebergard, și gruparea turco-germană, sub comanda amiralului german 
Wilhelm Souchon, compusă din navele de luptă germane „Goeben” și 
„Breslau”.

Alte bătălii între navele rusești și grupurile turco-germane în această 
perioadă au fost: Bătălia de la Insula Kefken, din 29 noiembrie 1915, 
Bătălia din 10 mai 1915, lângă Bosfor, și Bătălia din 8 ianuarie 1916.  
În toate aceste bătălii navale, flota Mării Negre a demonstrat pricepere 
tactică și foarte bună folosire a armelor. Trebuie menționat că dezastrele 
războiului din Crimeea nu s-au repetat.

Revoluția din februarie 1917 a dat o lovitură gravă capacității de 
luptă a Flotei Mării Negre, iar după Revoluția din octombrie, flota 
Mării Negre și-a pierdut, în cele din urmă, capacitatea de luptă prin 
executarea ofițerilor de către marinarii revoltați, lăsând sediile și 
navele fără conducere.
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Dezvoltarea economiei și industrializarea țării au creat condițiile 
pentru o revigorare sistematică a flotei. Au fost adoptate programele 
de construcții navale pe șase ani (1926-1932) și cinci ani (1929-1933), 
iar în iulie 1933, a fost emis un decret al „Consiliului Muncii și Apărării 
privind programul de construcţii navale militare pentru 1933-1938”. 
Cele trei programe au pus bazele noii flote și, implicit, ale Flotei Mării 
Negre. Putem aminti că principala direcție de dezvoltare a Flotei Mării 
Negre în această perioadă a avut în atenție submarinul.

Merită menționată și o realizare de epocă a Rusiei Sovietice, în 
1936, obținută pe cale diplomatică, având drept argument o putere 
navală impresionantă. Prin Convenția de la Montreux (1936), Marile 
Puteri erau ținute departe de securitatea maritimă în Marea Neagră.  
Deci, Marea Neagră era lăsată la discreția Turciei și a Rusiei, situație 
care a fost moștenită până în prezent. În plus, prin această convenție, 
Rusia are acces militar nestingherit la Oceanul Planetar, obligând-o 
cumva să mențină bune relații diplomatice cu Turcia, care controlează 
militar strâmtorile și le folosește la discreția sa în caz de război (de 
exemplu, le-a închis în Al Doilea Război Mondial, realizând o situație 
maritimă strategică favorabilă Rusiei).

PARTICIPAREA FLOTEI MĂRII NEGRE  
LA AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
La începutul anului 1941, flota sovietică a Mării Negre a fost 

comandată de viceamiralul F.S. Octeabrskii. Flota Mării Negre era 
formată din: o navă veche de luptă (nava de linie „Parijskae Komuna”, 
redenumită ulterior „Sevastopol”), 6 crucișătoare „Cervona”, „Krasnii 
Caucaz”, „Krasnii Krim”, „Voroshilov”, „Molotov” și „Cimentari”,  
3 distrugătoare „Moskva”, „Harkiv” și „Tașkent”, cărora li s-au alăturat 
alte 14 distrugătoare mici, nave mai mici și ambarcațiuni precum nave 
de dragaj, 4 canoniere, peste 80 de torpiloare, 40-50 de submarine și 
alte canoniere, auxiliare și nave de sprijin. (Marolda, 1975, pp. 39-54).

Forțele Aeriene ale Flotei (comandate de generalul de aviație 
V.A. Rusakov și, din noiembrie 1941, de generalul-maior de aviație  
N.A. Ostryakov) au fost formate din Brigada 62 de aviație de vânătoare 
și Brigada 63 de aviație de bombardament, grupuri și regimente 
independente, opt escadroane independente și detașamente de 
aeronave, însumând 626 de aeronave. Forțele de apărare de coastă 
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(comandant-șef general-maior P.A. Morgunov) erau compuse din  
26 de baterii de artilerie (93 de tunuri de calibru 100-305 mm și alte 
tunuri de calibru mic). Apărarea aeriană (comandant colonelul I. Zhilin) 
a constat din 50 de baterii antiaeriene, 119 mitraliere antiaeriene și  
multe alte capabilități.

În aceste condiții, Flota Mării Negre era cea mai mare putere 
maritimă din Marea Neagră, neavând concurenți. În contrast, strategia 
nazistă nu s-a bazat pe o flotă serioasă în zonă, care se va dovedi o 
eroare strategică gravă.

Campania de la Marea Neagră a început la 22 iunie 1941, când 
aviația germană, bazată pe aerodromurile românești, a atacat 
Sevastopolul, iar bateriile de artilerie au lansat atacuri asupra Flotilei 
Dunării. În timpul acestei campanii, sovieticii au presupus că Flota Mării 
Negre ar putea garanta stăpânirea mării prin acțiuni active de minare 
și antisubmarin pentru a interzice intrarea navelor inamice în Marea 
Neagră prin strâmtori, aprovizionarea cu forțe și echipamente militare 
în porturile românești, intrarea în Bulgaria și Turcia dinspre mare și 
interzicerea acțiunilor de debarcare. Pentru a contracara, germanii au 
prezis că superioritatea Flotei Mării Negre va fi compensată, posibil 
chiar eliminată, printr-o combinație de acțiuni de minare ofensive 
pe cale aeriană, forțe navale ușoare și acțiuni ale temutei Luftwaffe.  
Până la sfârșitul anului 1941, această concepție s-a dovedit greșită, 
deoarece sovieticii au menținut controlul Mării Negre.

În timpul ofensivei pe uscat a puterilor Axei, Flota sovietică a Mării 
Negre a participat la acțiuni navale de sprijinire a forțelor terestre, 
printre care putem aminti: apărarea Odesei, a Sevastopolului și a 
Caucazului. În aceste confruntări, sovieticii au pierdut multe nave, astfel 
încât, în 1943, flota sovietică a Mării Negre era formată din următoarele 
nave: „Sevastopol” (fostul „Parijskae Komuna”), 4 crucișătoare, „Crasnii 
Caucaz”, „Crasnii Krîm”, „Voroshilov” și „Molotov”, 1 distrugător 
principal „Harkiv”, 8 distrugătoare, 29 de submarine. (Horkov, 1981, 
pp. 198-201).

Cu toate acestea, forțele puterilor Axei nu au putut împiedica flota 
sovietică a Mării Negre să mențină un anumit control asupra mării. 
Între iunie și iulie 1942, submarinele Flotei Mării Negre au efectuat  
78 de marșuri la Sevastopol, livrând aproximativ 4.000 de tone de 
muniție și materiale, și au participat la evacuarea a peste 1.300 de 
soldați răniți și locuitori ai orașului. Deși pierderea Sevastopolului  
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a fost un eșec tactic, capacitatea Flotei sovietice de la Marea Neagră 
de a-și continua acțiunile în condiții de inferioritate aeriană s-a dovedit 
a fi primordială pentru prelungirea luptei din Crimeea. Astfel, flota 
sovietică a Mării Negre a oferit o victorie operațională prin capacitatea 
sa de a menține controlul asupra mării în absența superiorității aeriene. 
(Owen, 1997).

După răsturnarea frontului pe uscat în primăvara anului 1943, 
principalele acțiuni ale navelor Flotei sovietice de la Marea Neagră 
au fost acțiunile de debarcare, printre care amintim operațiile de 
debarcare de la Kerci-Feodosia și Odesa, acțiuni care au lovit liniile de 
comunicații și convoaiele care transportau trupe în urma retragerii din 
Crimeea (Operațiunea 60.000).(militera.lib.ru).

Se poate concluziona că perioada celui de-Al Doilea Război Mondial 
a fost perioada de cea mai mare glorie a Rusiei până atunci. Rusia și-a 
însușit lecțiile învățate despre necesitatea flotelor maritime și fluviale 
și a realizat, astfel, premisa dezvoltării în continuare a acestei puteri 
strategice care este puterea maritimă, chiar și la nivel global.

PERIOADA RĂZBOIULUI RECE
În anii de după cel de-Al Doilea Război Mondial s-au dezvoltat 

programe de reconstrucție, iar flota Mării Negre a suferit o reorganizare 
radicală. Flota a fost completată cu nave noi, arme de nouă generație, 
echipamente militare și avioane. Accesul la tehnologia, documentația 
și oamenii de știință germani a permis ambelor blocuri, Uniunea 
Sovietică și Occident, să avanseze în dezvoltarea tehnologică în 
domeniul naval. Odată cu apariția armelor nucleare cu rază lungă de 
acțiune, a fost redusă dramatic valoarea strategică a oricărei activități 
navale din Marea Neagră.

Nu putem vorbi despre flota sovietică fără a aminti de amiralul 
Gorșkov, artizanul puterii maritime cu ambiții globale al Uniunii 
Sovietice. S.G. Gorshkov a convins cercurile politice sovietice să 
construiască o forță navală puternică, aptă să facă față provocărilor 
vremii. Printre altele, el a implicat adaptarea armelor nucleare astfel 
încât acestea să poată fi lansate de pe submarine și avioane, precum 
și dezvoltarea de submarine nucleare și elicoptere la bordul navelor.

Pentru a proiecta puterea militară sovietică, Gorșkov a preluat 
doctrinele lui Petru I, a înțeles că Uniunea Sovietică trebuie să aibă 
o ieșire permanentă în Oceanul Planetar și a decis să organizeze un 
grup permanent în Marea Mediterană, astfel încât a fost creat al 5-lea 
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Grup Operațional al Marinei Sovietice. De asemenea, pe baza unui 
acord bilateral sovietico-sirian, în portul Tartus a fost înființată Secția 
de sprijin logistic 720. Pentru marina sovietică, acest port va deveni un 
avanpost important, care oferă acces la „ape calde”.

După înființarea bazei navale americane la Rota, în 1965, flota 
sovietică a trebuit să reacționeze pentru a menține echilibrul dorit în 
Marea Mediterană. Până în mai 1965, prezența navală a sovieticilor în 
această zonă era asigurată de nave din componența Flotei Nordice și a 
Flotei Baltice. După această dată, în Marea Mediterană a fost detașat 
un grup de nave din Flota Mării Negre. (Monakov, 2008, p. 535). 
Grupul 5 Operațional al Marinei Sovietice a fost înființat, în iunie 1967, 
cu sarcina principală de „descurajare a oricărui acţiuni neprietenoase 
împotriva URSS și a aliaţilor săi” (Zabloțkyi, 2008, p. 85).

În timpul Războiului de șase zile dintre Israel și țările arabe, au 
existat zvonuri că la bordul navei „Slava” se aflau arme nucleare. 
Unii specialiști susțin că înființarea unui grup naval sovietic în Marea 
Mediterană s-a datorat și acestui conflict. În 1973, în timpul războiului 
de Yom Kippur, gruparea navală sovietică era formată din 50 de nave, 
inclusiv 11 submarine și diverse nave aparținând Flotei Mării Negre. 
În timpul conflictului, au existat multe detașamente de nave din 
Sevastopol până în estul Mediteranei. Pe 16 octombrie, avioanele 
israeliene au bombardat portul Lattakia. Două nave dragoare sovietice 
ale Flotei Mării Negre, „Rulevoy” și „MTȘ-219”, au deschis focul 
și au doborât un avion. În aceeași zi, în portul Port Said, unde erau  
8 ambarcațiuni de debarcare și un distrugător, un avion israelian 
a fost doborât în urma unui atac asupra acestui grup naval sovietic.  
Ca urmare a acestor incidente, sovieticii plănuiau să execute o debarcare 
a pușcașilor marini în partea de vest a Canalului Suez, plan care nu a 
fost pus în aplicare, deoarece, la 17 octombrie, trupele israeliene au 
traversat canalul. (Șirokorad, 2007, p. 491).

În anii ‘60 și ‘80, flota Mării Negre a fost dezvoltată foarte mult, 
incluzând în organigrama sa nave și avioane noi (la începutul anilor 
‘70 – bombardierul supersonic Tu-22M, iar la mijlocul anilor ‘80 a 
fost înființat un regiment de aviație de atac, cu bombardierul Su-17), 
pușcașii marini au fost reorganizați și modernizați, iar sistemele de 
rachete antiaeriene S-300 au fost dislocate pentru apărarea aeriană a 
bazei de la Sevastopol.
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Începând cu 1 ianuarie 1986, Flota Mării Negre a fost formată din 
303 nave de luptă și submarine, inclusiv două submarine de rachete 
și 40 de submarine diesel, 25 de transportoare de artilerie și rachete, 
66 de nave antisubmarin, 38 dragoare de mine, 19 nave speciale,  
36 nave de debarcare și 78 de nave de război mici. Forțele aeriene ale 
flotei erau formate din 330 de aeronave, dintre care trei regimente de 
avioane echipate cu rachete navale (76 de avioane), trei regimente de 
aviație antisubmarină (21 de avioane și 107 elicoptere), un regiment 
de aviație de recunoaștere (32 de avioane), un regiment de transport, 
regiment de aviație (20 de avioane) și 20 de avioane speciale. (Ib.,  
pp. 499-500).

CAPABILITĂȚILE RUSIEI DE LA MAREA NEAGRĂ  
ÎN EPOCA MODERNĂ
O lovitură gravă pentru flota Mării Negre a fost prăbușirea URSS 

și perioada ulterioară de instabilitate politică și economică. Problema 
politico-militară a Flotei Mării Negre a fost strâns legată de teritoriul 
bazei sale principale – orașul Sevastopol – și de situația etnopolitică 
potențial conflictuală din Crimeea, unde majoritatea populației a 
preferat reunificarea cu Rusia. Această împrejurare a determinat 
complexitatea deosebită a situației și căutarea căilor politice de 
rezolvare a acesteia. La acea vreme, Ucraina, care și-a câștigat 
independența la 16 iulie 1990, a găsit pe teritoriul său cel mai mare 
grup strategic din fosta armată sovietică cu statut nedeterminat.  
A urmat o perioadă tensionată, cu multe întâlniri bilaterale, care au 
vizat în primul rând emiterea unui acord de împărțire a flotei.

Aceste întâlniri s-au încheiat la 28 mai 1997, când au fost semnate, 
la Kiev, trei acorduri privind flota Mării Negre: acordul dintre Federația 
Rusă și Ucraina privind parametrii de împărțire a flotei Mării Negre 
(care stabilește numărul de militari în unitățile de la Marea Neagră, 
convenit la 25.000), Acordul dintre Federația Rusă și Ucraina privind 
statutul și condițiile de staționare a Flotei Mării Negre pe teritoriul 
Ucrainei și Acordul dintre Guvernul Federației Ruse și Guvernul  
Ucrainei privind înțelegerile reciproce legate de dispunerea Flotei 
Mării Negre și dislocarea pe teritoriul Ucrainei. Aceste acorduri au fost 
ratificate de Rada Supremă la 14 ianuarie 1998, de Duma de Stat la  
25 decembrie 1998 și au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1999.

La 28 mai 
1997 au fost 

semnate, la Kiev, 
trei acorduri 
privind flota 

Mării Negre: 
acordul dintre 

Federaţia Rusă și 
Ucraina privind 

parametrii 
de împărţire 
a flotei Mării 

Negre, Acordul 
dintre Federaţia 
Rusă și Ucraina 
privind statutul 

și condiţiile 
de staţionare 
a Flotei Mării 

Negre pe 
teritoriul 

Ucrainei și 
Acordul dintre 

Guvernul 
Federaţiei Ruse 

și Guvernul 
Ucrainei privind 

înţelegerile 
reciproce legate 

de dispunerea 
Flotei Mării 

Negre și 
dislocarea 

pe teritoriul 
Ucrainei.



Numărul 3/2022 180

Lucian Valeriu SCIPANOV • Florin NISTOR

Din totalul de 655 de nave, 338 (nave militare, nave auxiliare și 
nave comerciale) au fost atribuite Rusiei. De asemenea, în componența 
flotei ruse au intrat mai mult de 106 aeronave, din care doar 22 de 
avioane de luptă, iar Rusia nu a putut menține pe teritoriul Crimeei 
mai mult de 25.000 de soldați, 132 de mașini de luptă și 24 de piese 
de artilerie calibru mai mic de 100 mm. Sevastopolul a rămas baza 
principală a flotei ruse, cu trei golfuri proprii și unul în uz comun cu 
flota ucraineană3.

Rolul Flotei Mării Negre a fost de a oferi un mijloc de exprimare 
a intereselor în Marea Neagră și în zona adiacentă, cunoscută 
acum sub numele de Zona Extinsă a Mării Negre. Influența Rusiei în 
această zonă a fost foarte mare, iar direcția principală a politicii sale 
a fost controlul strâmtorilor Bosfor și Dardanele, care oferă avantaje 
strategice excepționale. De asemenea, pentru proiectarea forței în 
Marea Mediterană, Flota Mării Negre a fost un instrument des folosit.  
Rolul acestei flote, înființată de împărăteasa Ecaterina a II-a, a fost 
definit ca modalitate de exprimare a dorințelor hegemonice ale Rusiei 
în Marea Neagră.

Toată această perioadă de nesiguranță a fost consecința, în 
principal, a dorinței Rusiei de a recâștiga controlul asupra regiunii.  
În urma anexării Crimeei de către Rusia, mediul politic și de securitate 
din Marea Neagră s-a schimbat rapid și a marcat transformarea poziției 
politice și de securitate a Rusiei în Marea Neagră. Relațiile dintre 
comunitatea euroatlantică și Rusia s-au deteriorat, mai ales când UE și 
SUA au impus sancțiuni pentru acțiunile Rusiei. Cooperarea regională 
în Marea Neagră a fost obstrucționată și unele activități au fost practic 
desființate, de exemplu, programul de cooperare BLACKSEAFOR.

Schimbarea de atitudine a Rusiei a avut loc pe fondul evoluției 
politicilor militare și de securitate din regiunea Mării Negre. Potrivit 
comunicatelor Kremlinului, politica Rusiei de modernizare a forțelor 
armate a fost lansată în mare măsură ca răspuns la evoluțiile locale 
anterioare din regiune. Cu toate acestea, eforturile Rusiei de a-și 
consolida forța militară în regiunea Mării Negre au avut ca scop 
consolidarea forței sale pentru a contracara influența NATO, în special 
printr-o creștere substanțială a forțelor militare din Crimeea, o întărire 

3 Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела 
Черноморского флота/, http://xn----7sbb5ahj4aiadq2m.xn--p1ai/others/srf0.shtml, accesat 
la 19 iulie 2022.

Rolul Flotei Mării 
Negre a fost de 
a oferi un mijloc 
de exprimare 
a intereselor 
în Marea 
Neagră și în 
zona adiacentă, 
cunoscută acum 
sub numele de 
Zona Extinsă 
a Mării Negre. 
Influenţa Rusiei 
în această zonă 
a fost foarte 
mare, iar direcţia 
principală a 
politicii sale a 
fost controlul 
strâmtorilor 
Bosfor și 
Dardanele, care 
oferă avantaje 
strategice 
excepţionale.



181

GÂNDIREA  
MILITARĂ 

ROMÂNEASCĂ

EVOLUȚII ÎN AFACERILE MILITARE

Flota Mării Negre nu este o creație peste noapte
– o scurtă istorie a Marinei ruse din Marea Neagră –

a Flotei Mării Negre, o întărire a prezenței sale militare în Caucazul 
de Sud, consolidarea alianței militare cu Armenia și îmbunătățirea 
relațiilor politice cu Turcia.

Marea Neagră este, de asemenea, baza principală pentru proiecția 
puterii ruse dincolo de această regiune. Drept urmare, Districtul Militar 
de Sud, cu sediul în Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei, a devenit punctul 
focal al puterii militare a Rusiei pentru cele trei zone de securitate din 
ce în ce mai interconectate: Marea Neagră, Caucazul de Sud și Orientul 
Mijlociu. Crimeea a devenit un element central al forței militare a 
Rusiei în regiunea Mării Negre, este pivotul strategic al Rusiei pentru 
contracararea NATO în zonă și are un rol important în proiectarea forței 
în Orientul Mijlociu și nu numai.

Rusia se află, în prezent, în plin proces de control al coastei de nord a 
Mării Negre în urma anexării Crimeei, instigând și susținând insurgența 
pro-rusă din regiunea Donbas. Controlul Crimeei permite Rusiei să 
transforme strâmtoarea Kerci în apele sale teritoriale și Marea Azov, 
de facto, sub controlul său. De asemenea, extinde granița maritimă și 
zona economică a Rusiei cu zăcăminte de gaze naturale și petrol.

Autoritățile ruse au considerat că flota Mării Negre ar trebui 
modernizată și extinsă, iar pentru aceasta, a fost inclusă în programul 
de modernizare navală, parte a Programului de Armament de Stat 
(GPV/ГПВ-2020) pentru perioada 2011-2020, și a continuat cu un nou 
program, semnat la 26 februarie 2018, pentru perioada 2018-2027  
(GPV/ГПВ-2027) (iz.ru). Astfel, Rusia își propune să dezvolte o flotă 
dublă la Marea Neagră: una adaptată pentru apărarea de coastă 
(brownwater) și o flotă de larg (bluewater) pentru proiecția puterii în 
Marea Mediterană și Oceanul Planetar. Pe site-ul oficial al Ministerului 
Apărării al Federației Ruse putem găsi următoarele misiuni: „Principalele 
sarcini ale Flotei Mării Negre sunt:

 • protejarea zonei economice și a regiunilor de producţie, 
suprimarea activităţilor de producţie ilegale;

 • să asigure siguranţa navigaţiei;
 • să îndeplinească actele de politică externă ale Guvernului 

în regiuni importante, din punct de vedere economic, ale 
Oceanului Planetar (vizite, vizite de afaceri pe nave, exerciţii 
comune, misiuni de menţinere a păcii etc.)”. (eng.mil.ru/en/
structure).
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CÂTEVA LECȚII IMPORTANTE ÎNVĂȚATE
La prima vedere, Rusia a stăpânit în mod corespunzător lecțiile 

învățate despre războiul naval în mările semi-închise, observând 
capabilitățile dezvoltate în acest sistem numit A2AD (Anti-Access 
Area Denial). Luând ca referință o carte consistentă și valoroasă a 
profesorului Milan Vego4 de la Naval War College și aducând în atenție 
unele dintre cele mai valoroase lecții învățate în mările semi-închise din 
carte, voi prezenta câteva aspecte relevante ale rezistenței strategiei 
navale, adaptate pentru Marea Neagră.

Una dintre sarcinile principale ale strategiei navale în timp de pace 
este de a obține spațiu suficient pentru acțiunile propriilor forțe navale 
și aeronavale în timp de război, astfel încât dimensiunea, configurația și 
poziția strategică a coastei într-o mare semi-închisă contează, deoarece 
asigură rapiditate, desfășurare și redistribuire; este invariabil un lucru 
rău să te bazezi pe utilizarea unei singure baze majore în timp de război 
(Federația Rusă ar fi rămas doar cu Novorossiysk, fără Crimeea), prin 
urmare, anexarea cu forța a peninsulei Crimeea nu ar trebui să fie o 
surpriză pentru momentul în care Federația Rusă nu a mai putut să o 
controleze prin acorduri bilaterale pașnice cu Ucraina.

„O parte majoră sau chiar o întreagă formaţie de nave poate fi 
distrusă printr-o lovitură de rachete în masă”. (Vego, 1999, 2003, 
p. 12). În acest sens, Rusia și-a bazat sistemul de rachete de coastă 
Bastion în Crimeea și a echipat navele cu o serie de rachete moderne 
culminând cu Kalibr, în caz contrar, tactica navală rusă se bazează pe 
lansarea de rachete în salvă.

„Puterea aeriană a forţelor aeriene cu baza la sol este unul dintre 
cele mai eficiente mijloace de a efectua atacuri împotriva inamicului…” 
(Ib., p. 12), astfel profesorul Vego a prevăzut necesitatea dezvoltării 
unui regiment de aviație dedicat luptei numai împotriva navelor.

Utilizarea pe scară largă a războiului electronic poate face dificilă 
– dacă nu imposibilă – folosirea eficientă a senzorilor și a armelor 
ghidate, astfel că Federația Rusă a dezvoltat capabilități moderne de 
bruiaj atât pe mare, cât și pe platformele navale și aeriene.

În considerarea și analizarea mediului fizic, trebuie să se acorde o 
mai mare atenție mai degrabă nivelului operativ decât nivelului tactic, 

4 Vego, M. (1999, 2003). Naval Strategy and Operations in narrow Seas. Newport. Rhode Island: 
U.S. Naval War College.
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pentru a folosi cu succes forțele în îndeplinirea obiectivelor operative 
sau strategice, aceasta deoarece așa-numitul sistem A2AD este o 
capabilitate de nivel întrunit, cu obiective operative și geostrategice.

Acțiunile de luptă se desfășoară cu intensitate, simultan pe toată 
suprafața Mării Negre. Deci, loviturile aero-navale sunt decisive.  
Din acest motiv, puterea aeriană este mai importantă decât puterea 
navală. Puterea aeriană poate decide războiul pe mare. Acțiunile navale 
pot avea însă un rol decisiv în evoluția frontului pentru recăpătarea 
controlului asupra mării. Condiția principală este superioritatea 
aeriană în zona de operații maritime.

Datorită autonomiei platformelor moderne, acțiunile militare se 
pot extinde în mările adiacente, precum Mediterana, Azov sau Baltică. 
Totuși, acțiunile au loc sub cupola A2AD, ceea ce înseamnă că sunt 
acoperite cu sisteme de coastă. Acțiunile militare decisive se vor 
caracteriza prin folosirea predominantă a armelor de înaltă precizie, în 
special a rachetelor (Vego, 2003, p. 12).

Principalele acțiuni militare s-au desfășurat în apropierea litoralului, 
cu sprijin terestru. Manevrabilitatea navelor moderne oferă capacitatea 
de a combina manevra și puterea de foc atât de pe uscat, cât și de 
pe mare. Dacă această caracteristică a devenit un avantaj pe câmpul 
de luptă, desfășurarea forțelor de luptă litorale și manevra pot fi mai 
dificile, iar acesta este un dezavantaj. În funcție de situația și configurația 
litoralului, se poate dezvolta o direcție operațională dinspre mare 
printr-o operațiune amfibie, având toate condițiile îndeplinite, inclusiv 
superioritatea tehnologică.

În Marea Neagră, după fiecare atac aerian, refacerea forțelor 
poate fi cea mai dificilă, deoarece timpul disponibil între două atacuri 
succesive nu este suficient pentru a reorganiza dispozițiile de luptă și 
nu este suficient timp pentru reaprovizionare.

SLOC-urile (Sea Lines of Communication) pot fi interzise cu 
ușurință de către forțele navale superioare care reușesc să mențină 
Sea Control/Controlul Mării, dar, în același timp, un anumit tip de 
Sea Denial/limitarea folosirii mării poate fi executat în funcție de 
armamentul de pe litoral, oricum insuficient pentru a combate o forță 
navală superioară.
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Războiul din Ucraina, după cum remarcăm, validează aceste 
lecții și, deoarece acest articol a fost conceput înainte de începerea 
războiului, nu ne-am bazat pe nicio analiză a războiului aero-maritim și 
de la litoral în curs.

CONCLUZII
Putem deduce câteva caracteristici ale strategiei de dezvoltare 

a puterii maritime ruse, veche de secole putem spune, în special 
strategia pentru Marea Neagră și capacitatea de proiecție a puterii în 
Oceanul Planetar:

• este făcută pas cu pas, indiferent de regim, profitand în timp 
util și rapid de situația geostrategică favorabilă (de exemplu, 
slăbirea Suediei la începutul secolului al XVIII-lea, slăbirea 
Imperiului Otoman la mijlocul secolului al XVIII-lea, Convenția 
de la Montreux și dezinteresul față de Marea Neagră, la 
începutul secolului XXI);

• are perioade de hibernare și dezvoltare modestă, în funcție de 
barierele impuse geopolitic sau de problemele interne, dar nu 
dispare (războiul Crimeei, războiul ruso-japonez, revoluțiile din 
1905 și 1917); impunerea prin conferințe de pace (de exemplu, 
Paris, San Stefano);

• are o explozie impetuoasă și surprinzătoare, este rezistentă, 
este oportunistă când i se permite să se dezvolte extrem de 
rapid (de exemplu: după războiul Crimeei, după Primul Război 
Mondial, după cel de-Al Doilea Război Mondial, în timpul 
Războiului Rece, iar după anii 2000, în timpul crizei ucrainene – 
preluarea Crimeei și invazia rusă în Ucraina);

• dezvoltarea tehnologiilor și doctrinelor se face ținând cont de 
interesele naționale și mai ales de lecțiile învățate de-a lungul 
timpului.

În concluzie, Flota Mării Negre este cea mai experimentată 
pentru acțiuni militare în Marea Neagră, care este o mare semi-închisă.  
Războiul din Ucraina demonstrează deja aceste caracteristici ale 
dezvoltării marinei ruse în Marea Neagră, precum și neajunsurile 
repetate de-a lungul timpului. Hibernarea și încercarea de a crește 
impetuos puterea maritimă într-un timp scurt nu reprezintă o rețetă 
pentru succes, lipsa capabilităților moderne pentru operații amfibii, 
lipsa sistemelor moderne de apărare antiaeriană, lipsa unor tactici 
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operaționale coerente, precum și arta maritimă operativă explică 
pierderile neașteptate ale platformelor navale. Totuși, submarinele 
și fregatele moderne rămân platforme extrem de importante, care 
execută sprijin strategic, operativ și chiar la nivel tactic, alături de 
Gruparea de sprijin naval de la litoral/Naval Ground Force Support 
(NGFS). Vestea nefericită pentru ucraineni este că nu se sincronizează 
cu capabilitățile terestre care, mai nou, sunt contracarate în interiorul 
dispozitivului de apărare cu arme cu rază lungă de lovire.

În ceea ce privește celelalte țări riverane Mării Negre, acestea au 
interese diferite relativ la securitatea maritimă. În continuare, vom 
prezenta o scurtă analiză a modului de manifestare a intereselor 
regionale în rândul riveranilor.

Turcia, unul dintre actorii importanți ai securității în Marea Neagră, 
pe fondul creșterii nestăpânite a autocrației președintelui Erdogan, 
prin promovarea sa internațională ca fostă putere în ascensiune, 
redefinește și redescoperă Marea Neagră din punct de vedere al 
resursele nou descoperite. Totuși, în calitate de custode al Convenției 
de la Montreux, Turcia are un ascendent important în zona Mării Negre.

Georgia este un actor care nu influențează securitatea maritimă în 
Marea Neagră, dar se poate spune că și-a câștigat respectul vecinului 
său agresiv, Rusia, în războiul din 2008.

Bulgaria nu are niciun nivel de ambiție declarat de a impune un 
anumit tip de interes de securitate. Inclusiv, nu are o anumită poziție 
față de impunerea de către un anumit actor a unui tip de securitate 
maritimă, care ar predomina în Rusia, ținând cont de spiritul panslavic 
și de fosta prietenie istorică. Deci, orice fel de securitate maritimă 
favorizează economia bulgară.

România este preocupată de securitatea maritimă și are dificultăți 
reale în alegerea suportului principal pentru asigurarea securității sale 
maritime având în vedere poziția istorică față de Rusia. Bunele practici 
ale unei mări semi-închise, precum Marea Neagră, impun ca securitatea 
să fie negociată și menținută de statele riverane. În același timp,  
cvasi-riveranii Mării Negre, NATO și UE, au devenit actori importanți 
la nivel mondial. Așadar, România a prezentat interes pentru Turcia 
în ceea ce privește colaborarea efectivă la securitate, prin oferta de 
corvete turcești MILGEM, însă noile cerințe UE au obligat România să 
fie deschisă doar industriei navale europene. SUA au interese clare de 
a avea o prezență politico-militară activă la granițele de est ale Europei, 
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de a-și proteja interesele, în timp ce ambiția Uniunii Europene este de 
a deveni un jucător major atât la nivel regional, cât și global. Rezultatul 
este o întârziere prelungită a unei concepții naționale a României 
privind securitatea maritimă, precum și una privind achiziționarea de 
platforme maritime pentru asigurarea securității maritime. 

În esență, România va fi obligată să predea securitatea maritimă 
unei alte entități/țari/alianțe/companie pentru următorii probabil 30 
de ani.).

NATO are interese importante în Marea Neagră cu trei țări riverane 
membre. Și totuși, Alianța este mult mai activă în Marea Baltică și la 
granița de nord-est.

Pe acest fond, Flota Mării Negre prosperă, se dezvoltă, se antrenează 
și, mai important, acumulează experiență de război, întotdeauna cu un 
pas înainte. 

În acest moment, Flota Mării Negre se află exact în stadiul unei 
explozii impetuoase și surprinzătoare, neavând un obstacol real. 
Chiar și cu pierderile suferite, forțele navale ruse rămân, în general, 
inatacabile pentru Ucraina și vor crea probleme deosebite în comerțul 
la Marea Neagră. Deci, urmând istoria, ne dăm seama că Rusia a învățat 
să câștige mai mult prin război decât prin pace.
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