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Rezumat: Sancțiunile internaționale reprezintă un instrument important care asigură democrația, libertatea și 
securitatea comunității internaționale, precum și a fiecărui individ în parte. Utilizate tot mai frecvent, în ultimul timp, 
sancțiunile internaționale s-au modificat cu scopul de evita, pe cât posibil, efectele colaterale, și de a avea un impact 
mai eficient asupra statelor vinovate. În acest sens, ele urmăresc izolarea statului vinovat prin blocarea fondurilor și 
resurselor economice, restricții comerciale, restricții privind operațiuni cu produse și tehnologii cu dublă utilizare și cu 
produse militare, restricții de călătorie, restricții de transport și comunicații, sancțiuni diplomatice sau în domeniile 
tehnico-științific, cultural ori sportiv. Recent, Rusiei i-au fost impuse o serie de sancțiuni, atât de către organizații 
internaționale cât și de către state, individual, cu scopul de a o izola și de a o determina să nu mai submineze sau 
amenințe integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Aceste sancțiuni au afectat grav economia 
Rusiei, și sperăm că vor determina Rusia să pună capăt acțiunilor care au determinat impunerea acestor sancțiuni.  
 

Cuvinte cheie: sancțiuni internaționale; Rusia; UE; SUA. 
 
 

Introducere 
 

Situațiile în care diferendele internaționale nu se pot soluționa prin mijloace pașnice sunt destul de 
dese. În aceste împrejurări, există posibilitatea ca statele și organizațiile internaționale să utilizeze 
sancțiunile internaționale, care reprezintă o formă specială de răspundere, pentru comiterea de către un stat 
de acte sau fapte ilicite, împotriva altui stat sau încălcarea normelor de drept internațional. Practic, sunt un 
instrument intermediar, între negocieri și acțiune coercitivă, important pentru menținerea păcii și securității 
internaționale. Ele se adoptă cu scopul de a determina statul împotriva căruia sunt luate, să pună capăt 
acțiunilor care au determinat impunerea acestor sancțiuni. Altfel spus, sancțiunile internaționale urmăresc 
restabilirea ordinii normative internaționale, încălcată prin conduita unor state. 

Având în vedere că statele au obligația de a soluționa exclusiv pe cale pașnică diferendele dintre ele, 
precum și faptul că este interzisă recurgerea la forță [1], sancțiunile internaționale trebuie să respecte 
anumite condiții. Practic, statele nu pot aplica sancțiuni decât în cazuri cu totul speciale: 

- când diferendul nu a putut fi rezolvat pe cale pașnică; 
- este interzisă aplicarea sancțiunilor cu folosirea forței armate; 
- sancțiunile cu folosirea forței armate pot fi aplicate numai de Consiliul de Securitate, afară de cazul 

prevăzut de Articolul 51 din Carta ONU, al autoapărării individuale sau colective împotriva unui atac armat, 
când statele au ele dreptul de a recurge la forța armată, în condițiile specificate în articolul menționat. 

Astfel, se urmărește ca sancțiunile internaționale să fie proporționale cu scopul urmărit și ținând cont 
de nevoile de bază ale celor sancționați. 

 
I. Sistemul de Sancțiuni Internaționale 
 
Sancțiunile internaționale pot fi definite ca fiind „restricții și obligații în legătură cu guvernele unor 

state, cu entități nestatale sau persoane fizice ori juridice, adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, de 
Uniunea Europeană, de alte organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale statelor, în scopul 
menținerii păcii și securității internaționale, prevenirii și combaterii terorismului, asigurării respectării 
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drepturilor și libertăților fundamentale, dezvoltării și consolidării democrației și statului de drept și 
îndeplinirii altor scopuri, în conformitate cu obiectivele comunității internaționale și cu dreptul internațional 
[2]. 

Aceste sancțiuni au un mod unitar de concepere, elaborare și aplicare, ceea ce ne demonstrează 
existența unui sitem de sancțiuni internaționale. Acest sistem, are în componența sa sancțiuni internaționale 
de mai multe tipuri, împărțite în mai multe categorii, după diferite criterii. După natura lor, sancțiunile de 
drept internațional sunt: sancțiuni fără folosirea forței armate și sancțiuni cu folosirea forței armate. Prima  
categorie de sancțiuni este prevăzută în Articolul 41 din Carta ONU, și „pot să cuprindă întreruperea totală 
sau parțială a relațiilor economice și a comunicațiilor feroviare, maritime, aeriene, poștale, telegrafice, prin 
radio și a altor mijloace de comunicație, precum și ruperea relațiilor diplomatice”. Aceste sancțiuni fără 
folosirea forței armate, trebuie să fie utilizate în mod excepțional, și numai după epuizarea căilor pașnice de 
soluționare a diferendelor [3]. A doua categorie este prevăzută în Articolul 42 din Carta ONU, care permite 
utilizarea forței „în cazul în care Consiliul de Securitate va socoti că măsurile prevăzute la Articolul 41 nu ar 
fi adecvate ori s-au dovedit a nu fi adecvate. Această acțiune poate cuprinde demonstrații, măsuri de blocadă 
și alte operațiuni executate de forțe aeriene, maritime sau terestre ale membrilor Națiunilor Unite”. 

 
I.1. Sancțiunile Internaționale fără Folosirea Forței Armate 
 
Această categorie se compune din: sancțiuni cu caracter de retorsiune și represalii. 
Retorsiunea constă în măsurile luate de către un stat, în vederea constrângerii altui stat să pună 

capăt actelor sale neprietenești, contrare uzanțelor internaționale [4]. Prin urmare, actele inamicale la care se 
răspunde nu sunt încălcări ale dreptului internațional public, ci doar ale curtoaziei internaționale, precum 
unele acte legislative, judecătorești sau administrative, care afectează bunele relații dintre state sau cetățenii 
acestora [5]. Retorsiunea poate consta în acte neamicale, dar nu ilicite, cum ar fi: reducerea importurilor de 
la statul care a comis acte neprietenești, sporirea taxelor vamale, nerecunoașterea actelor sale, neacordarea 
unui ajutor de natură financiară, expulzarea resortisanților acelui stat, interzicerea accesului în porturi a 
cetățenilor și navelor aceluiași stat, ca și recurgerea la diferite măsuri prohibitive privind comerțul 
internațional [6]. 

Represaliile sunt acte de constrângere adoptate de un stat, prin derogare de la normele dreptului 
internațional, împotriva altui stat, în scopul de a-l constrânge să reintre în legalitate și să-i repare prejudiciul 
cauzat [7]. Ele pot avea caracter politic, juridic și economic, și nu pot avea un caracter militar, întrucât ar 
încălca prevederile menționate în Articolul 2, alineat 4 din Carta ONU, care prevede că „Toți membrii ONU 
se vor abține, în relațiile lor internaționale, de a recurge la amenințarea cu forța sau la folosirea ei, fie 
împotriva integrității teritoriale ori independenței politice a vreunui stat, în orice alt mod incompatibil cu 
scopurile Națiunilor Unite”. Represaliile pot fi luate numai dacă sunt întrunite următoarele condiții: 

- să existe un delict internațional săvârșit de un stat împotriva altuia; 
- s-a solicitat anterior repararea daunei, dar fără rezultate; 
- represaliile să fie îndreptate numai împotriva statului care a săvârșit actul ilicit; 
- represaliile să fie proporționale cu actele împotriva cărora sunt îndreptate; 
- represaliile să fie utilizate fără folosirea forței armate sau a amenințării cu forța. Chiar și în timp de 

război sunt interzise represaliile cu folosirea forței armate; 
Printre măsurile tipice de represalii se numără: expulzarea cetățenilor statului vinovat sau 

sechestrarea bunurilor acestora, suspendarea tratatelor, întreruperea comunicațiilor, etc., iar ca forme 
speciale de represalii menționăm: embargoul, boicotul, blocada maritimă pașnică și ruperea relațiilor 
diplomatice. O parte a acestor măsuri pot fi luate individual de către state, dar și în colectiv pe baza 
deciziilor Consiliului de Securitate. 

Embargoul reprezintă o formă particulară a represaliilor, și constă în acțiunea cu caracter preventiv 
prin care unui stat care încalcă grav dreptul internațional, i se interzic importurile și exporturile, intrarea sau 
ieșirea navelor comerciale din porturile, aeroporturile sau din marea sa teritorială, ori chiar reținerea 
bunurilor acestuia, până la încetarea acțiunilor ilegale și repararea prejudiciilor [8]. Această sancțiune poate 
fi dispusă și asupra altor bunuri ale statului considerat vinovat ori ale cetățenilor acestuia, fiind considerată 
ca o măsură care se ia asupra proprietății. Precizăm că nu sunt supuse embargoului bunurile necesare 
supraviețuirii populației, ajutoarele umanitare, precum și medicamentele. 

Boicotul este o formă particulară a represaliilor, și constă în acțiuni de constrângere a unui stat care 
încalcă grav dreptul internațional, mai ales când pune în pericol pacea și securitatea internațională. Aceste 
acțiuni pot consta în întreruperea relațiilor comerciale între state, ca și întreruperea comunicațiilor feroviare, 
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maritime, poștale, telegrafice, prin radio sau alte asemenea mijloace, pentru a pune capăt unei încălcări a 
normelor de drept internațional. Această sancțiune se aplică, în general, de către Consiliul de Securitate sau 
Adunarea Generală a ONU, prin rezoluție, împotriva statelor care comit acte de amenințare a păcii, de 
violare a ei, ori de agresiune. Statele pot să recurgă, individual, la boicot numai ca mijloc de represalii. 

Ruperea relațiilor diplomatice este o formă particulară a represaliilor, ce reprezintă un act unilateral 
al statului, prin care decide rechemarea misiunii sale diplomatice și cere celuilalt stat să-și recheme misiunea 
sa diplomatică, reprezentarea reciprocă a acestor state putând fi realizată în continuare prin intermediul unui 
terț, stat sau organizație internațională [10]. Această sancțiune este prevăzută și de Carta ONU, ca măsură de 
constrângere împotriva unui stat care amenință sau încalcă pacea, săvârșind acte de agresiune. 

 
I.2. Sancțiuni Internaționale care implică Folosirea Forței Armate 
 
Carta ONU admite două excepții de la principiul interzicerii recursului la forță: Articolul 51 

recunoaște statelor membre „dreptul inerent la autoapărare individuală sau colectivă”, iar în Capitolul VII se 
acordă Consiliului de Securitate prerogativa de a autoriza, în anumite condiții, recursul la forță pentru 
menținerea păcii și securității internaționale. Astfel, în cazul în care Consiliul de Securitate va socoti că 
sancțiunile fără folosirea forței armate nu sunt adecvate, ori că s-au dovedit a nu fi adecvate, poate 
întreprinde, cu forțe aeriene, navale sau terestre, orice acțiune pe care o consideră necesară pentru 
menținerea păcii sau securității internaționale. 

Printre aceste sancțiuni se numără demonstrații de forță, măsuri de blocadă și alte operațiuni 
executate cu forțe aeriene, maritime sau terestre ale membrilor ONU. 

Demonstrațiile de forță reprezintă manifestări de forță care nu au ajuns la acte de violență, destinate 
să facă presiune asupra unui stat. Demonstrațiile de forță sunt considerate acte de amenințare la adresa unui 
stat și constau în desfășurarea de efective militare, mișcări de trupe, dislocarea și staționarea în zonă a unor 
forțe militare terestre, aeriene și/sau navale ori alte asemenea manifestări, ale unui sau mai multor state, 
pentru a impune o anumită conduită considerată ca legală sau pentru înlăturarea unor măsuri luate anterior 
prin care au fos lezate interesele altui stat. 

Această sancțiune poate fi luată, în mod legal, numai de către Consiliul de Securitate, în 
conformitate cu Articolul 42 și în condițiile Capitolului VII din Carta ONU [11]. 

Blocada este o sancțiune care urmărește să pună presiune asupra unui stat interzicându-i, la nevoie 
prin folosirea forței, orice comunicare și orice schimb economic cu exteriorul, blocându-i toate mijloacele 
aeriene sau maritime, care părăsesc sau au ca destinație unul din porturile sau țărmurile acestuia. Această 
sancțiune poate fi luată, în mod legal, numai de către Consiliul de Securitate, în conformitate cu Articolul 42 
și în condițiile Capitolului VII din Carta ONU. Consiliul de Securitate poate recurge la instituirea unei 
blocade colective, folosind forțele navale ale statelor membre, în cadrul acțiunilor menite să asigure 
menținerea sau restabilirea păcii [12]. 

 
II. Sancțiuni Internaționale aplicate Rusiei în legătură cu evenimentele din Crimeea și Estul 

Ucrainei 
 
Sancțiunile internaționale, în legătură cu evenimentele din Crimeea și estul Ucrainei, constau în 

măsuri politice și economice restrictive aplicate Rusiei și unei serii de persoane și organizații rusești și 
ucrainene care, după părerea organizațiilor internaționale și a unor state, au fost implicate în destabilizarea 
situației din Ucraina. 

Inițiatorul aplicării de sancțiuni pentru izolarea internațională a Rusiei a fost guvernul SUA, la care 
s-a alăturat, UE, G7, alte organizații internaționale și, individual, alte câteva state. 

Aceste sancțiuni au fost aplicate începând cu luna martie 2014, atunci când, în ciuda avertismentelor, 
Rusia a recunoscut rezultatele referendumului din Crimeea și a susținut declarația unilaterală de 
independență a Republicii Crimeea [13], acceptând aderarea Crimeei ca parte a Rusiei. 

Ulterior sancțiunile aplicate Rusiei au fost extinse și înăsprite din cauza deteriorării situației în estul 
Ucrainei. Cei care au aplicat aceste sancțiuni au acuzat Rusia de acțiuni menite să afecteze integritatea 
teritorială, precum și suveranitatea Ucrainei. 

Următoarea rundă de sancțiuni a fost asociată cu accidentul Boeing 777 în regiunea Donețk, din data 
de 17 iulie 2014, cauzat, în opinia liderilor unui număr de state, de insurgenții susținuți de Rusia. 

 
II.1. Sancțiuni aplicate Rusiei de către Organizațiile Internaționale 
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Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD): 
- la data de 12 martie 2014, prin decizia Consiliului OECD a suspendat procesul de admitere a Rusiei 

ca stat membru în organizație și a anunțat întărirea cooperării cu Ucraina.  
Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO): 
- pe 6 martie 2014 a suspendat întânirile militare și civile cu Rusia, refuzând și planificarea 

misiunilor militare comune; 
- pe 17 martie a suspendat cooperarea practică cu Rusia și a exclus-o din procesul de lichidare a 

armelor chimice siriene; 
- pe 1 aprilie a suspendat toate formele de cooperare cu Rusia, exceptând discuțiile la nivel de 

ambasador și cele de grad mai înalt; 
- pe 5 aprilie Adunarea Parlamentară a NATO și-a încetat colaborarea cu Adunarea Federală a 

Rusiei; 
- pe 7 aprilie a închis accesul la sediul său tuturor membrilor misiunii rusești de pe lângă NATO, cu 

excepția ambasadorului, adjunctului acestuia și a doi asistenți; 
- pe 30 mai a retras calitatea de membru asociat al parlamentului rus în Adunarea Parlamentară a 

NATO; 
- pe 7 august, secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, în timpul vizitei sale la Kiev, a 

declarat că NATO a încetat orice fel de cooperare cu Federația Rusă. 
Uniunea Europeană (UE): 
- pe 17 martie 2014, printr-o decizie a Consiliului European, UE a introdus sancțiuni împotriva a 21 

de politicieni și funcționari ruși și din Crimeea, în special: interzicerea de a intra pe teritoriul Uniunii 
Europene sau de trecere, precum și înghețarea „tuturor fondurilor și resurselor economice care aparțin, sunt 
deținute sau controlate de aceste persoane”; 

- pe 20 martie a anulat summitul UE-Rusia, programat pentru luna iunie a aceluiași an; 
- pe 21 martie „din cauza agravării situației” a inclus pe lista de sancțiuni alți 12 funcționari de  stat 

și lideri militari din Rusia și Crimeea, precum și pe directorul general al agenției internaționale de presă 
„Russia Today” –  Dmitri Kiselev; 

- pe 25 martie a interzis tuturor ambasadelor sale din Rusia să acorde orice tip de viză cetățenilor din 
Crimeea; 

- pe 17 aprilie Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu caracter consultativ, în care a cerut să 
se renunțe la construcția gazoductului „SouthStream”; 

- pe 28 aprilie a decis să extindă lista de sancțiuni, cu încă 15 persoane; 
- pe 12 mai a mai extins lista de sancțiuni cu alte 13 persoane și a aplicat sancțiuni împotriva 

companiilor „Chernomorneftegaz” și „Feodosia”. De asemenea, a anunțat sancțiuni împotriva companiilor 
din Crimeea confiscate Ucrainei și a invitat toate statele membre ale ONU să adopte măsuri economice, 
comerciale și financiare împotriva Rusiei, ca urmare a acțiunilor din Crimeea și Sevastopol; 

- pe 14 mai a refuzat să participe la conferința „Dialogul privind Energia Rusia–UE: aspecte cu 
privire la gaz” care a avut loc la Bruxelles; 

- pe 11 iulie a extins lista de sancțiuni cu alte 11 persoane; 
- pe 18 iulie Banca Europeană de Investiții (BEI), la recomandarea Consiliului European, a oprit 

finanțarea noilor proiecte în Rusia; 
- pe 26 iulie a extins lista de sancțiuni cu alte 15 persoane și 18 organizații. 9 dintre aceste organizații 

(„Republica Populară Luhansk”, „Republica Populară Donețk”, „Statul Federal Novorussia”, „Uniunea 
Internațională a Organizațiilor Publice „Marea Armată de pe Don”, organizația radicală paramilitară „Sobol”, 
„Garda Luhansk”, „Armata Sud-Est”, „Armata populară de voluntari din Donbass”, batalionul „Vostok”) 
fiind acuzate de fapte care au adus atingere suveranității, integrității teritoriale și independenței Ucrainei. 
Celelalte 9 fiind companii din Crimee, care și-au schimbat proprietatea după declarația unilaterală de 
independență a Crimeei; 

- pe 30 iulie a impus sancțiuni împotriva altor 8 persoane, precum și împotriva „Băncii Naționale 
Comerciale din Rusia”, Concernului „Almaz-Antey” și companiei aeriane „Dobrolet”. De asemenea, a impus 
sancțiuni comerciale și de investiții împotriva Crimeei și Sevastopolului. Astfel, au fost aplicate interdicții 
privind investițiile în sectoarele de infrastructură, transport, telecomunicații și energie, precum și de petrol, 
gaze și alte resurse minerale. A fost interzisă livrarea de echipament pentru aceste sectoare, precum și 
furnizarea de servicii financiare și asigurări. A fost interzisă achiziționarea a mai mult de 250 de SKU-uri 
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(stock-keeping unit), inclusiv minerale utile și hidrocarburi, iar instituțiilor financiare europene le-a fost 
interzis să dea credite sau să achiziționeze părți din proietele afectate de sancțiunile sectoriale; 

- pe 31 iulie a impus sancțiuni împotriva mai multor bănci, cum ar fi: „Sberbank”, „VTB Bank”, 
„Gazprombank”, „Vnesheconombank (VEB)” și „Banca Agricolă Rusă”. De asemenea, a introdus un 
embargo privind importul și exportul de arme și altele asemenea în Rusia, precum  și o interdicție la exportul 
de produse și tehnologii cu dublă utilizare, sancțiune care nu a afectat exporturile de produse și tehnologii cu 
dublă utilizare, inclusiv pentru sectorul aeronautic și pentru industria spațială, destinate utilizărilor nemilitare 
sau utilizatorilor finali nemilitari. A impus exportatorilor obținerea unei autorizații prealabile din partea 
autorităților competente din statele membre privind exportul anumitor tipuri de echipamente energetice (de 
putere) și tehnologie în Rusia, și a impus o interdicție privind transferurile de echipamente high-tech în Rusia 
pentru exploatarea petrolului și a gazelor de șist; 

- pe 12 septembrie a introdus o nouă serie de sancțiuni: a interzis refinanțarea datoriei a trei companii 
energetice din Rusia – „Rosneft”, „Transneft”, „Gazprom Neft”; a înăsprit restricțiile privind serviciile de 
creditare și de investiții pentru „Sberbank”, „VTB Bank”, „Gazprombank”, „Vnesheconombank (VEB)” și 
„Banca Agricolă Rusă”, interzicând acordarea de credite acestor bănci pe o perioadă mai mare de 30 de zile, 
precum și achiziționarea și vânzarea de noi obligațiuni, acțiuni și instrumente financiare similare cu o 
scadență mai mare de 30 de zile. A interzis refinanțarea datoriilor pentru cele trei mari concerne de apărare – 
„Uralvagonzavod”, „Oboronprom”, „United Aircraft Corporation”. A inclus în lista de sancțiuni 9 concerne 
de apărare rusești – Concernul „Sirius”, „Stankoinstrument”, „Himkompozit”, Concernul „Kalașnikov”, 
fabrica de arme de la Tula, „Rostec”,  Holdingul „Complexe de precizie”, Concernul „Almaz-Antey” și 
Holdingul „Basalt”, precum și alte 24 de persoane; 

- pe 29 noiembrie a introdus pe lista  de sancțiuni încă 30 de persoane precum și organizațiile: 
„Republica Donețk”, „Lumea Luhansk", „Free Donbass”, „Uniunea Poporului” și „Uniunea Economică 
Luhansk”; 

- pe 4 decembrie a clarificat modul de redactare a sancțiunilor referitoare la producția de petrol, 
îndreptate împotriva Rusiei. Potrivit acestei clarificări restricțiile enumerate se aplică nu numai cu privire 
echipamentul de pe teritoriului rusesc, dar și pentru zona sa economică exclusivă precum și platforma 
continentală; 

- pe 20 decembrie UE a interzis investiții în Crimeea și Sevastopol: companiile europene și cele care 
au sediul în Uniunea Europeană le-a fost interzis să achiziționeze bunuri imobiliare și întreprinderi în 
Crimeea, companii financiare din Crimeea, furnizarea de servicii turistice în Crimeea (exceptând intrarea 
navelor turistice în porturile din Crimeea în situații de urgență). 

De asemenea, a impus o interdicție privind furnizarea în Crimeea aproximativ a 200 de SKU-uri, în 
mod special, tehnologie cu privire la sectoarele energetice, de transport, telecomunicații, precum și 
explorarea și producția de gaze, petrol și resurse minerale, precum și metale prețioase – aur, argint și platină, 
și produse semi-finite din acestea. 

În plus, a interzis acordarea de asistență tehnică și servicii de construcții și inginerești cu privire la 
infrastructura Crimeei. 

Consiliul Europei: 
- pe 25 mai a anulat toate activitățile planificate în Rusia; 
- pe 10 aprilie a privat delegația rusă de dreptul la vot și a interzis membrilor delegației rusești să 

ocupe poziții de conducere în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în plus a interzis 
reprezentanților ruși dreptul de a participa la misiunile de observare a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei, până la sfârșitul anului 2014. 

Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (EUROCONTROL): 
- pe 2 aprilie a interzis transportul aerian în Crimeea; 
- pe 4 aprilie a interzis zborurile în spațiul aerian al Crimeei. 
Grupul celor Opt (G8): 
- pe 18 martie a anulat summit-ul „Grupul celor Opt”, care urma să aibă loc în luna iunie la Soci; 
- pe 25 martie a suspendat participarea Rusiei la G8. 
Grupul de Acțiune Financiară Internațională pentru Combaterea Spălării Banilor: 
- pe 6 mai a refuzat să mai țină reuniunea plenară programată la Moscova, în ciuda faptului că Rusia, 

în prima jumătate a anului 2014 a deținut Președinția organizației; 
- pe 8 mai a decis să nu organizeze o sesiune plenară comună a Grupului Eurasia pentru Combaterea 

spălării banilor și finanțării terorismului. 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare: 
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-  a înghețat luarea deciziilor privind noi proiecte în Rusia. 
North American Aerospace Defense Command (NORAD): 
- pe 12 septembrie a anulat exercițiile militare comune cu Rusia „Vigilant Eagle”, care urmau să aibă 

loc în largul coastei din Alaska.  
 
II.2. Sancțiuni Individuale ale statelor aplicate Rusiei 
 
Australia: 
- pe 4 martie 2014 a anulat o serie de vizite guvernamentale în Rusia; 
- pe 19 martie a înghețat activele și a interzis accesul pe teritoriul său a 8 cetățeni ruși și 4 cetățeni 

ucraineni, „care joacă un rol important în amenințarea Rusiei cu privire la suveranitatea și integritatea 
teritorială a Ucrainei”; 

- pe 21 mai extins lista sa de sancțiuni până la 38 de persoane din Rusia și Ucraina, precum și 11 
societăți comerciale; 

- pe 1 septembrie a interzis livrarea în Rusia de arme, materiale și echipamente pentru sectorul 
petrolier și gaze, accesul băncilor de stat din Rusia pe piața de capital australian, investiții în Crimeea, sau 
comerțul cu Crimeea; 

- pe 2 septembrie extins lista de sancțiuni până la 63 de persoane fizice și 21 de companii și 
organizații. 

Marea Britanie: 
- pe 13 martie 2014 a suspendat cooperarea militară cu Rusia, a oprit furnizarea de echipamente 

militare în Rusia și a anulat exercițiile militare comune planificate; 
- pe 15 mai a refuzat să participe la a 14-a reuniune ministerială a Forumului Internațional pentru 

Energie din Moscova; 
- pe 13 iulie a exclus Rusia din lista țărilor care au permisiunea de a achiziționa produse aviatice 

britanice și a refuzat să elibereze vize pentru membrii delegației din Rusia, care ar fi trebuit să reprezinte 
Rusia la salonul aviatic „Farnborough”; 

- pe 21 iulie a suspendat toate licențele privind livrarea de arme, componente de arme și produse cu 
dublă utilizare în Rusia și a anulat toate vizitele la nivel înalt, vizitele specialiștilor militari și comandanți, 
vizitele delegațiilor de investiții și economice și a înghețat orice cooperare militară cu Rusia; 

- pe 28 iulie a refuzat să sprijine proiectul cultural „Anul Culturii Ruse”, de la evenimente fiind 
retrași toți miniștrii și oficialii britanici. 

Germania: 
- pe 19 martie a suspendat executarea contractului militar cu Rusia în valoare de 120 de milioane de 

euro; 
- pe 21 martie a întrerupt exportul  în Rusia de produse din domeniul apărării; 
- pe 19 aprilie a refuzat să participe la consultările anuale interguvernamentale ruso-germane în 

cadrul „Dialogului Petersburg”; 
- pe 24 aprilie a oprit exportul de produse militare în Rusia; 
- pe 28 mai a refuzat corveta Flotei Baltice a Federației Ruse „Boikiy” pentru a participa la festivalul 

maritim tradițional „Kiel Week”; 
- pe 4 august a retras companiei „Rheinmetall” permisiunea de a construi un centru de antrenament 

militar pentru soldații ruși în localitatea Mulino. 
Israel: 
- pe 6 august  a interzis furnizarea de tehnologie militară și drone în Rusia. 
Islanda: 
- pe 11 aprilie  s-a alăturat sancțiunilor UE din data de17 și 21 martie; 
- pe 26 mai s-a alăturat sancțiunilor UE din data de 28 aprilie și 12 mai; 
- pe 15 octombrie s-a alăturat sancțiunilor UE, care a fost introduse pe data de 12, 26, 30 și 31 iulie  

precum și sancțiunilor introduse pe 12 septembrie. 
Canada: 
- pe 5 martie a oprit cooperarea militară cu Rusia; 
- pe 7 martie a expulzat de pe teritoriul său toți militarii ruși; 
- pe 17 martie interzis intrarea în țară și a înghețat activele a 7 funcționari ruși și 3 funcționari din 

Crimeea; 
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- pe 22 martie a impus sancțiuni împotriva „Rossiya Bank” și a mai adăugat pe lista sa de sancțiuni 
alți 14 oficiali ruși; 

- pe 8 aprilie a expulzat din țară adjunctul atașatului militar al Ambasadei Rusiei; 
- pe 13 aprilie a impus sancțiuni împotriva președintelui Comisiei Electorale din Sevastopol – Valery 

Medvedev, președintelui comisiei electorale din Crimeea – Mihail Malyshev și împotriva companiei 
„Chernomorneftegaz”; 

- pe 16 aprilie, în calitate de stat care deținea președinția Consiliului Arctic, a refuzat să participe la 
sesiunile de lucru, care au avut loc la Moscova; 

- pe 26 aprilie a refuzat să lanseze microsatelitul „M3Msat” pentru care era necesară folosirea unei 
rachete rusești de pe cosmodromul Baikonur; 

- pe 28 aprilie a impus sancțiuni economice suplimentare împotriva a 9 oficiali ruși, precum și 
băncilor „Expobank” și „ROSENERGOBANK”; 

- pe 4 mai a extins lista de sancțiuni pentru 16 bănci și societăți comerciale rusești; 
- pe 13 mai a impus sancțiuni împotriva altor 6 oficiali ruși și 6 lideri ai grupurilor separatiste din 

estul Ucrainei; 
- pe 15 mai, provincia canadiană Alberta, a refuzat să participe la Congresul Mondial al Petrolului de 

la Moscova; 
- pe 21 mai, a extins lista de sancțiuni cu alți 11 cetățeni ruși și ucraineni; 
- pe 14 iunie extins lista de sancțiuni cu 14 membri ai mișcărilor separatiste din sud-estul Ucrainei; 
- pe 25 iulie a extins lista de sancțiuni cu 190 de companii rusești, printre care „Gazprombank”, 

„Vnesheconombank”, „Novatek”, Concernul „Kalașnikov” și „Almaz-Antey”, refuzând să sprijine proiectele 
Băncii Mondiale în Rusia; 

- pe 6 august extins lista de sancțiuni, pentru a fi mai apropiată cu listele de sancțiuni ale Statelor 
Unite și UE, cu alți 19 cetățeni din Rusia și Urcaina, precum și cu 22 de organizații și companii, inclusiv: 
„VTB Bank”, „Banca Moscovei”, „Banca Agricolă Rusă”, companiile  care dețin instalații portuare 
comerciale în Kerch și Sevastopol, producătorii de vin din Crimeea „Lumea Nouă” și „Massandra”, „Statul 
Federal Novorossia” și alte grupuri armate care operează în estul Ucrainei; 

- pe 16 septembrie a introdus sancțiuni împotriva altor organizații și concerne, precum și conducerii 
militare rusești: miniștrilor adjuncți ai apărării a Federației Ruse – Dmitri Bulgakov și Yuri Sadovenko, 
primului șef adjunct al Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse – Nikolai Bogdanov, 
comandantului Forțelor Terestre ale Forțelor Armate ale Federației Ruse – Oleg Salyukov; 

- pe 19 decembrie a introdus pe lista cu sancțiuni alți 20 de cetățeni ruși și ucraineni, și a anunțat, de 
asemenea, introducerea de noi restricții privind exportul de tehnologie utilizată în Rusia pentru explorarea 
petrolului și industria minieră, precum și noi sancțiuni în sectorul financiar. 

Letonia: 
- pe 20 martie  a suspendat cooperarea militară cu Rusia; 
- pe 8 aprilie întrerupt emisia postului TV „Rossia”; 
- pe 11 iulie a interzis intrarea pe teritoriul său a 16 cetățeni ruși; 
- pe 21 iulie a interzis intrarea pe teritoriul său mai multor actori și cântăreți care „prin acțiunile lor 

contribuie la subminarea integrității teritoriale și suveranității Ucrainei”. 
Moldova: 
- pe 21 martie  s-a alăturat sancțiunilor UE aplicate Rusiei pe 17 martie; 
- pe 4 iulie a interzis emisia pe teritoriul său a postului de televiziune „Rossia-24”, și a amendat 

posturile de televiziune „RTR-Moldova” și „RenTV-Moldova”; 
- pe 7 octombrie a amendat posturil de televiziune „Prime”, „RTR-Moldova”, „RenTV-Moldova” și 

„TV7”, și a interzis difuzarea de publicitate postului de televiziune „RenTV-Moldova” pentru o perioadă de 
72 de ore. 

Olanda: 
- pe 11 aprilie a suspendat cooperarea militară cu Rusia. 
Norvegia: 
- pe 18 martie a suspendat participarea la negocierea unei zone de liber schimb între Asociația 

Europeană a Liberului Schimb și Uniunea Vamală Rusia, Belarus și Kazahstan; 
- pe 25 martie a suspendat cooperarea militară cu Rusia până la sfârșitul lunii mai 2014; 
- pe 11 aprilie s-a alăturat sancțiunilor UE, care au fost introduse pe 17 și 21 martie; 
- pe 26 mai s-a alăturat sancțiunilor UE, care au fost introduse pe 28 aprilie și 12 mai; 
- pe 28 mai a suspendat cooperarea cu Rusia în domeniul militar până la sfârșitul anului 2014; 
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- pe 11 august s-a alăturat sancțiunilor UE, care au fost introduse pe 12, 26, 30 și 31 iulie; 
- pe 10 octombrie s-a alăturat sancțiunilor UE, care au fost introduse pe 12 septembrie; 
- pe 21 noiembrie a anunțat suspendarea tuturor contactelor politice cu Rusia, precum și retragerea 

experților militari care au lucrat în Rusia privind măsurile de consolidare a încrederii și a anulat exercițiile 
comune planificate; 

- pe 12 decembrie a suspendat cooperarea cu Rusia în domeniul militar până la sfârșitul lui 2015. 
Noua Zeelandă: 
- pe 3 martie a suspendat negocierile cu Uniunea Vamală Rusia, Belarus și Kazahstan pentru a stabili 

o zonă de liber schimb; 
- pe 23 martie a introdus sancțiuni împotriva celor „considerați responsabili de alipirea Crimeei la 

Rusia”, interzicând accesul acestora pe teritoriul său. 
Polonia: 
- pe 26 martie a anulat „Forumul regiunilor” cu Rusia; 
- pe 3 aprilie „Poczta Polska” a încetat livrarea de scrisori și colete destinate populației din Crimeea; 
- pe 24 iulie a anulat toate activitățile „Anului Polonez în Rusia”, planificat pentru 2015. 
SUA: 
- pe 4 martie 2014 a înghețat investițiile și cooperarea militară cu Rusia, de asemenea au fost anulate 

negocierile bilaterale și planificarea de conferințe; 
- pe 17 martie, președintele american Barack Obama a anunțat semnarea decretului (executive order), 

care introducea sancțiuni împotriva unui număr de funcționari ruși sub forma de înghețare a conturilor 
bancare, confiscarea bunurilor și refuzul de a acorda vize. Acești funcționari sunt: Elena B. Mizulina – 
Președintele Comitetului Dumei de Stat pentru familie, femei și copii; L. E. Slutsky – Președintele 
Comitetului Dumei de Stat pentru Comunitatea Statelor Independente; A. A. Klishas – Președintele 
Consiliului Federației pentru Reglementări Constituționale; V. Matvienko – Președintele Consiliului 
Federației Ruse; D. O. Rogozin – viceprim-ministru al Federației Ruse; V. Y. Surkov – asistent al 
președintelui Federației Ruse; S.Y. Glazyev - Consilier al Președintelui rus; 

- pe 20 martie SUA a extins lista de oficiali de rang înalt din Rusia sancționați, impunând sancțiuni și 
împotriva „Rossiya Banck”, precum și unor oameni de afaceri ruși importanți, apropiația ai președintelui 
Vladimir Putin – G.N. Timchenko, frații A.R. și B.R. Rothenberg, V. Kovalchuk; 

- pe 27 martie a suspendat cooperarea cu Rusia în lupta împotriva drogurilor, și a suspendat licențele 
companiilor americane pentru exportul în Rusia de „produse potențial periculoase”; 

- pe 28 martie a încetat acordarea de licențe pentru exportul în Rusia de bunuri și servicii care 
servesc apărării; 

- pe 30 martie a încetat să funcționeze Comisia prezidențială ruso-americană; 
- pe 2 aprilie suspendat o serie de proiecte cu Rusia în cadrul Comisiei Prezidențiale bilaterale, 

precum și unele protiecte de cooperare între agențiile de aplicare a legii, iar finanțarea acestor proiecte a fost 
redirecționată către Ucraina; 

- pe 3 aprilie suspendat consultările cu Rusia privind apărarea antirachetă, și a suspenda cooperarea 
în sectorul spațial, cu excepția proiectului „Stația Spațială Internațională”  și o serie de proiecte în domeniul 
energiei nucleare pașnice; 

- pe 7 aprilie a încetat cooperarea cu Rusia în cadrul programului „Nunn-Lugar”, și a interzis accesul 
cetățenilor ruși la obiectivele Ministerului Energiei, inclusiv „Brookhaven National Laboratory” și 
„Fermilab”; 

- pe 11 aprilie a impus sancțiuni împotriva a 7 reprezentanți de rang înalt din Crimeea și companiei 
„Chernomorneftegaz”; 

- pe 28 aprilie a aplicat sancțiuni împotriva a 7 oficiali guvernamentali ai Federației Ruse și 17 
companii rusești. De asemenea, a interzis vânzarea către Rusia de tehnologie high-tech, care poate spori 
capacitatea de luptă a armatei ruse și a anulat licențele eliberate anterior pentru livrarea lor; 

- în luna mai, a fost introdus în Senatul SUA proiectul de lege „Cu privire la prevenirea agresiunii 
ruse”, care propunea în plus față de alocarea de fonduri anuale și furnizare de arme americane către Ucraina, 
precum și impunerea de sancțiuni pentru „Sberbank”, „VTB Bank”, „Vnesheconombank”, „Gazprombank”, 
„Gazprom”, „Novatek”, „Rosneft” și „Rosoboronexport”; 

- pe 7 mai a exclux Rusia din programul de tranzacționare, care permitea țărilor cu economii în 
tranziție scutiri de taxe vamale cu privire la importul în Statele Unite ale Americii, pentru anumite tipuri de 
mărfuri; 

- pe 18 iunie a înăsprit regimul de export pentru cinci companii din Rusia; 
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- pe 21 iunie, a impus sancțiuni împotriva a 7 lideri separatiști și oficiali ruși; 
- pe 16 iulie au prezentat primele sancțiuni pe sectoare-cheie ale economiei ruse. Au fost sancționate: 

„Rosneft”, compania de gaz „Novatek”, băncile de stat „Vnesheconombank” și „Gazprombank”, precum și 
întreprinderile industrial militare:  Concernul „Almaz-Antey”, „Izhmash”, Concernul „Kalașnikov”, 
„Bazalt”, „Uralvagonzavod”. De asemenea, au fost aplicate sancțiuni împotriva mai multor politicieni și 
militari ruși, precum și reprezentanți ai forțelor anti-guvernamentale din Ucraina; 

- pe 25 iulie a refuzat să sprijine proiectele Băncii Mondiale în Rusia; 
- pe 29 iulie a impus sancțiuni împotriva băncilor: „Banca Moscovei”, „VTB Bank” și „Banca 

Agricolă Rusă”, iar cetățenilor americani și companiilor americane le-a fost interzis să cumpere titluri de 
creanță ale acestor bănci sau entități afiliate. De asemenea, a introdus sancțiuni împotriva „United 
Shipbuilding Corporation a Federației Ruse”; 

- pe 6 august a interzis livrarea de echipament în Rusia pentru minerit subteran (peste 152 metri), 
explorarea platformei arctice și a rezervelor de petrol și gaze de șist, furnizarea de tehnologii de bază non-
tradiționale de producție a energiei: platforme de foraj, componente pentru foraj orizontal, utilaje submarine, 
echipamente marine capabile să funcționeze în condiții arctice, software pentru fracturarea hidraulică, 
vehicule subacvatice operate de la distanță, pompe de înaltă presiune, și a introdus verificarea obligatorie a 
destinației finale a tehnologiilor de bază non-tradiționale de producție a energiei, cu posibilitatea de a refuza 
acordarea licențelor; 

- pe 12 septembrie a impus noi sancțiuni împotriva corporațiilor: „Gazprom”, „Lukoil”, „Transneft”, 
„Gazprom Neft”, „Surgutneftegas”, „Novatek”, „Rosneft”. Aceste sancțiuni au afectat mai mult de 90% din 
sectorul petrolier rusesc și aproape toată producția de gaze din Rusia. 

 Corporațiilor „Gazprom Neft” și „Transneft”, de asemenea le-a fost interzis să se împrumute și să 
introducă tiluri de valoare pe piața americană pentru mai mult de 90 de zile. Au impus noi sancțiuni 
împotriva băncilor: „Sberbank”, „Banca Moscovei”, „Gazprombank”, „Banca Agricolă Rusă”, 
„Vnesheconombank”, „VTB Bank”. Cetățenilor americani și companiilor americane le-a fost interzis să 
cumpere obligațiuni ale băncilor enumarete mai sus cu scadențe mai mari de 30 de zile, precum și să le ofere 
credite. De asemenea, a impus noi sancțiuni întreprinderilor industrial-militare, cum ar fi: „Rostec”, „Almaz-
Antey”; 

- pe 19 decembrie a impus noi sancțiuni împotriva a 17 persoane din Rusia și Crimeea, precum și 
sancțiuni separate Crimeei. 

Ucraina: 
- pe 11 martie a întrerupt, pe teritoriul său, emisia posturilor de televiziune rusești: „Vesti”, „Rusia 

24”, „Primul canal. Network World”, „RTR Planeta” și „NTV Mir”; 
- pe 29 martie a înghețat furnizarea de arme și echipamente militare în Rusia; 
- pe 7 aprilie a redus termenul de ședere legală pe teritoriul său pentru cetățenii ruși până la 90 de 

zile; 
- pe 11 aprilie s-a alăturat sancțiunilor UE, care a fost introduse pe 17 și 21 martie, și a interzis la mai 

mult de 100 de funcționari ruși care au susținut anexarea Crimeei la Rusia accesul pe teritoriul său; 
- pe 17 aprilie și-a consolidat în mod semnificativ controlul la frontieră pentru cei care veneau din 

Rusia și Crimeea. Astfel, a fost restricționată intrarea pentru cetățenii Federației Ruse, masculi cu vârsta între 
16-60 de ani, care călătoresc singuri, exceptând călătoriile către rude, înmormântare, deținerea unei invitații 
originale sau deținerea unei autorizații din partea Serviciului Frontierei de Stat; a fost restricționată intrarea 
pentru cetățenii ucraineni masculi cu vârsta între 16-60 de ani, cu permisul de ședere din Crimeea, care 
călătoresc singuri, exceptând călătoriile către rude, spitalizare, înmormântare, deținerea unui bilet pentru 
avioanele care urmează să părăsească teritoriul Ucrainei sau tichete de călătorie pentru alte state; verificarea 
femeilor cu vârsta cuprinsă între 20-35 ani înregistrate în Crimeea. Aceste restricții de circulație nu se aplică 
rușilor și ucrainenilor din Crimeea care au venit cu familiile lor, care au în componența sa copii. 

De asemenea, Curtea Constituțională a Ucrainei a încetat cooperarea cu Curtea Constituțională a 
Federației Ruse; 

- pe 13 mai a blocat fluxul de apă pe peninsula Crimeea, prin Canalul de Nord al Crimeei; 
- pe 16 mai a reziliat toate contractele cu centralele electrice bazate pe surse regenerabile de energie 

din peninsula Crimeea; 
- pe 16 iunie a întrerupt cooperarea cu Rusia în domeniul militar; 
- pe 4 iulie a închis în mod oficial porturile din Crimeea; 
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- pe 28 iulie a obligat Comisia de experți pentru distribuția și proiecția de filme să verifice toate 
filmele făcute în Federația Rusă dacă respectă legislația ucraineană. Drept urmare, au fost refuzate câteva 
filme, printre care filmul rus „Garda Albă”; 

- pe 14 august a introdus pentru companiile aeriene „Transaero” și „Aeroflot” un regim special de 
executare a zborurilor tranzit prin spațiul său aerian. Avioane acestor companii pot traversa spațiul aerian al 
Ucrainei numai dacă au obținut permisiunea de la Ministerul Transporturilor a Ucrainei separat pentru 
fiecare zbor; 

- pe 20 august a interzis emisia posturilor TV rusești: „Primul canal. Network World”, „RTR-
Planeta”, „Rusia-24”, „NTV Mir ”, „TV Center”, „Rusia-1”,  „NTV ”, „TNT”, „Petersburg 5”, „Star”, „REN 
TV”, „Life News”, „Russia Today”,  RBC-TV”; 

- pe 26 august a refuzat să coopereze cu Rusia în construcția celei de-a treia și a patra unitate de la 
centrala nucleară Khmelnitsky; 

- pe 4 septembrie a interzis emisia postului TV „Istoria”; 
- pe 11 septembrie a interzis accesul pe teritoriul său a 35 de angajați ai mass-mediei din Rusia 

pentru perioade de la 3 la 5 ani; 
- pe 16 septembrie și 30 septembrie interzis difuzarea la televizor, precum și vânzarea mai multor 

filme rusești; 
- pe 15 octombrie s-a alăturat sancțiunilor UE, care a fost introduse pe 28 aprilie, 12 mai, 12, 26, 30 

și 31 iulie, precum și cele introduse pe 12 septembrie. În plus, a renunțat la postul de televiziune rusesc  „365 
zile TV” și postul de televiziune din Belarus – „Belarus 24”; 

- pe 28 octombrie a interzis intrarea pe teritoriul său pentru 14 personalități culturale ruse; 
- pe 6 noiembrie a interzis operațiunile de credit și de depozit în ruble rusești pe teritoriul său 

continental și deplasarea peste frontiera cu Crimeea de numerar în ruble rusești în sumă echivalentă cu mai 
mult de 10 mii de grivne și a interzis rezidenților să investească în Crimeea; 

- pe 17 decembrie a impus sancțiuni pentru companiile aeriene rusești în valoare totală de 
aproximativ 300 de milioane de grivne pentru punerea în aplicare de zboruri în Crimeea. 

Franța: 
- pe 22 martie a suspendat, în cea mai mare parte, cooperarea militară cu Rusia, inclusiv schimbul de 

vizite și exerciții comune; 
- pe 3 septembrie a suspenda livrarea către Rusia a primului portelicopter din clasa „Mistral”, din 

cele două comandate aterior – nava „Vladivostok”. 
Elveția: 
- pe 19 martie a oprit procesul de creare a unei zone de liber schimb cu Uniunea Vamală Rusia, 

Belarus și Kazahstan: 
- pe 26 martie a luat act de sancțiunile aplicate Rusiei de UE și Statele Unite ale Americii, și a decis 

să ia toate măsurile necesare pentru ca teritoriul elvețian să nu fie folosit pentru ca cei împotriva cărora au 
fost aplicate aceste sancțiuni să se sutragă de la ele. De asemenea, a confirmat faptul că restricțiile impuse 
Rusiei privind circulația pe teritoriul  UE se aplică și pe teritoriul său, în conformitate cu Acordul Schengen; 

- pe 27 martie a înghețat cooperarea militară cu Rusia; 
- pe 2 aprilie impus restricții asupra tranzacțiilor financiare pentru 33 de funcționari din Rusia, pentru 

care Uniunea Europeană a aplicat sancțiuni mai înainte; 
- pe 3 mai extins lista sa de sancțiuni pentru alte 15 de persoane, dintre care 10 cetățeni ai Rusiei și 5 

reprezentanți din Ucraina de sud-est. Împotriva acestor persoane au fost aplicate restricții asupra tranzacțiilor 
financiare, precum și interzicerea accesului pe teritoriul său; 

- pe 19 mai a extins lista de sancțiuni cu 13 persoane, inclusiv 7 cetățeni ai Rusiei și 6 cetățeni ai 
Ucrainei; 

- pe 5 august a exstins lista de sancțiuni cu 26 de persoane și 10 organizații și companii; 
- pe 12 august a refuzat să participe la șoul aviatic „AIR14 Payerne” al reprezentanților ruși; 
- pe 13 august a luat act de noile sancțiuni sectoriale aplicate de UE și a decis să completeze 

sancțiunile deja în vigoare, astfel încât teritoriul elvețian să nu fie folosit pentru a evita sancțiunile. De 
asemenea, a extins lista cu produse militare a căror furnizare către Rusia este interzisă; 

- pe 27 august a inclus pe lista de sancțiuni alte 11 persoane, precum și băncile rusești: „Sberbank”,  
„VTB Bank”, „Gazprombank”, „Vnesheconombank” și „Banca Agricolă Rusă”. A impus o interdicție 
privind importul și exportul anumitor mărfuri cheie, care sunt utilizate în producția de petrol și gaze, o 
interdicție asupra importurilor de materiale militare din Rusia și exportul de echipamente pentru industria de 
petrol, precum și restricții privind investițiile în Crimeea și Sevastopol; 
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- pe 12 noiembrie a adoptat măsuri suplimentare pentru a preveni eludarea sancțiunilor internaționale 
și a mai adăugat alte 24 persoane fizice și juridice pe lista de sancțiuni, iar intermediarilor financiari le-a 
interzis să semneze noi acorduri cu aceste persoane, iar acordurile deja existente trebuiesc obligatoriu 
notificate autorităților elvețiene; 

- pe 16 decembrie a extins lista de sancțiuni cu alte 13 persoane și 5 organizații: „Republica 
Donetsk”, „Lumea Luhansk”, „Donbass Free”, „Uniunea Poporului” și „Uniunea Economică Luhansk”. 

Suedia: 
- pe 9 aprilie a oprit cooperarea militară cu Rusia. 
Muntenegru: 
- pe 11 aprilie s-a alăturat sancțiunilor UE, care au fost introduse pe 17 și 21 martie; 
- pe 26 mai s-a alăturat sancțiunilor UE, care au fost introduse la 28 aprilie și 12 mai; 
- pe 15 octombrie s-a alăturat sancțiunilor UE, care au fost introdus pe 12, 26, 30, 31 iulie și 12 

septembrie. 
Cehia: 
- pe 2 aprilie  „Česká pošta” a încetat livrarea de scrisori și colete destinate populației din Crimeea; 
- pe 14 septembrie a anunțat oficial încetarea contactelor cu Rusia la nivelul membrilor guvernului și 

limitarea contactelor la nivelul adjuncților lor. 
Japonia: 
- pe 18 martie a pus capăt negocierilor privind liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii din 

Rusia și a suspendat discuțiile privind semnarea tratatelor de investiții, celor de preîntâmpinare a activităților 
militare periculoase și cooperarea în domeniul astronautic cu Rusia; 

- pe 29 aprilie a anulat și a oprit eliberarea de vize pentru 23 de angajați ai structurilor de stat ale 
Rusiei; 

- pe 10 mai a întrerupt consultările cu Rusia cu privire la insulele în litigiu; 
- pe 5 august a impus sancțiuni suplimentare împotriva a 40 de persoane fizice și companiilor din 

Crimeea „Chernomorneftegaz” și „Feodosia”; 
- pe 24 septembrie a impus sancțiuni împotriva băncilor rusești: „Sberbank”, „Gazprombank”, 

„Vnesheconombank” și „Banca Agricolă Rusă”, „VTB Bank”. Acestor bănci le-a fost interzis să emită titluri 
de valoare în Japonia. De asemenea, a crescut numărul de controale pentru a preveni livrările de arme în 
Rusia; 

- pe 9 decembrie a introdus în lista de sancțiuni alte 26 de persoane și 14 organizații care „sunt direct 
legate de anexarea Crimeei și destabilizarea estului Ucrainei”. Bunurile persoanelor și organizațiilor 
menționate în lista de sancțiuni vor fi înghețate în cazul în care vor fi depistate pe teritoriul Japonie, fiindu-le 
interzis și accesul pe teritoriul Japoniei.  

 
Concluzii 
 
De regulă, normele dreptului internațional sunt respecate de bunăvoie și numai în caz de necesitate 

prin constrângere, sancționând în mod individual sau colectiv, ori prin intermediul organizațiilor 
internaționale, statul care a încălcat normele dreptului internațional. Practic, sancțiunile internaționale sunt 
mijlocul prin care se urmărește restabilirea ordinii normative internaționale, încălcată prin conduita unor 
state. Ele au drept scop de a determina statul autor al înălcării să-și modifice conduita. 

Sancțiunilie internaționale pot fi cu folosirea sau fără folosirea forțelor armate, iar acestea din urmă 
pot fi de mai multe tipuri: 

- sancțiuni economice: embargoul parțial sau total, acesta din urmă presupune întreruperea completă 
a exporturilor, importurilor, tranzacțiilor financiare și călătoriilor; înghețarea activelor financiare, care 
presupune blocarea sau înghețarea activelor financiare ale unui stat străin, în special ale depozitelor bancare; 
controlul importurilor, controlul exporturilor, încetarea cooperării tehnice; 

- sancțiuni privind circulația: interdicția de călătorie pe teritoriul său pentru anumite persoane sau 
grupuri din statul vizat de sancțiuni; interdicția privind circulația tuturor tipurilor de transport (mai ales cel 
aerian); 

- sancțiuni diplomatice: retragerea totală sau parțială a membrilor misiunilor diplomatice din statul 
vizat de sancțiuni, anularea vizelor diplomatice; 

- sancțiuni sportive și culturale: interzicerea de participare la evenimente sportive a persoanelor sau 
grupurilor de persoane care reprezintă statul vizat de sancțiuni, încetarea cooperărilor științifice, tehnice și 
culturale,  dacă sunt în prezența persoanelor sau grupuri de persoane care reprezintă statul vizat de sancțiuni; 
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- sancțiuni procedurale: suspendarea sau pierderea dreptului de vot, privarea de dreptul la 
reprezentare în organele alese ale unei organizații internaționale, respingerea sau excluderea dintr-o 
organizație internațională. 

Subliniem că aceste sancțiuni internaționale, fără folosirea forței armate, trebuie să fie utilizate în 
mod excepțional și numai după epuizarea căilor pașnice de soluționare a diferendelor. 

În ce privește Rusia, aceasta a fost sancționată în 2014 de comunitatea internațională din cauza 
acțiunilor care au subminat sau amenințat integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. 
Urmare a acestor sancțiuni internaționale, economia Rusiei a fost grav afectată, iar moneda națională, rubla, 
a atins un minim istoric. Practic, Rusia a intrat în recesiune fiind afectate doate domeniile: industrial, 
economic, IT-bisiness, turism, cinema etc. Rămâne de văzut dacă aceste urmări ale sancțiunilor 
internaționale aplicate vor determina Rusia să-și îndrepte comportamentul și să înceteze încălcarea dreptului 
internațional, sau dacă va fi necesară o nouă rundă de sancțiuni intrnaționale mult mai aspre. 
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