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Cristian  EREMIA                Sorin-Vasile  NEGOIȚĂ 

 

 

• Tehnologii de război ale Rusiei folosite la invazia în Ucraina. 

Despre cum „superioritatea” militară tehnologică și doctrinară a Rusiei și-a 
dovedit incompetențele pe timpul invaziei Rusiei în Ucraina. 

La două luni de la declanșarea invaziei Ucrainei de către Rusia, mai multe cercuri de 
expertiză militară din Occident au exprimat nedumerirea cu privire la incompetențele 
dovedite de armata Rusiei, atât din punct de vedere al tehnologiilor militare emergente pe 
care Moscova pretindea că le folosește într-un război real, dar și din punct de vedere al 
strategiei și tacticilor militare utilizate în agresiunea militară neprovocată și de proporții 
largi în Ucraina. Acestea sunt desigur aspecte probabil neașteptate, aproape de 
neconceput, pentru una dintre cele mai mari forțe militare ale lumii. 

 
Sursa: Ministerul ucrainean al apărării 

Ar putea fi identificate mai multe probleme care au generat lipsa de performanță militară 
de până acum a Rusiei în Ucraina, dar câteva dintre acestea au ieșit în evidență și merită o 
analiză mai atentă. 

https://theconversation.com/3-ways-russia-has-shown-military-incompetence-during-its-invasion-of-ukraine-178895
https://theconversation.com/3-ways-russia-has-shown-military-incompetence-during-its-invasion-of-ukraine-178895
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Unul dintre eșecurile cele mai semnificative, cu un rol esențial în desfășurarea unei 

campanii militare, a fost reprezentat de incapacitatea Rusiei de a asigura superioritatea 

aeriană, care, înainte de începerea invaziei, era anticipată a fi atinsă într-o perioadă foarte 

scurtă de timp. Tradusă în termeni militari, superioritatea aeriană ar fi trebuit să-i asigure 

Rusiei conducerea, în mod nestingherit, a operațiunilor aeriene de tipul loviturilor aeriene 

sau de sprijin nemijlocit fără o interferență semnificativă din partea aeronavelor și forțelor 

de apărare adverse, în cazul de față cele ucrainene. 

Cu toate că, înaintea declanșării invaziei, Ucraina deținea a șaptea cea mai mare forță 

aeriană a Europei, cu aproximativ 200 aeronave de toate tipurile (vânătoare, sprijin 

nemijlocit, transport, elicoptere etc.), Rusia dispunea de nu mai puțin de 1500 de avioane de 

luptă. Așadar, pe hârtie, chiar și numai din punct de vedere numeric, forțele aeriene ruse 

erau mult superioare celor ucrainene. O analiză mai atentă ne arată că forțele aeriene 

ucrainene au în dotare aeronave vechi, din epoca sovietică, de tipul MIG-29, 32 sau SU-27, în 

timp ce Rusia folosește versiuni moderne, precum SU-30, 33, 35 sau SU-34 pentru lovituri 

aeriene, dar și bombardiere strategice cu rază lungă de acțiune, de tipul TU-22, 95 sau 160. 

În pofida acestor statistici, nici până la acest moment Rusia nu a reușit obținerea 

superiorității aeriene, ceea ce a ridicat multe întrebări în privința motivelor care au 

determinat-o să nu folosească pe deplin puterea sa aeriană. Am putea presupune că a fost 

reținută pentru a fi pregătită în situația în care conflictul s-ar putea extinde sau ar putea 

avea alte planuri ascunse. Indiferent de motivul avut, putem afirma că lipsa superiorității 

aeriene încă de la începutul conflictului constituie una dintre cele mai mari erori strategice a 

Rusiei și a reprezentat un mare avantaj pentru forțele ucrainene. 

O altă problemă care a dus la performanța slabă a Rusiei pare să fi fost deficiența sau chiar 

lipsa unui suport logistic adecvat pentru forțele angajate pe front. Lipsa logisticii a blocat 

de multe ori avansul forțelor ruse sau le-a izolat față de forțele proprii. Au existat numeroase 

exemple de tancuri și blindate rusești care au rămas fără combustibil, ceea ce i-a determinat 

pe combatanții ruși să solicite sau, în unele situații, să fure motorină pentru a le asigura 

continuarea deplasării. 

Pe de altă parte, rațiile de hrană ale militarilor ruși au fost furnizate doar pentru câteva zile, 

existând informații că unele dintre acestea erau chiar expirate de ceva timp. În atare situație, 

militarii ruși, mulți dintre aceștia recruți, fără o experiență de luptă, au rămas fără hrană și 

au fost forțați să fure din gospodăriile ucrainenilor sau să spargă magazine pentru a-și 

asigura subzistența. 

De asemenea, eșecurile în ceea ce privește asigurarea comunicațiilor, atât între unitățile 

militare ale Armatei ruse, cât și între militarii ruși, au constituit un alt impediment în 

realizarea succesului Rusiei în Ucraina. Multe comunicații rusești au fost transmise prin 

intermediul mediilor necriptate, putând fi lesne interceptate de militarii ucraineni, iar 

convorbirile piloților de pe bombardierele rusești au fost ascultate fără opreliști de pasionații 

de radioamatorism. Totodată, rapoartele de la începutul invaziei arătau cum militarii ruși nu 

erau conștienți asupra invaziei, fiind convinși că este vorba doar de un exercițiu, până când 

au fost atacați de forțele ucrainene. 
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Toată această imagine, coroborată cu scăderea bruscă de moral a multor militari ruși, dintre 

care unii chiar s-au predat, abandonând vehiculele și echipamentele deținute, arată clar 

„incompetența” și performanța slabă a Armatei ruse. 

Nu în ultimul rând, capabilitățile ofensive de înaltă tehnologie ale Rusiei sau, mai bine zis 

lipsa acestora, au demonstrat performanțe slabe. Cel puțin până în prezent, conflictul a fost 

unul în general convențional, fără afișarea tipul de tehnologii pe care s-a speculat că Armata 

rusă l-ar dezvolta – supraveghere și recunoaștere, avioane fără pilot, informații avansate, 

senzori etc. 

Era de așteptat un sistem de arme eficient și devastator, dar, doar în primele zile ale invaziei, 

Rusia a folosit rachete de croazieră și rachete cu rază scurtă de acțiune de tip Iskander, 

pentru a ataca bazele aeriene ucrainene, pentru a le distruge pistele de aterizare sau pentru 

a preveni folosirea eficientă a mijloacelor aeriene ucrainene. Totuși, precizia rachetelor 

Iskander, lăudată anterior, a părut mai puțin impresionantă decât ceea ce era anticipat. 

Ulterior, Rusia a folosit tot mai mult sisteme de armament cu tehnologie inferioară, cum ar fi 

bombele nedirijate și munițiile cu dispersie. Explicația ar putea fi, ori că Armata rusă a 

epuizat deja numărul de arme cu înaltă tehnologie, ori că își menține rezerve pentru situația 

în care conflictul ar escalada. La acestea se adaugă insuccesul atacurilor cibernetice ruse, la 

care se așteptau majoritatea ucrainenilor și partenerii lor occidentali înainte de începerea 

invaziei. Este posibil ca forțele ucrainene să fi fost pregătite să reziste mai mult decât se 

credea, nu numai pe câmpul de luptă, dar și în spațiul digital.  

Nu trebuie însă pierdute din vedere eficiența luptătorilor ucraineni și rezistența acestora în 

fața adversarilor mai numeroși, dar, se pare, mai slab pregătiți. De asemenea, folosirea 

intensă a dronelor Bayraktar TB2 de către Armata ucraineană și incapacitatea contracarării 

acestora de către forțele ruse, a dus la provocarea de numeroase pagube tehnicii și 

echipamentelor ruse, superioare atât numeric, dar și tehnologic. 

Oricare ar fi motivele, liderii politici și militari ai Rusiei au făcut o alegere strategică greșită, 

crezând că își pot îndeplini obiectivele într-un termen scurt, numai cu forțe convenționale 

limitate. Este însă de așteptat de așteptat însă ca Rusia să corecteze din mers aceste erori. 

Acesta ar putea fi și motivul schimbării bruște de strategie din ultimele zile și concentrarea 

forțelor asupra părții de sud-est a Ucrainei. Numai că, în condițiile intensificării sancțiunilor 

aplicate de SUA și statele europene asupra economiei ruse, ar putea apărea imposibilitatea 

Moscovei de a susține conflictul pentru mult timp, chiar dacă Rusia are încă avantajul 

numeric, atât în ceea ce privește efectivele, cât și echipamentele. 

Rusia – componenta de război cibernetic rus în invadarea Ucrainei. 

Tehnologiile emergente ale Rusiei au jucat un rol limitat în invadarea Ucrainei, sau cel 

puțin în ceea ce Moscova a arătat până în prezent. Războiul în curs al Rusiei a fost un 

război apropiat de modelul convențional. Cel puțin din sursele publice la dispoziție, Rusia 

nu a afișat tipul de tehnologii emergente disruptive pe care Putin le ”flutura agresiv” ani la 

rând și despre care se considera că le folosea în Siria sau Crimeea – tehnologii aeriene fără 

pilot, tehnologii de intelligence militar, supraveghere și recunoaștere avansate, fuziune de 

https://theconversation.com/3-ways-russia-has-shown-military-incompetence-during-its-invasion-of-ukraine-178895
https://theconversation.com/3-ways-russia-has-shown-military-incompetence-during-its-invasion-of-ukraine-178895
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senzori, tehnologii emergente de război cibernetic, informațional – ca să enumerăm numai 

câteva. Ceea ce s-a văzut la mașina de război a Rusiei  este numai acel tip de atacuri 

cibernetice și campanii de dezinformare pe care Kremlinul le juca în situații de criză.  

 
Sursă foto: nato.int  

Nu s-a văzut nimic dintre acele tehnologii militare care să fie adevărate ”game changer” 

sau afișarea unor noi capabilități avansate. Ca atare, unele evaluări occidentale consideră 

că nu este deloc exagerat să se afirme că Putin ar fi pierdut de această dată, cel puțin 

parțial, războiul informațional atât în afara granițelor, dar și pe plan intern, eșuând în 

realitate să țină pasul cu progresele tehnologice importante pe plan mondial.  

Dimpotrivă, reiese din nou cu claritate – dacă mai era vreun dubiu pentru cineva, că cele mai 

puternice tehnologii militare și duale, avansate, emergente și disruptive aparțin cu 

certitudine marilor companii din industria de apărare din SUA și puterile vest-europene. În 

plus, astfel de companii s-au implicat concret în susținerea eforturilor de război ucrainene. 

Un bun exemplu este Microsoft, companie care a avertizat guvernul ucrainean atunci când a 

detectat atacuri cibernetice rusești împotriva infrastructurii digitale a Ucrainei. Companiile 

americane și nu numai zădărnicesc cu ușurință acțiunile Rusiei de a folosi tehnologia 

cibernetică pentru ofensiva rusă. 

Cercurile militare și tehnologice occidentale lansează întrebarea cum ar trebui interpretată 

absența tehnologiilor militare cele mai avansate și emergente din arsenalul forțele armate 

ale Rusiei. Evident, răspunsul cel mai tentant este că Rusia nu deține pur și simplu 

tehnologii militare atât de avansate precum pretindea în ultimii ani Putin. Pentru moment 

rămâne valabilă și ipoteza că forțele militare ale Ucrainei să fi fost mai bine pregătite decât 

se aștepta Putin, cel puțin pe unele dimensiuni cum ar fi în spațiul cibernetic. De altfel, 

Ministerul Transformării Digitale al Ucrainei a înființat o ”Armata IT” formată din sute de 

mii de profesioniști IT, toți pregătiți și determinați să contracareze manevrele cibernetice 

rusești în câteva zile de la începerea ostilităților. 

https://theconversation.com/3-ways-russia-has-shown-military-incompetence-during-its-invasion-of-ukraine-178895
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Moscova nu a fost capabilă să declanșeze un război cibernetic de anvergura acestui secol și 

cu care rușii amenințau (full-fledged cyberwar), cu dimensiuni de ”devastare digitală” a 

infrastructurii critice ucrainene. Iar nivelurile de dezinformare s-a menținut aproximativ la 

niveluri – cu oscilații mai mari sau mai mici, cu care Ucraina și Occidentul erau deja obișnuite 

încă din anul 2014. Din momentul în care invazia Rusiei în Ucraina devenea o certitudine, 

planificatorii militari din Ucraina, dar și cei din Occident considerau că este iminentă 

declanșarea de către ruși a unor atacuri cibernetice ample pentru a semăna confuzie și a 

dilua orice proces de luare a deciziilor la nivelul conducerii politico-militare a Ucrainei.  

Ceea ce s-a și întâmplat în momentul în care Putin a trecut la agresiune, dar la niveluri 

suportabile și contracarabile. Simultan cu atacurile ruse combinate - aeriene, terestre și 

maritime ale Rusiei, au fost precedate de valuri de atacuri cibernetice, - site-urile web 

ucrainene au fost blocate, programele malware au atacat rețelele de computere, 

comunicațiile guvernamentale au fost afectate. Vice-amiralul american Charles Munns 

aprecia că, cel puțin din evaluările actuale, a fost mai puțin decât se aștepta, etichetând 

invazia rusă astfel: “It’s more of a 20th century invasion, with tanks and missiles and airplanes.” 

Chestiunea este oarecum surprinzătoare, deoarece există o istorie recentă a războiului 

cibernetic dintre Rusia și Ucraina în care Moscova a folosit aceste instrumente pentru a 

produce ravagii digitale (a folosit anterior instrumente cibernetice și dezinformarea pentru 

a-și proiecta forța, dar cu diferite grade de succes), în timp ce Kievul a încercat doar să 

contracareze. Reamintim pe scurt că, în 2014, hackerii pro-ruși - Grupul CyberBerkut, au 

agresat alegerile din Ucraina. În 2015 și 2016, rețeaua de energie electrică ucraineană a fost 

extrem de afectată. În 2017 - poate cel mai dur caz, malware-ul NotPetya a atacat sisteme 

vitale din întreaga lume cu pierderi financiare enorme, iar guvernele american, britanic și 

ucrainean au învinuit Rusia. La sfârșitul anului 2020, ofițeri ai serviciului rus de informații 

militare GRU au fost acuzați că au perturbat rețelele din întreaga lume pentru a promova 

agenda politică a Kremlinului, Ucraina și Rusia fiind cele mai afectate. Aceste repere istorice  

nu explică de ce în războiul actual al Rusiei în Ucraina de până acum rușii nu au inclus 

aceste instrumente cibernetice de lovire.  

În ianuarie și februarie a.c., Ucraina a fost ținta unor atacuri distribuite, o tactică menită să 

paralizeze site-urile web cu un flux copleșitor de trafic. La 23 februarie – cu doar câteva ore 

înainte ca Rusia să înceapă invazia concretă, site-urile web ale ministerelor de apărare, 

afaceri externe și interne ale Ucrainei, în primul rând, au fost potrivit guvernului ucrainean 

scoase din online, posibil ca urmare a atacurilor de câteva săptămâni. Institutul Cyber Peace 

din Elveția raporta că a fost utilizat un nou malware de ștergere a datelor, numit 

HermeticWiper – un malware distructiv care poate șterge sau corupe datele de pe un 

computer sau o rețea vizată (detectat în Ucraina, Letonia și Lituania, iar țintele au inclus 

organizații financiare și guvernamentale). Serviciul de Stat pentru Comunicații și Informatică 

al Ucrainei a confirmat că rușii sunt la originea acestor atacuri, pe care ucrainenii au reușit să 

le contracareze. Chiar și președintele Biden arăta la 24 februarie că ”Guvernul rus a 

perpetuat atacuri cibernetice împotriva Ucrainei. ... Am văzut teatrul politic organizat la 

Moscova, afirmații ciudate și fără temei că Ucraina era pe cale să invadeze și să declanșeze 

un război împotriva Rusiei, că Ucraina era pregătită să folosească arme chimice.” 

https://www.c4isrnet.com/opinion/2022/03/11/why-has-russias-emerging-tech-had-so-little-impact-on-its-invasion-of-ukraine/
https://www.navy.mil/DesktopModules/ArticleCS/Print.aspx?PortalId=1&ModuleId=692&Article=2235965
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ar Consiliul Național de Securitate al Casei Albe a atribuit public GRU atacurile cibernetice 

asupra Ucrainei: ”SUA dețin informații tehnice care leagă GRU rusesc de atacurile distribuite 

tip ”denial of service” din Ucraina din această săptămână. S-a observat că infrastructura GRU 

transmite volume mari de date către adrese IP din Ucraina, către servicii bancare asociate și  

domenii conexe. Dar și hackerii ruși au vizat rețeaua electrică ucraineană și au încercat să 

provoace o întrerupere care ar fi lovit cel puțin 2 milioane de persoane, potrivit oficialilor 

ucraineni și a firmei slovace de securitate cibernetică ESET. Hackerii au încercat să distrugă 

computerele unei companii energetice ucrainene folosind un malware special conceput 

pentru a distruge sistemele vizate, ștergând datele cheie și făcându-le inutile. Impactul 

rămâne însă neclar. Oficialii ucraineni spun că au contracarat atacul, despre care afirmă că 

erau menit să sprijine operațiunile militare rusești în estul Ucrainei. Dacă a avut succes, hack-

ul ar fi provocat cea mai mare întrerupere de curent indusă de atacuri cibernetice. 

Ucraina nu a luptat singură împotriva atacurilor cibernetice ruse. SUA și NATO au reușit să 

întărească capacitatea de apărare cibernetică ucraineană, iar Biden a amenințat Moscova cu 

represalii în cazul în care va escalada atacurile cybernetice către țările membre NATO. 

Centrul de excelență pentru apărare cibernetică NATO din Estonia a acordat recent Ucrainei 

statutul de „participant contributiv”, deoarece ”Ucraina are cu siguranță o experiență 

valoroasă din atacurile cibernetice anterioare pentru a oferi o valoare semnificativă CCDCOE 

NATO”. SUA, principala putere cibernetică mondială, evaluează că strategia Rusiei s-a 

concentrat istoric pe colectarea de informații și pe a semăna discordie. În context, trebuie 

precizat că SUA și Rusia sunt într-un conflict cibernetic permanent. Deși Agenția pentru 

Securitate Cibernetică a Infrastructurii a declarat că nu există amenințări cibernetice 

credibile care să afecteze SUA, aceasta a emis o notificare „Shields Up” la începutul acestui 

an, indicând că fiecare organizație, mare și mică, ar trebui să fie pregătită să răspundă la 

atacuri cibernetice. 

Pe ansamblu, oricare ar fi interpretările analitice și motivele reale, a devenit evident că 
strategii militari ai Rusiei au făcut alegeri eronate de strategie și tactici eronată, bazându-
se numai pe forțe convenționale limitate și acelea prost susținute logistic în operații. 
Recalibrările strategice și tactice sunt acum mai greu de realizat în noile realități din 
Ucraina, de unde și tendința de a adopta cele mai distructive manevre în termeni de 
distrugerea de infrastructuri și pierderi de vieți în rândul civililor. Dar asta nu înseamnă că 
riscul escaladării unui război cibernetic în toată regula nu există. De aceea capabilitățile 
Ucrainei trebuie să monitorizeze situația și să fie gata de răspuns. Evident că partenerii 
occidentali au luat deja măsurile adecvate în această direcție.  

 

• Apărare antirachetă / tehnologii duale critice 

Sistemul de apărare antirachetă din Polonia este în fază de finalizare.  

Potrivit Agenției de apărare antirachetă (Missile Defense Agency – MDA) din SUA, 
complexul sistemului antirachetă Aegis Ashore din Redzikowo, Polonia, se află în faza 
finală de realizare. În acest sens, directorul Agenției, vice-amiralul Jon Hill, a precizat că, 
deși din exterior complexul pare complet, încă se mai lucrează pentru finalizarea 
sistemului în interior. 
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Sursa: Missile Defense Agency 

Sistemul Aegis Ashore polonez este parte componentă a Abordării europene adaptive în 

etape (European Phased Adaptive Approach – EPAA), destinată apărării împotriva 

amenințărilor de rachete din partea Iranului. Acesta se va alătura navelor cu capacitate 

radar Aegis cu sediul la Rota, Spania, radarului AN/TPY-2 din Turcia (operațional din 2011) 

și sistemul Aegis Ashore din România, certificat deja în 2016, ca parte a Fazei II EPAA. 

Sistemul din Polonia, care face parte din faza III EPAA, urmează să fie finalizat în acest an, 

după o întârziere de aproximativ patru ani. De precizat că, așa cum a explicat directorul 

Hill, interceptorul de rachete balistice SM-3 Block 2A, cu care este echipat Aegis Ashore din 

Polonia nu este proiectat să vizeze capabilități strategice din Rusia. 

Problemele de construcție, atribuite de către directorul Hill antreprenorului angajat în 

Polonia pentru a realiza complexul, au cauzat întârzieri în stabilirea capabilității operaționale, 

însă MDA și Corpul inginerilor armatei poloneze au lucrat pentru a recupera timpul pierdut. 

Problemele antreprenorului au fost generate, pe de o parte, de proiectarea și ingineria 

sistemelor auxiliare, încălzirea, alimentarea cu energie și răcirea, „lucruri care alimentează 

un sistem de luptă”, dar și, potrivit predecesorului lui Hill, generalul locotenent Samuel 

Greaves, vremea nefavorabilă și problemele cauzate de forța de muncă și alte resurse. 

Directorul MDA dorește un sistem Aegis Ashore mai puțin complex și mai mobil. Un site fix 

Aegis Ashore arată ca partea superioară a unui crucișător, în esență o navă construită pe 

uscat, care găzduiește rețele radar și un sistem de comandă și control cu lansatoare în 

apropiere. De aceea, Hill a declarat că, având o opțiune transportabilă, „ești mai puțin 

îngrijorat de capacitatea de a supraviețui cutremurelor, ești mai puțin îngrijorat de 

supraviețuirea printr-un atac [puls electromagnetic], dacă vei fi acolo mult timp”. 

https://ro.usembassy.gov/ro/epaa-si-apararea-antiracheta-nato/
https://ro.usembassy.gov/ro/epaa-si-apararea-antiracheta-nato/
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Vice-amiralul Hill a precizat că, în ultimul an, o parte a sistemului de arme Aegis, cele patru 

rețele radar SPY-1(V) și iluminatorul de control al focului au fost instalate pe amplasamentul 

din Polonia. Site-ul de integrare a permis testarea mai multor scenarii simulate, care 

demonstrează succesul apărării împotriva rachetelor balistice (BMD), angajarea și lansarea la 

distanță a amenințărilor multiple. Mai mult, inginerii au putut actualiza hardware-ul și 

software-ul sistemului de arme Aegis și corecta problemele echipamentelor care ar fi putut 

cauza întârzieri la finalizarea operațiunilor. 

Radarul SPY-1D(V) de la Aegis Ashore Polonia are o acoperire de 360 grade, va fi disponibil 

pentru a furniza operațiuni defensive BMD cu rază lungă de acțiune și va fi fiabil timp de 365 

zile pe an. Toate sistemele Aegis Ashore utilizează un sistem defensiv identic cu cele utilizate 

pe navele Aegis ale marinei americane și este adaptat prin modificări ale software-ului 

pentru a detecta, urmări, angaja și distruge rachetele balistice în zbor din pozițiile aflate pe 

uscat. 

Întârzierile în realizarea sistemului de apărare antirachetă polonez au dus, de asemenea, la 

creșterea costurilor pentru acesta. Potrivit Departamentului american al apărării, în 2018, 

Polonia a semnat un acord cu SUA în valoare de aproximativ 5 miliarde USD pentru sisteme 

de apărare aeriană și antirachetă. Numai în anul fiscal 2021, MDA a solicitat o finanțare 

suplimentară de 96 milioane USD pentru a menține sistemul de arme Aegis la fața locului și 

pentru a-l păstra protejat și în containere cu temperatura controlată. 

 

• Apărarea spațiului cosmic / tehnologii duale critice 

Franța consideră apărarea spațiului cosmic o prioritate națională și 
europeană 

Franța se află de câțiva ani într-un proces de reevaluare a spațiului cosmic, ca domeniu 
operațional și a importanței și locului acestuia în cadrul securității naționale și europene. 
În acest sens, Parisul se folosește, temporar, de poziția pe care o are în prima jumătate a 
acestui an, prin asigurarea președinției Consiliului European, pentru a sublinia importanța 
acestui domeniu operațional pe continent. 

Mai mult, Franța a intensificat în ultimii ani retorica pe acest subiect și „s-a lansat” într-o 
serie de investiții de câteva miliarde Euro în capabilități spațiale militare. Ministrul francez 
al apărării, Florence Parly, declara recent pentru Defense News, că „Dacă spațiul a fost 
«noua frontieră» a anilor `60, nu există nicio îndoială că astăzi este un «nou front» pe 
câmpul de luptă”. 

Încă din 2018, Franța a pus spațiul cosmic în centrul strategiei sale de apărare, iar în anii de 

după, Parisul a reconsiderat modul în care își organizează și își finanțează capabilitățile 

spațiale. Ulterior, în 2019, a lansat o strategie națională de apărare a spațiului și a înființat 

propriul comandament spațial, cunoscut sub denumirea de Commandement de l`Espace 

(CDE). Din anul următor, Forțele aeriene franceze și-au schimbat denumirea în Forța 

aeriană și spațială franceză, pentru a recunoaște importanța spațiului cosmic ca domeniu 

operațional național. 

https://www.defensenews.com/space/2022/03/14/france-puts-space-at-top-of-national-and-european-security-priorities/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Special%20report%203.14&utm_term=Editorial%20-%20Breaking%20News
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Sursa: Wikipedia 

Pentru a scoate în evidență și a conștientiza relevanța spațiului cosmic în mentalul național, 

în 2021, Armata franceză a lansat exercițiul AsterX, un exercițiu de simulare a amenințărilor 

spațiale, iar la sfârșitul lunii februarie a.c. (24 februarie - 4 martie) s-a derulat deja a doua 

ediție a acestuia, la Cité de l'Espace (centrul spațial) din Toulouse. Cu numai o săptămână 

înainte (16 februarie), la Summitul Spațial European de la Toulouse, președintele francez 

Emmanuel Macron a declarat că „Fără stăpânirea spațiului, nu poate exista suveranitate 

strategică sau militară”. Și acesta este exact scopul stabilit de AsterX, exercițiul dedicat 

spațiului cosmic. 

Exercițiul a presupus o situație geopolitică fictivă, în baza amenințărilor existente în prezent 

și anticipate, care a acoperit un spațiu temporal „fictiv” de 24 zile, comprimate în 6 zile de 

exercițiu. Potrivit comandantului CDE, generalul Michel Friedling, în cadrul concepției 

exercițiului au fost prevăzute 10.000 de obiecte cosmice/aeriene pe toate orbitele și au fost 

create 16 evenimente spațiale, prin care s-a dorit acoperirea „întregului spectru de 

amenințări actuale posibile”. Comparativ cu exercițiul din 2021, AsterX a urmărit în acest an 

integrarea „întregii rețele de apărare cibernetică” a Forțelor armate franceze, a implicat într-

o mai mare măsură domeniul „intelligence” și a avut o componentă multinațională – prin 

implicarea Centrelor de conștientizare a situației spațiale din Germania și Italia. 
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Pentru a demonstra dorința Franței de generalizare a inițiativei sale naționale la nivel 

continental, la exercițiul din februarie au fost invitați reprezentanți de rang înalt ai UE și 

NATO, dar și reprezentanți naționali ai țărilor membre ale celor două entități, pentru a-i 

implica în dezbaterile din timpul desfășurării acestuia. 

Ministerul francez al apărării intenționează să cheltuiască în jur de 650 milioane Euro pentru 

capabilități și servicii spațiale militare în 2022, dintr-un total de 5,3 miliarde Euro alocați 

pentru perioada 2019-2025. 

Odată cu preluarea mandatului de șase luni pentru asigurarea președinției Consiliului 

European în ianuarie a.c., Franța și-a propus implicarea și a altor membri UE pentru a 

conștientiza importanța spațiului cosmic pentru apărare și securitate, precum și necesitatea 

conectivității și managementului în comun a spațiului cosmic. 

Franța a făcut pași importanți pentru cunoașterea și obținerea de informații în domeniul 

spațial. Astfel, în noiembrie anul trecut a lansat trei sateliți militari de informații (military 

signals intelligence satellites) pentru a constitui constelația CERES (CapacitÉ de 

Renseignement Électromagnétique Spatiale), iar în acest an va lansa un al treilea satelit CSO 

(Composante spatiale optique) de observare a Pământului, pentru completarea acestei 

constelații. La acestea se va adăuga primul său sistem Syracuse IV, care va oferi Franței o 

conectivitate mai mare la toate domeniile războiului. 

Mai mult, Franța a semnat recent o prelungire a două contracte în domeniul cunoașterii 

spațiului cosmic: una cu ArianeGroup (contract semnat inițial în 2017) pentru utilizarea 

rețelei de stații optice GEOTracker de urmărire a obiectelor spațiale pe orbitele medie, 

geostaționară și înaltă a Pământului și o a doua cu Safran Data Systems (contract semnat 

inițial în 2020), pentru furnizarea datelor de radiofrecvență în vederea cunoașterii mai 

precise a situației spațiale. 

 

• Inteligență artificială și cibernetică / tehnologii disruptive 

Prioritate actuală a Pentagonului: perfecționarea sistemului de comandă și 
control al Forțelor Nucleare 

Pentagonul a amplificat efortul tehnico-militar de a perfecționa sistemul JADC2 – ”Joint 
All-Domain Command and Control” (sistem care utilizează aplicații militare de inteligența 
artificială și supercomputing), pentru ca acesta să devină capabil să răspundă la exigențele 
ridicate ale cerințelor militare pentru sistemul de comandă și control în cazul unui război 
nuclear. Focalizarea acțiunilor din ultima perioadă de timp se realizează pe conectarea mai 
sigură și eficace a sistemului de senzori la platformelor de lansare a armamentelor 
nucleare și la bazele de date aflate la dispoziția forțelor întrunite. Performanțele sunt  
indisolubil legate de sistemele de comunicații extrem de necesare pentru ducerea unui 
război nuclear. 

https://www.defensenews.com/global/europe/2021/11/16/france-launches-three-ceres-satellites-aboard-arianespace-vega-rocket/
https://www.airbus.com/en/products-services/defence/milsatcom/syracuse-iv
https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/it-networks/2022/03/08/how-to-improve-the-force-info-and-tech-investments-says-hasc-chair/
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Sursa: L3Harris Technologies 

Problematica a devenit extrem de importantă în contextul ultimelor amenințări cu un 

război nuclear venite din partea lui Putin pe fondul agresiunii militare a Rusiei în Ucraina, 

motiv pentru care  Congresul SUA a solicitat și a primit o informare concretă despre aceste 

acțiuni din partea șefului Comandamentului Strategic al SUA. Astfel, șeful instituției 

menționate, Amiralul Charles Richard, detalia pentru Comitetul Senatului american pentru 

Forțele Armate ale SUA că ”o mare extensie” pentru suprapunerea între sistemul JADC2 și 

sistemul NC3 – ”Nuclear Command, Control and Communications” este absolut necesară 

pentru integrare, dar și din alte motive: ”Nu încercăm întotdeauna să păstrăm separarea 

între comanda și controlul (nn – forțelor) convenționale și cele nucleare. Nu poți! Nu am 

făcut-o niciodată și nu vom face niciodată asta.” 

Reamintim că JADC2 (Joint All-Domain Command and Control) oferă capacitatea de a 

conecta în timp real operațiile militare din toate domeniile - inclusiv cele spațial și cibernetic, 

cu operațiile militare desfășurate separat de categoriile de forțe din domeniile aerian, 

terestru și maritim, unde comandanții din teren, ”geografici”, au în mod tradițional 

autoritatea. Comanda și controlul comun în toate domeniile reprezintă revizuirea de către 

Departamentul Apărării al SUA a modului în care militarii din diferite categorii de forțe 

comunică între ei și a modului în care sunt gestionate în comun informațiile.  

JADC2 a fost necesar, deoarece, în mod tradițional, categoriile de forțe acționau în operații 

relativ izolate una de cealaltă, fiecare categorie de forțe bazându-se pe propriile rețele 

informatice și baze de date de intelligence militar. De altfel, legat de sistemul JADC2, 

secretarul Forțelor Terestre americane, Christine Wormuth, declara la Conferința 

Programelor de Apărare din martie a.c.: ”Cred că un proiect cu adevărat important pe care 

trebuie să-l finalizăm împreună este acela de a face ca platformele noastre capabile să 

vorbească între ele...Și asta este ceva la care am lucrat mult în Proiectul convergență 

(”Project Convergence”): cum partajăm datele de la un F-35, de exemplu, la sistemele 

noastre armate terestre?” 

https://finance.yahoo.com/finance/news/jadc2-improving-nuclear-command-control-191234285.html
https://finance.yahoo.com/finance/news/jadc2-improving-nuclear-command-control-191234285.html
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NC3 stă la baza arsenalului nuclear al SUA, asigurând că armele devastatoare sunt 

întotdeauna disponibile pentru utilizare. Oficialul american a mai declarat că este ”foarte 

familiarizat cu ceea ce face JADC2 pentru sistemul de comandă și control convențional...și 

foarte mulțumit că un subsistem din ceea ce face JADC2 este destinat pentru comandă și 

control nuclear. Partea convențională poate oferi laturii nucleare reziliență, astfel că ambele 

sisteme de comunicare continuă să fie în atenție și finanțate”. 

Costurile financiare ridicate nu sunt cunoscute cu exactitate. Desigur, au fost cheltuite 

miliarde de dolari ca Pentagonul să rafineze și implementeze  sistemul JADC2, la fel cum alte 

miliarde s-au cheltuit pentru modernizarea sistemului NC3. Cert este că Biroul de Bugete al 

Congresului SUA a estimat că înlocuirea sistemului vechi NC3 va însemna cheltuieli de circa 

77 de miliarde de dolari până în anul 2028. 

De remarcat că în luna iulie 2021, NORAD - North American Aerospace Defense Command 
și USNORTHCOM – U.S. Northern Command au găzduit ”Experimentul de dominare a 
informațiilor globale 3”, o demonstrație desfășurată împreună cu alte comandamente, 
inclusiv cu Centrul Comun de Inteligență Artificială și Proiectul Maven pentru a se evalua în 
ce fel tehnologiile de tip JADC2 ar putea avea impact asupra operațiilor militare.  Au fost 
simulate evenimente globale care au loc pe parcursul a 120 de zile, agregând avertismentele 
senzorilor, procesând și integrând datele cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), pentru a 
prezenta opțiuni factorilor de decizie în timp real. S-a reușit o imagine operativă comună, cu 
care utilizatorii din mai multe structuri militare puteau interacționa simultan. Totul pentru a 
crea timp și spațiu pentru decizie și acțiune rapidă de răspuns. 

 

https://www.dvidshub.net/video/808318/global-information-dominance-experiment-3
https://www.dvidshub.net/video/808318/global-information-dominance-experiment-3
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