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 Armamente nucleare strategice

Diabolica amenințare a lui Putin cu utilizarea de arme nucleare ruse 

Și iată că ceea ce se putea întâmpla mai rău din punct de vedere al amenințărilor militare
la adresa întregului spațiul euro-atlantic, după declanșarea sfidătoare și cu premeditare
irațională de către Putin a celei mai catastrofale, violente și inutile agresiuni armate de
amploare de la ultimul Război Mondial asupra Ucrainei, s-a întmplat la 27 februarie: Putin
a ordonat forțelor sale nucleare să treacă la o stare de alertă ridicată. Un fel de ”regim
special pentru serviciul de luptă”, în care platformele purtătoare de încărcături nucleare au
fost trecute în starea inițială de pregătire pentru lansare către ținte. 

A mai rămas deci un sigur pas până la utilizarea reală a acestor arme. Acum devine evident
că liderul de la Kremlin nu a urmărit doar să demonstreze că este gata să meargă pe calea
distrugerii  totale (și nu a diplomației) și să descurajeze în cel mai periculos și nepermis
mod  Ucraina,  stat  care  și  în  condiții  de  inferioritate  militară  față  de  Rusia  a  trecut
admirabil la ceea ce se numește modul complet de apărare – ”All-out defense mode”.
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De fapt, în mod cu totul iresponsabil, Putin (re)aduce amenințarea cu coșmarul nuclear cel
puțin asupra Europei și ridică bariere inedite de ostilitate de la căderea Războiului Rece în
fața statelor UE și NATO. Ceea ce duce la creșterea alertei nucleare și chiar a riscului unui
conflict  în  altă  parte  pe  continentul  european.  Prin  urmare,  Kremlinul  a  pulverizat
progresul și așa anevoios din trecut, dar și potențiale evoluții favorabile pe viitor în ceea ce
privește neproliferarea, dezarmarea și controlul armelor nucleare pentru anii care vin.  

Ordinul lui Putin de a pune în alertă forțele ruse de descurajare, mai concret forțele nucleare
ale Rusiei, nu constituie totuși o surpriză complet neașteptată, având în vedere amenințările
sale anterioare explicite cu consecințe nemaivăzute în istorie împotriva oricărei țări care ar
încerca să-l oprească în Ucraina. De aceea, nu poate fi o surpriză nici solicitarea cel puțin
cinică și arogantă a diplomației ruse exprimată la 1 martie de ministrul Lavrov adresată SUA
de a-și retrage armele nucleare din Europa și de a le și distruge după aceea. O zi mai târziu,
Lavrov prezenta iresponsabil că posibilitatea de declanșare a unui al treilea război mondial ar
aduce un război nuclear devastator.

Care este situația cu armamentele nucleare ruse în context mondial? Către finalul anului
2021,  Rusia  desfășura 1458  de  focoase  strategice  (war  heads,  încărcături  de  luptă
nucleare), 527 de sisteme strategice de transport către ținte și 742 de platforme strategice
de lansare, dislocate și ne-dislocate în dispozitivul strategic nuclear rusesc de război,  în
cadrul Triadei Nucleare ruse. Spre comparație, SUA desfășura 1389 de încărcături de luptă
strategice  pe  665  de  platforme  strategice  de  transport  la  țintă.  Pe  de  altă  parte,  se
consideră că Rusia deține circa 1900 de arme nucleare nestrategice sau tactice, despre care
se vehiculează că nu sunt dislocate în teritoriu.

Kremlinul  a  fost  extrem  de  vocal  în  ultimii  ani  privind  procesul  de  modernizare  a
armamentelor sale strategice nucleare și nu numai. Din mai multe surse publice a rezultat
că  performanțele  tehnologiilor  Rusiei  nu  sunt  tocmai  la  nivelul  la  care  face  referire
propaganda politică rusă, existând încă multe deficite de ordin tehnologic. De exemplu,
rateurile tehnologice semnalate în repetate rânduri privind construcția și experimentarea
cunoscutei  rachete strategice purtătoare de încărcături  nucleare Bulava,  despre a căror
rezolvare nu se mai cunoaște nimic concret.

De  menționat,  că  armele  nucleare  ale  Rusiei  și  SUA  sunt  inventariate  folosind
instrumentele  Tratatului  New  START (semnat  de  Rusia  și  SUA  în  anul  2010),  pe  care
președinții  Biden și Putin au convenit să-l prelungească cu cinci ani din ianuarie 2021 și
care, în condiții  normale,  urma să expire în 2026. Tratatul  permitea celor două state să
efectueze 18 inspecții anuale la fața locului la instalațiile operate de cealaltă țară. Au avut loc
schimburi  reciproce  de  date  semestriale,  care  descriu  starea  la  zi  a  forțelor  nucleare
strategice. De menționat că New START limitează fiecare țară la 1550 de încărcături nucleare
strategice desfășurate pe 700 de platforme-sistem de transport/lansare către ținte, inclusiv
rachete balistice intercontinentale (ICBM), rachete balistice lansate de submarine (SLBM) și
bombardiere strategice care pot primi o misiune de atac nuclear.

Rusia  nu  publică  date  oficiale  exacte  pentru  anumite  sisteme  aflate  sub  incidența  New
START.  Totuși,  potrivit  unor  informații  publice,  ICBN  ar  cumula  circa  320  de  rachete
strategice de diferite tipuri și  peste 1180 de încărcături nucleare, respectiv 10 submarine
strategice funcționale,  care aparțin  de Flota de Nord și  Flota Pacific.  În  ceea ce privește
bombardierele strategice, Comandamentul rusesc al aviației  cu rază lungă de acțiune are
șase divizii, dintre care două sunt înzestrate cu bombardiere strategice grele Tu-160 și Tu-
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95MS, iar celelate patru cu bombardiere de tipul Tu-22M3. Estimări la nivelul anului 2020
arătau că acest comandament ar avea pe ansamblu circa 66 bombardiere strategice. 

Rusia menține ICBM-urile terestre într-o stare ridicată și permanentă de pregătire pentru
luptă și se consideră că SLBM-urile ruse ar fi menținute identic. De fapt, atât forțele ICBM ale
Rusiei, cât și  cele americane sunt menținute permanent într-o postură de “launch-under-
attack”, ceea ce presupune că pot fi lansate în câteva minute de la un ordin autorizat de
lansare și pot ajunge la ținte în mai puțin de 20 de minute. Din punct de vedere militar,
există  foarte  puțin  timp pentru o decizie  de lansare  a  unei  lovituri  de  răspuns,  dacă  se
detectează o lansare de arme nucleare strategice împotriva forțelor lor, de unde și riscul de
alertă falsă care să declanșeze un război nuclear.

În noile circumstanțe de o gravitate ieșită din orice logică geostrategică contemporană ale
escaladării agresiunii armate a Rusiei în Ucraina și ale amenințărilor cinice fără precedent ale
lui Putin cu folosirea armelor nucleare, devine foarte probabil ca și Tratatul New START să
devină inoperabil. Cu atât mai mult cu cât Rusia nu a fost amenințată sau atacată militar în
niciun fel de absolut nicio altă țară până în prezent.   

Oricum, New START, care este singurul tratat în vigoare ce limitează arsenalele nucleare din
SUA și Rusia, expiră în patru ani, ceea ce reprezintă per se o perioadă scurtă de timp pentru
negocierea și asigurarea sprijinului politic necesar pentru un acord internațional de înlocuire.
Agresiunea rusă  din  Ucraina va  complica extrem de grav  dialogul  internațional,  dacă  nu
cumva va face ca negocierile pentru un nou sistem internațional de control al armamentelor
strategice să devină chiar imposibile, având în vedere că și un alt actor chemat să participe la
viitorul  sistem,  China,  manifestă  în  planul  relațiilor  internaționale  aceleași  înclinații
militariste revanșarde și hegemonice ca și Rusia.

Prin urmare, în modul cel  mai periculos și  dramatic, Putin a ocolit  orice opțiuni  politico-
diplomatice care ar fi putut aborda mai multe dintre preocupările de securitate declarate ale
Rusiei în Europa. Iar odată cu asedierea militară a Ucrainei, Putin face imposibil, cel puțin
pentru  o  perioadă  considerabilă  de  timp,  orice  progres  în  ceea  ce  privește  controlul
armamentelor și reducerea riscurilor strategice de securitate.

 Tehnologii cibernetice / tehnologii duale emergente

NATO –  perfecționarea  planificării  apărării  cu  utilizarea  de  medii  sintetice
(”synthetic environments”).  

Actualmente, o chestiune cu care mai mulți experți internaționali sunt de acord este aceea
că modul de dezvoltare a agresiunii armate a Rusiei asupra Ucrainei a pus în evidență din
nou un grad ridicat  de impredictibilitate privind intențiile și  acțiunile exacte, precum și
anvergura precisă a concentrării eforturilor militare și politice ale Kremlinului lui Putin. 

În aceste circumstanțe, devine evidentă necesitatea ca strategii militari de la nivelul NATO,
UE și ai organismelor naționale de apărare ale statelor membre să acorde pe mai departe o
atenție maximă acțiunilor de planificare a apărării cu luarea în considerare a unor scenarii
cu riscuri de securitate și conflict cât mai realiste, dar și acoperitoare din punctul de vedere
al gravității și modalităților de răspuns.
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www.army.mil/article/211619/synthetic_training_environment_and_the_digital_revolution_in_the_army
(interacțiune în timp real cu un soldat avatar comandat de la distanță).

În  mod cu totul  și  cu totul  justificat,  la  nivelul  NATO au existat  permanent  eforturi  și
preocupare  pentru  a  realiza  Planificarea  pentru  situații  de  urgență,  crize  și  conflicte
militare – ”Contingency planning”. Dar a prevedea cu maximă claritate și precizie intențiile
și  obiectivele  operațiilor  militare  ale  unui  potențial  adversar/inamic  rămâne,  în  mod
obiectiv pentru orice planificator militar, o provocare destul de dificilă. 

De aceea, devine foarte importantă folosirea în procesul de planificare militară a noilor
tehnologii  cibernetice,  inclusiv  Inteligența  Artificială,  pentru  crearea  de  medii  sintetice
”synthetic environments” cât mai realiste și adecvate pentru simulări ale unor scenarii cât
mai complexe. Mediile sintetice pot ajuta la amplificarea capacităților umane în stabilirea
politicilor, luarea deciziilor sau în instruire și pregătirea militară a operațiilor de apărare,
folosind  scenarii  virtuale  de  complexitate  integrată.  Acestea  sunt  în  fapt  ecosisteme
cibernetice  de  date  interconectate,  tehnologii  de  Inteligență  Artificială,  sisteme  de
învățare automată și modele constructive precum simulatoarele.

Pregătirea  pentru  luptă  a  forțelor  se  poate  îmbunătăți  rapid  folosind  medii  sintetice
extrem de realiste.  Această capacitate se bazează pe construirea unui mediu sintetic în
care guvernele, forțele armate, industriile de apărare, inclusiv mediile academice, să poată
colabora în co-crearea modelelor și simulărilor necesare pentru a construi scenarii cât mai
realiste  pentru  un teatru  de operații  sau  spațiu  de luptă  din  ce  în  ce  mai  complex  și
solicitant.  Respectiv  pentru  a  construi  scenarii  de  planificare  și  antrenament  multi-
domeniu extrem de realiste, integrate, pe multiple niveluri de război. 

Succesul unor astfel de platforme tehnologice va fi probabil factorul cheie care va ridica
potențialul  viitorilor  factori  de  decizie,  comandanți  și  a  forțelor  de  luptători.  Desigur,
există multe provocări de natură tehnologică,  provocări  culturale sau de altă natură în
dezvoltarea, adoptarea și utilizarea unei astfel de platforme, dar beneficiile potențiale pe
care  aceasta  le  aduce  înțelegerii  comune,  formării  consensului,  luării  deciziilor  și
planificării apărării sunt mai mult decât semnificative. 
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Ca atare, folosirea acestor tehnologii a devenit treptat o prioritate critică pentru viitor. Este
evident că la nivelul Departamentului Apărării al SUA, în cadrul Centrului de Excelență de
Modelare și Simulare al NATO și nu numai, s-a trecut deja la folosirea noilor tehnologii care
să utilizeze  puterea mediilor sintetice, dar în prezent se consideră că nu a fost explorat încă
potențialul mediilor sintetice pentru a pregăti și câștiga confruntările/conflictele de mâine.  

Se consideră că, la nivelul NATO ar exista modalități concrete în care platformele cu medii
sintetice ar putea fi de un ajutor important și perfecționate în consecință.  În primul rând,
este vorba despre îmbunătățirea experimentării colective, planificarea apărării și sprijinirii
procesului de luare a deciziilor – mediile sintetice oferă o modalitate de a experimenta și
planifica, de exemplu în ceea ce privește răspunsul NATO la acțiunile actuale și viitoare ale
Kremlinului. Simulările în timp real sau mai rapide pot rula mii de scenarii concomitente,
indicând o întreagă gamă de moduri în care criza actuală din Ucraina s-ar putea desfășura –
de la un armistițiu diplomatic la utilizarea forței. 

O altă  modalitate ar  fi consolidarea  interoperabilității  în  NATO.  Credibilitatea NATO se
bazează pe garanția sa comună de apărare, cunoscută sub numele de Articolul 5, conform
căruia  un  atac  asupra  oricărui  membru  este  considerat  un  atac  asupra
tuturor. Interoperabilitatea reală este cea care va putea produce capacitatea și gradul de
letalitate  a  unui  răspuns  colectiv  NATO. Desigur,  interoperabilitatea  în  întreaga  Alianță
crește  capacitatea  acesteia  de  a  răspunde.  Realizarea  unei  forțe  de  luptă  complet
interoperabile este dificilă în practică. În lipsa unei experiențe concrete de război, mediile
sintetice pot ajuta la întărirea legăturilor între alianță, oferind un mediu eficace și lipsit
riscuri pentru pregătirea pentru luptă. 

O altă modalitate de utilizare ar fi cea a unei evaluării mai bune și în totalitate a pregătirii
forțelor naționale ale membrilor NATO.   Asta cu atât mai mult cu cât evaluarea pregătirii
militare este un proces dificil în condițiile unui număr mare de state și a unor proceduri care
pot produce cel puțin un disconfort pentru state. De aceea, este probabil că s-ar putea face
mai mult în NATO în acest scop, de exemplu prin utilizarea unor medii sintetice în simulări
prin colectarea de indicatori descriptivi și de diagnostic sau predictivi pentru pregătirea de
luptă, ceea ce ar putea conduce la evaluări mai obiective ale pregătirii.
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Nu în ultimul rând, o cale de urmat ar fi desigur testarea și investigarea noilor tehnologii și
concepte tehnice în acest domeniu. Trebuie reamintit că în anul anterior,  NATO a luat o
serie de inițiative care să stimuleze inovarea  și abordarea noilor tehnologii, inclusiv a celor
disruptive  (Inteligența  Artificială,  tehnologii  hipersonice,  cuantice,  spațile  etc.). Mediile
sintetice pot fi unul dintre vectorii importanți al acestui proces larg de inovare, permițând
chiar  comunității  tehnice  din  NATO  să  experimenteze  simultan  cu  proiectarea  și
construirea de noi capabilități. În plus, modelele virtuale ale sistemelor de armamente pot
ajuta și reduce riscul deciziilor deficitare de achiziție, ajutând la optimizarea proceselor de
achiziție și implementării de noi capabilități militare.

 Inteligență artificală, digitalizare / tehnologii duale critice, disruptive

Oportunități europene de apărare cu tehnologie 5G 

Analiștii din domeniul apărării consideră, din ce în ce mai mult, că tehnologia de generația
a cincea (5G) dezvoltată de sectorul civil, va putea oferi oportunități de conectivitate de
generație următoare și gestionare mai eficientă a rețelelor militare din întreaga lume. În
acest sens, vicepreședintele și șef global al securității digitale la compania Atos din Franța,
Cyril  Dujardin,  și-a  exprimat  convingerea,  într-un  interviu acordat  Defense  News,  că
tehnologia 5G va putea contribui la îmbunătățirea și transformarea sectorului european de
apărare în următorii 5 ani.

Sursa: defense.gov

Potrivit lui Dujardin, pe lângă îmbunătățirea performanței comparativ cu 4G, tehnologia 5G

permite combinarea mai multor servicii și acoperă întregul spectru de frecvență printr-o

singură  tehnologie  unificată.  Aceasta  face  ca  lumea  apărării  să  manifeste  un  interes

crescând în utilizarea acestei tehnologii. Astfel, pot fi amintite câteva dintre tehnologiile

agregate în 5G, care ar fi interesante pentru sectorul militar:

 acces  integrat  și  recuperare  (integrated  access  and  backhauling  –  IAB)  –  care

presupune convergența accesului radio (legătura dintre echipamentul utilizatorului și

stația de bază) și recuperarea (legătura dintre stația de bază și rețeaua centrală);
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 configurații multi-hop – echipamentele de utilizator pot servi drept relee pentru alte

echipamente de utilizator, care ar fi interesante într-o situație în care un mobil nu

este în contact cu stația de bază;

 servicii de proximitate – transmisia de la dispozitiv la dispozitiv și de la vehicul la orice

alt dispozitiv, care ar putea fi de interes în cazul cooperării pe timpul luptei;

 tehnologii „MIMO” – aplocații masive cu intrări multiple și ieșiri multiple, în special în

situația undelor milimetrice, care permit, spre exemplu, direcționarea fasciculului în

direcția dorită de transmisie pentru o mai bună discreție;

 conceptul  Multi-acces Edge Computing (MEC) – care permite aplicațiilor  locale să

interacționeze cu rețeaua, ceea ce deschide câmpul pentru o optimizare globală a

serviciilor și pentru a ajunge la o latență foarte scăzută.

În  acest  fel,  o  mulțime de aplicații  definite  pentru siituații  de  utilizare  civilă  ar  putea fi

adaptate sectorului  militar. Pe de altă parte, prin adaptarea acestor aplicații  la domeniul

apărării, vor apărea și unele limitări precum rezistența la bruiaj, reziliența (dacă o stație de

bază  dispare  trebuie  înlocuită  cu  alta),  precum  și  rezistența  la  atacuri  fizice,

electromagnetice  și  cibernetice.  Nu  în  ultimul  rând,  având  în  vedere  că  tehnologia  5G

funcționează în mod natural într-un model de virtualizare și în cloud, domeniul apărării ar

putea-o folosi pentru unele inițiative cloud de luptă, precum Multi-Domain Operations Cloud

(MDOC). Acest proces de adaptare necesită elaborarea unui plan, a unei strategii și investiții

puternice și depinde de bazele tehnologice existente.

În privința potențialilor clienți, Dujardin consideră că se observă o dimensiune europeană

în curs de dezvoltare, în condițiile în care atât Franța, cât și alte țări europene întâmpină

greutăți în dezvoltarea propriilor soluții naționale de apărare fără un sistem european. Pe

acest palier ar putea interveni Fondul European de Apărare (EDF), creat în urmă cu 5 ani,

care  dispune  de  resurse  semnificative  și  oferă  oportunități  pentru  realizarea  unui

ecosistem european de apărare solid.

Atos participă deja la unele proiecte europene de apărare și își propune să aducă în discuție

proiecte noi. Astfel, în prezent, Atos este implicată în cercetarea și dezvoltarea mai multor

proiecte europene în domeniul spațial, pentru protecția spațiilor publice, dar și pentru riscuri

chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN). De asemenea, Atos a primit un contract de

la  Agenția  Spațială  Europeană  pentru  a  dezvolta  un  produs  care  să  îmbunătățească

securitatea cibernetică a platformelor de echipamente electrice de sprijin de la sol (EGSE),

care testează sistemul electric al sateliților înainte de lansare.

Nu în ultimul rând, Atos furnizează Armatei franceze sistemul de informații de comandă și

control (SICS) pentru programul SCORPION, care furnizează informații relevante decidentului

pentru  conducerea  acțiunilor  de  luptă  și  permite  automatizarea  și  transparentizarea

misiunilor/sarcinilor  utilizatorului  prin  interacțiunea  om-mașină  adaptată  nevoilor

operaționale.
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Israelul  adoptă  o  nouă  strategie  pentru  folosirea  inteligenței  artificiale  în
cadrul forțelor armate

Recent,  în  cadrul  evenimentului  de  trei  zile  Artificial  Intelligence  (AI)  Week  2022,
desfășurat  la  Centrul  de  Cercetare  Cibernetică Interdisciplinară  Blavatnik  și  Centrul  Tel
Aviv  pentru  AI  și  Știința  Datelor  de  la  Universitatea  Tel  Aviv,  Forțele  de  Apărare  ale
Israelulului  au  dezvăluit  adoptarea  unei  noi  strategii  pentru  încorporarea  și  utilizarea
inteligenței artificiale în cadrul structurilor forțelor sale armate.

Sursa: US Air Force

Potrivit unui  oficial  al  Forțelor  de  apărare  ale  Israelului  (IDF),  armata  israeliană  trece

printr-un amplu proces de transformare digitală în ceea ce privește folosirea AI în toate

structurile  și  comandamentele  sale.  Va fi pentru prima dată când IDF va avea un plan

multi-structural și multi-comandă pentru utilizarea AI.

Strategia  vine  să  întărească  convingerea că  datele  și  AI  vor  avea  un  rol  determinant  în

câștigarea viitoarelor conflicte. Aceasta se va realiza prin generarea de către diverși senzori a

unei cantități suficiente de date, care vor fi transformate în informații inteligibile și care vor

putea fi livrate beneficiarilor. Astfel, IDF ar deveni mai performant , mai rapid și mai eficient.

Plecând de la rolul important pe care la jucat AI în conflictul Israelului cu Hamas din Fâșia

Gaza din mai anul trecut și dezvoltarea de către companiile israeliene din domeniul apărării a

sistemelor bazate pe AI (arme de foc, bombe etc.), oficialul israelian consideră că inteligența

artificială va trebui tot mai mult implementată în domeniul apărării. Scopul IDF nu este doar

acela de a avea sisteme care să utilizeze AI, ci mai degrabă să le includă în mod sistematic

în cadrul structurilor proprii, indiferent de categoria de forțe care le va folosi – terestre,

aeriene sau navale.

În vederea dezvoltării proiectului, IDF a elaborat o versiune neclasificată a strategiei, care îi

va permite captarea atenției și inițierea de convorbiri cu partenerii din industria de apărare

israeliană, dar și „de peste mări”, precum și cu cei din mediul academic.
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La  nivelul  IDF,  strategia  va  fi  pusă  în  aplicare  prin  intermediul  unui  nou  departament

centralizat de inteligență artificială, care a fost înființat ca parte a unei transformări digitale

generale a IDF, inițiate, în urmă cu câțiva ani, de șeful Statului Major al Armatei Israeliene,

Aviv  Kochavi.  Această  transformare  reprezintă  un  pilon  central  al  Planului  multianual

Momentum, lansat în 2020 și implică transmiterea de informații către unitățile din prima

linie, precum și dezvoltarea de noi unități (ex. unitatea multidimensională).

Strategia IDF descrie mai multe scenarii, care presupun utilizarea mai multor senzori de pe

diverse platforme, în vederea colectării de date din aer, de la sol sau de pe mare despre

potențiale  amenințări  și  trimiterii  acestor  informații,  sub  forma unei  imagini  de  operare

comune pentru forțele armate, către sistemele care pot acționa.
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Asociația „Soluții Integrate de Securitate, Apărare și Intelligence – I2DS2”

este un  think tank românesc a cărui principală misiune este promovarea,

susținerea,  dezvoltarea  și  diseminarea  de  orientări,  analize,  politici  și

strategii în domeniile securitate, apărare și intelligence. 

În îndeplinirea misiunii sale, I2DS2 elaborează studii și analize, formulează

recomandări de politică publică, organizează programe de instruire, mese rotunde, seminarii

și  conferințe,  participă  în  diverse  formate  de  parteneriate  naționale  și  internaționale  cu

entități  publice  și  private,  elaborează  și  implementează  proiecte  cu  obiective  specifice

domeniilor securitate, apărare și intelligence.

I2DS2 este „o comunitate deschisă pentru securitatea națională” și se raportează la deviza 

„împreună pentru o lume mai sigură”.

Fotografiile de pe coperta 1 și coperta 4 sunt preluate de pe site-ul www. unsplash.com, 

Autori: Joshua Sortino, 丁亦然, SpaceX, Kendall Ruth, Robert Thiemann, Richard R. Schünemann, Michael

Afonso (Coperta față), NASA (Coperta spate)
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