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Romania si Bulgaria vor fi scena celui mai mare
exercitiu NATO din acest an
Regiunea Europei de Sud-Est – in mod particular Romania si Bulgaria – va fi
punctul focal al exercitiului „Defender-Europe 2021”, cea mai mare aplicatie
militara NATO din acest an, la care se estimeaza ca vor participa peste
30.000 de militari, declarat generalul-locotenent Christopher Cavoli, seful
Comandamentul Fortelor Terestre Americane in Europa si Africa, scrie
umbrela-strategica.ro.
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„in 2021, planuim sa muta mai putine forte de manevra si mai multe forte avansate [cu rolul de a
stabili capacitati critice care sa faciliteze desfasurarea unor trupe suplimentare] si planuim sa
facem acest lucru in sud-estul Europei, astfel incat sa putem exersa pe unele dintre acele linii de
comunicatii (…) cat si sa lucram indeaproape cu Romania si Bulgaria”,declarat
a
oficialul american la
la un webinar gazduit de Asociatia Armatei SUA, pe 3 februarie.
Generalul a subliniat ca armata SUA va colabora indeaproape cu Romania si Bulgaria in cursul
exercitiului din acest si a indicat ca cele doua tari au avansat „rapid cu planurile lor de
modernizare” a fortelor armate si „dezvoltarea esalonului de comanda si control”.

in acest sens, Cavoli a mai amintit ca Romania dezvolta in prezent un comandament de divizie
multinationala NATO si incearca sa certifice un corp multinational. De asemenea, oficialul
american a precizat ca tara noastra a inceput sa primeasca si primele sisteme antiaeriene Patriot
si de artilerie reactiva HIMARS.
„in acest moment suntem inca in faza de coordonare, si, evident, pe fondul COVID exista cateva
lucruri pe care trebuie sa le studiem destul de indeaproape, dar asteptam cu nerabdare un
exercitiu grozav”, a completat Cavoli.
La randul sau, generalul Tod Wolters, seful Comandamentului European al SUA si comandantul
suprem al Fortelor Aliate din Europa (SACEUR), adeclarat recent ca oficialii NATO anticipeaza ca
la editia din acest an a exercitiului „Defender-Europe” vor fi „peste 30.000 de militari americani,
aliati si parteneri” din 26 de tari, iar manevrele se vor desfasura de la Baltica pana in Africa, pe
teritoriul a douasprezece state. Oficialul a avertizat insa ca NATO ar putea decide sa reduca
amploarea exercitiului in cazul agravarii situatiei pandemiei de coronavirus.
„Este un exercitiu multi-domeniu. Va demonstra capacitatea noastra de deplasa forte mari pe
zone intinse de teritoriu”, a subliniat Wolters.
Exercitiul „Defender-Europe 2021” este programat sa se desfasoare la finalul primaverii si
inceputul verii.
Desfasurarea editiei de anul trecut a exercitiul a fost afectata de pandemie, amploarea
evenimentului fiind mult mai redusa in conditiile in care SUA si alte tari au decis sa-si reduca sau
anuleze participarea la manevre din cauza crizei sanitare. Acesta a fost si cazul Romaniei, care
si-a anulat participare la exercitiile SABER STRIKE, respectiv SWIFT RESPONSE, conectate
Exercitiului DEFENDER EUROPE 20.
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