România găzduiește cel mai mare exercițiu multinațional din acest an: 25 000 de militari din 23 de țări part
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Cel mai mare exercițiu militar multinațional din acest an – Saber Guardian 2017, alcătuit din
25.000 de soldați din 23 țări NATO și partenere – începe marți, fiind coordonat de Forțele
Terestre ale Statelor Unite în România (USAREUR) și se va desfășura pe teritoriile Bulgariei,
României și Ungariei. De altfel, va fi cel mai mare exercițiu militar găzduit de România de când
a devenit stat membru NATO și cel mai de amploare exercițiu multinațional organizat în
regiunea Mării Negre, informează MApN într-un comunicat de presă, preluat de Romanian
Global News.

Saber Guardian este un exercițiu anual, iar SG17 va fi cel mai amplu organizat până acum, ca
număr de participanți și obiective urmărite, dorind să demonstreze capacitatea de descurajare,
în special prin posibilitatea de mobilizare rapidă și concentrare a forțelor în orice moment,
oriunde în Europa.

Redislocarea masivă a unor militari aparținând Brigăzii 3 Blindate din cadrul Diviziei 4 Infanterie
a SUA din Europa și deplasarea Regimentului 2 Cavalerie al SUA de la Vilseck, Germania, în
diverse locuri de desfășurare din cadrul ariei de operații întrunite din Ungaria, România și
Bulgaria vor constitui principalele acțiuni în cadrul exercițiului. Mai mult, SG17 va include
antrenamente de stat major și de trageri de luptă, forțări de cursuri de apă, precum și
evacuarea medicală și tratamentul răniților.

În marja SG17 sunt planificate și alte acțiuni și evenimente de sprijin, în zilele premergătoare
sau ulterioare exercițiului. Pentru mărirea eficacității acestuia, SG17 va fi sprijinit de câteva
exerciții de mai mică amploare ale SUA și țărilor partenere și aliate din Europa care vor avea
loc, în vara acestui an, în regiunea Mării Negre, facilitându-se, în acest mod, execuția unei
game largi de acțiuni militare pentru asigurarea securității și stabilității în zonă, contribuind astfel
la întărirea posturii de descurajare.

Ceremonia de deschidere va avea loc în Bulgaria, ea fiind urmată de 21 de module de exerciții,
dintre care 10 vor fi găzduite de România, 7 de Bulgaria și 4 de Ungaria.
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