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Rezumat: Autorul prezintă într-o manieră succintă o serie de aspecte, de mare
actualitate în contextul geopolitic actual, privind unele puncte tari, dar şi vulnerabilităţi
interne şi externe ale sistemelor şi reţelelor de comunicaţii şi informatice militare
dezvoltate în Armata Română, începând cu anul 1997.
Sunt aduse în atenţie, la punctul 2 evoluţiile, în condiţii de austeritate şi ostilitate, a
principalelor segmente operaţionale şi tehnice ale STAR (RTP/RMNC).
În continuare sunt prezentate unele puncte tari ale sistemelor realizate şi principiile
de care s-a ţinut seama în efortul de modernizare şi transformare (având în vedere
criteriile şi cerinţele NATO), precum şi vulnerabilităţile interne şi externe ale acestora,
identificate în urma unei analize atente.
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Abstract: The author briefly presents a series of recent aspects in the current
geopolitical context on some strong points as well as internal and external vulnerabilities
of the military communication and informatics systems and networks developed in the
Romanian Armed Forces since 1997.
Point 2, presents the evolutions, in austerity and hostility conditions of the main
operational and technical sequels of the Romanian Armed Forces Transmissions System STAR (RTP/RMNC).
Furthermore the article presents some strong points of the systems achieved and
principles taken into account in the modernization and transformation effort (regarding the
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NATO criteria and requirements), as well as their internal and external vulnerabilities
identified by means of a thorough analysis.
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