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TEHNOLOGII MILITARE ȘI DUALE. PROLIFERARE, TRANZACȚII 

 

Raport periodic  
Noiembrie-Decembrie 2022 

Cristian  EREMIA                Sorin-Vasile  NEGOIȚĂ 

 

 

• Industria de apărare europeană 

Oficialii europeni semnalează vulnerabilități la controlul investițiilor străine în 

sectorul apărării 

Oficiali ai Agenției Europene de Apărare (EDA) au tras recent un semnal de alarmă asupra 

piedicilor apărute în încercarea de a promova un lanț de aprovizionare integrat pentru 

apărare la nivelul întregului bloc comunitar. Acest lucru se datorează, în special, 

neadoptării, în legislația tuturor celor 27 membri UE, a unor politici naționale pentru 

monitorizarea investițiilor străine directe în industriile lor de apărare, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului UE nr. 452 din 19 martie 2019 privind stabilirea unui cadru 

pentru controlul investițiilor străine directe în Uniune. 

 
Sursa:  https://eda.europa.eu/  

Șeful unității de strategie pentru industrie și politici UE din cadrul EDA, Pieter Taal, este de 

părere că lipsa politicilor de control, atunci când vine vorba de companiile din afara Uniunii 

care achiziționează participații la furnizori considerați potențial „cruciali” constituie un 

„factor de risc”. Potrivit acestuia, „în funcție de investitorul străin, controlul extern al 

principalelor companii ar putea avea consecințe asupra viziunii privind autonomia 

strategică a Europei”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R0452
https://www.defensenews.com/global/europe/2022/10/31/eu-officials-flag-vulnerabilities-to-foreign-control-in-defense-sector/?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=dfn-dnr
https://www.defensenews.com/global/europe/2022/10/31/eu-officials-flag-vulnerabilities-to-foreign-control-in-defense-sector/?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=dfn-dnr
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Potrivit unei liste publicate de UE în luna mai, doar 18 din cele 27 state membre UE au 

înregistrat la Comisia Europeană existența unei forme de politică națională care să acopere 

screening-ul investițiilor străine directe în industria de apărare, întrucât instituirea 

mecanismelor de control este apanajul fiecărei națiuni. 

Vulnerabilitățile din lanțurile critice de aprovizionare reprezintă o preocupare majoră, atât în 

Europa, cât și de cealaltă parte a Atlanticului, în America de Nord. Astfel, oficialii 

Pentagonului și-au exprimat îngrijorarea de ceva timp în ceea ce privește accesul Chinei la 

nodurile critice din baza industrială de apărare, care contribuie la sistemele avansate de 

arme. Teama acestora este că unii investitori „rău intenționați” ar putea introduce 

componente manipulate în lanțul de aprovizionare sau ar putea fura secrete comerciale. 

Numai că, simpla descoperire a acestor elemente controlate de străini într-o rețea 

multistratificată a industriei de apărare este o sarcină destul de grea. 

Pe de altă parte, Comisia Europeană a semnalat, încă în primăvară, după invazia Rusiei în 

Ucraina, investiții străine directe ruse și bieloruse în peisajul industriei europene, ceea ce ar 

reprezenta „o amenințare la adresa securității și ordinii publice” europene. De asemenea, 

Comisia a atenționat că „aceste riscuri pot fi exacerbate de volumul investițiilor ruse în UE și 

de intensitatea relațiilor de afaceri anterioare dintre UE și companiile ruse”. 

În consecință, recomandarea Comisiei Europene a fost ca statele care nu dețin încă astfel 

de politici de screening al investițiilor străine, să le elaboreze „urgent” și, până la adoptarea 

acestora, să folosească alte căi legale pentru a evita investițiile „rău intenționate”, care ar 

putea vulnerabiliza întreaga Comunitate europeană. 

EDA și alte instituții europene cu responsabilități în domeniul apărării au propriile metode de 

control, pentru a se asigura că antreprenorii care se luptă pentru a face parte din inițiativele 

europene nu sunt controlate de entități care acționează împotriva obiectivelor și scopurilor 

Uniunii Europene. 

 

• Forțe aeriene / Tehnologii duale avansate 

Noul program european de avioane de luptă din generația a șasea ar putea 
intra într-o nouă fază 

Cu o întârziere de mai bine de un an, o parte din liderii programului european trinațional 

Future Combat Air System (FCAS) anunță că sunt în măsură să lanseze următoarea fază de 

dezvoltare, care va aduce mai aproape momentul lansării de noi arme și sisteme de luptă 

pentru cele trei state participante la program: Germania, Franța și Spania. 

Berlinul și Madridul au anunțat, în urmă cu o lună (18 noiembrie), că s-a ajuns la un acord 

„politic” pentru a merge mai departe cu următoarea fază de dezvoltare, cunoscută sub 

denumirea de Faza 1B. Potrivit ministerelor apărării din Germania și Spania, „Acordul politic 

pentru FCAS este un pas mare și – mai ales în aceste vremuri – un semn important al 

cooperării excelente dintre Franța, Germania și Spania”. Totodată, acest demers contribuie 

la întărirea capabilităților militare europene și asigură un know-how important atât pentru 

industria de armamente din cele trei țări, dar și cea europeană. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157946.pdf
https://www.defensenews.com/global/europe/2022/11/22/europes-new-warplane-program-could-finally-maybe-take-off/?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=dfn-dnr
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Sursa: airbus.com 

Și companiile Airbus Defense and Space (Germania) și Indra (Spania) implicate în program, 

au confirmat încheierea discuțiilor dintre industrie și guverne cu privire la următoarea fază a 

FCAS, „ceea ce reprezintă un mare pas înainte pentru acest program de apărare european”. 

Totuși, contractul propriu-zis dintre cele două companii și cea franceză Dassault Aviation nu 

a fost încă semnat și urmează să fie luate o serie de măsuri la nivel național pentru a permite 

acest lucru. Se așteaptă însă confirmarea oficială și din partea Guvernului francez, care nu a 

făcut nicio declarație pe acest subiect până în prezent. 

Programul FCAS, cunoscut și ca SCAF (fr. Système de Combat Aérien du Futur) a fost anunțat 

în 2017 de fostul cancelar german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron, 

în timp ce Spania a fost introdusă ca al treilea partener în 2019. Programul este organizat în 

jurul a șapte „piloni” tehnologici: o aeronavă de luptă din a șasea generație, care va înlocui 

flotele de avioane Rafale și Eurofighter Typhoon ale participanților la program, un nou motor 

pentru avionul de luptă, un sistem de arme de generație următoare, noi drone, senzori 

avansați și tehnologie stealth și o rețea de cloud de luptă aeriană. Pentru fiecare din acești 

piloni au fost desemnați un contractor principal și un partener principal. 

Faza 1A a programului, care a fost lansată în 2020 ca fază de cercetare, și-a propus să 

identifice în timp util potențialele obstacole tehnologice pentru a gestiona riscul. Această 

etapă trebuia să se încheie la începutul anului 2021. Faza 1B, cunoscută sub denumirea de 

„pre-demonstrator”, avea ca principal obiectiv dezvoltarea prototipului de avion de luptă, 

care să poată efectua primul zbor în 2027. Ulterior, erau planificați trei ani de testare și 

evaluare, astfel încât, în 2030, să poată începe faza de producție. Întârzierile de lansare a 

fazei 1B, care au fost generate de discuțiile/neînțelegerile referitoare la acordurile de 

partajare a lucrărilor între Dasault și Airbus, în special în ceea ce privește aeronava de ultimă 

generație, a dat acest proiect cu doi ani înapoi. Totuși, având în vedere demersurile făcute în 

ultima perioadă, această etapă ar putea fi demarată în curând. 

Într-o declarație a Ministerului apărării spaniol, din 21 noiembrie, se afirmă că există o „pistă 

clară” pentru continuarea programului FCAS. Madridul a alocat deja peste 500 milioane Euro 

pentru FCAS în bugetul apărării pentru 2023 și un total de 2,5 miliarde Euro pentru întregul 
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program. Pe de altă parte, Parisul a alocat aproximativ 290 milioane Euro în bugetul apărării 

din acest an pentru studii și cercetări în curs legate de FCAS, însă nu a dezvăluit până acum 

ce va aloca pentru acest program în 2023. În privința Germaniei, este așteptată o decizie în 

Comitetul bugetar, care se va reuni într-o ultimă ședință înainte de noul an. Pentru a nu 

genera noi întârzieri, este de așteptat să fie aprobate detaliile contractului înainte de 

încheierea actualei sesiuni a Bundestag-ului și, astfel, să fie creată o presiune asupra 

Parisului și Dassault să finalizeze acordul cât mai curând posibil. 

Ulterior, pe 1 decembrie, președintele și CEO-ul Dassault, Eric Trappier, a dezvăluit că „au 

fost ridicate toate blocajele” pentru ca programul să avanseze în faza 1B. Astfel, prototipul 

noului avion de luptă ar putea zbura în 2029, mai târziu cu doi ani decât era planificat inițial, 

iar un contract pentru dezvoltarea prototipului, ar putea fi semnat în următorii doi-trei ani. 

Potrivit lui Trappier, obiectivul de exploatare a întregii arhitecturi a programului FCAS până 

în 2040 rămâne în picioare. 

 

• Tehnologii militare duale avansate 

Cum se pregătește Franța pentru un război hibrid? 

Franța își propune ca viitoarea sa forță militară să dispună de sisteme inteligente, ale căror 

rețele să fie interconectate pe câmpul de luptă. Fie că este vorba de programul de 

modernizare Scorpion pentru vehicule terestre, de noi sisteme de comunicații sau 

programul de generația a șasea Future Combat Air System (FCAS), dezvoltat împreună cu 

Germania și Spania, acestea vor fi tot mai interconectate, ceea ce va necesita o securitate 

cibernetică mult mai performantă.  

 
 Sursa: https://www.defense.gouv.fr/ema/commandement-cyberdefense-comcyber 

În acest sens, Franța și-a stabilit câteva priorități cheie în ceea ce privește dezvoltarea 

capabilităților cibernetice. Potrivit Agenției de achiziții pentru apărare a Franței (DGA), 

echipamentul asociat domeniului cibernetic acoperă următoarele misiuni: 

https://www.defensenews.com/global/europe/2022/12/01/aircraft-makers-lumber-toward-deal-for-europes-next-gen-fighter-jet/?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=dfn-dnr
https://www.defensenews.com/cyber/2022/11/08/four-questions-with-frances-military-cyber-mission-lead/?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=dfn-dnr
https://www.defensenews.com/cyber/2022/11/08/four-questions-with-frances-military-cyber-mission-lead/?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=dfn-dnr
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• Protecția cibernetică 

- noi game de criptare, sisteme de distribuire și gestionare a cheilor de criptare, 

- mijloacele necesare pentru controlul accesului sau pentru schimbul de informații 

clasificate pentru diferite sisteme operaționale 

• Războiul cibernetic defensiv 

- dezvoltarea și achiziționarea de sisteme de detectare a atacurilor, capabile să 

apere cele mai sensibile sisteme de informații și armamente, precum și 

instrumentele lanțului de război cibernetic defensiv 

- modernizarea progresivă a sistemelor aflate sub comanda COMCYBER 

(Comandamentul de apărare cibernetică francez), pentru a identifica și anticipa 

amenințarea, pentru a efectua investigații digitale și pentru a asigura 

disponibilitatea operațională a unităților 

• Războiul cibernetic influent 

- în urma dezvoltării în 2021 a unei doctrine în acest domeniu, 2022 a constituit un 

an cheie pentru a oferi forțelor armate mijloacele de modernizare, urmărire și 

identificare a manevrelor adverse în domeniul informațional 

• Războiul cibernetic ofensiv 

- cu o abordare a integrării capabilităților cibernetice ofensive în cadrul 

capabilităților militare tradiționale 

Aceste obiective sunt implementate printr-un program major de înzestrare condus de DGA, 

care va evolua progresiv, în trepte. În anul 2022, Franța a alocat acestui program în jur de 

230 milioane EURO, următoarea creștere fiind programată începând cu anul viitor. Aceasta 

va include o etapă pentru un sistem securizat de telefonie mobilă de care vor beneficia cele 

mai înalte autorități ale statului și o comandă pentru criptoare radio NATO pentru partenerii 

americani. 

Franța încearcă să exploateze potențialul tehnologiilor din domeniul digital prin 

procesarea unor volume mari de date (big-data), precum și informații despre inteligența 

artificială (AI) și cloud computing.  

În acest sens, Ministerul francez al apărării a dezvoltat un proiect care va reuni toate liniile 

ministeriale în efortul pentru inteligența artificială și a creat o unitate AI dedicată în cadrul 

Agenției de inovare a apărării, Artemis.IA. Aceasta își propune să ofere ministerului o bază 

tehnică sigură și suverană pentru prelucrarea masivă a datelor și algoritmilor derivați de AI 

adaptați nevoilor de apărare. 

Alte programe care integrează AI includ aeronava Rafale pentru detectarea și recunoașterea 

automată a țintei și programul radio Contact, cu scopul de a îmbunătăți calitatea vocii și de 

a reduce la jumătate randamentul necesar pentru transmiterea unui flux audio. 

În privința cloud computing, scopul este ca forțele armate franceze să dispună de 

capacitatea de a transporta, partaja, exploata în timp real, stoca, administra și securiza 

datele în modul „plug and fight” (conectează și acționează) cu aliații și partenerii pe timpul 

unei operațiuni majore. 

https://www.defensenews.com/global/europe/2022/07/11/france-approves-final-phase-of-artemis-big-data-processing-platform/
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De asemenea, în ceea ce privește proiectul Scorpion, o analiză aprofundată a problemelor de 

securitate cibernetică a fost efectuată încă din fazele inițiale, pentru a reduce suprafața de 

atac a sistemului (segregarea rețelei, securizarea interfețelor externe, mecanisme de 

autentificare, criptare etc.). Pe de altă parte, sistemele FCAS și MGCS (Main Ground Combat 

System) sunt în faze preliminare, iar activitatea în această etapă include studierea și 

formalizarea obiectivelor de securitate, tendința comună pentru aceste două sisteme fiind 

creșterea interoperabilității platformei, cu scopul de a dezvolta lupta în cooperare. 

La nivel european, Franța investește în două proiecte europene în domeniul războiului 

cibernetic defensiv – Cyber Rapid Response Toolbox for Defense Use și European Cyber 

Situational Awareness Platform. 

 

• Sisteme de informații pentru achiziții de ținte / Tehnologii militare critice 

Sistemul TITAN  (Tactical Intelligence Targeting Access Node) 

Corporația Northrop Grumman a prezentat Forțelor Terestre (FT) americane pre-prototipul 

sistemului de informații militare semi-autonom, mobil, pentru acces la achiziția de ținte 

TITAN (Tactical Intelligence Targeting Access Node). Sistem pe care l-a și folosit 

demonstrativ în cadrul Proiectului Convergence 2022 - exerciții militare care are ca scop 

avansarea noilor capabilități pe linia Sistemului întrunit de comandă și control în toate 

domeniile (JADC2). Pre-prototipul este de fapt modelul preliminar al primului dintre cele 

două prototipuri pe care Northrop Grumman le dezvoltă încă de acum doi ani pentru 

Unitatea de Inovație în Apărare și pentru Biroul de Exploatare Tactică a Capacităților 

Naționale (TENCAP). 

 
Sursa: Northrop Grumman Corporation 
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Echipamentul TITAN este o stație terestră de informații militare expediționară (mobile 

intelligence ground station architecture), care valorifică datele și informațiile de la senzorii 

spațiali, de la cei aerieni de înaltă altitudine și de la cei tereștri pentru a furniza date 

comandanților de la toate nivelurile, astfel încât aceștia să poată evalua rapid amenințările 

și țintele de anihilat. Sistemul va conecta forțele inter-arme prin furnizarea de informații 

aproape în timp real, utilizând inclusiv tehnici și algoritmi de inteligență artificială pentru a 

furniza rapid date fuzionate de la senzori din domenii multiple către diferitele platforme 

de arme, cum ar fi artileria, sistemele de bruiaje și sistemele de lovire aeropurtate.  

TITAN este un sistem tehnologic de ultimă generație al Pentagonului, un nod tehnic de 

acces pentru achiziția de informații despre ținte, care va susține FT să extragă informații 

militare despre o plaja largă de ținte. TITAN folosește deci sateliți militari și comerciali, 

precum și alți senzori de pe teren, pentru a sprijini ”țintirea” dincolo de linia orizontului.  

Sistemul are capacitatea de a integra toate datele de la o multitudine de senzori, realizează 

detecția țintelor în profunzime, reduce intervalele de timp de la detectarea țintei de către 

senzori până la trăgător, astfel încât să se  maximizeze precizia și eficacitatea focului cu rază 

lungă de acțiune. Cu alte cuvinte, TITAN pune la dispoziția forțelor combatante date extrem 

de utile, acționabile și asigură militarilor un proces decizional mult mai rapid în termeni de 

detectare, contracarare și  nimicire a țintelor. 

"Soluția noastră TITAN este o tehnologie de pionierat care integrează capabilități spațiale 

critice într-un sistem mobil" – declara Pablo Pezzimenti, vicepreședinte al Northrop 

Grumman pentru sisteme naționale integrate. "Capacitatea noastră unică de a oferi acces 

la informații multidomeniu și acționabile de la sistemele spațiale comerciale și militare 

contribuie direct la succesul pe câmpul de luptă, ajutând luptătorul să ia decizii mai rapide 

atunci când fiecare secundă contează..." - a mai specificat acesta 

Proiectul ”Convergence” presupune testarea periodică prin exerciții militare a noilor 

echipamente cibernetice (sau care includ algoritmi de inteligență artificială), este coordonat 

de FT, dar este sprijinit de fiecare dintre categoriile de forțe ale FA ale SUA. Acest proiect 

cuprinde o tehnologie revoluționară care va sprijini în mod esențial strategia 

Departamentului Apărării (DoD) pentru viitoarea arhitectură a JADC2 – viziunea DoD pentru 

realizarea de forțe militare pe deplin conectate cu  date și informații.  

 

• Bombardiere de generația a șasea / Tehnologii militare critice 

Bombardierul strategic de nouă generație B-21 Raider va conferi ”Descurajare 
în stil american”.  

Forțele Aeriene ale SUA au prezentat recent în cadrul unei ceremonii deosebite organizate 

cu Corporația americană Northrop Grumman la Air Force Plant 42 din Palmdale, California, 

noul bombardier strategic B-21 Raider – prima aeronavă militară de generația a șasea din 

lume. Bombardierul a fost fabricat și cu contribuția mai multor companii industriale de 

renume din SUA și cuprinde cele mai noi tehnologii inovative – inclusiv tehnologia stealth 

avansată.  

https://insidedefense.com/node/207315
https://insidedefense.com/node/207315
https://news.northropgrumman.com/news/releases/northrop-grummans-new-pre-prototype-ground-system-demonstrated-at-project-convergence-2022
https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/it-networks/2022/10/21/project-convergence-shows-jadc2-alignment-leaders-from-3-services-say/
https://www.militarytimes.com/air/2022/12/03/deterrence-the-american-way-the-new-b-21-bomber-debuts/?utm_campaign=subscribers_notification&utm_medium=web_push&utm_source=subscribers
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De aceea, B-21 este considerat o armă  extrem de performantă și letală, care va obliga pe 

liderii politici și militari din principalele state concurente și potențial adversare – China sau 

Rusia, să regândească modul de ducere a războaielor pentru deceniile următoare. 

Agresiunea Rusiei în Ucraina, sau amenințarea Taiwanului de către China, sunt motive 

suficiente pentru care Pentagonul chiar a dorit ca lansarea publică a B-21 să fie cât mai 

vizibilă public.  

 
Sursa: U.S. Air Force photo (www.militarytimes.com) 

Secretarul american al apărării, L.Austin - invitat de onoare la ceremonie, a subliniat că 

aeronava militară B-21 Raider va permite SUA să descurajeze inamicii cei mai puternici, să 

lovească ținte chiar și într-un ”spațiu aerian extrem de disputat”, adică pe scurt acest 

bombardier este ”descurajarea în manieră americană”. 

Numele B-21 a fost stabilit pentru că este prima aeronavă de nouă generație din acest 

secol 21. Directorul executiv al Northrop Grumman, Kathy Warden, a precizat că B-21 

reprezintă și un omagiu adus curajoasei forțe aeriene ”Doolittle Raiders” din ultimul 

Război Mondial, care a inspirat multe generații de aviatori americani. De aici numele 

”Raider”.  

Pentru Forțele Aeriene americane (FA SUA), apariția după mai bine de trei decenii de 

așteptări a bombardierului B-21 reprezintă un moment esențial în remodelarea flotei de 

bombardiere strategice din ce în ce mai uzate fizic și moral. FA americane au în plan 

fabricarea a circa 100 de astfel de bombardiere în următorul deceniu. Costurile  

Programului B-21 Raider sunt estimate la circa 203 miliarde USD. 

Desigur, marea majoritate a datelor tehnico-tactice și performanțele echipamentelor care au 

intrat în dotarea acestor noi bombardiere sunt secrete. La ceremonia menționată au reieșit 

totuși unele informații. Liderii FA vizează ca B-21 să devină ”coloana vertebrală” a viitoarei 

sale forțe de bombardare strategice și un element cheie al arsenalului militar al SUA pentru, 

probabil, următoarea jumătate de secol. De altfel, FA intenționează să retragă toate 

aparatele B-1 și B-2 până la începutul anilor 2030, astfel încât să rămână în serviciul de luptă 

o flotă cu bombardiere B-21 și B-52 Stratofortresses (ultimele cu motoare modernizate). 
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B-21 are o formă asemănătoare cu B-2 Spirit, un design de aripă zburătoare și cu fuzelaj 

minim, ceea ce are rolul de a reduce inclusiv semnătura de radiolocație. Se mizează pe faptul 

că tehnologia stealth avansată instalată pe B-21 îi vor permite să efectueze misiuni de 

penetrare și lovituri aeriene cu arme convenționale sau nucleare în adâncimea strategică a 

teritoriilor țintă. Raza de acțiune a lui B-21 va permite acestuia să îndeplinească misiuni fără 

a fi bazat în teatrul de operațiuni, sau fără a necesita sprijin logistic într-o desfășurare -

menționa Austin, adăugând că performanțele sale impresionante secrete vor face ca și ”cele 

mai sofisticate sisteme de apărare aeriană inamice se vor lupta să detecteze un B-21 pe cer”. 

Primul model B-21 este supus acum testelor la sol, finalizându-se totodată asamblarea finală 

și aplicarea straturilor de acoperire specială exterioară înainte de primul zbor, care va fi 

planificat la o dată nespecificată din anul 2023.  

Președintele Departamentului de sisteme aeronautice a lui Northrop Grumman, Tom Jones a 

declarat că B-21 este primul avion de generația a șasea din lume. El a subliniat 

performanțele avansate în materie de tehnologie stealth, forma aerodinamică 

impresionantă, arhitectura sa de sistem deschis menită să permită modernizări viitoare și 

utilizarea tehnologiilor de partajare a datelor, ceea ce va permite accesul la efortul 

Pentagonului de realizare a sistemului întrunit de comandă și control în  toate domeniile 

(Joint All-Domain Command and Control - JADC2). 

 

• Tehnologii de Inteligență artificială / tehnologii disruptive 

     Dezvoltarea ”Proiectului Linchpin”  

Departamentul Serviciului de informații militare al Forțelor Terestre (FT) ale SUA 

responsabil cu dezvoltările tehnologice pe linie de intelligence (informații) și război 

electronic a declanșat faza construirii unei magistrale digitale dedicate în vederea realizării 

armonioase a instrumentelor avansate în domeniile Inteligenței artificiale și de învățare 

automată (Artificial Intelligence and Machine Learning – AI ML). Proiectul respectiv a fost 

denumit ”Project Linchpin”, reprezentând o colaborare a Biroului Executiv al Programului 

pentru Intelligence (informații), Război Electronic și Senzori (PEO IEW&S), Laboratorul de 

Cercetare al Armatei și Centrul pentru Integrarea AI ML al FT. 

Mai concret, experții americani au în vedere realizarea infrastructurii și a mediului digitale  

necesare  pentru ca aplicațiile/capabilitățile AI ML oferite ulterior să poată fi utilizate în 

mecanismele și rețelele de intelligence interconectat, de război cibernetic și electronic. 

Obiectivul proiectului este de a ameliora problemele asociate care apar pe linia optimizării 

și distribuției instrumentelor AI ML, sau pentru încorporarea de noi baze de date. Șeful 

PEO IEW&S, Mark Kitz, declara recent că vede acest proiect ca pe ”un factor uriaș în 

întregul meu portofoliu în ceea ce privește modul în care putem furniza viitorii algoritmi și 

modul în care putem atenua sarcina cognitivă”.  

https://sam.gov/opp/546a2d7976e2462d87ccdb5f60e6d6d0/view#description
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Sursa: defense.gov 

Departamentul menționat a efectuat cercetări de piață pentru acest proiect, fiind planificate 

angajamente suplimentare pe parcursul anului fiscal 2023. Un interes deosebit este 

contribuția din partea industriei de profil cu privire la deținerea datelor, etichetarea, 

formarea modelelor, verificarea și implementarea, conform unei cereri de informații 

publicate la sfârșitul lunii anterioare. 

De altfel, Departamentul Apărării al SUA (DoD) a afirmat de mult timp importanța de 

excepție a AI în teatrele de operații și nu numai, investind ulterior miliarde de dolari în 

dezvoltarea acestui domeniu tehnologic de vârf. Așa se face că DoD are lansate 

actualmente mai bine de 685 de proiecte pe linie de AI ML, dintre care peste 230 numai la 

nivelul FT.  

De asemenea, tehnologia centrată pe software reprezintă fundamentul pentru dezvoltarea 

Proiectului de convergență (Project Convergence) al FT, care va sta apoi la baza realizării 

Sistemului Întrunit de Comandă și Control în toate domeniile (Joint All-Domain Command 

and Control), un proiect deopotrivă măreț și ambițios al Pentagonului pentru a avea Forțe 

Armate moderne pe deplin conectate. Asta pentru că tehnologia menționată poate susține 

navigația, poate anticipa când este necesară mentenanța vehiculelor, poate să sprijine la 

identificarea și localizarea țintelor etc.  

În plus, eforturi susținute vor fi făcute pentru integrarea inteligenței artificiale la nivelul 

rețelelor și echipamentelor militare care nu au fost inițial proiectate pentru a utiliza aceste 

tehnologii avansate. În mod complementar, vor fi eforturi susținute pe termen lung pentru 

pregătirea personalului de a folosi aceste tehnologii, pentru construirea încrederii în rândul 

trupelor combatante. 

 

https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/it-networks/2022/08/18/pentagons-command-and-control-concept-needs-work-army-official-says/
https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/it-networks/2022/08/18/pentagons-command-and-control-concept-needs-work-army-official-says/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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