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• Inteligență artificială și cibernetică / tehnologii disruptive
Israel a anunțat că a purtat primul război al inteligenței artificiale.
Israel a anunțat că forțele sale armate (IDF) au utilizat în premieră într-un război - mai
exact pe durata recentului conflict armat cu Hamas în Fâșia Gaza, aplicații militare de
inteligența artificială și supercomputing. Oficialii militari israelieni etichetează chiar
această premieră militară operațională din cadrul operației ”Operation Guardian of the
Walls” ca fiind primul război al inteligenței artificiale - ”artificial-intelligence war”.

Sursa: defense.gov

”Pentru prima dată, inteligența artificială a fost o componentă cheie a operațiilor
militare...este o primă campanie militară de acest tip pentru IDF. Am implementat noi
metode de operare și am folosit dezvoltări tehnologice de inteligență artificială (AI) care
au fost un multiplicator de forțe pentru IDF”, a evaluat un reprezentant al Serviciului de
Informații Militare al IDF. De notat că, pe durata a 11 zile de lupte intense în Fâșia Gaza, IDF
au efectuat lovituri intense și de mare precizie împotriva țintelor Hamas și ale organizației
Jihadul Islamic Palestinian, fiind vizate obiective și infrastructuri cheie, precum și personalul
aparținând celor două grupuri teroriste.
Conducerea IDF a denumit și câteva repere privind programele dezvoltate și care
argumentează cum a fost posibilă această performanță. În primul rând, se arată că în
ultimul timp IDF au trecut la utilizarea echipamentelor avansate de AI existente pe piața
civilă, pe care le-au adaptat în scopuri militare. Ceea ce a făcut posibilă elaborarea unei
platforme tehnologice AI avansate, care a centralizat toate datele și informațiile despre
Asociația Servicii Integrate de Securitate, Apărare și Intelligence

2

grupările teroriste ianamice din Fâșia Gaza într-un singur sistem complex. Ceea ce a permis
procesarea, analizarea, extragerea și diseminarea informațiilor necesare pentru operațiile
militare cu celeritate. În context, se remarcă și faptul că șeful Statului Major al IDF a făcut
din utilizarea potențialului tehnologiilor digitale și mai nou al tehnologiei AI, o
caracteristică și direcție centrală a comenzii sale.
Cel puțin așa susține colonelul Eli Birenbaum - șeful Departamentului Arhitectură al Diviziei
de Transformare Digitală a IDF, care a mai declarat că "IDF a avut câteva neajunsuri pentru a
crește letalitatea pe câmpul de luptă", întrucât categoriile de forțe armate erau cantonate în
trecut în utilizarea singulară a propriilor rețele de comunicații, pentru propriile baze de date
și informații militare deținute. Cu deficiențe majore în furnizarea oportună de date către
eșaloanele operative executive. Abordarea actuală privește IDF ca un întreg din perspectivă
operațională, fiind acum integrate toate datele și informațiile obținute de capabilitățile
militare (și civile) de culegere de informații și punerea acestora la dispoziția unităților
combatante din toate categoriile de forțe. Activarea proceselor digitale ultra-rapide (de
exemplu un comandant de pluton exploatează acum datele culese de un elicopter care
zboară la câțiva kilometri distanță) este cheia transformării IDF de la abordarea digitală la
abordarea inteligenței artificiale.

Sursa foto: IDF

O ”lecție învățată” în războiul din Liban din 2006 a arătat IDF că unitățile de informații
militare și forțele aeriene foloseau bine și rapid informațiile culese despre inamic, dar
sistemele folosite nu se puteau conecta la forțele terestre. Rezultatul lecției a fost
deschiderea unui program pentru conectarea forțelor terestre, proiect realizat până în 2010.
În plus, IDF și-a creat o direcție de Cyber Defense, care este responsabilă cu apărarea
cibernetică, comunicațiile fără fir și computerizare (IDF s-a concentrat asupra importanței
datelor și a conectivității între forțele armate). Marele proiect a fost însă realizarea unei
rețele unice, a unei mega-baze de date centralizate și a unui rețele tip internet dedicată
pentru toate IDF.
Asta a însemnat eliminarea oricărei soluții individuale. De exemplu nu mai este posibil ca
fiecare subsistem C2 al IDF să dețină propria bază de date de cartografiere. Astfel, Serviciul
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de informații militare a dezvoltat o bază de date centrală de cartografiere pentru uzul IDF,
care a creat tipuri de ”elemente de bază comune” pentru a crea un limbaj comun în ”spațiul
de luptă digital”. Au fost integrate datele colectate de toți senzorii în locuri precum granițele
sau arealele de interes tactic și operativ-strategic, ceea ce a dus la reducerea timpului pentru
analiză, decizie și acțiune, pentru conștientizarea situației la nivelul comandanților tactici,
pentru stabilirea obiectivelor-țintă cu rapiditate și mare precizie. Ceea ce dura zile întregi,
acum s-a redus la nivelul orelor, pentru ca în final să se obțină efectul de multiplicare a
eficacității loviturilor și a letalității în rândurile inamicului.
Un obstacol serios a fost ”culturala digitală” slabă, mai ales la nivelul ofițerilor superiori mai
în vârstă, chestiune rezolvată treptat prin programe și acțiuni dedicate. A fost constituită
Divizia de transformare digitală a IDF, cu sarcini de a crea o infrastructură digitală comună la
nivelul tuturor unităților și de a se asigura că fiecare proiect nou pe care îl construiește IDF
se realizează la standarde comune de interoperabilitate. Și asta indiferent că era vorba de
cartografiere sau orice alte instrumente care vizau ”spațiul de luptă digital, astfel încât
fiecare aplicație să fie nativă în cloud și noul sistem să fie eficient din punct de vedere
spectral ... Letalitatea ar putea crește cu un factor de la 10 până la 100.” - a remarcat
Birenbaum.
În plus, Israel a anunțat un nou Plan multianual de restructurare a IDF, pentru a face față
adversarilor existenți și potențiali în viitorii de zeci de ani. Concret, IDF încearcă să
transforme tehnologia AI într-o superioritate covârșitoare în teatrul de operații, prin
fuzionarea informațiilor la nivel extrem de ridicat, folosirea diferitelor tipuri de intelligence –
signal intelligence (SIGINT), visual intelliogence (VISINT), human intelligence (HUMINT),
geograpfical (GEOINT) și multe altele, analizarea mega-bazelor de date brute, pentru a
determina rapid ți exact țintele cheie necesare a fi lovite.
La nivelul Serviciului de informații militare au fost inițiate mai multe programe noi precum
„Alchemist”, „Gospel” și „Depth of Wisdom”, care au fost dezvoltate și utilizate în timpul
luptelor. De exemplu, „Gospel” folosește tehnologia AI pentru a genera recomandări pentru
militarii din divizia de cercetare (informații militare), care le utilizează apoi pentru a stabili
împreună cu un nou creat centru multidisciplinar sute de ținte (cele mai adecvate, relevante
și ”de calitate”), pe care le transmite oportun forțelor aeriene în vederea lovirii. Așa se face
că, după o perioadă relativ scurtă de timp, militarii deja consideră că utilizarea AI a contribuit
decisiv la scurtarea duratei luptelor, la creșterea preciziei și rapidității în determinarea
țintelor folosind super-cunoașterea ”super-cognition”. Iar o serie de noi unități militare sunt
în fruntea acestor eforturi de transformare.
IDF se bazează pe numeroasele start-up-uri din Israel și pe avansurile de înaltă tehnologie ale
unor companii, printre care Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems și Israel
Aerospace Industries. Programul Armata Digitală Elbit 750, numit Torch-X, face parte din
această abordare. Alte sisteme, cum ar fi vehiculele terestre fără pilot care patrulează
frontierele și fuzionează informațiile de la senzori de diverse tehnologii, fac parte din
viziunea IDF pentru schimbări în următorii câțiva ani. Se consideră totuși că marea
provocare pentru organismul militar rămâne aceea că dezvoltarea de tehnologii avansate
civile depășesc ritmul achizițiilor militare.
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• Inițiative NATO în domeniul inovării și tehnologiilor duale critice
Dezvoltarea viitoare a supravegherii și controlului aerian NATO
Compania L3Harris Technologies 1, în colaborare cu reprezentanții mai multor companii
internaționale din domeniul tehnologiilor pentru apărare, dezvoltă concepte de
supraveghere pentru NATO, cu scopul de a înlocui până în anul 2035 vechea flotă a
sistemului de avertizare și control aerian al Organizației.

Sursa: L3Harris Technologies

În examinarea opțiunilor pentru capabilitățile de supraveghere și control în cadrul
programului NATO Alliance Surveillance and Control (AFSC), echipa internațională condusă
de L3Harris Technologies urmărește o abordare de tipul „sistem de sisteme” (system of
systems), în care este împărtășită viziunea unei soluții agnostice centrate pe date.
Vicepreședintele internațional al L3Harris, Charles R. Davis declara cu ceva timp în urmă, că
„L3Harris are abilitatea și experiența de a aborda complexitățile programului AFSC în toate
domeniile – aerian, terestru, maritim, spațial și cibernetic”. În acest sens, echipa a abordat
faza studiului de fezabilitate în sensul reducerii riscurilor, orientându-se spre platformele și
arhitecturile digitale care vor fi cât mai aproape de obiectivele NATO. Astfel, Davis a afirmat
că este esențial să ofere NATO „cât mai multă flexiblitate posibilă în dezvoltarea unei
tehnologii avansate, un concept AFSC extrem de adaptativ și rentabil, modelat pentru a
răspunde provocărilor hibride în evoluție”.
Echipa internațională își propune să analizeze riscurile și fezabilitatea componentelor
aflate în studiu pentru acest „sistem de sisteme”, cu scopul de a spori avantajul militar al
Alianței Nord-Atlantice până în 2035 și nu numai. De aceea, L3Harris va încerca să valorifice
punctele forte ale mai multor companii globale de apărare în vederea oferirii de inovații
inginerești, experiență în câștigarea luptelor și o viziune comună, toate acestea pentru a
spori eficacitatea viitoarelor operațiuni militare NATO.
L3Harris Technologies este un inovator agil la nivel mondial în domeniul tehnologiei aerospațiale și de
apărare, oferind soluții end-to-end care să răspundă nevoilor critice ale clienților. Compania oferă tehnologii
avansate în domeniile aerian, terestru, maritim, spațial și cibernetic pentru clienți din peste 100 de țări.
1
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Referindu-se la aceste aspecte, vicepreședintele L3Harris pe probleme de strategie și
sisteme integrate de misiuni, Dave Johnson, a precizat că „printr-o abordare arhitecturală
centrată pe date, platformă agnostică și experiența în realizarea capabilităților JADC2 2,
echipa L3Harris se angajează să lucreze cu NATO, să studieze toate aspectele programului
său de bază și să dezvolte un concept de supraveghere și control comun pentru toate
domeniile din cadrul programului AFSC”.

• Germania – noi investiții în domeniul tehnologiilor duale critice
Echipamente noi pentru utilizatorii de GPS M-Code
BAE-Systems urmează să livreze Armatei germane primul lot al noilor echipamente
militare pentru utilizatorii GPS (MGUE – Military GPS user equipment), ca urmare a unui
contract FMS (Foreign Military Sales) semnat cu Centrul american Space and Missile
Systems Center (SMC). În acest fel, Germania devine al doilea aliat al SUA, după Canada, care
primește noi echipamente pentru utilizatorii de GPS și va putea astfel accesa M-Code (MPEM), un nou semnal anti-falsificare și anti-blocare destinat utilizării militare.

Sursa: nato.int

Prin acest contract FMS, BAE Systems va furniza tehnologie GPS M-Code avansată către
Germania, care să permită capabilități precise, reziliente și de geolocalizare și poziționare
sigure, care îmbunătățesc eficacitatea operațiunilor aliate. M-Code este un receptor GPS
mic, de înaltă performanță, pentru aplicații la sol, care oferă capacități precise de
poziționare, navigare și sincronizare; capacități anti-blocare și anti-spoofing; o arhitectură
modernă de securitate; și o dimensiune adecvată pentru aplicații cu spațiu limitat.
BAE-Systems a refuzat să dezvăluie valoarea contractului sau numărul de unități incluse în
acord, dar a menționat că acesta ar reprezenta prima din numeroasele vânzări militare
externe (FMS) așteptate să fie onorate în viitor. De altfel, SMC a anunțat că este autorizată
să faciliteze livrarea receptoarelor către 58 de țări pre-aprobate. De asemenea, centrul a
JADC2 (Joint All-Domain Command and Control) va avea capacitatea de a conecta operațiuni din toate
domeniile, inclusiv cele spațial și cibernetic, cu operațiunile din domeniile aerian, terestru și maritim, unde
comandanții geografici au în mod tradițional autoritate
2
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anunțat un acord pentru o perioadă de trei ani pentru oferirea tehnologiei MGUE aliaților cu
scopul de a efectua teste de laborator și în teren.

Primele sisteme de generația a treia IdZ-Es pentru soldatul viitorului.
Compania Rheinmetall a prezentat de curând Bundeswehr-ului conceptul complet inițial al
generației a treia pentru soldatul viitorului IdZ-Es (Infanterist der Zukunft – Expanded
System). Prezentarea a arătat primele rezultate ale unui studiu, în baza unui contract
semnat în martie, pentru examinarea și evaluarea potențialelor îmbunătățiri ale unităților
IdZ-Es aflate deja în funcțiune.

Sursa: Rheinmetall

Studiul complet, care va fi finalizat până la începutul verii 2022, va dezvălui potențialele
riscuri de implementare, factori de cost și gradul de maturitate al unui sistem orienta către
misiune și va servi ca bază pentru Bundeswehr în vederea pregătirii propunerilor de achiziție
a generației a treia din soldatul viitorului. În funcție de rezultatul cercetărilor, ar putea să
apară un contract semnificativ pentru Rheinmetall, întrucât Bundeswehr-ul își propune
folosirea continuă a sistemelor avansate de „soldați digitali”.
Studiul cuprinde șapte pachete de lucru, care includ funcțile C4I, subsistemele de
îmbrăcăminte, protecție și echipamente portante, optică și optronică, legăturile cu
vehiculele terestre și aeriene, precum și cu armele și dispozitivele de vizare. Vor exista
rapoarte intermediare privind evoluția studiului (unul la 22 noiembrie 2021), iar evaluarea
finală va avea loc la 30 mai 2022. În tot acest timp vor avea loc probe și testări. De menționat
că, în realizarea proiectului, Rheinmetall va implica și numeroase companii ca
subcontractori.
Studiul se bazează pe două evoluții actuale de proiectare: sistemul pluton IdZ-Es 68 și
sistemul Panzergrenadier. Cel de-al doilea sistem va fi folosit în cadrul VJTF 2023 (Very High
Readiness Joint Task Force) a NATO, care va fi furnizat de către Bundeswehr.
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Module Laser pentru armamente individuale.
Recent, Bundeswehr-ul a încheiat un contract-cadru cu compania Rheinmetall care
prevede livrarea, către forțele armate germane, a 130.000 de module de lumină laser
(LLM). Contractul, care reprezintă cea mai mare comandă pentru aceste dispozitive primit
de compania germană și care a fost evaluat la aproximativ 178 milioane Euro, a fost stabilit
pentru o perioadă pe șapte ani. Livrările vor începe deja în acest an, inițial 2460 de
diapozitive (apx. 3 milioane Euro), urmând ca celelelalte module să fie livrate în anii
următori.

Sursa: Rheinmetall

Dispozitivele vor fi intalate, printr-o interfață standard, pe tot armamentul individual (puști
de asalt, mitraliere, puști cu lunetă etc.) din dotarea actuală a Bundeswehr-ului. Cu ajutorul
acestor module vor fi îmbunătățite capabilitățile de luptă pe timp de noapte. Din comanda
inițială, Bundeswehr-ul va prelua 360 de dispozitive destinate managementului integrat al
verificării, urmate de celelalte 2.100 de module.
Dispozitivul comandat de Armata germană este o versiune a celei mai recente generații de
module LLM-VarioRay, destinat pentru armamentul ușor de infanterie cu scopul de a
detecta, identifica și marca țintele. Cu o greutate care nu depășește 250 grame (inclusiv
suportul), LLM poate fi montat pe orice armă de asalt și poate fi acționat printr-un cablu de
declanșare. Dispune de o lumină albă puternică , care poate fi reglabilă, de un marker laser
cu limină roșie, un marker laser IR și un luminator IR focalizat electric. Împreună cu
dispozitivele de observare nocturnă și imagistică termică, modulul va permite trupelor
germane să desfășoare o gamă largă de misiuni operaționale.
Familia de produse LLM-VarioRay face parte din conceptul IdZ-Es, care mai este în funcțiune
în Armata britanică (Laser Light Module MK3) și Armata elvețiană (Laser-Licht-Modul 19).
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• Drone navale de luptă/tehnologii militare emergente
Turcia - program de producție a noi nave de luptă de suprafață fără pilot USV.
Una dintre cele mai mari companii din industria de apărare din Turcia, Aselsan, a anunțat
recent realizarea unui contract de colaborare industrială cu Șantierul naval Sefine pentru a
dezvolta programul de producție a două noi nave de luptă de suprafață fără pilot (armed
unmanned surface vessels, USV). De altfel, există deja un program de cooperare tehnicomilitară mai amplu pentru realizarea de drone aeriene și navale militare, în care sunt
implicate direct mai multe firme de cercetare/proiectare și de fabricație din cadrul
industriei turcești de apărare. Cele două companii precizate mai sus, Aselsan și Sefine, au
și organizat un eveniment de ”tăiere a oțelului” (8 iulie) pentru o dronă navală de război
anti-submarine, denumită NB57. De asemenea, cele două companii au organizat o
ceremonie pentru ”prima sudură” la o altă dronă navală de luptă fără pilot, RD 09, o
variantă USV pentru lupta anti-navă de suprafață.

Sursă foto: Sefine Shipyard. NB57 ASW USV (stânga) and RD09 ASuW USV (dreapta).

În cadrul programului menționat, firma turcă SEFT Ship Design are misiunea de proiectare
generală a navelor respective. Armelsan Defense, o companie din Tuzla- municipalitatea
Istanbul, specializată în sonare pentru detectarea scafandrilor va furniza sonarul dedicat
pentru drona NB57. Compania Turk Loydu - Turkish Lloyd, a fost însărcinată cu dezvoltarea
sistemelor navelor militare autonome. Aselsan va furniza sistemele de armament STAMP
de calibru 12,7 mm, iar producătorul de rachete (sub control de stat) Roketsan va echipa
drona de luptă de suprafață cu sisteme de rachete antinavă indigene.
De notat că Sefine a început activitatea la producția de USV-uri în anul 2019, în cooperare cu
Președinția Industriilor de Apărare - agenția de achiziții în domeniul apărării din
Turcia. Compania Aselsan s-a alăturat acestui program în 2021. Printr-un comunicat de presă
al Aselsan, s-a declarat că noile drone navale de luptă vor avea capabilități autonome de
colectare de informații și vor putea îndeplini misiuni în cadrul a ceea ce se denumește
războiul naval de suprafață, războiul antisubmarin și protecția bazelor militare, a porturilor,
a facilităților, obiectivelor și infrastructurilor critice sau de mare valoare.
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Despre NB57 și RD09 USV se cunosc următoarele caracteristici tehnico-tactice mai
importante. Ambele ar trebui să atingă o viteză maximă de 40 de noduri (74 km/h), să aibă o
autonomie operațională de până la de 600 de mile marine depărtare și să execute serviciul
de luptă neîntrerupt timp de patru zile fără realimentare sau completare. Deși datele de
gabarit/deplasament nu se cunosc, dezvoltatorii au arătat că ambele USV-uri pot fi
transportate pentru redislocări cu aeronave militare grele de transport și nave de suprafață,
în zona în care ar urma să opereze.
Ambele drone vor fi echipate cu sisteme de automatizare robuste care să asigure o navigație
adaptabilă prin diferiți senzori. De altfel, ambele vor putea naviga autonom în conformitate
cu protocoalele maritime naționale. În plus față de armamentele automate STAMP prezente
pe ambele nave, USV RD09 va avea două lansatoare de rachete tactice fabricate de
Roketsan, în timp ce USV NB57 va fi echipat cu patru torpile ușoare din clasa americană MK46.
Forțele maritime militare ale Turciei vor utiliza ambele USV-uri în războiul anti-nave de
suprafață, cel mai probabil pentru misiuni autonome de cercetare/recunoaștere și informații
militare, pentru misiuni de război naval de suprafață, război antisubmarin, misiuni de război
electronic și de luptă împotriva minelor marine, precum și pentru misiuni de protecția
bazelor maritime sau a infrastructurilor critice.

• Sisteme radio-electronice de nouă generație/tehnologii militare critice
Germania - Radare noi pentru modernizarea supravegherii spațiului aerian
Bundeswehr-ul a anunțat, la sfârșitul lunii iulie, că a contractat Hensoldt, o companie
germană specializată în dezvoltarea de soluții inovatoare în domeniile radarelor, războiului
electronic, avionicii și optronicii, precum și Elta Systems, o filială a Israel Aerospace
Industries (IAI), care vor livra și instala patru radare cu rază lungă de acțiune, cu scopul de
a realiza modernizarea supravegherii spațiului aerian german și pentru dezvoltarea
capabilităților de apărare împotriva rachetelor balistice (BMD).

Sursa: Hensold / ELTA
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Având în vedere că Europa se confruntă de câțiva ani de zile cu amenințări ale armelor cu
rază lungă de acțiune și ca răspuns la decizia membrilor NATO de a extinde resursele
defensive adecvate, Germania, prin noile capabilități ce urmează a intra în dotarea
Bundeswehr-ului, va contribui la acest efort al întregii Alianțe Nord-Atlantice.
În acest sens, contractul, care face parte din programul „Hughes Air Defense Radar
Nachfolgesystem” (HADR NF) și care se va derula prin intermediul colaborării dintre
Hensoldt și Elta/IAI, două companii cu renume în domeniu, va oferi Bundeswehr-ului sisteme
integrate dovedite, certificate și susținute pe termen lung de un partener național. Valoarea
celor patru radare care vor completa supravegherea aeriană se ridică la suma de aproximativ
200 milioane Euro.

Rusia – Stație de radiolocație de nouă generație care va fi construită în
Crimeea.
Constructorul general al Sistemului rus de avertizare asupra atacurilor cu rachete (SPRN)
de lângă Sevastopol/Crimeea, Sergey Boev, a declarat recent în cadrul Salonului
aeronautic rusesc MAKS-2021 desfășurat în iulie la Jukovski (lângă Moscova), că au început
lucrările pentru construcția unei stații de de radiolocație de nouă generație ”Voronezh-M”
în Crimeea. Această stație va funcționa în banda de unde metrice și va lărgi considerabil
posibilitățile complexului radar de la Armavir de supraveghere prin radiolocație, urmând a
avea performanțe de a acoperi spațiul aerian peste Marea Mediterană, nordul Africii, chiar
până în zona centrală a Oceanului Atlantic. Noua stație (dezvoltată de Institutul de
Inginerie Radio Academician A.Mints) va putea controla lansările și atacurile cu rachete,
inclusiv a celor balistice, intercontinentale, cu aripi sau hipersonice din zonele de
supraveghere.
Proiectul va continua să pună în aplicare Concepția câmpului continuu de radiolocație cu
bandă dublă. Radarul va avea o matrice de antene digitale fazate și o protecție extinsă
împotriva interferențelor radio. De asemenea, comandantul-șef al Forțelor Aero-Cosmice
ale Rusiei, generalul Serghei Surovikin, a anunțat că realizarea noii stații radar de lângă
Sevastopol va fi finalizată în anul 2024, în aprilie a.c. fiind demarate lucrările la construcția
fundației obiectivului noii stații. Noul radar Voronezh-M va fi unul de altă generație și cu
capacități avansate/superioare.

Stația radar Voronezh. Sursă foto: https://sevastopol.press/2021/07/20/
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Acesta va înlocui radarul Dnepr de lângă Sevastopol, deja uzat moral, care nu a mai fost
operabil de circa zece ani. De notat că sistemul rus de avertizare de radiolocație timpurie
include facilități de comunicații și de comandă/control, respectiv capabilități terestre și
spațiale ale facilităților de informare. Segmentul terestru este format dintr-o rețea de stații
de radiolocație Voronezh cu posibilități de descoperire a țintelor peste linia
orizontului. Aceste sisteme radiotehnice operează în diferite benzi de unde radio și sunt
capabile să detecteze ținte în spațiul cosmic, obiecte aerodinamice - inclusiv rachete
balistice, rachete cu aripi sau hipersonice. Stațiile radar „Voronezh” sunt de serviciu în
regiunile Leningrad, Kaliningrad, Irkutsk, Orenburg și în ținuturile Altai, Krasnodar și
Krasnoyarsk. Două noi sisteme de avertizare timpurie pentru armata rusă sunt construite
lângă Murmansk și Vorkuta.
Pe viitor, grupul orbital al sistemului de avertizare timpurie va fi format din 10 nave spațiale
Tundra. Ministerul Apărării al Federației Ruse a declarat că desfășurarea grupului orbital ar
trebui realizată tot până în 2024. De altfel, constelația orbitală a Sistemului Spațial Unificat al
Rusiei se află în dezvoltare, cea de a patra navă spațială a acestui sistem fiind deja lansată în
mai 2020. Finalizarea acestui program este prevăzută tot pentru 2024, moment care va
marca trecerea la asigurarea îndeplinirii misiunilor pentru controlul global al spațiului
aerian de deasupra suprafeței globului pământesc.
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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,
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