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• Expoziția EUROSATORY 2022 - SIMBOL AL AMBIȚIEI STRATEGICE A FRANȚEI
Semnalăm că Franța a organizat la Paris, în perioada 13 - 17 iunie, expoziția internațională
de echipamente și tehnologii militare avansate pentru apărare și securitate, EUROSATURY
2022 - o platformă de afaceri internaționale pentru armamente moderne care prezintă, o
dată la doi ani, încă din 1967, ofertele industriilor de apărare prezente la nivel
internațional. Eurosatory este dedicată sectoarelor de apărare și securitate terestră și
aeriană – fiind probabil „Numărul 1” mondial la categoriile sale și reunind țări care dețin o
industrie de apărare și securitate reală.

În context, remarcăm cu satisfacție că TID Group și Asociația I2DS2 din România au fost
reprezentate la eveniment de o delegație de experți compusă din generalii (rez) Cristian
Dincovici și Ștefan Oprea.
Președintele Macron a salutat organizarea ediției 2022 a Eurosatory „... în ciuda dificultăților
date de pandemie, ați reușit să organizați acest eveniment, fără echivalent sau aproape în
lume, care nu a mai avut loc din 2018”.
Liderul francez a subliniat că "Eurosatory este mult mai mult decât un laborator de inovare
militară. Este un simbol al ambiției noastre strategice, este o condiție a suveranității
noastre naționale, este o concepție a suveranității noastre europene.”
Potrivit organizatorilor, la această ediție au participat peste 1 800 de expozanți din companii
ale industriei de apărare și securitate din 63 de țări, cu cele mai noi produse, echipamente și
servicii din portofoliu. Au participat zeci de mii de vizitatori din 153 de state și 227 delegații
oficiale din 94 de state și 4 organizații internaționale.
Din România au participat în calitate de expozanți doar trei companii: ACF Industrie,
Digital Bit și ICPE.
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Președintele Macron: „FRANȚA A INTRAT ÎN ECONOMIA DE RĂZBOI”
La deschiderea oficială a Eurosatory, președintele francez a susținut că, din cauza
degradării grave a situației geopolitice ca urmare a războiului de mare intensitate
declanșat de Putin în Europa, „FRANȚA A INTRAT ÎN ECONOMIA DE RĂZBOI”. Macron a
pledat în favoarea consolidării „mult mai puternice” a industriei europene de apărare,
deoarece acest nedorit context geopolitic împreună cu toate crizele subsecvente conduc la
creșterea nevoilor militare.
„Lumea noastră este în dezordine”, a insistat acesta, solicitând „să fim mai puternici
pentru a menține pacea, pentru a menține Europa și Franța. ... Avem încă multe de făcut
pentru a ne adapta transformărilor profunde prin care trecem. Și pentru oricine se
îndoiește de urgența acestor eforturi, este suficient să se uite încă o dată la Ucraina ai
cărei soldați cer arme de calitate și care au dreptul să aibă un răspuns și aici de la noi. ...
Suntem în pragul unor transformări profunde”, a reiterat Macron, subliniind că Franța „a
intrat într-o economie de război în care ne vom organiza pe termen lung”.
Emmanuel Macron a solicitat liderilor politico-militari francezi să reevalueze în scurt timp
„Legea Programării Militare (LPM) 2019-2025” în lumina noului context geopolitic: „Vom lua
deciziile pentru investiții și vom avea exigențele care merg cu acestea ... pentru a ajusta
mijloacele (n.n. - de răspuns) la amenințări”. Deși Franța nu a așteptat schimbări strategice
pentru a reinvesti în apărare, creșterea amenințărilor reprezintă o „cerință suplimentară de
a merge mai repede, mai puternic, la costuri mai mici”. Liderul francez a menționat că, de
fapt, în ultimii cinci ani a avut loc o creștere bruscă a creditelor pentru apărare, iar Bugetul
Ministerului Forțelor Armate crește din nou, în 2022, la 40,9 miliarde de Euro. Potrivit LPM
2019-2025 acest buget ar trebui să ajungă la 50 miliarde de Euro în 2025.

Eurosatory 2022 a adus pentru industria europeană de apărare și securitate
tehnologii inovatoare pentru amenințări mai vechi și noi
Expoziția militează pentru tehnologii noi, avansate și emergente. Inovația se află în centrul
atenției expoziției, fiind vizibilă atât în rândul grupurilor industriale mari, în cadrul
jucătorilor din piața medie și a IMM-urilor, dar și start-up-urilor. Eurosatory rămâne un
eveniment în care echipamentele militare sunt expuse și prezentate în dimensiuni reale
(peste 400 de vehicule: blindate, elicoptere, drone etc.). Eurosatory reunește nu numai
producători, ci și delegații oficiale, experți, utilizatori operaționali, manageri de achiziții,
birouri de constructori și cercetători, investitori, politicieni și jurnaliști interesați de
problemele de apărare și securitate.
Eurosatory 2022 a prezentat cu precădere tehnologii de apărare avansate și inovatoare, o
serie de noi descoperiri în tehnologiile de apărare, unele fiind deosebite și cruciale (de ex.
Panther KF51 complet digitalizat), precum și alte descoperiri mai minore, însă nu mai puțin
importante.
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S-a putut constata revenirea în atenția industriașilor, dar și a strategilor militari, a
tehnologiilor moderne și echipamentelor avansate de artilerie terestră. De asemenea,
dinamica vehiculelor blindate de toate categoriile reflectă reapariția interesului crescând
pentru dezvoltarea și achiziția de astfel de echipamente militare.
În mare parte, aceasta „se datorează”, din nefericire, tot războiului din Ucraina, care a
arătat că și în acest secol rolul blindatelor și artileriei terestre este esențial. Pentru că un
război total, de ocupație, cum este cel declanșat de Putin, nu poate fi dus fără astfel de
echipamente. Totuși, când sunt vizualizate tancurile de luptă moderne echipate cu senzori
optici, radare, sisteme de detectare de tot felul apar firesc întrebări privind
vulnerabilitățile acestor blindate. Totuși, dincolo de interesul operațional evident pentru
montarea unor astfel de senzori pe blindate, se poate presupune că niciunul dintre aceste
sisteme adiacente nu poate rezista la focul intens executat asupra lor de arme de calibru
mai mic. Deci în condițiile unui conflict de intensitate ridicată, un vehicul blindat prins sub
focul inamicului, ar putea deveni rapid „surd și orb”, fără să fi fost chiar deteriorat
structural. Ca atare, un accent deosebit se pune pe fiabilitatea necesară pentru aceste
sisteme adiacente și chiar pe problematica implicațiilor care derivă pentru mentenanță și
dependența de aprovizionare.
Un accent special a fost pus pe tehnologiile inovative: tehnologia dronelor militare și a
vehiculelor terestre fără pilot (UGV) cu capacități cinetice. Aceasta deoarece aplicațiile
acestor tehnologii s-au impus ca mijloace de forță în războiul modern, dronele fiind folosite
de actorii statali deopotrivă pentru misiuni de informații militare sau cinetice în noile
conflicte militare (de exemplu, o nouă generație de drone turce a fost utilizată cu mare
eficacitate în teatre militare ca Nagorno-Karabakh din 2020 și în prezent în Ucraina). Deși
relativ ieftină și cu tehnologie low-tech, abordarea războiului cu drone reprezintă o
amenințare serioasă pentru armatele convenționale, chiar și pentru cele mai puternice
armate. Totodată, UGV-urile pot fi însărcinate cu diverse misiuni, cum ar fi recunoașterea,
deminarea, dar și nimicirea unor ținte. Iar unele UGV-uri integratoare de sisteme de arme
dețin capacități cinetice care le face deosebit de importante ca arme autonome letale.
În acest an, Eurosatory a prezentat și o serie de tehnologii anti-drone, fiind clară încă din
2018 tendința mai multor constructori bazată pe cerințe militare exprese și insistente de a
fi dezvoltate astfel de sisteme de contracarare a dronelor.

• Dacia Duster 4x4 în varianta pe șenile pentru misiuni militare și civile
ACF Industrie este constructorul-lider francez în producția europeană de sisteme de
conversie pe șenile din cauciuc pentru vehicule SUV 4x4. Fabrica sa principală este situată
în Brașov, România, unde cooperează în probleme de proiectare/producție cu compania
românească RomTuringia.
La Eurosatory 2022, ACF a expus sistemul pe trei vehicule 4x4 șenilate - un pick-up Dacia
Duster, un pick-up Toyota Hi-Lux și un vehicul de legătură Arquus VT4 al armatei franceze.
AFC câștigă rapid o reputație internațională cu o gamă în continuă dezvoltare de vehicule
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4x4 șenilate cu fiabilitate ridicată și simplitate de montare. În plus, compania susține că
oferă costuri și prețuri de neegalat.
Reamintim că la Salonul de armamente din România BSDA 2018, ACF a expus un SUV Dacia
Duster 4x4 care fusese transformat într-o oră într-un vehicul șenilat pentru teren extrem.
Acest vehicul este destinat cu precădere pentru Poliția militară și Jandarmerie.

La realizarea acestei mașini, ACF a colaborat cu compania românească RomTuringia
Directorul general al ACF Industrie, Pierre Levivier, amintea că ACF, a furnizat deja un număr
mare din sistemul său de conversie pe șenile de cauciuc în mai multe țări din întreaga lume:
Europa Centrală, America Latină, unele state din Golf și chiar Rusia.
În timp, au fost transformate în vehicule șenilate pentru drumuri grele diferite SUV-uri în
variante pe șenile, precum Dacia Duster, Jeep Wrangler, camionete Mercedes, Suzuki
Jimny, Mitsubishi L200, vehicule amfibii, Ford Ranger și altele.
Echipat cu astfel de șenile, un vehicul SUV poate face față celor mai dificile condiții de
zăpadă, noroi, nisip sau teren mlăștinos. Totodată este de remarcat că, în orice moment,
roțile originale pot fi remontate pe SUV.
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Modificările SUV-ului original Dacia Duster pick-up și adaptările de caroserie necesare au
fost proiectate și implementate de compania românească RomTuringia. Garda la sol crește
cu 21 cm. Presiunea la sol scade la 170gr/cm², raportul de reducere este de 1,35, iar viteza
maximă este totuși limitată la 60 km/h.
De remarcat că Secția STAT (Section Technique de l'Armée de Terre) a Forțelor Terestre ale
Franței a planificat deja să experimenteze propriul vehicul Arquus VT4 echipat cu șenile ACF,
deoarece experții consideră că acest aparat ar putea oferi servicii militare sau civile
excelente în jungla Guyanei Franceze și în Munții Alpi, poate chiar în unele operațiuni
externe.

• Nexter și-a prezentat oferta de artilerie de 155mm
Nexter este o companie franceză, care, în 2015, și-a unit forțele cu germanii de la Krauss
Maffei Wegmann (KMW) și au format grupul KNDS (KMW and Nexter Defense Systems),
devenind lideri europeni în apărarea terestră. Nexter a dezvoltat de-a lungul anilor, în
calitate de arhitect și integrator de sisteme, o gamă largă de produse de apărare în
domeniile sistemelor de luptă terestră, artilerie, muniție, arme și robotică.
Un loc proeminent pe standul Nexter de la Eurosatory 2022 a fost ocupat de artilerie,
reprezentată prin sistemul de artilerie CAESAR (CAmion Équipé d'un Système d'ARtillerie) și
muniția aferentă de 155mm. CAESAR este un sistem de artilerie de 155mm montat pe un
șasiu de camion, fiind cel mai ușor din clasa sa, ceea ce îi oferă o mobilitate tactică,
operațională și strategică de neegalat.
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Sursă: Nexter

CAESAR este transportabil aerian într-o aeronavă A-400M sau chiar C-130 pentru versiunea
6x6 MkI, este potrivit pentru infrastructura ușoară și consumă foarte puțin combustibil.
Totodată, sistemul reprezintă o soluție foarte bună pentru lupta de mare intensitate: poate
fi încărcat și descărcat în mai puțin de 45 de secunde, trage 6 proiectile pe minut și se
reîncarcă foarte repede (18 proiectile pe minut), asigurându-și astfel mobilitatea, care îi
permite o protecție eficientă împotriva muniției moderne ghidate.
Tunul său de calibru 152mm/52 este singurul din lume care și-a dovedit eficiența la
distanțe mari, în condiții apropiate de luptele de mare intensitate. Acest lucru a fost
demonstrat în cadrul Task Force Wagram în Irak (2016-2019), cu 18.000 de proiectile trase la
temperaturi apropiate de 50⁰C.
CAESAR este disponibil în mai multe variante comandate de 9 țări: 6x6 MKI cu doar 18 tone,
CAESAR 8x8 cu o sarcină utilă de muniție mai mare, protecție întărită și un grad mai mare de
mobilitate și 6x6 MKII cu protecție consolidată, motorizare mai puternică (460CP) și cutie de
viteză automată (recent comandate de Franța și Belgia).
CAESAR folosește întreaga gamă de muniție de 155mm (explozivi, rachete, fum) dezvoltată și
produsă de Nexter Arrowtech, precum și încărcături modulare, capse acționate prin percuție
sau siguranțe. CAESAR poate lovi cu precizie ținte aflate la mai mult de 40 de kilometri
depărtare, folosind muniție Base Bleed ERFB (LU 211) sau ținte la peste 55 de kilometri
depărtare cu ajutorul unei rachete sau muniției inteligente.
La Eurosatory 2022, Nexter a dezvăluit designul muniției LU 220, ca va oferi în viitor o rază și
un efect terminal mai mare, cu o nouă arhitectură și o capacitate explozivă mai mare, dar
care va menține un nivel ridicat de precizie și siguranță. De asemenea, Nexter Arrowtech a
prezentat focosul de artilerie multimodal „FB375MK2”, care va putea fi programat în funcție
de misiune.
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Sursă: Nexter Munitions

Nu în ultimul rând, Nexter Arrowtech a prezentat la Eurosatory 2022 obuzul de artilerie
ghidat KATANA, o dezvoltare prioritară a grupului, care va oferi clienților săi mijloace de a
nimici ținte importante, la o distanță de până la 60 km (a doua generație), cu un nivel de
precizie de mai puțin de 10 metri, inclusiv în medii complexe. Precizia este dată de existența
unui sistem hibrid de navigație globală prin satelit (GNSS) și ghidarea inerțială cu eficiență
terminală a unui focos optimizat.
KATANA, care are o manevrabilitate și o capacitate de control al zborului ridicate, deja
testate cu succes în ultimii doi ani, reprezintă o alternativă la M982 Excalibur (produs în SUA)
și va fi singura muniție ghidată europeană de 155mm, suverană, inteligentă și foarte precisă,
care ar putea fi comercializată începând cu anul 2023.
Obuzierele CAESAR furnizate de Franța sunt folosite în prezent de Ucraina în războiul rusoucrainean.

• Rheinmetall a prezentat noul tanc pentru o nouă eră
Rheinmetall Defence Systems a prezentat la Eurosatory 2022, în cadrul unei ceremonii, cel
mai recent membru al familiei sale de vehicule șenilate (KettenFahrzeug) KF51 Panther,
destinat să schimbe raporturile de forță pe câmpul de luptă al viitorului. Conceptul
dezvoltat de germani stabilește noi standarde în toate domeniile de referință – letalitate,
protecție, recunoaștere, interconectare și mobilitate.
Toate sistemele de armament din dotare sunt conectate la sistemele optice ale
comandantului de tanc și trăgătorului, precum și la computerul de control al focului printro arhitectură NGVA (NATO Generic Vehicle Architecture), complet digitalizată. Susținută
fiind de inteligența artificială (AI), tancul dispune de o dublă funcțiune, de „vânător-killer” și
„killer-killer”, care va permite angajarea instantanee a țintei.
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Sursă: Rheinmetall Defence Systems

Cu ajutorul sistemului său principal de armament, Rheinmetall Future Gun de 130mm, noul
KF51 Panther oferă o putere de foc superioară împotriva tuturor țintelor terestre
mecanizate actuale sau previzibile. Mai mult, acesta are posibilitatea unor opțiuni de
armare necesare unei puteri concentrate de foc pentru lovituri cu rază lungă de acțiune,
precum și împotriva țintelor multiple.
Sistemul de armament Rheinmetall Future Gun (FGS) constă dintr-un tun cu țeavă lisă de
130mm și un sistem automat de manipulare a muniției, care are la dispoziție un încărcător
automat cu 20 de proiectile. Eficiența FGS este cu peste 50% mai mare la intervale de
angajare semnificativ mai lungi, în comparație cu actualul sistem de 120mm. Muniția folosită
este variată, de la proiectile cu energie cinetică (KE) și muniție programabilă de explozie, la
proiectile de antrenament corespunzătoare. FGS este completat cu o mitralieră de 12,7mm.
KF51 Panther prezentat la Eurosatory 2022 a fost echipat, de asemenea, cu o stație de arme
controlată de la distanță „Natter” RCWS (Remotely Controlled Weapon Stations), care-i
oferă flexibilitate pentru apărare în zona de proximitate și împotriva dronelor. În plus, este
posibilă integrarea unui lansator pentru muniție Hero 120 de la partenerul UVison, pentru
lovirea țintelor dincolo de linia directă de vedere.
Panther dispune de un sistem de protecție complet integrat, cuprinzător, optimizat în
greutate, care încorporează tehnologii de protecție activă, reactivă și pasivă. Cea mai
importantă componentă a sistemului este protecția activă împotriva amenințărilor KE.
Pentru amenințările din aer folosește sistemul Top Attack Protection System (TAPS), în timp
ce sistemul cu acțiune rapidă cu fum ROSY asigură protecția KF51 în fața cercetării și
observării inamicului. De asemenea, Panther poate recunoaște și neutraliza amenințările
într-un stadiu incipient și este complet rezistent împotriva amenințărilor cibernetice, putând
funcționa într-un mediu electromagnetic complex.
Proiectat în conformitate cu standardele NGVA, KF51 Panther are un concept de operare
inovator, fiind adaptat pentru un echipaj format din trei persoane – comandant, trăgător (în
turelă) și șofer (în șasiu), însă poate primi suplimentar un specialist în arme și subsisteme sau
pe comandantul companiei/batalionului. Fiecare post de operator poate prelua
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sarcinile/rolurile celorlalți membri ai echipajului, cu păstrarea deplină a funcționalității, iar în
viitor sunt planificate chiar și variante ale KF 51 Panther cu turele fără echipaj sau vehicule
complet telecomandate.
Având în dotare senzorul optic panoramic SEOSS și dispozitivul principal de vizare a țintei
EMES, comandantul și trăgătorul au posibilitatea observării și angajării țintelor independent
unul de celălalt, atât ziua, cât și noaptea, pentru care dispun amândoi de câte un sistem
optic stabilizat și cu infraroșu (IR), cu telemetru laser integrat. Totodată, echipajul dispune
non-stop de un câmp vizual de 360⁰, precum și de un sistem integrat de recunoaștere
aeriană fără pilot, care-i sporesc gradul de conștientizare a situației.
Cu o greutate operațională de numai 59 tone, KF 51 Panther, care are la bază conceptul de
mobilitate al tancului Leopard 2, oferă o mobilitate mult mai mare decât actualele sisteme și
are o rază de acțiune maximă de aproximativ 500 kilometri.
În dezvoltarea KF51, Rheinmetall și-a propus nu numai să modernizeze principalele tancuri
de luptă existente, ci, pornind de la zero, a reconceput complet platforma tancului. Astfel,
Panther, care reprezintă pionierul unei noi generații de vehicule de luptă, poate fi ușor
modernizat și echipat cu cele mai recente capabilități și funcțiuni.

• O ofertă atrăgătoare de vehicule hibride și electrice pentru militarii
europeni
Producătorii europeni de vehicule de luptă s-au grăbit să investească în propulsia electrică,
oferind produse care promit să satisfacă nevoile armatelor de stocare mai eficientă a
energiei, motoare mai silențioase și semnături termice mai reduse. Această nouă
provocare pentru sectorul apărării a fost prezentată de câțiva lideri de domeniu la
expoziția Eurosatory 2022, care au declarat cum retorica despre mașinile hibride și complet
electrice, în special versiunile tactice, s-a schimbat fundamental în ultimii ani.

Sursă: Nexter
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Firma franceză Nexter lucrează la tehnologia hibridă de aproximativ 20 ani și a dezvoltat un
demonstrator hibrid încă din perioada 2003-2004, doar pentru a începe evaluarea
tehnologiei respective. De atunci, compania a putut profita de tehnologia de propulsie
hibridă aflată deja în portofoliul industriei civile auto, în special în ceea ce privește bateriile.
Expozanții de la Eurosatory 2022 au fost răspândiți în toate colțurile pavilionului
expozițional, prezentând diferite variante de vehicule electrice și hibride, de la vehiculul ușor
blindat Scarabee al companiei franceze Arquus, cu un grup motopropulsor complet hibrid,
până la transportorul de trupe blindat Genesis, cu tracțiune pe opt roți, al companiei FFG
Europe & Americas (FFG E&A), cu sediul în Eislingen/Fils (Germania), componentă a grupului
taiwanez Fair Friend Group (FFG).
FFG a dezvoltat demonstratorul Genesis încă de acum cinci ani și l-a prezentat în cadrul unui
eveniment anul trecut. Potrivit vicepreședintelui companiei germane, Michael Moller, scopul
principal al inginerilor companiei a fost de a examina posibilitățile unui sistem hibrid pe un
blindat, „să dețină cunoștințele, să fie [...] unul foarte timpuriu pe piață pentru a ști cum să
manevreze această tehnologie, sisteme de înaltă tensiune, cum să o construiască, să o
întrețină”.
Compania franceză Texelis a prezentat, la rândul ei, un model al vehiculului său blindat
MR400 cu tracțiune integrală, care dispune de o tracțiune electrică, dezvoltată în comun cu
QinetiQ, cu sediul în Marea Britanie. MR400 este derivat din designul vehiculului prevăzut în
programul de vehicule multirol VBMR Serval al Armatei franceze, la care Texelis și Nexter
sunt co-contractori. Acum patru ani, când designul Serval era în curs de dezvoltare, Texelis se
gândea deja la integrarea unui sistem de propulsie hibrid.
Pe de altă parte, General Dynamics European Land Systems a prezentat o versiune complet
electrică a vehiculului său tactic DURO cu tracțiune integrală. DURO-e dispune de un grup
motopropulsor variabil, care include un motor diesel și un motor pur electric, disponibil fie
într-o versiune alimentată cu baterie, fie cu celulă de combustibil. Vehiculul include, de
asemenea, o conducere silențioasă și o semnătură scăzută de căldură și zgomot, împreună
cu o eficiență energetică ridicată și o sursă de energie autonomă.
De asemenea, Rheinmetall evaluează tehnologiile hibride și electrice pentru viitoarele sale
vehicule. În acest sens, firma germană a înființat, pe marginea pavilionului său de la
Eurosatory 2022, un spațiu denumit Technology Cube, conceput pentru discuții cu potențiali
clienți privind cerințele viitoare ale vehiculelor militare.
Ministerul francez al apărării a lansat recent prima Strategie de apărare și schimbări
climatice și s-a concentrat pe găsirea de soluții eficiente de stocare a energiei pentru
vehiculele militare, tot mai folosite. Plecând de la aceste considerente, a fost recomandată
dezvoltarea unui demonstrator de vehicul hibrid bazat pe vehiculul ușor blindat Griffon, care
să fie testat până în anul 2025. În proiect sunt implicate firmele Arquus, Nexter și Thales,
care fac eforturi de testare, evaluare și integrare pentru a ajuta ministerul apărării în luarea
unei decizii de producere la scară largă.
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Sursă: Arquus

Programul viitor al Armatei franceze pentru dezvoltarea unui vehicul blindat de sprijin
pentru angajare, denumit VBAE (Vehicule Blindé d'Aide à l'Engagement), ar putea include și
o cerință pentru propulsie hibridă. În așteptarea acestei cerințe, Arquus a lansat deja un
vehicul ușor blindat hibrid, bazat cel mai probabil pe vehiculul său de recunoaștere
Scarabee. Acest proiect a debutat în urmă cu patru ani și a fost dezvoltat pentru a răspunde
la ceea ce Arquus credea că ar putea cuprinde cerințele VBAE, dar și pentru a reflecta
viziunea companiei în ceea ce privește noul vehicul de recunoaștere de generație următoare.
Nexter, care a folosit deja propulsia hibridă pe sistemele sale robotice, este și ea interesată
de a accesa programul VBAE, în timp ce Soframe, subsidiară a grupului francez Lohr, a
dezvăluit încă de anul trecut interesul acesteia pentru a depune o ofertă pentru program,
fiind dispusă să integreze atât o variantă de propulsie complet electrică, cât și hibridă.
Nu în ultimul rând, viitorul sistem de luptă terestră, reprezentat de tancul dezvoltat de
holdingul KNDS (asocierea dintre Krauss Maffei-Wegmann și Nexter) pentru armatele
Franței și Germaniei, ar putea include și tehnologie de propulsie hibridă.
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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”.
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