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 Supraveghere maritimă și antisubmarin / tehnologii militare critice
Boeing a primit undă verde pentru producerea aeronavei antisubmarin P-8A
destinată Marinei germane
Boeing a încheiat recent un contract pentru producerea a cinci avioane de supraveghere
maritimă și antisubmarin P-8A Poseidon destinate serviciului maritim german (die
Marine). Contractul se va derula prin intermediul Programului FMS (Foreign Military Sales)
și este semnat de către Marina SUA în numele Germaniei. Potrivit acestui contract, se
estimează că primele livrări de aeronave Poseidon se vor efectua în anul 2024.

Sursa: US Navy

La începutul verii, comisia de buget a Bundestag-ului german a aprobat achiziționarea a
cinci avioane de patrulare maritimă Boeing P-8A și pachetul logistic și de mentenanță
pentru a înlocui aeronava Lockheed P-3C Orion din dotarea Escadronului 3 Maritim
(Marinefliegergeschwader 3), ceea ce va duce la consolidarea capabilităților sale de
supraveghere maritimă.
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Contractul semnat de Marina SUA cu Boeing se ridică la aproximativ 750 mil. USD, care ar
trebui să acopere efectiv construcția aeronavelor. În plus, este de așteptat să fie semnate o
serie de contracte asociate, prin care această sumă ar putea fi suplimentată cu cca. 1 mlrd.
USD pentru echipamentele P-8A, suportul logistic, instruire, piese de schimb și asistență,
ceea ce va face ca suma totală să depășească 1,6-1,7 mlrd. USD (aproape 1,5 mild EUR).
Potrivit oficialilor germani, noua achiziție reprezintă cel mai recent pas făcut de Bundeswehr
pentru înlocuirea urgentă, foarte necesară, a aeronavelor sale vechi P-3C Orion. De
asemenea, aceștia au precizat că aeronava Poseidon corespunde cerințelor Germaniei de a
oferi o combinație de capabilități de senzori și putere de luptă necesare pentru a ținti
submarinele adverse, într-o cursă de înarmare submarină din ce în ce mai intensă.
De altfel, P-8A Poseidon este proiectat pentru a aborda o serie de provocări maritime,
inclusiv războiul anti-submarin, misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere.
Totodată, noua aeronavă poate fi folosită și pentru operațiuni de căutare și salvare.
Referindu-se la aceste aspecte, vicepreședintele Boeing Defense, Space & Security pentru
Germania, Michael Hostetter, a declarat că „P-8 va asigura capacitatea marinei germane de
a efectua misiuni de supraveghere maritimă pe distanțe lungi și va juca un rol esențial în
regiune, valorificând astfel infrastructura existentă în Europa și interoperabilitatea deplină cu
cele mai avansate active ale NATO.”
În cadrul programului P-8A Poseidon, industria germană este un partener esențial al
Boeing. În acest sens, având drept colaboratori partenerii locali germani, Boeing va putea
oferi suport, instruire și soluții de întreținere, care vor aduce cea mai mare disponibilitate
operațională pentru îndeplinirea misiunilor Marinei germane. De altfel, în luna iunie, Boeing
a semnat acorduri cu ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH și Lufthansa Technik AG
pentru a colabora în integrarea sistemelor, instruire și activități de susținere. De asemenea,
companiile germane care furnizează în prezent piese pentru P-8A includ Aircraft Philipp
Group GmbH, Aljo Aluminium-Bau Jonuscheit GmbH și Nord-Micro GmbH.
Programul P-8A are în serviciu, în întreaga lume, peste 135 de aeronave și peste 350.000 de
ore de zbor colective fără accident. Germania a devenit a opta țară care achiziționează
aeronava P-8A, după SUA, Australia, India, Marea Britanie, Norvegia, Coreea și Noua
Zeelandă.

 Inițiativă NATO în domeniul inovării / tehnologii duale avansate,
emergente sau disruptive
Dezvoltarea ”Fondului pentru Inovare al NATO”
La 22 octombrie, în cadrul reuniunii ”față-în-față” a miniștrilor apărării, la nivelul NATO s-a
decis constituirea ”Fondului pentru inovare al NATO”. Pentru această primă inițiativă în
domeniul investițiilor pentru inovare, au semnat la reuniunea amintită 17 state: Belgia,
Republica Cehă, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg,
Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Regatul Unit.
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Sursa: NATO

Obiectivul de bază al acestei inițiative a unui fond multinațional de investiții este acela de
a permite Alianței să-și păstreze superioritatea și avantajul tehnologic. Fondul va permite
investiții în valoare de circa 1 miliard de euro în următorii 15 ani pentru dezvoltarea de
tehnologii cu dublă utilizare, evident cu potențiale aplicații pentru domeniile apărare și
securitate. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a exprimat convingerea că
Fondul de inovare va facilita o cooperare mai strânsă și o susținere financiară a
operatorilor din sfera cercetării-dezvoltării în domeniul tehnologiilor avansate, care fără o
astfel de susținere ar putea ajunge în imposibilitatea de a dezvolta cu succes soluțiile
inovatoare atât de necesare pentru NATO.
Reamintim că la Summit NATO din 14 iunie a fost lansată inițiativa ”Acceleratorul de
Inovare în Apărare al Atlanticului de Nord” (DIANA), care va avea rolul să accelereze
cooperarea transatlantică în domeniul tehnologiilor emergente/disruptive și să sprijine
NATO pentru o colaborare mai strânsă cu entități care activează în domeniile de vârf ale
cercetării și tehnologiilor (R&T), respectiv din industriile de apărare din sectorul public și
privat, cu mediul academic, precum și cu alte organizații non-guvernamentale active în
domeniu.
DIANA va avea misiunea de a susține toate cele șapte tehnologii cheie emergente și
disruptive/perturbatoare pe care NATO le-a identificat drept critice pentru viitor: inteligența
artificială (IA), prelucrarea big-data, tehnologiile cuantice, capabilități autonome,
biotehnologia, domeniul hipersonic și spațiul cosmic. NATO intenționează ca DIANA să
devină un tip de versiune adaptată a Agenției SUA pentru proiecte și cercetare avansată
(DARPA), și care să fie pe deplin funcțională începând din anul 2023. De la lansarea inițiativei
la Summit-ul de la Bruxelles al NATO, o serie de aliați au făcut deja oferte pentru a găzdui
sediul central, centrele de experimentare și locații care ar putea intra în rețeaua DIANA atât
în Europa, cât și în America de Nord.
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Totodată, se preconizează că proiectele acestor două inițiative conexe se vor maturiza și vor
intra pe deplin în vigoare după momentul Summit-ului NATO de la Madrid, din anul 2022.
Cele două inițiative ale Acceleratorului de Inovare și Fondului de Inovare - similar unei bănci
de investiții, au fost incluse într-o listă de recomandări din 2020 a Grupului consultativ NATO
pentru tehnologiile emergente și perturbatoare, și ”vor ghida Alianța în secolul XXI”.

NATO a adoptat Strategia pentru Inteligența Artificială

Sursa: defense.gov

În cadrul aceleași reuniuni a miniștrilor apărării din 21 octombrie, a fost aprobată și
adoptată prima Strategie a NATO pentru Inteligența Artificială (AI), document care
stabilește cadrul general în care AI va fi abordată de aliați în probleme de apărare și
securitate, evident din perspectivă etică și protectivă. Ca atare, Strategia stabilește
standarde de utilizare responsabilă a tehnologiilor AI, în conformitate cu prevederile de
drept internațional și cu valorile Alianței. Sunt investigate amenințările în creștere
generate de utilizarea AI de către adversari, precum și modul de stabilire a unei cooperări
responsabile cu cercurile de inovare din domeniul IA.
Inteligența Artificială este una dintre cele șapte tipuri de tehnologii emergente și
disruptive pe care NATO a prioritizat-o din punct de vedere a relevanței și provocărilor
acestora pentru apărarea și securitatea colectivă. Pentru a aborda această provocare
complexă (”IA schimbă mediul global de apărare și securitate”), miniștrii apărării NATO au
aprobat și prima Politică a NATO privind exploatarea datelor. De asemenea, s-a decis că
vor fi elaborate și adoptate strategii dedicate pentru toate domeniile prioritare, pe baza
acelorași abordări etice ca cele pentru IA.
În sinteză, documentul stabilește că IA va afecta probabil întregul spectru de activități
întreprinse de Alianță pentru îndeplinirea celor trei misiuni fundamentale ale NATO apărare colectivă, managementul crizelor și securitate cooperativă. Pentru menținerea
superiorității tehnologice a NATO, aliații s-au angajat să coopereze în orice probleme legate
de IA pentru apărarea și securitatea transatlantică și pot contribui la accelerarea eforturilor
derulate de structuri ale NATO și Aliate.
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Strategia stabilește patru obiective: 1) să ofere o bază pentru ca NATO să fie un lider și un
exemplu în dezvoltarea și utilizarea IA în mod responsabil pentru apărarea și securitatea
aliată; 2) să accelereze dezvoltarea și integrarea capabilităților IA, inclusiv prin inițiative
pentru cazuri concrete de utilizare a IA, de noi structuri și noi programe; 3) pentru asigurarea
protecției, tehnologiile AI aliate și capacitatea de a inova, trebuie activate principiile politicii
de securitate și utilizare responsabilă; 4) să identifice și să protejeze Alianța împotriva
amenințărilor din utilizarea rău intenționată a IA de către actori statali și nestatali adversari.
NATO recunoaște rolul principal al sectorului privat civil și al mediului academic în
dezvoltarea IA, Strategia susținând o cooperare între NATO, sectorul privat și mediul
academic. În cadrul viitorului Accelerator de inovare a apărării pentru Atlanticul de Nord
(DIANA), centrele naționale de testare IA ar putea susține ambițiile NATO în domeniul IA.
NATO. NATO va fi ”forumul transatlantic pentru IA în apărare și securitate, valorificând
potențialul AI, protejându-se în același timp împotriva utilizării AI rău intenționate de
adversari.
Ca element extrem de important, Strategia a stabilit ”Principiile NATO de utilizare
responsabilă pentru IA în apărare și securitate”, care se bazează pe angajamentele etice,
juridice și politice acceptate pe scară largă - în baza cărora NATO a funcționat și va continua
să funcționeze, și care nu afectează angajamentele existente, atât naționale, cât și
internaționale. Aceste principii se aplică tuturor tipurilor de aplicații IA și va permite
interoperabilitatea (unii aliați au deja principii naționale de utilizare responsabilă aIA).
NATO a stabilit că aplicațiile IA pe care le dezvoltă vor fi pe durata ciclului de viață în
conformitate cu următoarele principii: 1) Legalitate - aplicațiile AI vor fi dezvoltate și utilizate
în conformitate cu legislația națională și cea internațională; 2) Responsabilitate - aplicațiile
AI vor fi dezvoltate și utilizate cu precauție și vor avea alocate o responsabilitate umană
certă; 3) Trasabilitate - aplicațiile AI vor fi transparente; 4) Fiabilitate - aplicațiile IA vor avea
cazuri de utilizare explicite și bine definite; 5) Securitatea funcționării și 6) Robustețea
capabilităților ca și aplicații IA.

 Sisteme de rachete de mare precizie / tehnologii militare critice
Racheta „Precision Strike” aprobată pentru a trece la faza de dezvoltare
Armata SUA a dat undă verde programului de rachete „Precision Strike” (PrSM) pentru a
trece la faza de proiectare și producție și a efectuat cu succes, în luna octombrie, împreună
cu compania producătoare, Lockheed Martin, primele teste de zbor.
Programul PrSM este unul prioritar pentru Armata americană și are scopul de a înlocui
actualul sistem de rachete tactice din dotare. Acesta va juca un rol important în
consolidarea viitoarei capabilități de lovire necesară Forțelor terestre americane pentru a
contracara capabilitățile similare rusești și chinezești.
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Sursa: Lockheed Martin

Armata SUA i-a acordat contractul pentru dezvoltarea PrSM companiei Lockheed Martin,
contract care se ridică la valoarea de 62 mil. USD pentru fazele de proiectare și producție a
rachetei. Contractul include rachete cu capacitate operațională timpurie. Inițial, programul
de dezvoltare a PrSM a început cu un efort comun al Lockheed Martin și Raytheon
Technologies, acesta din urmă ieșind însă din competiție la începutul anului 2020.
Intenția inițială a Armatei americane a fost de a crea o rachetă care să atingă o rază de
acțiune de maximum 499 kilometri, deoarece Tratatul INF privind interzicea dezvoltarea
rachetelor cu rază de acțiune între 499 și 5000 kilometri. Însă, retragerea SUA din Tratatul
INF, în 2019, a permis dezvoltarea acestei rachete pentru a atinge distanțe de acțiune mai
mari.
Potrivit datelor puse la dispoziție de Lockheed Martin, un prim test a fost efectuat în luna
mai a.c., la White Sands Missile Range, New Mexico, când racheta a doborât un prim record
al razei de acțiune, depășind cu puțin 400 kilometri (aprox. 250 mile). Ulterior, Armata SUA și
Lockheed Martin au efectuat, cu succes, pe 13 octombrie, la Baza Forțelor Spațiale
Vandenberg, California, cinci teste de zbor consecutive. Cei implicați nu au dezvăluit distanța
pe care a parcurs-o PrSM pe timpul testelor de zbor, dar scopul acestora a fost să determine
exact cât de departe poate ajunge racheta dincolo de cerința stabilită anterior, de 499
kilometri. Referindu-se la aceste aspecte, vicepreședintele pentru rachete tactice și
activitatea de control al focului al Lockheed Martin, Paula Hartley, a declarat doar că
„Racheta Precision Strike continuă să valideze cerințele de rază de acțiune și performanță […]
Atingerea acestei etape cu rază lungă de acțiune pentru racheta de bază demonstrează
capacitatea PrSM de a îndeplini prioritățile de modernizare într-un timp record”.
Armata SUA intenționează să lanseze inițial capabilitatea în 2023, dar intenționează să
dezvolte mai multe tehnologii, inclusiv o capabilitate de căutare mai performantă, precum și
capabilități privind o letalitate mai crescută și o rază de acțiune extinsă. De asemenea,
oficiali ai Armatei SUA au afirmat că, în anul fiscal 2022, se așteaptă să se ia o decizie în
privința propulsiei, pentru a extinde raza de acțiune a rachetei la 1000 km sau mai mult.
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 Armamente pentru forțele terestre / tehnologii militare critice
General Dinamics aduce detalii privind vânzarea tancurilor Abrams către
Armata Poloniei
La începutul acestui an, Polonia a anunțat că intenționează să achiziționeze un număr de
250 de tancuri M1A2 Abrams SEPv3, cu speranța că acestea ar putea fi livrate încă din
2022. Numai că, directorul General Dynamics, Phebe Novakovic, a declarat la sfârșitul lunii
octombrie că vânzarea, care se va derula prin intermediul Programului FMS, ar putea avea
loc în aproximativ doi ani.

Sursa: US Army

Ministrul polonez al apărării, Mariusz Blaszczak, a declarat în vară că Polonia dorește să
comande „cele mai moderne tancuri” disponibile în cea mai bună versiune echipată, care au
fost construite pentru a contracara cele mai moderne tancuri rusești T-14 Armata și care șiau dovedit deja eficacitatea în luptă. Błaszczak a precizat că Armata poloneză și-ar fi dorit ca
livrarea noilor tancuri să înceapă în 2022. Acesta nu a dezvăluit valoarea unui astfel de
contract, dar a spus că va include suportul logistic și instruirea, precum și simulatoare pentru
trupele poloneze.
Varianta SEPv3 a tancului american Abrams cântărește 73,6 tone și se poate deplasa cu o
viteză de aproximativ 70 km/h. Potrivit Centrului de Suport pentru Achiziții al Armatei SUA,
dezvoltarea unei noii variante SEPv4 este așteptată să se desfășoare începând cu anul fiscal
2023.
Brigăzile din Polonia sunt în prezent echipate cu tancuri de producție germană Leopard 2A4
și Leopard 2A5, însă achiziția tancurilor Abrams este menită să permită Varșoviei înlocuirea
vechilor sale tancuri T-72 și PT-91 de origine sovietică.
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Polonia își modernizează intens în ultima perioadă capabilitățile militare, având ca obiectiv
interoperabilitatea cu capabilitățile forțelor terestre și aeriene americane. Așa cum este
cunoscut, statul polonez îndeplinește obiectivele bugetare pentru apărare stabilite prin
Declarația Summit-ului din Țara Galilor, care cere statelor membre NATO să cheltuiască 2%
din PIB pentru apărare, din care 20% să fie alocate pentru cercetarea, dezvoltarea și achiziția
de echipamente majore.
Potențiala vânzare a Abrams SEPv3 către Polonia are sprijinul Congresului american. Astfel,
parlamentarii Camerei Reprezentanților și-au exprimat deja aprobarea cu privire la decizia
Poloniei de a cumpăra tancurile, în proiectul de lege privind politica de apărare pentru anul
fiscal 2022 elaborat de Comisia pentru Servicii Armate. Se precizează că „acest lucru va spori
capacitatea NATO pentru descurajarea agresiunii ruse pe flancul său estic și Comisia
încurajează Administrația să faciliteze această vânzare militară străină (FMS) cât mai curând
posibil”. De asemenea, Comisia pentru Servicii Armate i-a îndrumat pe secretarul apărării și
pe directorul Agenției de cooperare în domeniul securității apărării să informeze comisiile de
apărare din Congres, până la sfârșitul anului, asupra procesului și calendarului, în vederea
facilitării vânzării tancurilor Abrams către Polonia.
Pe de altă parte, directorul Novakovici a precizat că are semnale privind o cerere crescută
pentru vehicule de luptă din partea Republicii Cehe, României, Danemarcei, Elveției și
Spaniei, dar și din Orientul Mijlociu.

 Tehnologii de securizare a frontierelor / tehnologii emergente sau
disruptive
Turcia - platformă internațională pentru selecția de noi tehnologii de
securitate la frontiere
La începutul lunii octombrie, autoritățile de la Ankara, incluzând Asociația turcă a
Industriașilor și Oamenilor de Afaceri Independenți, au organizat cea de a treia Conferință
internațională ”Radar militare și Securitatea frontierei” (RMSF), la care au luat parte peste
100 de companii străine din industriile de apărare și aerospațiale. Acești constructori au
prezentat diferite soluții bazate pe tehnologii moderne și avansate necesare Turciei pentru
a selecta cele mai bune opțiuni de perfecționare a sistemului de protecție și apărare a
frontierelor de stat.
Tehnologiile fără pilot, precum și abordarea problemelor de apărare împotriva dronelor de
atac folosind tehnologii laser, de război electronic, drone kamikaze, sau sisteme de
senzori, au deținut un loc central în atenția autorităților militare turce.
Potrivit oficialului turc în probleme de achiziții speciale, I.Demir, Turcia acordă
actualmente o mare atenție ”monitorizării 24/7 a frontierelor țării pentru a preveni
trecerea neautorizată a refugiaților, pentru a combate activitățile teroriste și
contrabanda...Sunt necesare soluții integrate de securitate, inclusiv sisteme electronice
sofisticate de senzori.”
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Potrivit unui membru al comitetului de organizare a Conferinței RMSF, K.Tuncer, obiectivul
de bază al acestei conferințe a fost acela de a crea o platformă în care să se adune ”cele
mai recente evoluții în tehnologiile emergente sau disruptive pentru asigurarea securității
la frontiere”, o platformă pe care industriași din întreaga lume care dezvoltă cele mai
avansate tehnologii în domeniu să se întâlnească cu factori de decizie înalți din forțele
armate, servicii de informații, jandarmerie și poliție.

Sursă: Sistemul radar turcesc Retinar, https://fuentitech.com/unmanned-technology-dominates-turkeysborder-security-summit/320619/

Desigur că industria turcă de apărare a folosit evenimentul la care au participat și delegații
oficiale din multe state pentru a dezvolta oportunitățile de export. A mai rezultat că pe
durata conferinței au fost semnate contracte și memorandumuri de înțelegere etc. privind
diferite tranzacții și forme de cooperare în tehnologii avansate. La eveniment au participat
delegații din circa 20 de state, cu nivel ridicat de reprezentare, inclusiv din SUA, Franța,
Spania, Austria, Danemarca, Ucraina, Iordania.
Compania turcă Meteksan Defence, care se ocupă cu tehnologii emergente necesare
forțelor de frontieră a promovat în mod special Sistemul radar Retinar, asimilat la
categoria vehicol terestru fără pilot, utilizat în prezent pentru detectarea și recunoașterea
oamenilor, dronelor etc. în regiunile de graniță. Actualmente, radarul a fost dotat cu o
mitralieră fabricată de firma turcă Unidef. Cea mai mare companie de apărare a Turciei,
Aselsan, a dezvoltat Sistemul de detectare Midas, care utilizează cabluri subterane de fibră
optică pentru a detecta, analiza și partaja informații despre penetrările frontierei turcești.
Prin capacitatea sa de detectare acustică, monitorizează și încercările de trecere a frontierei
prin tuneluri subterane.
Au mai rezultat și câteva tendințe în tehnologiile de capabilități fără pilot, respectiv
tehnologiile de nimicire ”soft-” și ”hard-kill” a dronelor inamice. Un alt subiect cheie a fost
dezvoltarea și folosirea dronelor cu decolare/aterizare verticală (VTOL UAV) pentru servicii
logistice rapide în folosul trupelor, inclusiv cu derularea de misiuni de recunoaștere pe
durata deplasării la frontieră și protecția acestor drone față de riscuri asociate terorismului
din zonă.
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O altă problemă esențială pentru securizarea eficace a frontierei care a fost abordată este
este cea a coordonării dintre forțele dislocate în zonă prin acțiuni și comunicații Ca atare,
printre echipamentele promovate la conferință au fost și sisteme bazate pe rețea, menite să
să rezolve aceste cerințe și care să asigure protecția la amenințările asimetrice.
Turcia se confruntă cu o serie de probleme noi privind asigurarea securității forțelor sale
militare care execută serviciul de luptă de-a lungul frontierelor sale. Dronele și capabilitățile
de atac cu echipaj sunt cele două tipuri principale de amenințări la adresa trupelor turce de
frontieră. Amenințările fără pilot sunt în primul rând UAV-uri improvizate utilizate pentru
misiuni de cercetare sau de atac de către organizațiile teroriste. Aceste UAV-uri sunt
dispozitive de dimensiuni mici, cu rază scurtă de acțiune, care devin din ce în ce mai
rezistente la bruiaj electronic, sunt silențioase și folosesc piloți automați simpli. Ca atare,
”sunt incredibil de greu de detectat, în special noaptea”, a explicat I.Eksi, fondatorul postului
de știri ”TurDef”.

Asociația Servicii Integrate de Securitate, Apărare și Intelligence

11

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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