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NOILE TEHNOLOGII ŞI INTELIGENŢA ÎN 

CONFLICTELE MILITARE ACTUALE ŞI VIITOARE 
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Abstract: Inteligenţa reprezintă, în viziunea specialiștilor militari, 

facilitatea de a înţelege, a sesiza prin gândire, aptitudinea de a se adapta la o 

situaţie, de a se schimba în funcţie de circumstanţe. 
Datorită tehnologizării crescânde, a supertehnologizării armatelor 

moderne, decalajul dintre actorii puternici şi cei mai puţin puternici va creşte, 

de unde şi apariţia componentei dominante a lumii, va accentua caracterul 

asimetric al confruntărilor viitoare. Prin urmare, actorii statali vor fi nevoiţi 

să-şi adapteze doctrinele şi conceptele operaţionale pentru a face faţă 

diferitelor tipuri de ameninţări. 

Tehnologiile şi tehnicile care se afirmă în prezent integrează o mare 

cantitate de informaţii în procesul de elaborare a deciziei, utilizând fuziunea 

informaţiilor sau sisteme care combină date din diferite surse de informaţii 

utile. Aceste informaţii permit comandanţilor militari să elaboreze decizii în 

timp scurt şi corecte cu riscuri şi costuri mai reduse. Totodată, tehnologia de 

război răspunde unor cerinţe ale strategiei mijloacelor (strategiei genetice) şi 

se manifestă, mai ales, în timp de pace, mai exact, în perioada dintre războaie. 

La rândul ei, tehnologia influenţează arta militară atât la nivel tactic, cât şi la 

nivelurile operativ şi strategic. Această influenţă se exercită, de regulă, prin 

revoluţii în domeniul militar, care sunt, înainte de toate, salturi calitative 

hotărâtoare în sistemele de armamente, în sistemele de comandă şi control şi 

în cele de comunicaţii. 

În opinia analiștilor militari digitalizarea va avea un impact major 

asupra tuturor fazelor ciclului OODA (observare, orientare, decizie, acţiune), 

întrucât noile tehnologii sprijină totalitatea activităţilor dezvoltate în fiecare 

etapă a ciclului. În special, observarea va fi făcută prin integrarea mai multor 

date, orientarea va putea fi bazată pe simulare, decizia pe numeroase 

instrumente ajutătoare, iar acţiunea pe o sursă de comandă digitală. În plus, 

îmbunătăţirea comunicării, schimbului şi prelucrării informaţiilor va avea 

consecinţe cu impact până în liniile de aprovizionare. 

În contextul geopolitic de astăzi, posibilitatea unui război nuclear este tot 

mai sporită, fiind determinat de deținerea mai multor state a armei nucleare. 
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Astfel de evenimente ar avea rezultate catastrofale și anume – o răcire 

accentuată pe termen lung a climei, numită ,,iarnă nucleară”. Cu toate acestea 

doctrina ripostei nucleare masive ramâne în trecut, survenind între timp 

tratate și acorduri internaționale cu privire la folosirea energiei nucleare. 

Cercetătorii au determinat că și un război nuclear regional este suficient 

pentru răspândirea efectelor precum foametea sau alte efecte ecologice. 

Abstract: Intelligence represents, in the vision of military specialists, the 

facility to understand, to perceive through thinking, the ability to adapt to a 

situation, to change according to circumstances. 

Due to the increasing technologicalization, the supertechnologicalization 

of modern armies, the gap between the strong and the least powerful actors 

will increase, hence the appearance of the dominant component of the world, 

will accentuate the asymmetric character of future confrontations. Therefore, 

state actors will have to adapt their doctrines and operational concepts to deal 

with different types of threats. 

Current technologies and techniques integrate a large amount of 

information into the decision-making process, using information fusion or 

systems that combine data from different sources of useful information. This 

information allows military commanders to make short and fair decisions with 

lower risks and costs. At the same time, war technology responds to the 

requirements of the strategy of means (genetic strategy) and manifests itself, 

especially in peacetime, more precisely, in the period between wars. In turn, 

technology influences military art both tactically and operationally and 

strategically. This influence is usually exerted by revolutions in the military 

field, which are, first of all, decisive qualitative leaps in the systems of 

armaments, in the systems of command and control and in those of 

communications. 

According to military analysts, digitization will have a major impact on 

all phases of the OODA cycle (observation, orientation, decision, action), as 

new technologies support all activities developed at each stage of the cycle. In 

particular, the observation will be made by integrating more data, the 

orientation will be able to be based on simulation, the decision on numerous 

auxiliary tools, and the action on a digital control source. In addition, 

improving communication, exchange and processing of information will have 

far-reaching consequences for supply lines. 

In today's geopolitical context, the possibility of a nuclear war is 

increasing, being determined by the possession of several states by the nuclear 

weapon. Such events would have catastrophic results, namely - a sharp long-
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term cooling of the climate, called "nuclear winter". However, the doctrine of 

massive nuclear retaliation remains in the past, with international treaties and 

agreements on the use of nuclear energy. Researchers have determined that a 

regional nuclear war is also enough to spread effects such as hunger or other 

environmental effects. 

Cuvinte-cheie: Definiții, concept de inteligență. Conflictele inteligente 

ale viitorului. Inovarea tehnologică în conflictele viitorului. Războiul ca 

domeniu al înaltelor tehnologii. Evoluţia armelor inteligente şi impactul 

acestora asupra artei militare. 

Keywords: Definitions, concept of intelligence. The intelligent conflicts 

of the future. Technological innovation in the conflicts of the future. War as a 

field of high technology. The evolution of smart weapons and their impact on 

military art. 

 

Inteligenţa reprezintă, în viziunea specialiștilor militari, facilitatea de a 

înţelege, a sesiza prin gândire, aptitudinea de a se adapta la o situaţie, de a se 

schimba în funcţie de circumstanţe. 

Deosebindu-se de termenul de spirit sau de gândire, inteligenţa este de 

nepreţuit în cadrul conflictelor armate, întrucât conferă oportunitatea de a 

descifra situaţiile complexe, a le pătrunde sensul final, a realiza înţelegerea lor 

superioară [5, p. 7]. 

Datorită tehnologizării crescânde, a supertehnologizării armatelor 

moderne, decalajul dintre actorii puternici şi cei mai puţin puternici va creşte, 

de unde şi apariţia componentei dominante a lumii, va accentua caracterul 

asimetric al confruntărilor viitoare. Prin urmare, actorii statali vor fi nevoiţi să-

şi adapteze doctrinele şi conceptele operaţionale pentru a face faţă diferitelor 

tipuri de ameninţări. 

O simulare cu ajutorul realității virtuale le permite soldaților să se 

antrezene în diferite condiții, dar fără riscul de deces sau vătămare gravă. Ei 

pot relua un anumit scenariu, de exemplu un angajarea în luptă cu un inamic 

într-un mediu în care aceștia se confruntă, dar fără riscurile din lumea reală. 
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Acest lucru s-a dovedit a fi mai sigur și mai puțin costisitor decât metodele 

tradiționale de pregătire [7, p. 15]. 

Oricare ar fi tipul de confruntare asimetrică, dominația gândirii strategice 

maximizează avantajele şi minimizează dezavantajele, exploatează slăbiciunile 

adversarilor, realizează sau evită surprinderea [1, p. 38]. 

Fie că este vorba de asimetria pozitivă (caracteristică celor puternici), fie 

de cea negativă (proprie celor slabi), concepţia operaţiilor sau acţiunilor de 

luptă pune accentul pe inteligenţă, Marele strateg Sun Tzu spunea “Când îţi 

învingi duşmanii în luptă eşti un bun comandant, dar abia când îi învingi fără 

luptă eşti genial [8, p. 21]. 

Imprevizibilele provocări ale actualului secol redau fenomenului de 

război o fizionomie, un conţinut, forme, procedee şi mijloace noi de ducere a 

conflictelor militare. Din această perspectivă, teoria şi arta militară au obligaţia 

să adopte o viziune inedită în proiecţia structurilor şi misiunilor, în organizarea, 

planificarea şi desfăşurarea operaţiilor. Ea va fi racordată la coordonatele 

teoretice ale preconizatei revoluţii în problemele militare (RMA), provocată, în 

opinia celor mai mulţi specialişti ai războiului, de aplicarea tehnologiilor high 

tech şi ale unei noi doctrine în organizarea şi executarea operaţiilor militare, în 

spaţiul managementului informaţiilor, al senzorilor de detecţie la distanţă, al 

automatizării integrale a legăturii senzor - trăgător, al preciziei loviturilor [12] 

etc.  

Câteva caracteristici ale conflictelor actuale și viitoare sunt: 

- cauzalitate complexă; 

- amprenta decalajelor dintre lumea bogată și cea săracă; 

- efectul tehnologic; 

- intensitatea; 

- omniprezența binomului acțiune-reacțiune; 
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- imprevizibilitate. 

Tehnologiile şi tehnicile care se afirmă în prezent integrează o mare 

cantitate de informaţii în procesul de elaborare a deciziei, utilizând fuziunea 

informaţiilor sau sisteme care combină date din diferite surse de informaţii 

utile. Aceste informaţii permit comandanţilor militari să elaboreze decizii în 

timp scurt şi corecte cu riscuri şi costuri mai reduse. Totodată, tehnologia de 

război răspunde unor cerinţe ale strategiei mijloacelor (strategiei genetice) şi se 

manifestă, mai ales, în timp de pace, mai exact, în perioada dintre războaie. La 

rândul ei, tehnologia influenţează arta militară atât la nivel tactic, cât şi la 

nivelurile operativ şi strategic. Această influenţă se exercită, de regulă, prin 

revoluţii în domeniul militar, care sunt, înainte de toate, salturi calitative 

hotărâtoare în sistemele de armamente, în sistemele de comandă şi control şi în 

cele de comunicaţii. 

Inteligenţa este sprijinită puternic de tehnologie, de sisteme de arme 

sofisticate, ultraperformante, spaţiul confruntării militare devine un coşmar. 

Când armatele au la toate eşaloanele aparatură electronică, depind de culegerea 

de informaţii, sunt capabile de succese răsunătoare, dar şi de veritabile 

dezastre. La înfrângere poate contribui hotărâtor anihilarea centrilor electronici 

vitali ai statului: transporturile, comunicaţiile, sistemul bancar [13] etc. 

Evoluțiile tehnologice actuale constituie, în ansamblu, o revoluție, în măsura în 

care acestea deschid perspective complet noi în toate sferele societății. 

Aplicabilitate civilă în general, însă, au un impact asupra securităţii 

din cauză că pot fi aplicate forţelor armate și modului de purtare a războiului și 

sunt, în general, folosite pentru a face rău adversarului. Printre acestea sunt: 

1. Inteligenţă artificială 

2. Internetul obiectelor 

3. Roboţi de generaţie nouă 
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4. Big Data 

5. Biologie sintetică 

6. Substanţe nootropice 

7. Imprimare 3 sau 4D 

8. Calculator cuantic 

9. Tehnologii neuromorfice 

10. Energie regenerabilă produsă actualmente 

11. Nanotehnologii. 

Anumite tehnologii dintre cele enumerate au deja aplicaţii pentru forţele 

armate, iar, în cazul altora, aceste aplicaţii urmează să fie dezvoltate. 

Combinaţia acestor tehnologii poate deschide noi orizonturi și poate genera 

aplicaţii necunoscute în prezent. Klaus Schwab  menţionează, de pildă, 

posibilităţi de a acţiona direct asupra sistemului nervos al combatanţilor [6, p. 

88] 

La ora actuală, discuţia cu privire la noile echipamente care ar putea 

fi folosite pe câmpul de luptă vizează aplicaţiile următoare: 

1. Drone 

2. Roboţi de luptă 

3. Vehicule autonome 

4. Arme autonome 

5. Arme în spaţiu; 

6. Exoscheleţi și alte echipamente de îmbunătăţire a performanţelor 

combatanţilor 

7. Muniţii inteligente 

8. Substanţe care îmbunătăţesc eficienţa combatanţilor 

9. Arme cibernetice [11]  

10. Arme biologice și biochimice [3] 
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Potrivit Agenţiei europene de apărare, există în prezent patru factori care 

evoluează foarte repede și care ar trebui integraţi în raţionamentul nostru cu 

privire la dezvoltarea tehnologică a forţelor armate [9, p. 13]. 

1. Competiţia globală pentru superioritate tehnologică 

2. Apariţia noilor domenii de cunoștinţe și de tehnologii convergente 

3. Ciclurile de inovare tot mai scurte 

4. Importanţa crescândă a investiţiilor private în materia inovării [14]. 

Combinarea acestor patru factori este deja o realitate și 

constituie veritabilul caracter revoluţionar al evoluţiei tehnologice. 

În opinia analiștilor militari digitalizarea va avea un impact major asupra 

tuturor fazelor ciclului OODA (observare, orientare, decizie, acţiune), întrucât 

noile tehnologii sprijină totalitatea activităţilor dezvoltate în fiecare etapă a 

ciclului. În special, observarea va fi făcută prin integrarea mai multor date, 

orientarea va putea fi bazată pe simulare, decizia pe numeroase instrumente 

ajutătoare, iar acţiunea pe o sursă de comandă digitală. În plus, îmbunătăţirea 

comunicării, schimbului şi prelucrării informaţiilor va avea consecinţe cu 

impact până în liniile de aprovizionare. 

Noile tehnologii nu se vor aplica doar dispozitivelor, ci şi combatanţilor. 

Capacităţile de luptă ale acestora se vor putea îmbunătăţi prin intermediul unor 

măsuri tehnice şi chimice. Progresele biologice vor permite o mai bună 

rezistenţă la durere, la frică şi la stress. „Biosfera”, adică ceea ce se întâmplă în 

interiorul corpurilor combatanţilor, va deveni un spaţiu care se va bucura de tot 

mai multă atenţie în context militar. 

Angajarea roboţilor în forţele armate, ca şi în domeniile non-militare, 

trebuie, înainte de toate, să-i scutească pe soldaţi de sarcini periculoase, 

murdare şi repetitive, precum şi în domenii în care nevoia de comandă este 

limitată şi chiar absentă. Bineînţeles, roboţii prezintă avantajele de a nu fi 
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sensibili la oboseală, de a garanta o mai bună precizie şi de a avea o forţă mai 

mare decât a oamenilor, însă şi aceştia au nevoie de tehnicieni pentru 

întreţinere şi au limitele lor atunci când vine vorba despre reacţiile la 

schimbări, lucru ce îi limitează în situaţii de luptă.  

Datorită potenţialului de îmbunătăţire promiţător, inteligenţa artificială 

va fi folosită cu siguranţă tot mai frecvent în cadrul forţelor armate. Această 

dezvoltare se va face în funcţie de cinci factori, care vor juca fiecare câte un 

rol-cheie: 

- viteza de lucru a dispozitivelor în toate domeniile, ca de pildă analiza 

datelor, alertarea, apărarea în spaţiul cibernetic, comanda războiului electronic; 

- complementaritatea tot mai mare între om şi dispozitiv, în special, în 

procesul de luare a deciziilor; 

- îmbunătăţirea capacităţilor soldaţilor de a analiza mediul în care se află 

şi de a reacţiona în mod corespunzător; 

- implicarea combinată a omului şi a dispozitivelor, cu scopul 

îmbunătăţirii eficienţei; 

- implicarea sistemelor de arme autonome, care vor rezista atacurilor 

cibernetice şi electronice  [2, p. 14]. 

Conflictul militar al viitorului este centrat pe valori, al căror conţinut 

se bazează pe factori calitativi, în detrimentul celor cantitativi, şi anume:  

- demasificarea;  

- selectivitatea “fină şi precisă”, a scopurilor şi obiectivelor; 

-  soldaţi inteligenţi;  

- creativitatea şi iniţiativa, care va fi la un înalt nivel dezvoltată atât de 

militari, cât şi de civili; 

- unităţi combatante mai mici, sisteme de armamente cu multă putere de 

lovire şi mare precizie;  
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- autonomia mai mare a comandanţilor de pe toate treptele de comandă;  

- integrarea sistemelor;  

- vastă infrastructură electronică ramificată si complexă;  

- viteză în efectuarea manevrei etc. 

La nivel mondial, noile tehnologii vor genera noi riscuri pentru forţele 

armate, riscuri care pot fi clasificate în şase grupe distincte: 

1. În primul rând, eforturile de scurtare constantă a duratei ciclului de 

decizie şi de a mări volumul informaţiilor analizate provoacă o creştere a 

numărului de interacţiuni de-a lungul lanţului de comandă şi deci creşte riscul 

de eroare. 

2. Apoi, avantajul de a putea reacţiona rapid atunci când situaţia 

evoluează foarte rapid implică şi riscul de a implica direct nivelurile superioare 

în decizii şi în comandă tactică. 

3. Capacităţile sistemelor vor genera aşteptări tot mai mari din partea 

decidenţilor, ceea ce poate determina paralizii sistemice din mai multe motive. 

Trebuie de menţionat, în cazul în care nicio decizie nu este luată întrucât se 

aşteaptă informaţii complementare, iar apoi, când nicio persoană nu decide 

pentru că aşteaptă instrucţiuni.  

4. Sistemele de transmitere a datelor devin fragile din cauza volumului 

important de date de transmis, fapt ce generează perturbări şi încetiniri 

generalizate ale ciclurilor de decizie. 

5. Informaţiile corecte nu mai pot fi identificate în masa datelor 

existente. 

6. Creşterea volumului de date şi de informaţii disponibile, conjugată cu 

multiplicarea intervenţiilor tot mai numeroase al stakeholder-ilor pot genera 

haos. 
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În analiza războiului sau războaielor pentru care ne pregătim – ca formă 

sau ca forme ale războiului permanent sau continuu – ar trebui să se aibă în 

vedere următoarea tipologie           [10, p. 15]:  

a) Războiul clasic, care va deveni, în următorii 10-20 de ani, Război 

Înalt Tehnologizat, cu forma lui concretă, deja cunoscută, Război Bazat pe 

Reţea. Este puţin probabil ca războiul clasic să dispară din panoplia pregătirii 

armatelor. Cele mai multe dintre ţările dezvoltate, care fac parte din NATO 

(dar şi cele din afara Alianţei), percep acest război într-un mod dinamic 

complex.  

b) Războiul continuu, ca expresie a reuniunii războiului clasic şi a 

celui asimetric, cu următoarele forme: 

1. războiul geofizic; 

2. războiul informaţional; 

3. războiul psihologic; 

4. războiul mediatic; 

5. războiul economic;  

6. războiul cosmic; 

7. războiul „cultural”; 

8. războiul genetic. 

9. războiul geofizic, constă într-un sistem de acţiuni care vizează 

provocarea unor fenomene naturale, calamităţi şi catastrofe cu influenţe nocive 

asupra mediului de viaţă al oamenilor, localităţilor, terenurilor agricole, 

sistemelor de comunicaţii, cu scopul realizării unor obiective importante, între 

care se situează şi distrugerea potenţialului şi resurselor adversarului. 

10. războiul informaţional se bazează pe controlul vectorilor de 

informaţie. 
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11. războiul psihologic vizează în principal, descurajarea inamicului, 

crearea unor situaţii de panică, de nesiguranţă, falsă percepţie asupra realităţii. 

12. războiul mediatic este la ora actuală, principalul mijloc al 

războiului continuu şi mai ales al celui psihologic. Media se prezintă ca 

purtator de informaţie, ca spaţiu de dialog, ca instrument şi mijloc de exprimare 

a adevărului. Mijloacele de informare în masă sunt însă şi altceva. Sunt sau pot 

fi instrumente şi mijloace de manipulare a informaţiei, armă teribilă pe care o 

pot folosi totdeauna, într-o formă sau alta, cei puternici. 

13. războiul economic este în fond, o luptă continuă pentru 

supravieţuire economică, pentru prosperitate şi dominantă. 

14. războiul cosmic este o extindere a teatrelor de confruntare şi a 

mijloacelor de confruntare în plan informaţional, mediatic, economic şi militar. 

15. războiul „cultural”, nu se referă la războiul valorilor, cum se 

sugerează uneori, ci la confruntarea intereselor pe suportul producţiei culturale.  

16. războiul genetic, este, într-un fel, o formă asimetrică a războiului 

continuu. Un astfel de război nu are o strategie sau o doctrină. Unele aspecte 

care ţin de acesta se manifestă şi în prezent, sub forma războiului biologic sau a 

celui dominat de armele de nimicire în masă.  

c) Acţiuni militare pentru combaterea crimei organizate, traficului de 

droguri şi altor ameninţări asimetrice. 

d) Acţiuni militare post-conflict. 

Specialiştii străini consideră că în implementarea şi folosirea tehnologiei 

militare a viitorului război se vor produce numeroase schimbări. Acestea vor 

avea consecinţe importante în procesul de apărare. Domeniile de schimbare vor 

fi:  

a. doctrinele, conceptele, operaţia, conducerea;  

b. instruirea şi educarea militarilor profesionişti;  
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c. achiziţiile tehnice pentru a performa misiunile;  

d. designul sistemelor;  

e. problemele organizaţionale.  

În condiţiile noilor ameninţări asimetrice, demersul complex de 

consolidare a unei arhitecturi tehnologice înalte, pentru o nouă formă de război, 

cel asimetric, aparţine revoluţiei în domeniul militar (RMA). Prin aceasta, 

statele cele mai bine echipate tehnologic şi dispunând de informaţii adecvate 

ajung să fie apte de a înfrânge o armată inamică în câteva zile. RMA, după 

Andrew Latham, chiar dacă este numită “revoluţie militară” sau “revoluţie 

tehnico-militară, include transformările non-exclusiv tehnice inerente noilor 

moduri de ducere a războiului [4, p. 222].  

De asemenea, autorul Latham afirmă, cu deplină justificare, că RMA 

apare mai puţin ca o reacţie “raţională” faţă de schimbările tehnologice şi de 

emergenţa noilor ameninţări, decât un artefact cultural al sfârşitului Războiului 

Rece şi al evoluţiei unei noi ameninţări, pentru securitatea Vestului, construită 

discursive [4, p. 231]. 

 Evoluția armamentului a fost, este și va fi un element primordial a 

progresului global din toate punctele de vedere, evoluția de la armele 

tradiționale arhaice la arme moderne de precizie înaltă. La ora actuală unele 

state înalt dezvoltate au în dotarea forțelor armate următoarele arme inteligente: 

1. Armele ghidate de inerție 

2. Arme radio electronice 

3. Arme cu ghid infra-roșu/electro-optice 

4. Arme ghidate cu laser 

5. Radar arme ghidate 

6. Arme ghidate prin satelit 

7. Concepte avansate de orientare 
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8. Rachete ghidate de lansator de arme și mortar 

9. Arme de tragere cu glonț organizate 

10. Arme cosmice hipersonice  

Un stat, care va dispune de mijloace pentru proiecţia forţelor, va putea 

oare să-şi întreţină forţele în zonele probabile de acţiune. Astfel spus, rămâne 

viabilă şi sub formă (navală, terestră sau spaţială) prezenţa în zonele de risc, 

atât de utilă în cercetare şi control, dar costisitoare. Economia statului va putea 

permite să consacre, în fond, alte eforturi, dacă importanţa vitală a acestora nu 

a fost demonstrată. 

Avându-se în vedere că forţa nucleară a demonstrat că reprezintă un 

pericol deosebit, nu poate oare un stat să aleagă formele de proiecţie a forţei, 

adaptate la pericolele actuale şi să le abandoneze dacă acestea sunt prea 

scumpe. Descurajarea nucleară reprezintă în sine o formă a strategiei de 

apărare în faţa statelor agresoare ca garant al suveranităţii naţionale şi 

independenţei politice. 

În contextul geopolitic de astăzi, posibilitatea unui război nuclear este tot 

mai sporită, fiind determinat de deținerea mai multor state a armei nucleare. 

Astfel de evenimente ar avea rezultate catastrofale și anume – o răcire 

accentuată pe termen lung a climei, numită ,,iarnă nucleară”. Cu toate acestea 

doctrina ripostei nucleare masive ramâne în trecut, survenind între timp tratate 

și acorduri internaționale cu privire la folosirea energiei nucleare. Cercetătorii 

au determinat că și un război nuclear regional este suficient pentru răspândirea 

efectelor precum foametea sau alte efecte ecologice. 

Alegerea modului de exprimare a suveranităţii naţionale aparţine 

bineînţeles politicii, dar este important a se documenta, cu luciditate, asupra 

consecinţelor acestor decizii. În particular, fără mijloace adecvate, necesare 

proiecţiei forţelor, un stat care doreşte să-şi păstreze suveranitatea naţională şi 
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locul său în rândul naţiunilor trebuie să adopte un alt mod de a influenţa decât 

prin forţă sau să devină un “vasal”.   

 

Concluzii 

1. Dezvoltarea fără precedent a tehnologiei, a armamentului şi tehnicii 

militare a dus în mod inevitabil la diversificarea procedeelor de acţiune. După 

fizionomie, amploare şi conţinut lupta se diversifică pe forme şi procedee de 

luptă, ceea ce în cazuri şi situaţii speciale poate asigura forţelor multiple 

oportunităţi combinatorii. 

2. Astfel, putem susține că în viitorul apropiat, se așteaptă o cursă, pentru 

dezvoltarea roboților militari autonomi. Aceasta se va lansa între țările cu 

potential înalt dezvoltat, ce vor produce inteligență artificială. Cert este faptul că 

unii dintre aceștia vor fi folosiți pentru misiunile de supraveghere a unor terirorii 

sau paza unei baze militare, iar alții vor fi trimiși în prima linie a frontului. 

Considerăm că aceste tehnologii vor aduce schimbări radicale în lume, ceea ce 

va avea un impact negativ asupra dezvoltării și modernizării, roboții gândindu-se 

în locul societății. 

3. Există cel puţin trei perspective în ceea ce priveşte filosofia şi 

fizionomia conflictelor în viitor:  

- războiul va fi, probabil, unul înalt tehnologizat, desfăşurat între puteri 

sau entităţi supertehnologizate şi informaţionale, pentru supremaţia tehnică şi 

informaţională;  

- vor exista, probabil şi în viitor, atâtea tipuri de războaie câte tipuri de 

entităţi, care se vor confrunta;  

- este posibil ca războiul, în sens tradiţional, de confruntare armată 

violentă, cu pierderi de vieţi omeneşti şi distrugeri materiale, să fie pus în 
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întregime (sau în cea mai mare parte) sub control şi chiar să dispară, cedând 

locul unui alt tip de confruntare. 

4. Tendința folosirii computerelor de război va defini, probabil, o bună 

parte a strategiei militare a sec. XXI, datorită performanțelor și eficienței 

ridicate pe care acestea le conferă strategilor și soldaților pe câmpul de luptă. 

Totuși, armele și echipamentele electronice, în ciuda tuturor avantajelor pe care 

le aduc, nu sunt invulnerabile. În prezent, există cel puțin două modalități de a 

distruge sau anula aceste avantaje, putând transforma modernul război 

computerizat al secolului XXI într-unul comun, din secolul XIX, cu gloanțe și 

baionete. 
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