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NATO - UN DEZIDERAT DEVENIT O REALITATE 

ÎN PERMANENTĂ SCHIMBARE 
PENTRU MILITARII ROMÂNI 

 
 

Gl.bg.dr. Dumitru SESERMAN 
 
Încă de la înfiinţarea sa, în 1949, NATO a asigurat cadrul de securitate necesar depăşirii 

traumelor istorice prin care a trecut Europa, contribuind la progresul, prosperitatea şi stabilitatea 
continentului. 

Semnarea, la 4 aprilie 1949, a Tratatului de la Washington a constituit actul de naştere 
oficial al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, o alianţă care a fost formată iniţial din 12 
state, state care în virtutea prevederilor articolului 51 din Carta Naţiunilor Unite, au decis să-şi 
organizeze un sistem de apărare colectivă. 

Elementele definitorii ale Tratatului Atlanticului de Nord sunt concretizate în articolele 4 şi 
5 ale documentului. Articolul 4 al Tratatului prevede că pot avea loc consultări între aliaţi când 
oricare dintre aceştia consideră că integritatea teritorială, independenţa politică şi securitatea îi sunt 
ameninţate, deciziile fiind adoptate prin consens, iar articolul 5 prevede că statele membre NATO 
se angajează să se apere reciproc. Aceasta înseamnă că un atac armat împotriva unuia dintre 
membrii NATO, în Europa sau America de Nord, va fi considerat ca un atac împotriva tuturor 
membrilor Alianţei. 

În perioada care a urmat înfiinţării Alianţei Nord-Atlantice, datorită evenimentelor politice 
care au avut loc în Europa, a înfiinţării Tratatului de la Varşovia, alte 4 state (respectiv Grecia, 
Turcia, Germania şi mai târziu Spania) au decis că integrarea în NATO este cea mai bună opţiune 
de securitate existentă.  

De-a lungul istoriei sale, NATO a evoluat pentru a ţine pasul cu schimbarea 
circumstanţelor şi evenimentelor internaţionale. În anii '90, în urma schimbărilor care au avut loc 
după încheierea „războiului rece“, Alianţa a parcurs un proces de adaptare cu o orientare de 
perspectivă, pentru a face faţă noilor provocări. Transformările au fost atât de natură conceptuală, 
vizând deschiderea către cooperarea cu alte state nemembre, cât şi structurală („riscuri noi înseamnă 
capabilităţi şi structuri noi”, cum spunea Manfred Woerner, fost Secretar General NATO). Misiunea 
sa esenţială rămâne apărarea colectivă, dar organizarea, potenţialul militar şi structurile sale au fost 
adaptate pentru a-i permite să îndeplinească noi misiuni, în special cele care necesită cooperarea cu 
alte state, de exemplu în cadrul Parteneriatului pentru Pace şi al Consiliului de Parteneriat Euro-
Atlantic sau aşa cum prevăd Actul Fondator NATO-Rusia şi Carta NATO-Ucraina. 

Crearea Consiliului de Cooperare Nord-Atlantic (CCNA), la sfârşitul lui 1991, a stabilit un 
cadru pentru dialog şi cooperare cu ţările din Europa Centrală şi de Est, precum şi cu noile state 
independente din spaţiul fostei URSS. Parteneriatul pentru Pace (PpP), o iniţiativă introdusă de 
NATO la Summit-ul din 1994 de la Bruxelles, lărgeşte cooperarea cu aceste state, constituindu-se, 
dacă putem spune aşa, într-o „anticameră” a aderării propriu-zise la NATO. El se concentrează pe 
cooperarea legată de apărare şi se axează pe ideea întăririi unui parteneriat real, sporind astfel 
arhitectura de securitate europeană. 

În 1999, are loc aderarea a trei noi membri în cadrul Alianţei, ridicând astfel la 19 numărul 
statelor aliate. În 2004, prin aderarea României şi a altor 6 state, extinderea alianţei continuă, 
dovedind că transformările prin care trece aceasta sunt atât conceptuale, cât şi structurale.  

Răspunsul NATO la evenimentele din 11 septembrie 2001 şi la noile ameninţări la adresa 
securităţii internaţionale confirmă relevanţa Alianţei Nord-Atlantice pentru securitatea euroatlantică 
şi internaţională. Activarea articolului 5, pentru prima dată de la înfiinţarea NATO, odată cu 
globalizarea campaniei antiteroriste, a scos în evidenţă capacitatea Alianţei de a îndeplini rolul 
fundamental pentru care a fost creată: securitatea colectivă. 

 7



Totodată, această implicare a Alianţei în Balcani şi Afghanistan reprezintă asumarea de 
către NATO a unui rol proactiv de proiectare a securităţii, dincolo de teritoriul aliat. 

Încă din 1990, orientările fundamentale ale politicii externe a României au fost formulate 
neechivoc şi cu maximă claritate: integrarea în NATO, cu impact direct în plan politico-militar, şi în 
Uniunea Europeanã, cu implicaţii majore în plan economic. 

Devenind membru al NATO, România, pentru prima dată în istorie, participă la luarea 
deciziilor politice majore vizând securitatea europeană şi euroatlantică. Apartenenţa la NATO 
conferă României prestigiu, credibilitate şi încredere pe plan internaţional. 

Apartenenţa la NATO înseamnă în primul rând securitate maximă cu costuri optime. 
România beneficiază acum de garanţii de securitate din partea a 25 de state. De asemenea, punerea 
în comun a resurselor de apărare generează o capacitate defensivă mai mare decât cea asigurată prin 
eforturile individuale ale statelor. 

Calitatea de membru NATO presupune atât drepturi, cât şi obligaţii. România este un aliat 
serios şi de încredere, care contribuie activ la misiunile Alianţei, precum şi un furnizor de stabilitate 
în spaţiul euroatlantic. Dacă dorim să beneficiem de protecţia oferită de Alianţă, trebuie să ne 
asumăm obligaţia de a aloca resurse pentru achiziţia de capacităţi moderne şi pentru formarea unor 
forţe expediţionare, flexibile şi foarte bine pregătite. Chiar dacă aderarea României la NATO 
implică asumarea unor costuri importante pe termen scurt, ea implică în acelaşi timp existenţa unor 
beneficii concrete pe termen lung. 

Pentru România, ca şi pentru celelalte state, formularea noilor misiuni ale armatei are la 
bază o nouă abordare a riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii colective şi naţionale. Acestea 
trebuie să fie fundamentate pe ameninţările şi riscurile asimetrice şi nonconvenţionale, ce 
înglobează noi tipuri de solidaritate pentru promovarea unui sistem de valori comune. În prezent, 
dar şi în viitor, lupta împotriva crimei organizate (trafic de droguri, armament şi fiinţe umane, 
migraţia clandestină necontrolată) şi a terorismului internaţional vor constitui principalii vectori din 
care vor deriva misiunile armatei.  

Globalizarea războiului împotriva terorismului şi escaladarea insecurităţii pe arii din ce în 
ce mai extinse, intensificarea participării armatei la operaţiuni internaţionale şi creşterea riscului de 
a înregistra noi pierderi vor duce probabil, la apariţia unor atitudini contradictorii ale opiniei publice 
vizavi de destinaţia organismului militar. Până în prezent, participarea Armatei la misiuni 
internaţionale, din 1995 încoace, a însemnat pe de o parte un rulaj mai mare de 10.000 de militari, 
care au contribuit la integrarea României în NATO, iar pe de altă parte a însemnat costuri ridicate, 
precum şi tributul de sânge prin aproximativ 10 militari morţi şi răniţi. Cu toate acestea, România 
va trebui să continue contribuţia cu forţe, şi poate chiar să mărească numărul acestora, la 
operaţiunile care se desfăşoară în afara graniţelor naţionale, atât în Orientul Mijlociu, cât şi în 
vecinătatea apropiată, operaţiuni care se preconizează că vor continua cel puţin pe termen mediu.  

Având în vedere aceste considerente, noile misiuni ale Armatei României se vor canaliza 
pe următoarele direcţii: 

- contribuţia la securitatea României pe timp de pace, care se va realiza atât prin 
structurile specializate ale armatei noastre, cât şi prin contribuţia aliaţilor cu capabilităţi şi resurse 
care până acum nu ne erau accesibile; 

- apărarea României şi a aliaţilor săi, conform articolului 5 al Tratatului de la 
Washington; 

- promovarea stabilităţii regionale şi globale, în această direcţie România având încheiate 
acorduri cu statele din zonă încă din perioada Parteneriatului pentru Pace;  

- sprijinirea instituţiilor statului şi a autorităţilor locale în caz de urgenţe civile, 
România angajându-se să contribuie cu forţe şi mijloace şi în cazul apariţiei unor astfel de situaţii pe 
teritoriul altor state partenere. 

Structura de forţe actuală a armatei reprezintă o reorganizare a forţelor în conformitate cu 
specificul acestor misiuni, care presupun trecerea de la asigurarea apărării teritoriale în sens clasic şi 
restrictiv, la o apărare colectivă. 
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Noua structură de forţe înseamnă o armată redusă numeric, de la 320.000 militari în 1989 
la aproximativ 100.000 în prezent, urmând ca în 2007 să ajungem la 75.000 militari şi 15.000 civili, 
deci o structură mai suplă şi eficientă, mai bine pregătită şi dotată cu posibilităţi acţionale mai mari. 

Această nouă structură de forţe va implementa o viziune focalizată pe creşterea 
capacităţilor de reacţie rapidă, a forţelor dislocabile în teatrele de operaţii, corespunzătoare 
obiectivului de îmbunătăţire a contribuţiei României la întreaga gamă de operaţiuni NATO. 

Având în vedere că la summit-ul de la Praga NATO a decis înfiinţarea unei forţe de 
răspuns cu un pronunţat caracter expediţionar, care va număra aproximativ 21.000 oameni şi va fi 
operaţională în toamna acestui an, cu posibilităţi de dislocare în 7 zile oriunde în lume, România 
pregăteşte de asemenea forţe care să fie în măsură să execute acelaşi tip de operaţiuni în cooperare 
cu aliaţii noştri, unităţi care vor fi pregătite din toate punctele de vedere până în 2007. 

Unul din obiectivele principale din Planul Naţional de Aderare este profesionalizarea 
armatei, care este realizat în proporţie considerabilă. Prin revizuirea cadrului constituţional care 
reglementează sistemul militar în România, se va asigura cadrul normativ corespunzător trecerii la o 
armată complet profesionalizată până în anul 2007 (eliminarea obligativităţii serviciului militar şi 
angajarea militarilor cu contract). 

Prin aceasta se va realiza obţinerea unor forţe active, cu grad de operaţionalizare ridicat, 
asigurând funcţionalitate reală unui organism al statului, dator prin natura sa să apere cetăţenii şi capabil să 
promoveze interesele României în plan internaţional. 

Am auzit cu toţii de nenumărate ori sintagma „realizarea interoperabilităţii cu armatele 
statelor membre NATO”. Aceasta, practic, nu se referă la achiziţionarea unor echipamente standard 
NATO. Nu există nicăieri o structură care să producă aşa ceva. Interoperabilitate înseamnă dotarea 
cu categorii de tehnică care să poată să lucreze în acelaşi mediu, fără a crea disfuncţionalităţi 
organismului militar ca întreg, şi care să fie în măsură să desfăşoare acţiuni în comun cu aliaţii 
noştri, la parametri normali, fără a fi necesare alte intervenţii. 

De asemenea, trebuie să ne aşteptăm, atât militarii cât şi civilii, la necesitatea respectării 
unor angajamente pe termen mediu şi lung în domeniul militar şi de apărare. Acestea se referă la 
îmbunătăţirea legislaţiei existente, îmbunătăţirea contribuţiei militare la NATO, a facilităţilor de 
Sprijin al Naţiunii Gazdă şi multe altele cu implicare mai mult militară.  

Conceptul de Sprijin al Naţiunii Gazdă se referă la crearea cadrului legislativ şi a 
infrastructurii necesare pentru ca un stat partener să poată desfăşura în bune condiţii activităţi pe 
teritoriul naţional şi mă refer, în special, la baze militare, aeroporturi, căi de comunicaţii, poligoane de 
instruire specializate, hoteluri, restaurante, facilităţi de recreere şi multe altele. 

Odată cu înaintarea oficială a intenţiei României de aderare la NATO, în 1993, şi semnarea 
acordului privind Parteneriatul pentru Pace, în ianuarie 1994 – primul din cele 26 state partenere – 
ţara noastră a început să fie angajată în fel de fel de misiuni internaţionale sub egida ONU, OSCE, 
NATO. 

Iniţial, am contribuit cu trupe în cadrul misiunilor de menţinere a păcii în Africa şi cu parte 
din forţe în Balcani. Ulterior, odată cu creşterea credibilităţii în cadrul Alianţei, către sfârşitul 
mileniului II, am început să participăm la misiuni sub egida NATO, în spaţiul ex-iugoslav. 

Odată cu 11 septembrie 2001, România a răspuns prompt la solicitarea de a participa cu 
forţe şi mijloace în cadrul Coaliţiei internaţionale de combatere a terorismului, contribuind cu 
aproximativ 700 de oameni în Afghanistan (ISAF, ANA TRAINING, ENDURING FREEDOM). 
De asemenea, sunt dislocaţi aproximativ 700 de militari în Irak, pentru a participa la restabilirea 
ordinii de drept în această zonă măcinată de conflict. S-a ajuns astfel ca, în 2004, România să aibă 
mai mult de 1600 de militari în diferite teatre de operaţii pe glob. Contribuţia cu trupe în teatrele de 
operaţii din Balcani şi, ulterior, în regiuni mai îndepărtate spaţiului euroatlantic, dar cu un potenţial 
ridicat de destabilizare a securităţii internaţionale, a demonstrat receptivitatea şi atitudinea proactivă a 
României la eforturile comunităţii internaţionale, vizând combaterea terorismului şi armelor de distrugere 
în masă. 
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Ca membru al NATO, România va continua să-şi asume un rol activ şi eficient în 
promovarea valorilor şi obiectivelor Alianţei atât prin participarea la operaţiunile şi misiunile 
Alianţei, cât şi în planul iniţiativelor şi evoluţiilor conceptuale.  

NATO, ca şi România, trece prin schimbări majore pentru a se adapta structural şi 
conceptual noii situaţii politice şi de securitate existente la nivel european şi mondial. Ca militari, 
suntem optimişti şi considerăm că toate aceste valuri de reforme ne vor găsi pregătiţi, maleabili şi 
gata să ne adaptăm noilor misiuni ce ne vor reveni ca membri ai Organizaţiei Tratatului Atlanticului 
de Nord. 

 
 
 

PERFORMANŢA PROFESIONALĂ, 
EFECT CONCRET 

AL CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
 
 

Gl.bg.conf.univ.dr. Gheorghe NICOLAESCU 
 
Este un fapt bine cunoscut că, întotdeauna, în toate timpurile şi societăţile, nivelul cultural 

şi moral al indivizilor a depins de nivelul de dezvoltare a învăţământului şi de calitatea acestuia. De 
foarte multe ori, suntem tentaţi să afirmăm că nivelul de performanţă al învăţământului nu poate 
depăşi nivelul de performanţă al componenţilor societăţii într-o etapă dată. În foarte multe cazuri, 
informaţia s-a verificat, însă în alte cazuri nu. Am putea exemplifica această ultimă afirmaţie prin 
aceea că, în România, până la primul război mondial, învăţământul s-a ridicat cu mult peste nivelul 
mediu cultural al membrilor societăţii, această performanţă având ca resort marile idealuri naţionale 
care au animat elita românească şi care au determinat ca şcoala românească de toate gradele - 
întregul organism educaţional şi formativ – să-şi depăşească propria condiţie şi să se menţină la un 
nivel performant, în mod preponderent prin performanţele unor dascăli de excepţie  formaţi atât la 
şcoala românească, cât şi la cea străină (cu precădere franceză, germană, greacă şi italiană). 

Învăţământul românesc încă se caracterizează prin aceea că nu pregăteşte  tineretul pentru 
viaţa reală. Din păcate, şcoala românească continuă să nu se centreze într-o măsură suficientă pe 
formarea tinerilor ca membri ai societăţii, îi  învaţă prea puţin să se interrelaţioneze cu cei din jur, să 
se descurce în viaţă sau să acţioneze cu eficienţă. 

Societatea românească de astăzi este plină de paradoxuri care se manifestă, bineînţeles, şi 
în domeniul educaţiei şi învăţământului. Astfel, deşi tinerii consideră, în marea lor majoritate, că 
nivelul de instrucţie nu mai este garantul reuşitei în viaţă, tot ei sunt cei care urmează o formă sau 
alta de pregătire superioară, şi asta  într-un număr care creşte de la an la an. În schimb, dacă 
analizăm orizontul lor de  aşteptare, se constată că tinerii acordă o mare pondere hazardului în 
realizarea lor profesională (“poate am noroc să prind un “job” deosebit!…”) sau se orientează spre alte 
coordonate geografice pentru a se împlini profesional, neavând încredere în posibilităţile pe care le oferă 
societatea românească. 

Un excurs istoric în ceea ce priveşte relaţia dintre performanţele profesionale şi calitatea 
învăţământului este foarte dificil de realizat. De aceea, am să reduc incursiunea mea diacronică doar 
la perioada de tranziţie care a însemnat transformări, modificări, căutări în toate domeniile vieţii 
sociale, inclusiv în domeniul învăţământului. 

Se pune, pe drept cuvânt, întrebarea dacă performanţa profesională depinde direct şi numai 
de calitatea învăţământului. Un cadru didactic ar fi tentat să răspundă afirmativ. Ce se întâmplă, 
însă, dacă apar exemple care se referă la performanţe deosebite obţinute de oameni în diferite 
domenii (inginerie, construcţii, informatică, economie, finanţe sau managementul întreprinderii), 
aceştia având o pregătire minimă în domeniu?!? 
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Se poate răspunde că excepţia întăreşte regula. Aici intervine, de fapt, necesitatea analizării 
manierei în care învăţământul trebuie să fie organizat pe nivele formative şi de cunoaştere, astfel 
încât el să poată determina, în timp, performanţele profesionale ale participanţilor la acesta pentru 
că, dacă în domeniul economic, de exemplu, apare un număr variabil de “oameni de succes” cu 
pregătire sub medie, şi asta datorită unor capacităţi intuitive şi a unor cunoştinţe în domeniu 
acumulate în mod empiric, cu certitudine, pe lângă aceştia, în societate mai există alte mii de 
indivizi cu aceleaşi calităţi şi posibilităţi, dar care, din varii motive, nu ajung la performanţele celor 
câţiva pe care i-am analizat mai sus şi care se pierd din lipsă de mijloace, suport sau şanse. 

Din acest motiv, mi se pare normal ca şcoala, pe toate treptele ei, să funcţioneze mai întâi 
ca un factor de selecţie şi apoi ca un factor de formare. 

După 1990, învăţământul militar românesc, care s-a bucurat de prestigiu şi performanţe, ca 
de altfel întregul  învăţământ românesc, a trebuit să-şi caute un alt drum. 

Performanţele absolvenţilor de şcoli militare, de până la 1989, nu puteau, decât arareori, să 
depăşească limitele impuse de scopurile de învăţământ formulate de liderii politici şi militari din 
acea epocă. Procesul formativ de atunci a fost subordonat, în totalitate, scopurilor Partidului 
Comunist Român şi misiunilor pe care acesta le stabilise organismului militar – organism docil, 
menit să participe, alături de celelalte componente ale societăţii, la menţinerea regimului totalitar. 
Nici nu se căutau şi nici nu se încerca să se găsească soluţii pentru formarea unor cadre militare de 
comandă în adevăratul înţeles al cuvântului. 

Îmi amintesc că, pe timpul în care îndeplineam funcţia de ataşat militar la Roma, am însoţit 
o delegaţie militară condusă de Şeful de Stat Major al aviaţiei Române într-o vizită la Academia 
Forţelor Aeriene Militare Italiene lângă Napoli. Ne-au impresionat frumuseţea şi arhitectura clădirii, 
numărul de studenţi, de cadre didactice şi de personal auxiliar, condiţiile de studiu şi de viaţă, într-
un cuvânt totul. Eu, care pe timpul celor şase ani petrecuţi în liceul  militar şi în şcoala militară 
ştiam ce înseamnă “sectoarele interioare şi exterioare”, l-am întrebat pe locţiitorul Comandantului 
Academiei, care ne însoţea şi cu care eram în relaţii de amiciţie, dacă elevii au în program 
întreţinerea spaţiului din academie. Surprins, ofiţerul italian mi-a răspuns, cam în următorii termeni: 
“Dragă colega, am la dispoziţie aproximativ 400 de civili – instalatori, zugravi, mecanici, 
electricieni, fochişti, femei de serviciu şi şoferi – care fac acest lucru. Noi îi învăţăm pe viitorii 
ofiţeri (de aviaţie) să fie stăpâni, nu servitori!”. 

Cred că ofiţerul italian a exagerat un pic şi mai cred că, în nici un caz, obiectivele propuse 
de învăţământul militar italian nu se refereau la “formarea de stăpâni”, dar, cu siguranţă că la 
formarea de lideri şi comandanţi militari, DA. 

În ceea ce ne priveşte, “formarea liderilor” nu trebuie să fie o sintagmă care să inducă 
imaginea unor oameni care stau undeva într-un post de comandă şi îşi exercită puterea, rupţi de 
realitate şi de legătura cu oamenii din subordine. Lucrurile sunt mult mai complexe şi se referă, de 
fapt, la un deziderat mult mai amplu al învăţământului militar şi nu numai, şi anume acela de a 
forma elite. Pentru că elitele ne lipsesc, încă, nu numai în domeniul militar ci şi în alte domenii. 

Să fie clar, existenţa unor personalităţi marcante, de care armata n-a dus lipsă niciodată, nu 
poate să substituie elita care trebuie, printre altele, să posede o conştiinţă a elitelor. 

Calitatea de membru NATO va impune, cu siguranţă, o nouă orientare şi în învăţământul 
militar. Accentuarea confruntării cu factori de risc neconvenţionali impune o modalitate nouă de 
abordare a ştiinţei şi teoriei militare. 

Până în 1989, în general, învăţământul românesc a fost marcat de păguboasa concepţie 
ceauşistă cu privire la omul "multilateral pregătit", şcoala, pe diferitele ei nivele, fiind structurată în 
această idee, ajungându-se până acolo încât să avem absolvenţi de cursuri de gimnaziu, de liceu şi 
chiar de facultate care nu posedau nici un fel de cunoştinţe practice. Doar o parte dintre ei se puteau 
lăuda cu cunoştinţe şi informaţii în domeniul culturii generale care nu-i ajutau la nimic. Cei motivaţi 
terminau liceul şi facultatea şi se prezentau la locurile de muncă repartizate de organele de partid 
deja ca nişte oameni "obosiţi", "storşi de vlagă" şi lipsiţi de determinările obişnuite începutului de 
carieră. 
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Din 1990, învăţământul românesc se află în faza de experiment, reorganizarea 
învăţământului, schimbarea programelor şi manualelor, apariţia manualelor alternative, modificarea 
criteriilor şi indicilor de evaluare a nivelului de pregătire, modificarea condiţiilor de susţinere a 
testelor şi examenelor de admitere, apariţia universităţilor particulare, precum şi a posibilităţilor de 
absolvire a mai multor facultăţi în aceeaşi perioadă de timp etc., reprezentând tot atâţia factori care, 
nefinalizaţi, au dus la menţinerea unor stări de provizorat şi experiment. 

Sunt lăudabile eforturile specialiştilor militari actuali în ceea ce priveşte reorganizarea 
învăţământului în armată. 

S-au avut în vedere modelele şi experienţele ţărilor cu tradiţie în domeniu, în special a 
celor din NATO. S-a efectuat un schimb masiv de experienţă cu acestea, prin eforturi deosebite 
reuşindu-se pregătirea unui număr foarte mare de cadre în străinătate, tocmai în speranţa de a aduce 
acel suflu nou de care învăţământul militar are nevoie şi pot să spun că rezultatele nu s-au lăsat 
aşteptate şi că am reuşit, în câţiva ani, ceea ce, în mod firesc, ar fi trebuit să se realizeze într-un 
număr dublu de ani. 

Susţin aceste afirmaţii prin înfiinţarea şcolilor de aplicaţii, ale Academiilor Militare ale 
categoriilor de Forţe Armate, înfiinţării Universităţii Naţionale de Apărare, a Colegiului Naţional de 
Apărare, a masteratelor şi doctoratelor în diferite domenii ale ştiinţei militare, a studiilor efectuate 
în institute militare de mare tradiţie din ţări NATO. 

Este păcat că nu s-a renunţat, însă, la unele mentalităţi păguboase. 
Cum ar putea fi calificată o astfel de concepţie, prin care numeroşi ofiţeri români, care au 

absolvit cursuri de pregătire de prestigiu, din diferite ţări NATO şi s-au reîntors cu rezultate 
remarcabile la sfârşitul etapei de pregătire, pentru ca în ţară să se trezească numiţi pe funcţii 
inferioare faţă de cele de pe care plecaseră, motiv pentru care, cei mai mulţi, au trecut în rezervă?! 

Sau cum ar putea fi apreciată acea teză de doctorat ale cărei subiect şi temă n-au nici o 
legătură cu domeniul militar sau dacă au, sunt lipsite de orice valoare practică? 

În dorinţa firească de a crea o compatibilitate între diploma de absolvire a unei Academii 
Militare şi cea a unei facultăţi civile, am senzaţia că uneori s-a depăşit măsura, în sensul că unele 
programe de învăţământ din aceste academii pun, în mod preponderent, accentul pe pregătirea 
teoretică şi ştiinţifică a studenţilor care nu au nimic în comun cu funcţiile pe care urmează să le 
încadreze în structurile militare. 

Cred că este bine să se facă filozofie, logică sau sociologie în aceste academii, dar 
ponderea cursurilor nu ar trebui să fie în detrimentul pregătirii de specialitate în care vor activa 
viitorii ofiţeri. Dacă o lucrare de licenţă are ca temă combaterea terorismului, de exemplu, ea 
trebuie să cuprindă aspecte concrete cu care viitorul ofiţer se va confrunta în cariera sa, fără ca 
lucrarea să alunece într-o compilaţie de idei abstracte cu care nu va avea ce să facă în activitatea 
practică. 

În ceea ce priveşte cunoaşterea limbilor străine, cred că ne putem lăuda cu o experienţă de 
excepţie. Până la Revoluţie, cine nu ştia nici o limbă străină, avea toate şansele ca pe baza unui 
dosar de cadre curat, să acceadă în funcţiile cele mai înalte. Celor care, prin eforturi şi pasiune 
reuşiseră să înveţe una, două sau mai multe limbi străine, le rămânea şansa de a fi folosiţi ca 
translatori şi "bagajişti" în diferite misiuni în ţară şi în străinătate. În plus, dacă în unele ţări 
socialiste, pentru cunoaşterea a una, două sau mai multor limbi străine erau prevăzute sporuri 
salariale, în armata română nici nu putea fi vorba de aşa ceva. Totul rămânea la latitudinea 
fiecăruia, în funcţie de opţiuni şi pasiune. După Revoluţie, emulaţia în domeniul limbilor străine a 
cunoscut o efervescenţă de excepţie, un foarte mare număr de ofiţeri urmând cursuri de pregătire de 
limbi străine, în special engleza, în ţară şi în străinătate, astfel că astăzi ne putem mândri cu un 
adevărat corp de cadre militare care vorbesc engleza şi altele de circulaţie. Bineînţeles că nici în 
acest domeniu nu am fost feriţi de excese, existând cazuri, e drept disparate, când unii ofiţeri, fără 
nici o pregătire corespunzătoare, au fost numiţi în funcţii importante, doar pentru că ştiau limba 
engleză. 
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Sunt câteva dintre aspectele care ar trebui să constituie motive de preocupare pentru 
responsabilii învăţământului militar. Avem nevoie urgentă de ieşire din faza de experiment şi de 
intrare în cea a lucrurilor bine făcute, în conformitate cu misiunile viitoare ale organismului militar. 

În încheiere, doresc să subliniez că rămân un susţinător constant al celor care doresc să-şi 
perfecţioneze pregătirea de specialitate în domeniul militar, fără de care nu poate exista performanţă 
în activitatea profesională. 

Şi nu în ultimul rând, aş vrea să atac problema pregătirii subofiţerului în armata română. În 
ultima perioadă s-au făcut paşi importanţi în această direcţie şi lucrurile merg, se pare, într-o direcţie 
corectă. Dar mai sunt multe, foarte multe de făcut. În primul rând, în domeniul pregătirii trebuie 
renunţat la ideea falsă că subofiţerul este o anexă a corpului ofiţeresc. Statutul său trebuie 
reconsiderat, pregătirea de asemenea, astfel încât coloana vertebrală a oştirii să devină subofiţerul. 
În prezent, ne mai întâlnim cu situaţii de-a dreptul hilare, în sensul că la unele activităţi militare pe 
care le desfăşurăm, atât în ţară cât şi în exterior, misiuni care de drept şi din totdeauna în alte armate 
revin subofiţerilor, sunt încredinţate unor ofiţeri şi ce e mai grav, unor ofiţeri superiori, chiar cu 
grad de colonel. "Luxul" şi "risipa" de cadre cu grade şi pregătire superioară sunt, în aceste cazuri, 
mult prea mari, pentru că "resursele" sunt pe cale să se epuizeze în câţiva ani. Pentru că nu există 
încă un statut clar, care să confere drepturi şi obligaţii membrilor corpului subofiţerilor, în prezent 
cei care absolvă un institut de învăţământ superior civil, fac imediat demersuri pentru a intra în 
rândul ofiţerilor, ceea ce afectează un anumit echilibru al gradelor şi funcţiilor în armată. 

Se impune, deci, elaborarea unui ghid realist al carierei militare, care să statueze o dată 
pentru totdeauna relaţia dintre personal – pregătire şi carieră. 

Totodată, vă mărturisesc că vreau să cred în: 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

r

capacităţile corpului de comandă al armatei şi ale specialiştilor în domeniul 
învăţământului militar; 

definirea priorităţilor învăţământului militar; 
elaborarea unor programe complete şi complexe care să răspundă exigenţelor actuale; 
fundamentarea unui statut realist al dascălului militar pe toate treptele lui de manifestare; 
fundamentarea unui statut realist al cadetului şi studentului militar; 
edificarea unor relaţii constructive între profesori şi studenţi; 
într-o mai mare ancorare a învăţământului în practica militară; 
elaborarea criteriilor pentru plasarea "omului potrivit în locurile potrivite" şi nu în cele 

"ordonate", cum se mai practică uneori. 
Să nu uităm că misiunile pe care le vom avea de îndeplinit, în context NATO sau naţional, 

vor solicita luptători performanţi, specialişti în relaţii internaţionale, buni cunoscători ai dreptului 
internaţional, diplomaţi militari, negociatori, specialişti în misiuni de observare, de peace keeping 
sau peace enforcing şi nu poeţi, filozofi sau sociologi de duzină. 

 
 
 

DESPRE PLANURI ŞI ORDINE 
DE OPERAŢIE 

 
 

Gl.bg.(r) p of.univ.dr. Dumitru ALEXIU 
Arthur Leonard ALEXIU 

 
What are OPLAN`s and OPORD`s, classification and them shape, the fundamentals 

difference amoung them, and them characteristics - this are the main problems for this article. 
 
Planurile şi ordinele de operaţie (OPLAN / OPORD) sunt mijloacele prin care 

comandantul transmite subordonaţilor săi vizualizarea proprie a câmpului de luptă, intenţia şi 
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deciziile lui, concentrându-se asupra rezultatelor pe care acesta se aşteaptă să le obţină – în fond 
viziunea sa despre finalul unei operaţii / lupte. Acest lucru oferă subordonaţilor o maximă libertate 
de acţiune tactică pentru a îndeplini misiunea, în acelaşi timp furnizând minimul de restricţii şi 
detalii necesare pentru sincronizare. 

Planurile şi ordinele de operaţie ar trebui să furnizeze mai degrabă „ce” să se realizeze 
decât „cum”, pentru a încuraja, astfel, iniţiativa subordonaţilor. Ele sunt metoda pe care 
comandantul o foloseşte pentru a sincroniza acţiunile militare şi ajută statul major să sincronizeze 
concepţia şi deciziile de acţiune ale comandantului. 

Planurile şi ordinele de operaţii: 
• permit comandanţilor subordonaţi să pregătească planuri şi ordine de asigurare a 

acţiunilor de luptă (planuri şi ordine de sprijin); 
• implementează operaţii derivate dintr-un plan sau ordin ale unui comandant al 

eşalonului superior; 
• furnizează sarcini (misiuni) şi activităţi, constrângeri şi instrucţiuni pentru coordonare 

necesare îndeplinirii cu succes a misiunilor; 
• nu inhibă agilitatea, viteza şi iniţiativa în îndeplinirea misiunilor; 
• sunt mijloace de comunicare ce transmit instrucţiuni într-o formă standard uşor de 

recunoscut, clară şi simplă. 

Cantitatea şi detalierea informaţiilor pe care comandantul le furnizează într-un plan sau ordin 
depind de experienţa şi competenţa comandanţilor subordonaţi, coeziunea şi experienţa de luptă a 
unităţilor şi de complexitatea operaţiei. Comandantul echilibrează aceşti factori cu intenţia şi liniile 
sale directoare, determinând tipul planului sau ordinului de întocmit. Pentru a menţine claritatea şi 
simplitatea, planurile şi ordinele includ anexe numai când este necesar şi numai când sunt legate de 
întreaga grupare de forţe. Anexele descriu sprijinul şi sincronizarea suplimentare necesare pentru a 
îndeplini sarcinile (misiunile) destinate grupării de forţe. 

Toate planurile şi ordinele de operaţie: 

• au cinci paragrafe; 
• furnizează ordinea de bătaie pentru îndeplinirea misiunii şi planul acţiunii de luptă 

(schema manevrei); 
• furnizează o exprimare clară şi concisă a misiunii, bazată pe misiunea dată de 

comandantul eşalonului superior. Spre deosebire de plan, ordinul include şi data execuţiei; 
• transmit intenţia şi concepţia desfăşurării acţiunilor de luptă ale comandantului; 
• de obicei includ o schemă (situaţie) tactică pe hârtie de calc, celit etc. 

 
Planuri de operaţie 
Un plan este definit ca fiind un “proiect elaborat cu anticipare, cuprinzând o suită ordonată 

de operaţii destinate să ducă la atingerea unui scop” sau ca “program (de lucru)”1. 
Un plan de operaţie la nivel operativ şi tactic are la bază un plan de operaţie al eşalonului 

superior. El se bazează pe supoziţii şi presupuneri, spre deosebire de ordinul de operaţie care are la 
bază fapte şi/sau întâmplări care au avut loc ori sunt în curs de desfăşurare. În fapt un plan de 
operaţie reprezintă o ipoteză de acţiune, cum a fost, spre exemplu, “Ipoteza Z” pentru angajarea 
armatei române în timpul primului război mondial. Orice campanie ori operaţie trebuie anticipată, 
deci trebuie să fie prevăzută într-un plan. Aşadar, angajarea armatei în întregul său ori numai 
parţial, precum şi a altor componente ale sistemului naţional de apărare în diferite acţiuni militare, 
fie de război (conflict armat), fie operaţii de stabilitate trebuie să aibă la bază un plan de operaţii, de 

                                           
1 DEX, Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, p. 801. 

 14



regulă, întrunite, cu prevederea şi a sarcinilor care vor reveni altor ministere, departamente sau 
agenţii ale statului, cum ar fi MAI, SRI, SIE etc.2  

Elaborarea planurilor de operaţie presupune parcurgerea sistematică a tuturor paşilor şi 
procedurilor stabilite prin documentele care reglementează aceste probleme, cum ar fi, spre 
exemplu, GOP, Instrucţiunile pentru planificarea operaţiilor întrunite ale Forţelor armate române 
etc. Elaborarea unui plan se întinde pe o perioadă mai îndelungată de timp, chiar până la doi ani, 
ceea ce explică şi etapa de revedere a planului, ţinând seama de evoluţiile situaţiei politico-militare 
şi strategice care au determinat elaborarea planului respectiv. Procesul de planificare este un proces 
continuu, care presupune reevaluări ale tuturor factorilor implicaţi în plan. Într-un anumit moment 
al elaborării unui plan de operaţii, având în vedere că unele informaţii lipsesc, planul poate fi eliptic 
de unele paragrafe ori subparagrafe sau anexe, locul acestora fiind luat de “pagini intenţionat albe”, 
deci nescrise, care se vor completa pe măsură ce apar noi presupuneri sau fapte, ori în momentul 
când planul urmează să fie transformat în Ordin de operaţie. 

“Toate documentele rezultate pe timpul procesului de planificare şi planul final al operaţiei 
vor fi înaintate eşalonului superior pentru aprobare, fiind însoţite de rapoarte-cerere”3.  

Transformarea unui plan de operaţie în ordin are loc pe baza unui ordin al eşalonului 
superior (acelaşi cu cel care a ordonat elaborarea planului şi a stabilit condiţiile în care acesta se va 
pune în aplicare), în condiţiile în care presupunerile din plan au devenit fapte ori alte condiţii ale 
situaţiei determină revederea acestuia şi punerea lui în aplicare. În situaţia în care condiţiile 
prevăzute în plan se menţin, transformarea planului în ordin înseamnă eliminarea din cuprins a 
subparagrafului “presupuneri” şi revederea celorlalte paragrafe, precum şi stabilirea datei şi a orei 
când se pune în aplicare acesta. 

 
Ordine de operaţie 
Un ordin de operaţie este o comunicare scrisă sau orală (mai ales la nivelul unităţilor şi 

subunităţilor) care conduce acţiuni de luptă. Ordinele sunt bazate pe planuri sau primirea unei noi 
misiuni. 

Există două categorii generale de ordine – administrative şi de operaţie (luptă). 
Ordinele administrative acoperă operaţii administrative normale în garnizoană sau în teren, 

mai ales în situaţie de pace. 
Ordinele de operaţie sunt legate de operaţiile strategice, operative sau tactice şi asigurarea 

de servicii, ordine de marş (de transport), ordine preliminare şi ordine parţiale (fragmentare). 
Ordinele de operaţie (OPORD) sunt directive pe care comandantul le distribuie 

comandanţilor subordonaţi pentru a coordona executarea unei operaţii / lupte. Ele specifică 
întotdeauna o dată şi o oră de execuţie a operaţiei respective. Întocmirea lor intră în 
responsabilitatea G(S) – 3, care colaborează cu celelalte compartimente ale statului major. 

Ordinul privind asigurarea de servicii/administrativ – logistic furnizează planul pentru 
asigurarea de servicii al operaţiei, incluzând transporturile de aprovizionare. El furnizează 
informaţii elementelor sprijinite şi serveşte ca bază pentru ordinele comandanţilor subordonaţi către 
unităţile lor. Ordinul administrativ – logistic poate fi transmis fie împreună cu un ordin de operaţie 
(OPORD) fie separat, atunci când comandantul se aşteaptă ca situaţia de asigurare de servicii a 
trupelor în luptă (CSS) să se aplice mai multor ordine de operaţie sau planuri ale operaţiei. La 
eşaloanele de comandă de divizie şi corp de armată, ordinul administrativ – logistic poate înlocui 
anexa privind logistica dintr-un ordin de operaţie (OPORD). Dacă se întâmplă acest lucru, statul 
major face referire la existenţa acestuia în paragraful 4 al ordinului respectiv. La eşaloanele brigadă 
şi batalion problemele privind logistica luptei se înscriu la paragraful 4 al OPORD şi /sau în anexa 
la acesta pentru logistică, fiind responsabilitatea G4 (S4).  

                                           
2 Un plan de campanie presupune implicarea tuturor ministerelor şi a altor organisme guvernamentale ori ale 
administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul apărării. 
3 Instrucţiuni privind procesul de planificare a operaţiei întrunite, Bucureşti, 2001, art. 45. 
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Ordinul de transport (marş) este un ordin separat care uşurează deplasarea unei unităţi 
neangajate în luptă. Transporturile (marşurile) sunt tipic administrative şi trupele şi vehiculele sunt 
aranjate pentru a le grăbi deplasarea şi a conserva timp şi energie când nu se aşteaptă interferenţe 
din partea adversarului (exceptând pe cele aeriene). În mod normal aceste transporturi (deplasări) 
apar în zona de comunicaţie, G4 (S4) având ca responsabilitate de bază planificarea şi coordonarea 
lor, însă el primeşte ajutor de la alţi ofiţeri de stat major de coordonare şi speciali, cum ar fi G3 
(S3), şeful poliţiei militare, ofiţerii din serviciul de transporturi şi personalul cu controlul 
transporturilor. G4 (S4) este responsabil de pregătirea, publicarea şi distribuirea ordinului de 
transport. 

Totuşi, atunci când se execută un transport terestru în raionul / zona serviciilor / de spate 
(rear-area) al zonei acţiunilor de luptă unde se aşteaptă interferenţa adversarului, ordinul de 
transport poate deveni o anexă de reglementare a transporturilor auto la ordinul de operaţie 
(OPORD) sau la ordinul administrativ – logistic. G3 (S3) planifică şi coordonează aceste mişcări 
(transporturi / deplasări) tactice. 

Ordinul preliminar (WARNO – Warning Order) este o înştiinţare preliminară privind un 
ordin sau o acţiune ce urmează a avea loc. Ordinul preliminar ajută unităţile subordonate să se 
pregătească pentru a îndeplini noi misiuni şi maximizează timpul de planificare al subordonaţilor, 
furnizând detalii esenţiale privind operaţia care urmează şi detaliază evenimentele principale care 
însoţesc execuţia misiunii.  

Ordinul preliminar informează cu claritate primitorul asupra sarcinilor pe care el trebuie să 
le îndeplinească precum şi asupra posibilelor sarcini viitoare. Totuşi, un ordin preliminar nu 
autorizează decât execuţia planificării, excepţie făcând cazul când se menţionează acest lucru.  

Ordinul preliminar urmează forma unui ordin de acţiune cu cinci paragrafe şi poate 
include, în principiu, următoarele informaţii: hărţile necesare; situaţia adversarului şi evenimentele 
mai importante pe linie de cercetare; misiunea eşalonului superior; misiuni sau sarcini ale statului 
major emitent; intenţia comandantului (când este disponibilă); ordine pentru angajarea luptei, 
inclusiv cercetarea şi supravegherea; instrucţiuni de coordonare (termene limită estimate, întâlniri 
pentru darea ordinelor / misiunilor la subordonaţi, termenul de distribuire al ordinului); instrucţiuni 
privind sprijinul logistic, orice echipament special necesar, regruparea mijloacelor de transport sau 
manevra preliminară a unităţilor. 

Fiecare Ordin preliminar care implică manevra (deplasarea) trebuie să indice o oră până la 
care nu ar trebui să se execute nici o deplasare. 

Ordinul parţial / fragmentar (FRAGO – Fragmentary Order) furnizează în mod oportun 
schimbări la ordinele existente, comandanţilor subordonaţi şi celor din sprijin, în acelaşi timp 
asigurând informarea statelor majore superioare şi vecine / alăturate. Comandanţii pot autoriza 
membrii din statul major pentru a schimba ordinele existente întocmind ordine fragmentare în 
numele lor (comandanţilor). 

Într-un ordin fragmentar este folosită succesiunea ordinului de operaţie şi toate cele cinci 
paragrafe. După fiecare titlu de paragraf se menţionează fie „Nici o schimbare”, fie noile informaţii, 
asigurându-se cunoaşterea de către primitori a faptului că au primit întregul ordin fragmentar. 
Ordinul fragmentar diferă de un ordin de operaţie numai prin gradul de detaliere furnizat. El se 
referă la un ordin anterior şi furnizează instrucţiuni cu caracter informativ şi specifice. 

Atunci când apare o schimbare completă a situaţiei tactice /operative sau când multe 
modificări fac ineficace ordinul curent, eşalonul emitent întocmeşte (şi distribuie) un nou ordin de 
operaţie. La eşaloanele tactice întocmirea unui nou ordin de operaţie poate fi determinată de schimbarea 
formei de luptă, ceea ce presupune o nouă misiune, concepţie şi sarcini pentru subordonaţi. 

 
Caracteristicile planurilor/ordinelor de operaţie 
Caracteristicile unor bune planuri de operaţie (OPLAN) sau ordine de operaţie (OPORD) includ: 
Evaluarea principalelor fapte şi presupuneri. Comandantul şi statul major evaluează toate 

faptele şi presupunerile, păstrând pentru evaluarea viitoare numai acele fapte şi presupuneri care 
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afectează în mod direct succesul sau insuccesul unei operaţii. Aşa cum am arătat anterior ordinele 
de operaţii nu menţionează presupuneri. 

Exprimare autoritară. Planul sau ordinul reflectă intenţia şi cerinţele comandantului, iar 
limbajul folosit trebuie să fie direct. În plan / ordin trebuie să menţioneze fără a crea confuzii ceea 
ce doreşte comandantul privind execuţia de către unităţile subordonate atât luptătoare, cât şi de sprijin. 

Exprimare pozitivă. Exprimaţi cerinţele şi sarcinile în planuri şi ordine la modul afirmativ. 
Spre exemplu se va scrie “Unităţile logistice rămân în raionul de concentrare”, în loc de „Unităţile 
logistice nu vor însoţi unitatea”. 

Evitarea directivelor incompetente. Nu utilizaţi expresii fără înţeles cum ar fi „cât mai 
curând posibil” sau “până la sfârşitul zilei”. Limbajul îndoielnic, vag şi ambiguu duce la nesiguranţă 
şi lipsă de încredere. De exemplu, nu folosiţi „încercaţi să păstraţi”, în schimb folosiţi „păstraţi până 
la ...”. Evitaţi să folosiţi expresii ca „atacă în mod violent”, sau „duce acţiuni întârzietoare 
menţinând contactul cu adversarul”. Folosiţi „atacă” sau „duce acţiuni întârzietoare”, întrucât 
doctrina forţelor terestre cere deja atacul cu violenţă şi menţinerea contactului cu adversarul pe 
timpul acţiunilor întârzietoare. 

Echilibru. Asiguraţi un echilibru între centralizare şi descentralizare. Comandantul 
determină echilibrul corespunzător pentru desfăşurarea operaţiei utilizând datele METT-T (misiune, 
adversar, teren, trupe proprii şi timpul disponibil). Pe timpul haosului bătăliei, este esenţială 
descentralizarea autorităţii de decizie la cel mai mic eşalon / nivel. Exagerarea centralizării 
încetineşte acţiunea şi contribuie la pierderea iniţiativei subordonaţilor. Totuşi descentralizarea 
poate cauza pierderea preciziei, însă aceasta este de obicei preferabilă lipsei de activitate, 
comandantul trebuind să echilibreze în mod constant riscurile concurente. 

Simplitate. Reduceţi toate elementele esenţiale la cea mai simplă formă, eliminând 
elementele care nu sunt esenţiale succesului misiunii. Simplitatea reduce posibilităţile apariţiei 
înţelegerii greşite. 

Concizie (scurtime). Fiţi concis, clar şi la obiect şi includeţi numai detaliile necesare 
folosind cuvinte, propoziţii şi paragrafe scurte. Ordinele şi planurile, precum şi anexele, apendicele, 
tabelele şi alte documente incluse în acestea nu conţin probleme prevăzute în instrucţiunile cu 
caracter permanent (SOPS). Totuşi, atunci când este necesar, în plan / ordin ar trebui să facă 
trimiteri la instrucţiunile cu caracter permanent (SOPS ). 

Claritate. Eliminaţi orice ocazie de a se înţelege greşit înţelesul dorit de comandant. Toţi 
cei ce folosesc planul sau ordinul trebuie să-l înţeleagă uşor. Nu folosiţi jargon, deşi acronimele pot 
fi folosite atunci când nu reduc claritatea. Păstraţi planul sau ordinul simplu, folosind termeni şi 
simboluri conforme cu doctrina. 

Întregime. Descrieţi intenţia comandantului şi furnizaţi toate informaţiile necesare pentru 
execuţie. Asiguraţi măsuri de control complete şi de înţeles, care permit iniţiativa comandanţilor 
subordonaţi. Asiguraţi mijloace de control corespunzătoare (comandamente şi mijloace de 
comunicaţii), stabiliţi în mod clar relaţiile pe linie de comandă şi sprijin şi fixaţi responsabilităţile 
pentru a îndeplini ordinul în conformitate cu intenţia comandantului. 

Coordonare. Susţineţi contactul direct între subordonaţi; combinaţi toate elementele puterii 
de luptă pentru a executa acţiuni sincronizate decisive; impuneţi numai măsurile de control necesare 
şi corecte din punct de vedere doctrinar; ajutaţi identificarea şi asigurarea condiţiilor privind 
sprijinul reciproc, în acelaşi timp micşorând posibilitatea expunerii forţei la fratricid. 

Flexibilitate. Lăsaţi loc pentru modificări ce pot fi determinate de apariţia unor condiţii 
neaşteptate de acţiune. Cel mai bun plan susţine cea mai mare flexibilitate. 

Sunt necesare enunţuri clare şi concise ale misiunii şi intenţiei comandantului, precum şi a 
concepţiei operaţiei, iar pentru subordonaţi numai sarcinile principale (de bază). 

Termene limită. Trimiteţi subordonaţilor planuri şi ordine la timp pentru a le permite 
acestora să-şi planifice şi să-şi pregătească în mod adecvat propriile acţiuni. Când timpul este scurt, 
acceptaţi mai puţin decât documentele necesare în favoarea termenelor limită. Generalul George S. 
Patton junior a spus: ”Un plan bun executat cu violenţă acum este mai bun decât un plan perfect 
executat săptămâna viitoare”. 
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Tehnici pentru întocmirea planurilor / ordinelor 
Se folosesc mai multe tehnici pentru întocmirea planurilor / ordinelor. Ele pot fi orale, 

scrise sau produse electronic, folosind matrice sau scheme pe coli transparente. Se înţelege că 
planurile nu pot fi orale. Formatul standard pentru întocmirea planurilor / ordinelor de operaţie îl 
reprezintă Planul / Ordinul scris tip cu cinci paragrafe. Ordinele pot fi generate şi distribuite prin 
mijloace electronice pentru a reduce perioada de timp necesară pentru a aduna şi informa comandanţii 
subordonaţi. 

Ordinul grafic (pe hârtie de calc sau alt suport) combină ordinul tip cinci paragrafe cu 
schema operaţiei pe material transparent. Statul major poate întocmi ordinul grafic atunci când 
timpul de pregătire a operaţiei este limitat drastic şi ordinul trebuie să ajungă la comandanţii 
subordonaţi prin mijloacele cele mai expeditive. Ordinul grafic poate cuprinde una sau mai multe 
scheme pe material transparent. Coordonarea elementelor de logistică şi organizarea forţelor pot fi 
cuprinse într-o schemă sau într-o anexă scrisă.  

Ordinele verbale se folosesc atunci când se acţionează într-un mediu extrem de limitat din 
punct de vedere al timpului, în special la eşaloanele tactice mici. Acestea oferă avantajul 
transmiterii rapide a ordinelor către subordonaţi, dar cu riscul ca informaţii importante să fie trecute 
cu vederea sau înţelese greşit datorită împrejurărilor. Ordinele verbale sunt utilizate mai ales pentru 
ordinele fragmentare (FRAGO). Ori de câte ori este posibil ordinele care au fost date verbal vor fi 
confirmate ulterior prin ordine scrise, în mod deosebit de la batalion în sus. 

Planurile şi ordinele includ, în general, atât o parte text cât şi o parte grafică. Graficele 
difuzează informaţii şi instrucţiuni prin intermediul simbolurilor militare. Acestea completează 
partea scrisă a unui plan sau a unui ordin şi promovează claritatea, precizia, scurtimea. Forţele 
terestre preferă descrierea informaţiilor şi a instrucţiunilor prin metoda grafică atunci când este 
posibil. Totuşi, conţinutul misiunii şi intenţia comandantului trebuie să fie redactate în scris. 

O schemă pe material transparent descrie, grafic, dispunerea, mărimea şi activitatea 
(trecută, existentă şi planificată) a unităţilor în discuţie, cu mai multă consistenţă şi acurateţe decât o 
poate face textul singur. O schemă întăreşte abilitatea privitorului de a analiza relaţiile între unităţi 
şi teren. Un privitor instruit poate obţine o viziune externă a situaţiei precum şi una internă în scopul 
identificării sarcinilor, relaţiilor şi necesităţilor de coordonare implicite, pe care un ordin sau plan 
scrise pot să nu le includă sau să le explice. Partea grafică a ordinului poate fi utilizată aşa cum este 
sau poate fi tipărită peste hărţi şi inclusă în anexe, tabele sau alte adaosuri. Statul major emitent este 
responsabil de dispunerea precisă a punctelor de coordonare, limite şi alte măsuri de conducere 
(control), transpunerea graficelor la şi de la scara hărţii utilizată de statele majore subordonate. 

În concluzie, elaborarea planurilor şi a ordinelor de operaţii solicită planificatorilor o pregătire 
managerială şi de stat major complexă, cunoştinţe tactice dezvoltate, o înaltă capacitate de analiză şi 
sinteză, intuiţie, spirit de observaţie, o memorie foarte bună, abilităţi de lucru în echipă etc.  

 
 
 

E-LEARNING – ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ 
 
 

Lt.col.prof.univ.dr. Ion ROCEANU 
 

Over the last decade, Information Technology has had a real and major impact on teaching 
and education system and as a result began a new philosophy and a new approach- e-learning. In oder 
to make effective this term in the education system is necessary to study the phenomena and 
research and develop appropriate tools for each institution, so much in military education domain. 
For this reason, this article present some points of view about the strategy for adopting one or the 
other e-lerning solution. 

Learning Content Management Systems (LCMS) and Learning Management Systems 
(LMS) represent two distinct but complementary product categories. Each has unique strengths and 
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value propositions, and one does not replace the other. At the same time, a tightly integrated LCMS 
and LMS solution may offer unique benefits that surpass the  value offered by each system 
separately. 

 
Evoluţia tehnologiei informaţiei şi valoarea pe care aceasta o aduce în aproape toate 

domeniile vieţii social-economice nu puteau să nu aibă influenţă asupra sistemului de învăţământ în 
ansamblu sau măcar asupra formelor, metodelor şi instrumentelor didactice. Informatizarea 
învăţământului, ca să utilizăm acest termen pentru început, este deja o certitudine atât pe plan 
mondial, cât şi în România. Deocamdată în ţara noastră este mult mai evidentă implicarea 
informaticii la nivel preuniversitar şi mai puţin în cel universitar. Sunt cel puţin trei motive 
principale care stau la baza acestei situaţii: 

♦ La nivel preuniversitar fondurile pentru implementarea unor soluţii de e-learning au fost 
asigurate prin grija Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pe când autonomia universitară 
impune luarea unor decizii la nivel instituţie în cadrul unor bugete uneori destul de reduse. 

♦ Dintre toate componentele unui e-learning, cel mai mult s-au dezvoltat cele referitoare 
la instrumente care să sprijine conţinutul lecţiilor şi tehnologiile de transfer şi acumulare de cunoştinţe şi 
mai puţin cele referitoare la sistemele integrate de gestionare a întregului proces educaţional. 

♦ Diferenţele esenţiale ale obiectivelor fundamentale ale celor două niveluri de educaţie. În 
timp ce obiectivul fundamental al învăţământului preuniversitar este reprezentat în mod deosebit de 
formarea de deprinderi şi abilităţi, ceea ce a permis axarea pe conţinut şi lecţie, învăţământul 
universitar vizează crearea de atitudini, care în mod normal se bazează pe sistem şi nu pe conţinut. 

Peste toate aceste motive, care într-o oarecare măsură sunt obiective, ne confruntăm cu o 
serie de alte motive care ţin de zona subiectivismului şi sunt ancorate puternic în conservatorism şi 
inerţie. Cea mai bună dovadă în acest sens este că până acum nici o instituţie de învăţământ superior din 
România nu a adoptat  o soluţie de e-learning integrată, dacă excludem forma de organizare 
„învăţământ la distanţă”, care în esenţă este mai mult o informatizare a învăţământului fără frecvenţă. 

Trebuie afirmat de la bun început că e-learning este în esenţă doar un concept cu o 
cuprindere foarte largă, în interiorul căruia identifică atât forme, cât şi instrumente de eficientizare a 
procesului educaţional şi nu se adresează exclusiv unui sistem educaţional instituţionalizat. De 
aceea este foarte important ca discuţiile în jurul acestui subiect să vizeze domenii, instrumente şi 
sisteme şi nu conceptul ca atare. Din această perspectivă consider oportun ca la acest moment să 
aduc în discuţie câteva dintre aspectele ce pot constitui   puncte de sprijin în demersul de a 
argumenta că învăţământul superior poate beneficia de un plus de valoare prin adoptarea unor 
soluţii de e-learning. 

 
I . Prima opţiune: conţinut sau sistem? 
Decizia de a adopta soluţiile oferite de tehnologia informaţiei în procesul educaţional la 

nivel universitar poate fi cel mult amânată câţiva ani, dar în nici un caz evitată. Din acest punct de 
vedere se întrevăd două direcţii majore de acţiune care trebuie să preocupe mediile universitare în 
această perioadă, una dintre acestea revine instituţiei, iar cealaltă vizează cadrele didactice. Este 
evident că instituţia în sine este mult mai preocupată şi interesată de identificarea şi adoptarea unei 
soluţii sistemice de e-learning care să fie un instrument eficient pentru managementul proceselor 
educaţionale pe care le desfăşoară. Pe de altă parte atingerea obiectivelor se realizează în mare 
măsură datorită conţinutului programelor de învăţământ, a disciplinelor, a fiecărui curs şi temă în 
parte, care sunt totuşi în responsabilitatea cadrelor didactice. În aceste condiţii este clar că nu poate 
exista întrebarea: conţinut ori sistem? ci numai dilema privind ordinea în care acestea vor fi 
adoptate.   

Dacă sunt sau nu sunt diferenţe majore între sistem, LMS (Learning Management System) 
şi conţinut, LCMS (Learning Content Management System), dacă ele deservesc sau nu un anumit 
nivel al sistemului educaţional, dacă se implică reciproc sau se exclud, sunt numai câteva dintre temele 
majore ale discuţiilor ce se poartă în instituţiile de învăţământ, între programatorii de instrumente e-
learning sau între analişti.  
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LMS este înţeles şi definit ca fiind  nivelul cel mai înalt de integrare a tuturor proceselor şi 
activităţilor care vizează actul educaţional şi care permite instituţiei să planifice, distribuie, 
conducă, evalueze şi să urmărească toate fazele de formare a aptitudinilor, competenţelor şi 
atitudinilor studenţilor (prin denumirea de student se identifică toţi cei care sunt la un moment dat 
beneficiarii oricărui proces educaţional, indiferent de forma sau nivelul în care sunt cuprinşi). 
Esenţa LMS constă în instrumentele pe care le pune la dispoziţia unei instituţii în vederea 
eficientizării actului educaţional şi vizează în special: 

- armonizarea între formele de organizare, obiectivele şi conţinutul procesului 
educaţional; 

- diversificarea metodelor de transfer de cunoştinţe, aprofundare şi aplicare a acestora 
precum şi evaluarea competenţelor; 

- managementul planurilor şi programelor de învăţământ şi adaptarea  la cerinţe noi; 
- urmărirea performanţei în raport cu obiectivele majore propuse; 
- îndeplinirea standardelor de performanţă în vederea integrării instituţiei într-un sistem 

educaţional mai larg (consorţii naţionale sau internaţionale); 
- libertatea  de gândire, exprimare, mişcare a studenţilor prin posibilitatea de a crea 

campusuri şi grupe de studii virtuale şi accesul la centre de management al cunoştinţelor etc. 
 
 
 
 

 
 

COMPETENŢE 
ABSOLVENT

n-

 
 

LCMS este definit ca o aplicaţie software sau mai degrabă un set de aplicaţii, care permite 
crearea, stocarea, utilizarea şi reutilizarea conţinutului învăţării, de regulă sub formă modulară. 
Managementul conţinutului are la bază disciplina şi poate fi structurat pe cursuri (lecţii) sau este 
defalcat pe module de învăţare ce pot fi combinate ulterior în lecţii, în funcţie de nivelul de 
performanţă dorit, de personalitatea profesorului sau de scopurile propuse. Conţinutul este realizat 
pe baza a trei componente majore: obiectivul de performanţă propus (nivel de cunoştinţe, abilităţi, 
deprinderi etc.), cunoştinţele necesare atingerii obiectivului (cunoştinţe minim necesare, cunoştinţe 
suplimentare, cunoştinţe superioare) şi forme de evaluare.  

Elementul fundamental al  LCMS este obiectul învăţării, care este definit ca minimul de 
cunoştinţe necesar învăţării şi urmăreşte să răspundă la trei cerinţe de bază: esenţial, intuitiv, 
simplu. Pentru a îndeplini aceste cerinţe, LCMS asigură: 

- flexibilitate în structurarea conţinutului şi diversificarea modalităţilor de transmitere a 
cunoştinţelor; 

- stocarea şi reutilizarea elementelor de conţinut; 
- actualizarea, reproiectarea şi reconstruirea conţinutului; 
- instrumente de operare asupra conţinutului la îndemâna profesorilor; 
- interfaţă deschisă pentru integrarea într-un LMS sau un alt tip de sistem similar; 
- funcţii de comunicare şi colaborare între studenţi şi profesor sau numai între studenţi;  
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Tabelul cu posibilităţile fiecăruia dintre cele două componente majore ale unui sistem e-
learning reflectă clar diferenţele dintre ele dar fac dovada că ele se completează şi totodată aduc 
unele clarificări privind importanţa lor în mediul universitar. 

 
Posibilităţi LMS LCMS 

Beneficiarii  Instituţia 
Cei ce sunt educaţi 

Cei ce sunt educaţi 
Dezvoltatorii de conţinut

Instrumente de management pentru: 
Conducerea instituţiei 
Plan, programe 
Conţinutul învăţării 

Conţinutul învăţării 

Diversitatea formelor şi metodelor didactice Da Nu 
Urmărirea rezultatelor Da Da 
Suport de colaborare  Da Da 
Profilul studentului Da Nu 
Învăţământ sincron şi asincron  Da Parţial 
Planificarea activităţilor Da Nu 
Instrumente de analiză a competenţelor 
studenţilor  Da Nu 

Evaluarea dinamică Da Nu 
Crearea de teste automat Da Da 
Management al raportului obiectiv –ritm -
conţinut Da Nu 

Suport tehnic de creaţie al conţinutului Nu Da 
Utilizarea standardelor de conţinut Nu Da 
Management proces de creaţie al 
conţinutului   Nu Da 

 
II. Întrebări şi posibile răspunsuri 
Întrebare: Este nevoie acum de e-learning?  
Răspuns: Poate DA poate NU. 
Argumente pentru DA: Aduce un plus de eficienţă în procesul de învăţământ prin utilizarea 

tehnologiei informaţiei care va permite: accesul la resurse informaţionale extinse şi la centrele de 
management al cunoaşterii; diversificarea formelor şi metodelor pedagogice; utilizarea 
posibilităţilor multimedia pentru transfer de cunoştinţe (nu mai este vremea epidiascoapelor, 
retroproiectoarelor, benzilor magnetice etc.); aduce în prim plan modelarea şi simularea ca elemente 
ce fac posibilă o mai mare apropiere între teorie şi practică; permite eficientizarea învăţământului 
asincron ca primă condiţie pentru dezvoltarea formelor de învăţământ la distanţă; elimină în mare 
parte barierele de timp şi spaţiu şi permite crearea de structuri universitare virtuale (grupe de 
studenţi, campusuri etc.); oferă mai multă libertate  de concepere a disciplinelor şi stabilirea de 
obiective bazate pe abstracţiuni şi altele. 

Argumente pentru NU: Este o investiţie deloc mică şi nu are termen de amortizare. În plus 
nu sunt prea multe experienţe pozitive în mediile universitare din lume întrucât suntem abia la 
începutul procesului. În SUA au implementat diferite soluţii e-learning (LMS sau LCMS, ori 
ambele) mai puţin de 10% din universităţi; în Europa procentul este undeva în jur de 3-5%. Situaţia 
este mult mai bună în mediul de afaceri, unde mai mult de 25% din corporaţiile multinaţionale au 
adoptat soluţii de acest gen pentru perfecţionarea pregătirii personalului. Acest aspect poate fi 
considerat şi un element de sprijin pentru DA, deoarece este cunoscut faptul că în mediul de afaceri 
nu se fac investiţii fără eficienţă. Un alt aspect care creează reţineri în adoptarea soluţiilor de e-
learning se dovedeşte a fi o oarecare lipsă de experienţă a programatorii de instrumente software de 
conţinut şi în plus insuficienta pregătire pedagogică a acestora. 

Întrebare: Cum decid dacă DA sau dacă NU? 
Răspuns:  Prin studiu, cercetare şi experimentare proprie sau prin beneficierea de 

experienţa pozitivă sau negativă a altora, poate mai bogaţi sau mai curajoşi.  
Argument:  E-learning are o istorie de peste 30 de ani, perioadă în care s-au efectuat o 

mulţime de cercetări, s-au acumulat experienţe şi s-au dezvoltat diferite proiecte. Avântul de care se 
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bucură acum a avut punctul de plecare la începutul anilor `90, odată cu explozia tehnologiei 
informaţiei şi s-a accentuat câţiva ani mai târziu odată cu proiectul Departamentului Apărării din 
SUA, ADL (Advanced Distributed Learning) când de fapt au apărut şi cele mai importante 
standarde (ex. SCORM - Sharable Content Object Reference Model). Toate acestea au permis 
elaborarea unui volum imens de documente şi materiale pe acest domeniu, astfel încât  este posibil 
ca o instituţie de învăţământ superior să poată crea un colectiv de studiu şi apoi de cercetare 
(Universitatea Naţională de Apărare are în planul de cercetare un astfel de proiect) care să poată 
fundamenta prin argumente ştiinţifice una dintre opţiuni. Deoarece fiecare instituţie are un ridicat 
grad de autonomie şi în plus are multe elemente de specificitate, este de preferat identificarea unei 
modalităţi de experimentare a unei astfel de soluţii. 

Întrebare: Ce este mai important LMS sau LCMS? 
Răspuns:  LMS este o necesitate, LCMS trebuie experimentat. 
Argumente:  LMS  sprijină procesul de management educaţional şi oferă instrumentele 

necesare administrării eficiente a resurselor umane (pedagogi şi studenţi), a obiectivelor, a 
planurilor şi programelor, a formelor şi metodelor de organizare a studiilor, interoperabilitatea cu 
alte instituţii de învăţământ naţionale sau internaţionale etc. 

LCMS nu este deocamdată o soluţie universal valabilă şi în anumite cazuri (discipline) nu 
aduce acea plus valoare necesară. Acest lucru este mult mai evident la disciplinele care pun accent 
mai mare pe componentele umaniste şi sociale, dar nu poate fi nici  aici o generalizare. 
Managementul organizaţiilor pare să fie una dintre disciplinele la care aplicarea unei soluţii LCMS 
a fost un succes (mai multe universităţi din  SUA). Este de preferat fie realizarea unui experiment 
pe una sau mai multe discipline din aria curriculară a respectivei instituţii de învăţământ superior, 
fie operarea cu date concrete provenite din experienţele altora. 

Întrebare: Ce schimbări radicale aduce e-learning sistemului educaţional? 
Răspuns:  

Învăţământul fără e-learning Învăţământul cu e-learning 
Centrat pe profesor Centrat pe student 
Lectură, memorare, însuşire Facilităţi de acumulare multiple 
Studentul ca receptor de informaţii Studentul ca partener 
Profesorul este sursă Profesorul este ghid 
Conţinut static  Conţinut dinamic  
Omogenitate Diversitate 
Evaluare şi testare cunoştinţe Nivel de performanţă 

 
 
 

CERINŢE DOCTRINARE NATO 
SPECIFICE ACŢIUNILOR DE LUPTĂ 

ALE TRUPELOR DE GENIU  
 
 

Gl.bg.(r) d . Petre GRECU  r
Mr. Viorel BARBU  

 
Considering the doctrine of NATO engineer troops, the authors of this article intend to 

approach the main requests of the Alliance referring to the concepts of the mobility, counter-
mobility, protection (survival), camouflage and the general engineer support. 

 
Intrarea României în NATO, în aprilie 2004, are implicaţii deosebite pentru armata noastră 

aflată în plin proces de restructurare şi modernizare, arma geniu fiind una din beneficiarele acestui 
proces complex ce va fi finalizat conform concepţiei „FORŢA OBIECTIV 2007-2012”. 
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În majoritatea armatelor lumii, arma geniu şi trupele de geniu din compunere au parcurs 
procesul de restructurare şi modernizare, fapt ce ne obligă să studiem atent consecinţele şi 
implicaţiile ce decurg din acesta, scopul final vizând alinierea armatei noastre şi implicit a acţiunilor 
trupelor de geniu la standardele impuse de Alianţa Nord-Atlantică. 

Având în vedere locul, rolul, misiunile diversificate şi structurile organizatorice 
diferenţiate ale trupelor de geniu din diferitele armate ale Alianţei, specialiştii NATO şi-au propus 
ca, pentru a asigura compatibilitatea şi interoperabilitatea acestora să se realizeze o doctrină 
comună, care să prezinte principalele concepte, proceduri şi stanaguri specifice acţiunilor militare 
desfăşurate pe diferite teatre de operaţii. 

În acest context a fost elaborată Doctrina trupelor de geniu în NATO, ATP-52, STANAG 
2394, cunoaşterea şi aplicarea acestor proceduri fiind obligatorie pentru toate statele membre, 
armatele şi trupele de geniu din compunerea acestora. 

În cadrul acestui important document se stipulează că „obiectivul fundamental al doctrinei 
este de a preciza rolul, principiile utilizării, comanda şi controlul trupelor de geniu din armatele 
NATO"4. 

Majoritatea armatelor moderne, membre NATO, acordă un rol deosebit trupelor de geniu, 
misiunile generale ale acestora vizând cu prioritate: 

- sprijinul pentru realizarea mobilităţii trupelor; 
- sprijiul pentru asigurarea contramobilităţii; 
- sprijinul pentru realizarea protecţiei (supravieţuirii) şi mascării trupelor; 
- suportul general genistic. 
Mobilitatea – foarte importantă în cadrul acţiunilor militare moderne desfăşurate pe 

diferite teatre de operaţii, presupune, în esenţă, posibilitatea de execuţie rapidă a manevrei pe 
câmpul de luptă. În urma studiilor efectuate, specialiştii militari occidentali apreciază că mobilitatea 
superioară poate compensa inferioritatea numerică, natura şi caracteristicile terenului, condiţiile 
climaterice şi principalele activităţi ale inamicului sunt principalii factori care pot afecta (influenţa) 
mobilitatea în câmpul de luptă. 

Specialiştii NATO acordă o mare atenţie conceptului de mobilitate. Criteriul mobilităţii 
este un factor important în determinarea (stabilirea) tipurilor de vehicule (de toate categoriile) ce pot 
fi folosite în acţiunile militare de către forţele luptătoare. 

Este cunoscut şi evident faptul că în teatrele de operaţii diferite categorii de arme vor 
întâlni o serie de obstacole naturale sau create artificial pe care nu pot să le treacă (depăşească) cu 
mijloacele tehnice din dotare, fapt ce reclamă intervenţia trupelor de geniu care să sprijine 
traversarea (trecerea) acestor obstacole. 

În concepţia specialiştilor NATO, menţinerea mobilităţii de trecere5 depinde de: 
a) aprecierea din timp a posibilelor obstacole; 
b) desfăşurarea trupelor într-o manieră corespunzătoare pentru a trece rapid posibilele 

obstacole; 
c) detectarea din timp şi executarea unor recunoaşteri la obstacole; 
d) proceduri eficace de traversare. 
Principalele misiuni genistice specifice sprijinului mobilităţii tuturor armelor (forţele 

luptătoare şi de sprijin) sunt: 
− traversarea obstacolelor – vizează cu prioritate trecerea (traversarea) cursurilor de 

apă şi a altor obstacole importante existente în teren de către personalul şi tehnica de luptă din 
compunerea marilor unităţi şi unităţilor tactice; 

− operaţiuni de deminare – presupune detectarea, cercetarea, marcarea, traversarea 
sau crearea de culoare, precum şi a unor operaţiuni de geniu pentru înlăturarea minelor din zonă; 

                                           
4 Doctrina trupelor de geniu în NATO, ATP-52, p.5 
5 Ibidem p.5 
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− operaţiuni de trecerea a obstacolelor – asigură trecerea obstacolelor sau reducerea 
efectelor acestora asupra trupelor proprii. 

Pentru realizarea integrală, la timp şi de calitate a acestora, trupele de geniu îşi aduc un 
aport substanţial, executând cele mai complexe operaţiuni de specialitate (geniu). 

Contramobilitatea – reprezintă un concept şi un element vital pentru 
operaţiunile/acţiunile militare planificate şi desfăşurate de către NATO. 

Operaţiunile de contramobilitate distrug planul de manevră a inamicului şi împiedică 
folosirea eficientă a terenului de către acesta. Conceptual, operaţiunile de contramobilitate pot 
reduce efectele atacului unui inamic superior numeric, concomitent cu canalizarea (direcţionarea) 
acestuia spre zonele în care se poate organiza apărarea6. 

Sistemul de baraje (mine) realizat în cadrul contramobilităţii poate cauza distrugeri 
semnificative la vehiculele şi blindatele inamicului, concomitent cu mărirea aportului general la 
organizarea luptei împotriva blindatelor acestuia. 

În concepţia specialiştilor militari NATO, operaţiunile de contramobilitate trebuie să fie 
planificate şi realizate astfel încât să reducă (distrugă) mobilitatea inamicului şi să o menţină pe cea 
a trupelor proprii. 

În anumite momente şi zone, operaţiunile de mobilitate pot să aibă prioritate faţă de cele de 
contramobilitate, planurile de contramobilitate urmând să ţină cont de necesitatea de mişcare a 
trupelor proprii. În acest context, este foarte important să se ţină cont de manevrele probabile ale 
tuturor forţelor dislocate în eşalonul doi şi al rezervelor atunci când se execută planificarea 
operaţiunilor de contramobilitate. 

Misiunile de contramobilitate implică crearea unor obstacole care pot fi grupate astfel: 
câmpuri de mine, obstacole realizate prin demolări sau/şi obstacole realizate prin construcţii. 

În planificarea operaţiunilor de contramobilitate trebuie să se ţină cont de: 
a) efectul obstacolelor poate fi mărit prin combinarea categoriilor enunţate mai sus; 
b) principalele tipuri de obstacole ce pot fi folosite sunt: 
- câmpurile de mine, plantate sau dispersate (de protecţie, tactice, de avertizare, de 

hărţuire etc.); 
- demolări (poduri distruse, cratere, şanţuri antitanc, porţiuni inundate de teren ş.a.); 
- obstacole construite (sârmă, cabluri de oţel, baricade, şanţuri antitanc, porţiuni inundate 

de teren etc.); 
c) efectul obstacolelor – este foarte important în activitatea de planificare a 

contramobilităţii. 
O importanţă deosebită se acordă de către specialiştii în domeniu plantării prin dispersare a 

minelor prevăzute cu dispozitive de autodistrugere. 
Protecţia – reprezintă o misiune fundamentală a trupelor de geniu care include toate 

aspectele legate de protejarea personalului, armamentului, tehnicii de luptă şi materialelor de toate 
categoriile, aceasta putând să includă şi măsuri de inducere în eroare a inamicului7. 

Ameninţarea poate fi permanentă şi ea vine din partea forţelor inamice care pot folosi toate 
mijloacele de foc, inclusiv sistemele de cercetare-lovire de mare precizie pentru nimicirea sau 
distrugerea trupelor adverse, asigurând şi efectul de şoc al atacurilor. 

În concepţia specialiştilor militari NATO, trupele şi toate categoriile de arme existente pe 
câmpul de luptă (teatrul de operaţii) sunt responsabile pentru protecţia proprie. 

Pentru realizarea protecţiei forţelor luptătoare, trupele de geniu trebuie să asigure sprijin în 
limita resurselor avute la dispoziţie şi a priorităţilor stabilite de comandantul forţei întrunite (CFI)8. 

În cadrul măsurilor de protecţie, suportul de geniu trebuie să fie direcţionat şi să se 
concentreze pe aspecte care implică echipament şi tehnică specifice. 

                                           
6 Ibidem, p.6 
7 Ibidem, p.6 
8 Ibidem, p.6 
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Pentru toate categoriile de forţe şi genuri de armă existente în teatrul (zona) de operaţii 
măsurile de protecţie încep cu utilizarea elementelor naturale de ascundere şi mascare aferente din 
teren, urmate de lucrări de fortificaţii (lucrări complexe de săpătură realizate, de regulă, mecanizat, 
folosind mijloace tehnice din dotare) şi de construcţii pentru realizarea poziţiilor de apărare şi a 
adăposturilor de protecţie. 

Toate operaţiile (lucrările) genistice vor fi planificate şi executate având ca obiectiv 
general mărirea securităţii planului de operaţii. 

Subunităţile şi unităţile de geniu aflate la dispoziţia (în subordinea) comandantului forţei 
întrunite vor realiza lucrări genistice complexe şi cu un grad sporit de tehnicitate şi profesionalism 
în folosul unităţilor şi marilor unităţi luptătoare şi de sprijin existente în teatrul de operaţii. 

În concepţia NATO, principalele misiuni de geniu pentru realizarea protecţiei trupelor sunt9: 
a) acordarea de asistenţă/consultanţă în pregătirea şi executarea lucrărilor de fortificaţie; 
b) realizarea lucrărilor de protecţie, incluzând protecţia colectivă împotriva atacului cu 

armele NBC; 
c) acordarea de consultanţă şi asistenţă în realizarea mascării, ascunderii şi inducerii în 

eroare a inamicului; 
d) acordarea de asistenţă în curăţarea câmpurilor de foc; 
e) acordarea de consultanţă în selectarea clădirilor pentru apărare şi protecţie. 
Suportul general de geniu – trupele de geniu trebuie să execute o gamă largă (varietate) 

de misiuni pentru a asigura suportul apropiat al forţelor luptătoare existente în zona tactică. 
Suportul general genistic implică asigurarea îndrumării genistice, a expertizei tehnice, a 

resurselor şi a altor lucrări în afara suportului normal de geniu asigurat operaţiilor (acţiunilor de luptă)10. 
Majoritatea misiunilor specifice suportului general de geniu se planifică şi execută, de 

regulă, în zonele (raioanele) din spatele frontului, concomitent cu executarea unor misiuni şi lucrări 
genistice şi în câmpul de luptă (tactic), în cadrul tuturor categoriilor de operaţii (acţiuni militare). 

Misiunile principale din cadrul suportului general genistic diferă de la o naţiune la alta 
datorită responsabilităţilor pe care le au trupele de geniu în cadrul acestora. 

Principalele misiuni din cadrul suportului general genistic în concepţia NATO sunt: 
- aprovizionarea cu apă în condiţii de urgenţă; 
- construcţia de zone de aterizare; 
- repararea şi întreţinerea aeroporturilor; 
- asigurarea şi întreţinerea utilităţilor şi structurilor; 
- întreţinerea reţelei principale de aprovizionare; 
- distrugerea elementelor explozive (EOD), incluzând muniţiile neexplodate şi 

dispozitivele explozive improvizate; 
- amenajarea (întreţinerea) de căi ferate şi porturi; 
- depozitarea şi distribuirea combustibilului; 
- asigurarea elementelor de topografie; 
- decontaminarea NBC. 
Din analiza acestor misiuni principale specifice suportului general genistic rezultă că, în 

comparaţie cu cele specifice trupelor de geniu din armata României, acestea sunt mai complexe (în 
special la trupele de geniu din armata SUA), vizând şi probleme din sfera căilor ferate, 
combustibilului, topografie, cazărmi etc. 

În concluzie, mobilitatea, contramobilitatea, protecţia (supravieţuirea) şi suportul general 
de geniu constituie principalele direcţii de studiu pentru specialiştii (experţii) militari de geniu din 
armata noastră, asimilarea acestor concepte însemnând, în opinia noastră, un pas decisiv (hotărâtor) în 
procesul de restructurare şi modernizare a trupelor de geniu (structurilor de geniu) din armata României. 

 

                                           
9 Ibidem, p.7 
10 Ibidem, p.36 
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PROCESUL DE PLANIFICARE ÎN OPERAŢIILE MILITARE 
MULTINAŢIONALE 

 
 

Col.prof.univ.dr. Ion PREDA  
Mr.instr.şef drd. Valentin DRAGOMIRESCU  

 
The beginning of a new century and millenium brings up to front one of the biggest issues 

of the humankind, which is promoting the peace and preserving the current global equilibrium. It is 
unanimously recognized that global peace and security can not be achieved without the joint efforts 
of all nations throughout the world. 

 
Procesul de planificare operaţională a unei operaţii de stabilitate este în general acelaşi ca 

şi pentru operaţiile clasice, totuşi, caracterul special al acestor operaţii îşi pune amprenta şi în acest 
domeniu. Una dintre problemele specifice operaţiilor de stabilitate este interoperabilitatea între 
forţele participante la aceste operaţii multinaţionale. Această problemă caracterizează atât  
planificarea şi organizarea operaţiilor, cât şi conducerea şi desfăşurarea acestora. 

Apreciem că planificarea este faza cea mai importantă şi mai sensibilă din întregul proces 
prin care o operaţie este aprobată, pregătită şi desfăşurată.  

Aşa cum ştim deja, în general, conceperea şi pregătirea unei operaţii militare 
multinaţionale este în esenţă un proces politic, economico-financiar, militar, juridic şi diplomatic 
complex. 

În special în operaţiile în sprijinul păcii, pe lângă numeroasele acţiuni şi activităţi care se 
execută la nivel politico-strategic pentru rezolvarea aspectelor juridice şi diplomatice absolut 
necesare, se desfăşoară concomitent acţiuni organizatorice, practice, de ordin militar şi 
administrativ. Astfel, chiar înainte de adoptarea rezoluţiei Consiliului de Securitate, Departamentul 
Operaţiilor de Menţinere a Păcii (DPKO)/Secretariatul ONU va lua o serie de măsuri 
organizatorice, cum ar fi: desemnarea provizorie a unui comandant al forţei; constituirea şi 
instalarea în zona viitoarelor acţiuni a unui stat major provizoriu; realizarea şi menţinerea în stare de 
funcţionare a unei legături între teatrul de operaţii şi Cartierul General ONU de la New York. 

După adoptarea rezoluţiei şi stabilirea Mandatului, pe baza datelor şi informaţiilor 
furnizate din teren, în cadrul Conferinţei de Coordonare (organizată la sediul ONU, unde participă 
toţi factorii de decizie implicaţi, inclusiv reprezentanţii statelor ce pun la dispoziţie contingentele 
necesare) se trece practic la constituirea forţei de menţinere a păcii. De asemenea, se stabilesc şi o 
serie de elemente şi detalii organizatorice (unele deja prevăzute în documentele oficiale – MOFA şi 
SOFA) cum ar fi: valoarea, compunerea şi structura organizatorică a fiecărui contingent; echiparea 
şi dotarea acestora; materialele şi echipamentul ce vor fi furnizate de ONU şi locul de recepţie; 
teatrul de operaţii militare şi zona de dislocare şi de respon-sabilitate a fiecărui contingent; locul de 
dispunere al comanda-mentului forţei şi al bazelor logistice; organizarea deplasării contingentelor 
terestre, aeriene şi/sau navale în funcţie de condiţii şi de posibilităţile naţionale; termenele limită în 
care trebuie organizată şi efectuată recunoaşterea cu detaşamente precursoare proprii; valoarea şi 
capacitatea porturilor şi aero-porturilor ţărilor gazdă din zona de operaţii; data începerii operaţiei. 

Pe baza acestei orientări generale, comandantul forţei şi comandanţii contingentelor 
naţionale, împreună cu statele majore subordonate, elaborează concepţia operaţiilor şi planurile în 
sprijinul mandatului aprobat. 

Obiectivele procesului de planificare 
Obiectivele procesului de planificare sunt următoarele:  
• standardizarea procesului de planificare; 
• asigurarea unui control politico-stategic efectiv pe timpul elaborării planurilor; 
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• transformarea obiectivelor politico-strategice în obiective militare operaţionale; 
• coordonarea procesului de planificare spre nivelul dorit de comandant; 
• dezvoltarea gândirii creatoare a statului major; 
• evaluarea produsului procesului de planificare. 
Etapele procesului de planificare 
Procesul de planificare operaţională reprezintă o acţiune coordonată a statului major 

multinaţional, desfăşurată în vederea stabilirii celei mai bune metode de îndeplinire a obiectivelor 
operaţionale şi planificării unor operaţii viitoare. 

Procesul de planificare cuprinde cinci etape distincte: 
a. iniţierea procesului de planificare; 
b. orientarea de planificare; 
c. elaborarea concepţiei; 
d. elaborarea planului de operaţii; 
e. revederea planului de operaţii. 
Etapa a I: Iniţierea procesului de planificare 
În cadrul acestei etape se emite Directiva de iniţiere, aceasta fiind un instrument destinat 

declanşării planificării la nivel operativ. 
Etapa a II-a: Orientarea de planificare  
După primirea Directivei de iniţiere, comandantul determină ce trebuie realizat pentru 

îndeplinirea misiunii, produsul acestei etape fiind Directiva de planificare. 
Etapele orientării de planificare sunt: 
a. Analiza misiunii. Aceasta reprezintă un proces cognitiv, care are două obiective 

principale: să determine natura şi specificul problemei pe care trebuie să o rezolve comandantul şi 
să confirme rezultatele ce trebuie să fie obţinute. Scopul procesului de analiză a misiunii este de a 
identifica limitele acţiunii, ceea ce include o interpretare sau definire a liniilor directoare date de 
către autoritatea superioară, a condiţiilor fizice, militare sau politice care pot afecta misiunea, 
precum şi o revedere a potenţialului forţelor proprii şi  ale adversarului. 

Pe timpul analizei misiunii trebuie luate în considerare următoarele aspecte: 
- situaţia de ansamblu – reprezintă rezultatul circum-stanţelor care au condus la situaţia 

curentă sau potenţială, incluzând intenţiile şi capabilităţile potenţiale ale forţelor adversarului; 
- intenţia comandantului – reprezintă interpretarea intenţiei comandantului ierarhic 

superior şi constituie baza dezvoltării viitoare a operaţiei; de aceea, ea necesită a fi reconfirmată de 
comandantul ierarhic superior, aceasta realizându-se prin discuţii între comandanţi pe timpul 
planificării; 

- obiectivele - trebuie să direcţioneze operaţiile militare către un rezultat clar definit, decisiv şi 
posibil de obţinut. Ele trebuie să contribuie direct, rapid şi eficient la realizarea scopului operaţiei; 

- identificarea scopului final – constituie respon-sabilitatea autorităţii de iniţiere şi are în 
vedere descrierea condiţiilor militare ce indică faptul că obiectivele strategice por fi atinse; 

- criterii de succes – vor fi specifice şi detaliate, relaţionate direct cu concepţia operaţiei; 
- ipoteze – pentru statul major, ele sunt acceptate ca fapte, până la proba contrarie. Acestea 

trebuie să fie plauzibile şi se vor aplica pe tot parcursul dezvoltării planului, până ce sunt validate de 
fapte. Ipotezele nu se introduc în ordinele de operaţii; 

- limitele planificării – sunt condiţionate de restricţiile şi constrângerile care impun 
obligaţii specifice; 

- factori – trebuie luaţi în considerare în procesul de planificare aspectele referitoare la 
geografie, timp şi mediul înconjurător; 

- centrele de greutate – trebuie identificate încă de la început, în ideea de a le aborda cu 
succes. Centrele de greutate la nivel strategic tind să fie mai mult abstracte comparativ cu cele de la 
nivel operaţional. Acestea se includ fie în Directiva de Iniţiere, fie se dezvoltă ca părţi ale Planului 
de Operaţii. Ele trebuie identificate corect, deoarece reprezintă esenţa etapei de orientare şi a 
etapelor de planificare secvenţială; 
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- punctele decisive – trebuie identificate în cazul în care nu este posibil ca centrul de 
greutate al inamicului să poată fi atacat în mod direct. Lovirea acestora ar deschide drumul către 
centrul de greutate al inamicului. 

b. Misiunea – este rezultatul procesului de analiză a situaţiei. Ea trebuie formulată clar şi 
concis, detaliind CINE conduce operaţia, CE trebuie făcut, CÂND va avea loc, UNDE va avea loc 
şi DE CE se va desfăşura operaţia respectivă. 

c. Informarea asupra analizei situaţiei. Rezultatul analizei situaţiei este prezentat 
comandantului sub forma unei informări. Din aceasta rezultă Directiva de planificare a 
comandantului, care reflectă aprobarea comandantului referitoare la calea ce trebuie urmată. 

Directiva de planificare – este un document oficial care poate servi ca Dispoziţiune 
preliminară pentru declanşarea ulterioară a  planificării. Un element de bază al acesteia este 
concepţia iniţială a comandantului, care trebuie să descrie obiectivul şi să stabilească scopul 
planului. În plus, ea asigură orientarea actualizată şi abilitează comandanţii subordonaţi să înceapă 
propriile lor pregătiri preliminare. 

Etapa a III-a: Elaborarea concepţiei 
Directiva de planificare furnizează orientarea necesară statului major pentru alcătuirea unui 

Curs al Acţiunilor (COA). Cursul acţiunilor este o variantă propusă comandantului, selectată pe 
baza unor criterii riguroase, din mai multe cursuri ale acţiunii posibile. 

Rezultatul final al etapei este Concepţia operaţiei, elaborată pe cursul acţiunilor hotărât de 
comandant, considerat a fi cursul optim. 

Etapele acestei activităţi sunt: 
a. Analiza de stat major, care se desfăşoară în scopul de a examina factorii şi condiţiile 

specifice misiunii. Comandantul poate da statului major consideraţiile sale preliminare despre 
acţiunile militare probabile; 

b. Elaborarea unui curs de acţiune constă într-o confirmare şi o lărgire a procesului de 
analiză de stat major. Planificatorii realizează un număr de cursuri ale acţiunii care corespund 
Directivei de Planificare. Comandantul poate interveni periodic pentru a da dispoziţii suplimentare 
şi a concentra planificarea, prin eliminarea unor variante considerate nerealiste. În elaborarea 
cursurilor se va pune accent pe anihilarea centrului de greutate şi se va avea în vedere soluţionarea 
următoarelor întrebări: 

- Când începe operaţia? 
- Cine va duce/conduce operaţia? 
- Ce opţiuni militare sunt luate în considerare? 
- Unde vor fi valorificate? 
- De ce este dusă operaţia? 
- Cum va fi dusă/condusă operaţia? 
Pentru fiecare curs trebuie să se analizeze o ipoteză de risc maxim, apoi ele sunt testate 

prin jocul de război pentru stabilirea viabilităţii. 
c. Şedinţa de luare a deciziei are ca scop expunerea detaliilor necesare comandantului 

pentru luarea deciziei. Decizia se va materializa în Concepţia Operaţiei (CONOPS) ce va sta la baza 
Planului de Operaţii (OPLAN). 

d. Concepţia  Operaţiei (CONOPS) trebuie să exprime: 
- argumentaţia pentru realizarea obiectivelor strategice; 
- intenţiile comandantului, ce vor fi raportate autorităţii de iniţiere, în vederea obţinerii 

aprobării politice; 
- informaţii necesare comandanţilor subordonaţi, statelor majore ale comandamentelor de 

sprijin, agenţiilor de sprijin privind scopul, natura şi sarcinile de planificare ce le revin pentru 
misiune. 

Concepţia operaţiei va fi înaintată autorităţii de iniţiere pentru aprobare. 
Etapa a IV-a: Elaborarea planului de operaţii  
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Planul trebuie să prevadă soluţia cea mai bună pentru atingerea obiectivului şi are la bază 
directiva comandantului şi concepţia operaţiei. Planul include planul propriu-zis şi anexele 
corespunzătoare. 

După aprobare, planul este distribuit subordonaţilor şi eşaloanelor implicate, alături de o 
scrisoare de promulgare, prin care se comunică acestora aprobarea planului. 

Etapa a V-a: Revederea planului 
Este un proces continuu şi implică două etape:  
- revederea planului; 
- evaluarea planului. 
Revederea se face examinându-se limitările şi neajunsurile care influenţează finalitatea 

planului. Revederea se poate face prin două metode: prin jocul de război şi prin revizuirea lui "la 
vedere" şi presupune examinarea tuturor zonelor funcţionale şi de responsabilitate ale planului, 
făcându-se o evaluare a feza-bilităţii şi viabilităţii lui, privind criteriile operaţionale. 

Alegerea metodologiei de revedere va fi dictată de disponibilitatea şi corespondenţa unui 
joc de război (bazat pe computere) şi de timp. 

Dacă sunt cerute schimbări majore, iar timpul permite, procesul de planificare ar trebui să 
reînceapă de la etapa de analiză a misiunii. Când timpul este limitat, revederea procesului de 
planificare poate fi scurtată şi limitată la o evaluare a noii situaţii şi a efectelor potenţiale ale 
acesteia asupra planului curent. 

Pe măsura elaborării (actualizării) planului de operaţii, se transmit succesiv directivele şi 
ordinele de operaţii eşaloanelor subordonate. Forma şi conţinutul acestora sunt stabilite prin 
procedeele de operare standard (SOP-Standard Operations Procedures) care se întocmesc la nivelul 
fiecărui comandament din structura forţei multinaţionale participante. 

Planul operaţiei este documentul cel mai important ce stă la baza oricărei activităţi în 
cadrul unei operaţii de stabilitate. 

 
Tipuri de planificare 
Procedurile de planificare descriu metodele folosite de statele majore în conducerea 

procesului de planificare prin care se transformă o directivă strategică în planuri şi obiective de 
nivel operaţional. 

Procedurile planificării nu-şi propun să fie un set rigid de reguli. Ele servesc ca un ghid 
pentru pregătirea planurilor operaţionale şi, ceea ce este mai important,  asigură că nici un aspect al 
“problemei de rezolvat” nu a scăpat. 

Procedurile procesului de planificare sunt aplicabile planificării în situaţii de criză sau 
război, la fel ca şi în operaţiile de răspuns la crize. 

Procesul de planificare este un proces coordonat al statului major, destinat să găsească cea 
mai bună variantă de îndeplinire a misiunii încredinţate sau a unor posibile misiuni viitoare.  

Planificarea operaţională 
În scopul pregătirii şi desfăşurării operaţiilor militare, este necesar să se întocmească 

planuri operaţionale ce includ toţi factorii relevanţi referitori la desfăşurarea eficientă şi cu succes a 
operaţiei. Pentru a asigura întocmirea la timp, eficientă, standardizată şi coerentă a planurilor 
operaţionale la toate nivelurile de comandă, este necesară constituirea unui sistem de planificare 
operaţională, aplicabil la toate nivelurile de planificare. Mai mult decât atât, pentru a se asigura 
controlul politic/militar corespunzător asupra activităţilor de planificare operaţională, este esenţial 
ca autoritatea care iniţiază planificarea operaţională să fie clar identificată şi menţinută la un nivel 
adecvat, permiţând însă în acelaşi timp comandamentelor militare să desfăşoare o planificare 
militară prudentă. 

Un element esenţial al procesului de planificare operaţională îl constituie necesitatea 
controlului, îndrumării şi aprobării de către autoritatea investită, în special în ceea ce priveşte 
planificarea şi acţionarea forţelor în răspunsul la o criză actuală. În acest scop, planificarea 
operaţională trebuie să fie suficient de flexibilă, atât pentru a susţine eventualele nevoi de schimbare 
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frecventă a îndrumării politice şi consilierii, cât şi pentru adaptarea la cerinţele politice din timpul 
unei crize. 

Pentru a îndeplini întregul spectru al rolurilor şi misiunilor forţei, există două variante de 
planificare operaţională: planificare avansată (anticipată) şi planificarea ca răspuns la situaţii de 
criză create. 

Planificarea avansată 
Planificarea avansată are rolul de a pregăti forţele armate să facă faţă unor viitoare posibile 

riscuri de securitate. Într-un stat democratic, controlul politicului asupra armatei este evident şi 
necesar, având în vedere că relaţiile între state sunt direcţionate de factorul politic. La fel, în timp de 
criză sau război, puterea politică este cea care stabileşte scopurile politico-strategice de atins, pe 
care organismul militar le transformă în scopuri strategice militare, scopuri operative şi le 
îndeplineşte prin forme şi procedee specifice. 

Scopul final, strategic, al planificării avansate este acela de a pune organismul militar în 
situaţia de a putea reacţiona în timp scurt, în mod organizat şi cu maximă eficacitate la o posibilă  
ameninţare. Pentru ca reacţia să fie organizată, executată în timp scurt şi cât mai eficace, este 
absolut indispensabilă planificarea atitudinii pe care să o adopte forţa, mărimea şi compunerea ei, 
precum şi modul de deplasare a acesteia în zona de operaţii, de dispunere (acţiune) a elementelor 
din compunerea forţei, de cooperare a elementelor componente, felul în care vor fi sprijinite în 
acţiunile lor şi în care vor fi asigurate cu materiale şi personal etc. 

În funcţie de tipul de ameninţare şi de termenul de avertizare, pot exista două opţiuni 
militare de răspuns: Planul permanent de apărare (Standing Defence Plan) şi Planul pentru situaţii 
de urgenţă (Contingency Plan). 

Planul permanent de apărare este opţiunea de răspuns la ameninţări (riscuri) previzibile, 
cu termen lung de avertizare. Acest plan trebuie să cuprindă variante de răspuns planificat la 
eventualele agresiuni militare externe. 

Scopul planului - realizarea unei apărări eficiente pe toate direcţiile – impune ca acesta să 
fie un plan operaţional complet elaborat, posibil a fi executat şi trebuie să cuprindă: ce comandant 
va conduce operaţia, ce forţe sunt repartizate pentru operaţie, ce forţe sprijină operaţia, procedeul şi 
mijloacele de deplasare a forţelor în teatrul de operaţii, sprijinul logistic, aranjamentele de comandă 
şi control etc. Toate aceste elemente vor fi detaliate şi, mai ales, distribuite, în părţile ce le privesc, 
tuturor structurilor care sunt planificate să participe la îndeplinirea lui. 

Planul pentru situaţii de urgenţă este opţiunea de răspuns la ameninţări (riscuri) puţin 
previzibile, cu timp scurt de avertizare (o posibilă viitoare criză). În contextul politic actual, acest 
tip de crize sunt mult mai posibile, au un caracter violent şi o evoluţie rapidă de la starea de pace la 
conflict armat violent. Planurile de răspuns pentru situaţii de urgenţă au ca scop pregătirea 
organismului militar pentru a fi în măsură să adopte soluţii de răspuns militar la o posibilă 
ameninţare, la un posibil risc. 

Acest plan se elaborează pe baza estimărilor de planificare, ca urmare a faptului că forţele 
nu pot fi evaluate. Deci, acest plan va fi mai puţin detaliat. Nivelul de detaliere diferă în funcţie de 
condiţiile existente şi cunoscute. Pentru acest tip de plan este necesară stabilirea precisă a coman-
damentului care va întocmi planul de operaţii şi ce forţe vor participa. În plus, va trebui luată în 
considerare şi varianta ca aceste forţe să fie puse la dispoziţia unei forţe multinaţionale sub egida 
ONU, OSCE sau NATO. 

Planurile pentru situaţii de urgenţă, prin natura lor, vor fi supuse unui permanent proces de 
actualizare, pentru a se lua în considerare modificările apărute în evoluţia crizei/ ameninţării, 
precum şi evoluţiile din planificarea apărării, a structurii organizatorice şi a dotării forţelor 
planificate a fi întrebuinţate. 

Planificarea ca răspuns la situaţii de criză create se elaborează ca reacţie de răspuns la o 
criză actuală care se manifestă atât pe plan intern, cât şi pe plan extern. Această situaţie necesită 
întocmirea unui plan de operaţii. Crizele, funcţie de natura lor, pot fi de două tipuri: 

- crize care au fost previzibile; 
- crize care nu au fost previzibile. 
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În cazul în care criza a fost previzibilă, planul de operaţii se elaborează prin adoptarea 
şi/sau adaptarea unui plan de operaţii pentru situaţii de urgenţă. 

Dacă criza nu a fost previzibilă, atunci se elaborează un plan de operaţii nou, conform 
instrucţiunilor. Planul de operaţii trebuie să fie detaliat şi complex, aplicabil cu forţele repartizate şi 
care să asigure realizarea cu succes a misiunilor (scopurilor). 

Cele mai multe dintre crizele actuale evoluează într-un mod rapid şi de aceea este necesar 
ca toate procedurile de iniţiere, întocmire, aprobare, executare, revizuire şi anulare a planurilor să 
fie foarte bine pregătite şi implementate în întreaga structură de comandă. 

Planificarea paralelă 
În cadrul unei forţe multinaţionale constituită pentru  orice gen de operaţie, procesele de 

planificare executate la fiecare nivel sunt de fapt desfăşurate în paralel, nu succesiv. În figura nr.1 
este reprezentată o schemă de ansamblu a unui model de planificare în paralel, care are la bază 
conceptul de Ordin de preaviz (Warning Order –WO) care, de fapt, constituie inelul lanţului ciclului 
de planificare, pentru că furnizează comandamentului subordonat suficiente elementele pentru a 
declanşa un proces de planificare în paralel cu eşalonul superior. 

 
PLANIFICAREA PARALELĂ 
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OP: Ordin de preaviz;  BB: Back Briefing;  ORD.OP: Ordine de operaţie 
 
Se poate observa că, în momentul în care primeşte misiunea de la eşalonul superior, 

comandantul CJTF-ului (Combined Joint Task Force) transmite un Ordin de preaviz (Warning 
Order) comandantului componentei terestre (LCC - Land Component Commander). Acest preaviz 
conţine cel puţin misiunea CJTF-lui împreună cu unele elemente informative. Pe măsură ce situaţia 
devine mai clară, pot fi emise alte ordine de preaviz. Ultimul act al comandantului CJTF va fi 
transmiterea ordinului de operaţie (OPORDER). Aceste ordine de preaviz, aşa cum vom analiza mai 
departe, sunt output-uri ale procesului de planificare la fiecare nivel. La nivel LCC, WO pentru 
Corpul de Armată este trimis numai după primirea de către LCC a OPORDER de la CJTF. De 
asemenea, comandantul LCC, înainte de a de a emite propriul OPORDER ,va executa back-brief-ul 
(BB) prin care comandantul CJTF verifică dacă misiunea a fost bine înţeleasă, iar concepţia LCC 
este în concordanţă cu ordinele primite. 

La nivel Corp de Armată, Divizie, Brigadă şi Batalion procesul se desfăşoară similar. 
Singura diferenţă este că, la niveluri mai mici, trebuie dată posibilitatea, în termene de timp, de a se 
executa Rehearsal-ul, adică de a se verifica fiabilitatea ordinului de operaţie printr-o aplicaţie de 
comandament (parţial-rehearsal) şi/sau o aplicaţie cu trupe (full-rehearsal). Alegerea uneia dintre 
aceste două posibilităţi depinde în esenţă de timpul avut la dispoziţie. 

În concluzie, se poate afirma că procesul de planificare în paralel (parallel-planning) 
permite tuturor nivelurilor de comandă să întrebuinţeze timpul avut la dispoziţie pentru planificare 
cât mai bine, astfel încât executanţii să aibă timpul necesar la dispoziţie pentru a pregăti operaţia. 
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O STRATEGIE-PIVOT 
 
 

Gl.bg.dr. Traian PIGUI 
 
Esenţa este totdeauna simplă. Drumul până la ea este însă dificil şi complicat. Cu cât 

esenţa este mai simplă, cu atât mai greu se ajunge la ea. Însă, esenţa este şi va fi totdeauna extrem 
de importantă, întrucât reprezintă ceea ce este valoros, ceea ce rezultă şi ceea ce rămâne. Iar din 
ceea ce rămâne se naşte totdeauna ceea ce va fi. Aşa cum spunea un scriitor francez11, esenţialul 
rămâne adesea invizibil pentru ochi. Trebuie să-l vezi cu altceva. Cu gândul, cu raţiunea, cu inima. 
Totuşi, chiar dacă este greu de descifrat, esenţialul se află pretutindeni, face parte din viaţa noastră, deşi 
puţini oameni îl văd şi îl înţeleg. A cunoaşte şi înţelege esenţialul este cea mai mare provocare a tuturor 
timpurilor, este însăşi esenţa acţiunii umane.  

 
De ce o strategie-pivot? 
Neîndoielnic, orice acţiune umană trebuie să se bazeze pe resurse. Acestea nu se prezintă 

totdeauna ca un dat, şi nici nu se găsesc la marginea drumului. Resursele pe care le avem în vedere 
nu se află în stare naturală, ca fructele pădurii, nu curg liber în natură, ca apa minerală în munţii 
noştri. Resursele de care are nevoie acţiunea umană se creează tot prin acţiune umană. Ele sunt, 
deci, un produs, adică un efect al îmbinării şi combinării iscusite a numeroaselor elemente, care ţin 
atât de realităţi umane şi de resurse naturale, cât şi de omnipotenta inteligenţă umană. Nu totdeauna 
ţările cu resurse naturale bogate sunt şi cele mai puternice din punct de vedere economic, politic şi 
social. Japonia, spre exemplu, nu are resurse naturale (90 la sută dintre materiile prime sunt 
importate), dar este una dintre ţările cu cele mai puternice economii din lume. Iranul şi Irakul, ca şi 
ţările din zona Mării Caspice, dispun de uriaşe resurse energetice, dar nu se situează printre ţările cu 
o economie dezvoltată, fiind deci lipsite de putere şi de capacitate de influenţă. Acestea sunt doar 
câteva exemple care dovedesc rolul factorului uman, adică al politicii economice în construcţia şi 
valorificarea factori de potenţial, a mecanismelor şi sistemelor de putere. Iată că puterea economică 
nu este dată doar de resurse, ci şi de modul în care sunt găsite şi folosite acestea, în funcţie de împrejurări, 
de realităţi, de tendinţe şi de interese.  

Aşadar, motorul acţiunii umane eficiente nu este neapărat bogăţia naturală, zestrea de le 
Dumnezeu, ci interesul. Iar interesul înseamnă construcţie dinamică şi complexă, adică analiză, 
cunoaştere, înţelegere, orizont şi previziune. Toate acestea se grupează în ceea ce numim politică 
economică, adică gândire proiectivă şi prospectivă, modalitate coerentă, curajoasă şi eficientă de a 
pune în ecuaţie interesele, resursele, împrejurările şi de a configura, pe această bază, scopurile şi 
obiectivele acţiunii eficiente.  

Desigur, acest raţionament este valabil pentru orice acţiune umană, pentru că aproape orice 
acţiune umană eficientă creează valoare. Tocmai de aceea este eficientă, pentru că creează valoare. 
În prim-plan trece însă acţiunea economică. Pentru că ea şi numai ea este cea care creează 
potenţialul economic, absolut necesar pentru a asigura acel suport al bogăţiei umane şi, deci al 
puterii reale. Cel mai important rol în conceperea strategiei de potenţial şi în realizarea efectivă a 
acestuia o are modul cum este gândită, planificată, actualizată şi realizată acţiunea economică. 
Această acţiune se prezintă, din toate timpurile, dar mai ales în noile condiţii ale globalizării 
informaţiei şi economiei, ca un sistem dinamic complex de activităţi de punere în ecuaţie a 
numeroaselor constante şi variabile, astfel încât rezultatul să fie cel aşteptat. Există o luptă 
permanentă între mai marii sau mai micii actori care acţionează în acest spaţiu extrem de larg şi, în 
acelaşi timp, extrem de limitat, cu numeroase puncte obligatorii de trecere, cu milioane de restricţii 

                                           
11 Antoine de Saint Exupery, TERRE DES HOMMES 
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şi cu tot atâtea riscuri. De aceea, rolul cel mai important în conceperea şi derularea acţiunii 
economice îl are inteligenţa economică12. În fiecare moment, inteligenţa economică mai face un pas 
în universul fascinant şi dur ale competiţiei economice. Şi tot în fiecare moment, puterea economică 
a planetei creşte, în timp ce resursele-suport scad. Acesta este unul dintre paradoxurile acţiunii 
economice a oamenilor şi, probabil, el va exista atât vreme cât însuşi omul va exista. 

Urmarea firească a unei politici economice coerente şi realiste este o strategie economică 
pe măsură. Strategia economică pune în operă politica economică, iar liantul principal prin se care 
realizează acest lucru îl constituie informaţia economică strategică. Această informaţie s-a 
configurat extrem de diferit în diferitele epoci istorice. Cândva a fost strict secretă. Astăzi, ea 
circulă la vedere. Trebuie doar să ai capacitatea s-o vezi, s-o prinzi din zbor, s-o separi de tonele de 
date, s-o înţelegi şi să o foloseşti. Japonezii spuneau adesea europenilor că cheltuiesc foarte mulţi 
bani pe o informaţie economică gratuită13. Toată lumea acordă o atenţie cu totul specială informaţiei 
strategice economice, dar puţini oameni reuşesc s-o acceseze şi s-o folosească cu adevărat. Japonia 
obţinea aceste informaţii prin acţiuni directe. Se ştie, mereu erau invitaţi în această ţară, cu diferite 
prilejuri, oameni importanţi, care deţineau o informaţie economică strategică importantă, pentru a 
vorbi tocmai despre ea. Imediat după război, această ţară şi-a concentrat efortul asupra dezvoltării 
economice. Şi nu întâmplător, desigur. Dezvoltarea economică este mijlocul cel mai important care 
asigură unei ţări putere şi influenţă. Cam acelaşi lucru s-a petrecut şi în Germania. După război, Germania 
trebuia să depăşească nu numai condiţia unei ţări învinse, ci şi handicapul unei acţiuni nebuneşti. Era 
vorba şi de un imens complex şi de ruşinea care s-a creat în urma dictaturii hitleriste. Meticuloşi şi exacţi, 
depăşind dificultăţi insurmontabile pentru alţii (e drept, şi cu sprijin occidental, îndeosebi american), 
Germania a luat totul de la zero şi a devenit, iată, într-o jumătate de secol, cea mai puternică forţă 
economică a Europei, motorul economic al Uniunii Europene. Acest lucru nu este întâmplător. Germania 
a realizat, prin mijloace economice, ceea ce nu a realizat niciodată prin altfel de mijloace.  

O strategie de securitate eficientă se bazează pe trei dimensiuni foarte importante, legate 
strâns între ele şi indispensabile: dimensiunea economică, dimensiunea culturală şi dimensiunea 
militară. Aşadar, o strategie de securitate viabilă (care este o strategie de tip integral) presupune o 
strategie economică eficientă, o strategie culturală permanentă şi penetrantă şi o strategie militară 
pe măsură. Totdeauna strategia militară este complementară, este ultimul mijloc sau ultima 
strategie. Primii care au înţeles perfect acest lucru sunt americanii. Ei au pus în operă o strategie de 
securitate extrem de eficientă, care nu a neglijat nici una dintre dimensiunile de mai sus. Mai mult, 
aceste dimensiuni nu sunt privite în sine, ci într-un sistem de condiţionări şi de influenţări reciproce, 
deschis, fluent, flexibil şi coerent. Este suficient să precizăm că americanii câştigă mai mult din 
exportul de filme decât din exportul de armament. De unde rezultă că ei aplică, în modul cel mai 
firesc cu putinţă, principii ale strategiei economice în cadrul strategiei culturale, dar şi în strategia militară.  

O astfel de concepţie s-a dezvoltat mai ales după anii 1990, datorită, pe de o parte, 
spargerii bipolarităţii şi, pe de altă parte, creşterii concurenţei economice europene. S-a crezut, 
iniţial, că, după prăbuşirea principalului sistem considerat inamic – comunismul –, se va re-crea o 
lume fără conflicte, în care va triumfa modelul liberal occidental14, îndeosebi cel american, 
concretizat în aşa-numita economie de piaţă. N-a fost însă aşa. Conflictele s-au accentuat, dar nu 
numai în spaţiul militar, ci îndeosebi în cel economic. Bătălia pentru informaţia economică 
strategică a reînceput. Numai că, de data aceasta, o asemenea informaţie nu mai este ferecată cu 
sute de lacăte şi cu zeci de gărzi, ca odinioară, ci se ascunde în miliardele de biţi care circulă liber 
pe infobulevardul spaţiului cibernetic. 

                                           
12 „Inteligenţa economică se poate defini ca un ansamblu de acţiuni coordonate de căutare, tratare, difuzare şi protecţie a 
informaţiei strategice, eventual asociată cu statul şi întreprinderile. Informaţia căutată cuprinde domeniile economic, 
concurenţial, ştiinţific, tehnologic, juridic, geopolitic etc. Inteligenţa economică şi strategică (IES) acoperă activităţile 
de veghe şi de alertă, activităţile de sinteză şi de studiu, de influenţă şi contra-influenţă în beneficiul actorilor privaţi sau 
publici.“,  în Revue internationale et stratégique, nr. 52, hiver, 2003-2004 
13 Pierre Conesa, L'intelligence économique et stratégique la diplomatie d'influence au service de la guerre 
économique, în Revue Internationale et Stratégique, nr. 52, hiver 2003-2004, pp. 154-155  
14 Francis Fukuyama, LA FIN DE L'HISTOIRE ET LE DERNIER HOMME, Paris, Flammarion, 1992. 
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Influenţă şi dominanţă 
Globalizarea tot mai accentuată a informaţiei şi economiei nu a estompat nici concurenţa, 

nici confruntarea pentru resurse, pentru pieţe şi pentru informaţia economică strategică, ci, 
dimpotrivă, le-a accentuat. A apărut astfel un concept extrem de interesant şi de important: războiul 
economic15, care este un război mondial. De aici se desprinde o concluzie foarte importantă pentru 
demersul nostru: centrul de gravitaţie al războiului viitorului îl reprezintă şi îl va reprezenta acest tip 
de război, adică războiul economic. De unde rezultă că strategia dominantă a unui astfel de război, 
strategia-pivot, este strategia economică. Strategia economică are însă cel puţin trei dimensiuni 
extrem de interesante şi de puternice: strategia de dezvoltare economică, strategia-pivot în cadrul 
strategiei integrale, cea a securităţii naţionale, şi strategia de influenţare a celorlalte două (strategia 
culturală şi strategia militară). Elementele cele mai dinamice ale strategiei economice (care, 
repetăm, este o modalitate de punere în operă a unei politici economice) sunt informaţia şi 
cercetarea ştiinţifică.  

După spargerea bipolarităţii, explozia Internetului, proliferarea strategiilor de globalizare şi 
crearea conceptului de societate informaţională, datele problemei s-au schimbat din nou. Au apărut 
noi dimensiuni ale politicii de mondializare (care nu se prezintă, în toate componentele ei – încă 
firave şi părtinitoare –, în acord cu filozofia organizaţiilor şi instituţiilor internaţionale, ci chiar o 
sfidează) şi, pe baza acestora, unii actori importanţi au fost obligaţi să elaboreze o strategie 
mondială, în componentele ei esenţiale, o strategie informaţională şi o strategie economică. În acest 
proces, informaţia accesibilă a devenit însă mult mai importantă decât cea închisă în forme top 
secret. În societatea americană a apărut astfel conceptul think tanks, menit să facă faţă noilor 
provocări ale începutului de mileniu. Acest concept, care ţine, în esenţa lui, de ceea ce americanii 
numesc informaţia dominantă sau dominanţa informaţională  integrează cele trei tipuri de strategii 
(economică, culturală şi militară) şi menţine o superioritate prin integrare, adică prin conexarea 
tuturor factorilor de potenţial în acelaşi concept. Joint Vision 2010 subliniază necesitatea realizării 
superiorităţii în domeniul informaţional, ceea ce presupune mijloace şi proceduri necesare pentru 
colectarea, tratarea şi difuzarea informaţiei şi împiedicarea adversarului să realizeze acest lucru. 
Dominanţa informaţională cere deopotrivă mijloace ofensive şi defensive. Conceptul Revoluţia în 
Probleme Militare (Révolution in Military Affairs - RMA) subliniază tocmai acest lucru.  În acest 
sens, americanii au realizat un adevărat dispozitiv care să asigure în primul rând dominanţa 
informaţională strategică economică. Acest dispozitiv se bazează pe centralizarea serviciilor de 
informaţii, a susţinerii publice şi a unor instituţii absolut necesare punerii în operă a unei astfel de 
strategii. În acest sens, una dintre misiunile importante ale statului american devenit aceea de a ajuta 
întreprinderile în strategia de piaţă. A fost creat astfel, în 1993, Consiliul Economic Naţional, 
însărcinat cu analiza geo-economică ştiinţifică prospectivă care ajută, deopotrivă, guvernul şi 
întreprinzătorii în elaborarea şi punerea în aplicare a unor strategii economice eficiente. Este 
interesant acest lucru în cadrul economiei americane care, în esenţa, spiritul şi realitatea ei, este 
considerată ca fiind cea mai liberală economie din lume. Donald Rumsfeld propunea chiar crearea 
unui Oficiu al Strategiei de Influenţă. Acest proiect a fost respins, sub presiunea opiniei publice 
internaţionale, dar ideea în sine nu este de neglijat. În schimb, a fost creat Oficiul Global de 
Comunicaţii „care are ca vocaţie cunoaşterea şi difuzarea punctelor de vedere şi valorile americane 
prin mijloace mediatice americane“16. Această strategie este strâns legată de ceea ce americanii 
numesc informaţie şi dezvoltare (I&D). Conceptul Informaţie şi Dezvoltare (I&D) este foarte 
important pentru strategia de securitate a Statelor Unite, al cărei pivot este strategia de securitate 
economică. Deşi primii cinci din primii zece producători din domeniul informaticii şi primii opt din 
primii zece editori de logiciale aparţin Statelor Unite, americanii continuă să dezvolte o politică şi, 
corespunzător, o strategie de dominare informaţională în acest domeniu considerat de importanţă 
strategică.  
                                           
15Bernard Esambert, LA GUERRE ECONOMIQUE MONDIALE, Paris, Éd. Olivier Orban, 1991. 
16 Pierre Conesa , L'intelligence économique et stratégique la diplomatie d'influence au service de la guerre 
économique, în Revue Internationale et Stratégique, nr. 52, hiver 2003-2004, p. 157. 
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În procesul de globalizare, statul american sprijină întreprinderile în domeniul relaţiilor 
internaţionale şi în toate celelalte domenii, inclusiv în relaţiile cu organizaţiile internaţionale 
importante cum ar fi Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) şi Organizaţia de Cooperare şi 
Dezvoltare Economică (OCDE).  

Aceeaşi strategie este dezvoltată şi de Uniunea Europeană, care se constituie, în primul 
rând, ca o puternică entitate economică ce produce un sfert din produsul mondial brut. O strategie 
economică inteligentă, coerentă, flexibilă şi continuă, care materializează o politică economică de 
largă deschidere şi de mare profunzime reprezintă, de fapt, suportul european al strategiilor politice, 
culturale şi militare, prin care se vizează, pe de o parte, definitivarea realizării unităţii depline a 
continentului european şi, pe de altă parte, crearea unui mediu de securitate stabil, sigur, bazat pe 
putere economică şi relaţii de bună vecinătate, care să asigure continentului putere, siguranţă şi 
influenţă. Politica Europeană de Securitate şi Apărare (PESA) se bazează nu doar pe necesitatea 
unui concept de securitate şi apărare comunitar, ci mai ales pe un concept care are în centru său o 
strategie-pivot de securitate economică puternică17, în măsură să susţină un proiect european de 
mare anvergură privind entitatea europeană şi euro-atlantică.   

 
Factotum economic 
Nimic nu se poate fără economie. Orice am face, revenim invariabil la potenţial. Iar 

potenţialul nu este un dat, ci o construcţie. Construim potenţial, avem potenţial, nu construim, nu 
avem ce şi de unde să avem. Fără a exagera sau a trece în mod nejustificat la extreme (în fond, 
punctul tare al naţiunii din Carpaţi nu a fost totdeauna economia, ci cultura), trebuie să remarcăm 
că, astăzi, fără o economie puternică, nu există şi nu poate exista putere. Este şi motivul principal 
pentru care Rusia, ţara cu cele mai bogate resurse naturale de pe planetă, s-a întors la o strategie 
economică foarte activă, chiar agresivă, ce se doreşte a fi elaborată modern, bazată pe înaltă 
tehnologie şi tehnologia informaţiei, pe parteneriate strategice şi relaţii de bună vecinătate. Să fi 
renunţat oare Rusia la politica ei tradiţională imperială de secole?! Răspunsul nu este şi nu poate fi 
simplu. Dar un lucru este cert: imperiul politic cedează din ce în ce mai mult locul imperiului 
economic, iar acesta din urmă are alte coordonate, alte dimensiuni şi altă filozofie decât cel politic. 
Şi, dacă imperiul politic a cedat sau cedează locul imperiului economic, este firesc ca războiul să 
treacă din ce în ce mai mult din sfera politicului în cea a economicului. Războiul nu va părăsi însă 
niciodată pe deplin sfera politicului, pentru că el este un produs al politicii şi rămâne un instrument 
al politicii. Astfel, războiul economic nu este un produs al economiei, ci un efect (şi un instrument) 
al politicii, mai exact, al politicii economice. 

După toate probabilităţile, începutul de mileniu nu va schimba nici esenţa, nici conţinutul 
războiului, ci doar ponderea diferitelor sale componente. Se pare că războiul viitorului va fi, deci, 
predominant economic şi informaţional. De aceea, inteligenţa economică strategică va juca un rol 
cu totul special în configurarea, în epoca globalizării, a  războiului viitorului.  

După opinia noastră, nimeni nu rămâne şi nu poate rămâne în afara acestui concept al 
globalizării, adică al internaţionalizării şi integrării relaţiilor şi acţiunilor umane, politice, 
economice, sociale şi culturale, decât cu preţul sinucigaş al autoizolării. De aceea, se pare că statul 
va avea un rol din ce în ce mai important nu doar în elaborarea şi promovarea unei anumite politici 
economice, ci şi în dezvoltarea unor strategii economice pe măsură. Iată un paradox: în epoca 
liberalizării, a economiei de piaţă, creşte rolul economic al statului. Pe de o parte, descentralizare 
liberală, economie de piaţă, pe de alta, concentrare a informaţiei economice strategice, influenţă, 
dominare, sau, pentru ţările mai mici, adaptare, protecţie, modelare operaţională, prosperitate 
condiţionată sau, în ultimă instanţă, supravieţuire. 

Interesant este că o astfel de constatare se face chiar în epoca cedării, în favoarea unor 
puternice structuri internaţionale, a unor atribute ale suveranităţii şi estompării agresivităţii 
frontaliere. Dar realitatea nu poate fi contrazisă. Atât giganţii economici – Statele Unite, Uniunea 

                                           
17 A se avea în vedere, între altele, şi Compania Europeană de Inteligenţă (Informaţie) Strategică (CEIS) care acţionează 
în beneficiul unor societăţi industriale franceze şi europene.  
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Europeană, Japonia –, cât şi alte mari puteri (care devin, încet, încet, şi mari puteri economice) – 
China, Rusia, India, chiar şi Lumea arabă –, se constituie în parteneri strategici în bătălia pentru 
resurse, în efortul construirii unui mediu de securitate pe cât posibil non-conflictual, în gestionarea 
crizelor şi ieşirea din haos.  

Nu ştim dacă economiile naţionale, în sensul strict al cuvântului, vor mai avea sau nu 
importanţă în viitorul apropiat. Ştim însă precis că strategia economică face parte din strategia 
generală a guvernelor, deci a statelor, şi se regăseşte totdeauna, ca un adevărat pivot, în strategiile 
de securitate naţionale, regionale sau globale. De aceea, a edifica un mediu de securitate viabil şi 
eficient presupune a elabora strategii economice eficiente. Esenţa Pactului de stabilitate pentru sud-
estul Europei, spre exemplu, constă tocmai în propunerea unor asemenea strategii economice, 
soluţia pacificării Balcanilor fiind una predominant economică. 

Guvernele, de orice coloratură politică ar fi, nu se pot sustrage de la obligaţiile lor de a 
pune în operă strategii de dezvoltare economică şi strategii de securitate economică. Dimpotrivă, în 
epoca informatizării societăţii şi globalizării economiei, guvernele trebuie să elaboreze, pe de o 
parte strategii de dezvoltare economică, prin stimularea producţiei şi a pieţei şi prin protecţia 
proprietăţii, a producţiei şi a consumului şi, pe de altă parte, prin asigurarea participării eficiente la 
parteneriate şi, implicit, la bătăliile pentru resurse şi pentru pieţe. Numai o economie prosperă, 
integrată pe deplin în fluxul economic mondial, competitivă şi flexibilă, capabilă să reziste la 
presiunile pieţei şi ale concurenţei, poate asigura un suport de putere politică, militară şi culturală.  

De aceea, oricât de liberală ar fi piaţa, strategia economică trebuie să asigure prospectarea 
evoluţiei parteneriatelor şi confruntărilor, integrarea în fluxul cel mai optim, şi participarea la 
construcţia dinamică a mediului economic de securitate, cu toate avantajele, dar şi cu asumarea 
tuturor riscurilor care decurg de aici. 

Deşi este destul de greu de descifrat, de analizat şi de localizat cu precizie viitorul sistemului 
economic românesc, locul şi rolul lui în sistemul economic european, nu încape nici o îndoială că 
România are şi va avea un cuvânt important de spus în construirea, stabilizarea şi menţinerea mediului 
european de securitate economică. Aceasta, considerăm noi, este baza cea mai solidă a adevăratului 
potenţial românesc şi ea trebuie să se afle în centrul oricărei strategii de dezvoltare şi de integrare. 

 
 
 

NOI FORME ŞI METODE DE DESFĂŞURARE  
A RĂZBOIULUI ELECTRONIC 

 
 

Gl.bg.dr. Dumitru SESERMAN 
Lt.cdor.instr.sup.drd. Sorin TOPOR 

 
It is very good knows that electronic warfare weapons are base for the electromagnetic 

wave  applications. The radionic`s weapons how use the electromagnetic frequencies can 
neutralising some human`s functions and stopped any electronic equipment in function, about a 
long distance. That is the reason because some military specialists included the weapons with 
directed energies in the specifically electronic attack weapons and studied how can used this 
projects in contemporaries and futures military applications. 

 
Se cunoaşte faptul războiul electronic este parte integrantă a războiului informaţional şi 

reprezintă “ansamblul acţiunilor militare care implică utilizarea energiei electromagnetice pentru a 
determina, exploata, contracara, reduce şi preveni acţiunile ostile în spaţiul electromagnetic, precum 
şi măsurile care asigură desfăşurarea în siguranţă a acţiunilor trupelor proprii şi/sau aliate”18. Prin 

                                           
18 R.E.-1, Doctrina pentru război electronic, Bucureşti, 2003, p. 8. 
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noţiunea de “trupe militare” înţelegem că se fac referiri atât la sistemele electronice, cât şi la 
personalul care le deservesc. Modul de acţiune al războiului electronic asupra sistemelor electronice 
este bine prezentat în majoritate lucrărilor contemporane de specialitate, fiind sunt extrem de puţine 
referiri la modul de utilizare al undelor, în scopuri distructive, asupra personalul adversarului. În 
unele studii19, se menţionează că frecvenţa undelor la care corpul uman intră în rezonanţă, sunt 
cuprinse între limitele: 1520 - 9460 KHz, undele electromagnetice specifice creierului uman fiind 
între limitele: 0,1 - 30 Hz, repartizate conform tabelului nr. 1. 

 
Tabelul nr. 1 

Suprafaţa 
creierului 

uman 

Frecvenţă  
rezonantă 

bioelectrică
Se pot induce: 

Controlul 
cortexului 10 Hz Impulsuri de coordonare 

Cortex 
auditoriu 15 Hz Sunete subliminale neperceptibile 

sistemului auditiv uman 
Cortex 
vizual 25Hz Imagini subliminale neperceptibile 

sistemului vizual uman 
Cortex 
somato-
senzorial 

9 Hz Atingeri senzoriale fantomatice 

Centrul de 
perseverenţă 20 Hz Ordine subconştiente de stimulare a 

perseverenţei, dârzeniei, stăruinţei 
 
Astfel, creierul uman prezintă stări relative de confuzie dacă asupra sa se execută un atac 

electronic cu unde din benzile de frecvenţe specifice undelor alfa, beta, gama (0,01-5 Hz), teta (4 - 7 Hz) şi 
delta (0,1 - 4 Hz), care vor influenţa, în mod deosebit, abilităţile umane pentru luarea deciziilor.  

Prezentăm în tabelul nr. 2 frecvenţele şi efectele rezultate în urma atacului electronic 
asupra subiecţilor umani cu unde electromagnetice sau infraacustice: 

 
Tabelul nr. 2 

Dureri în zona capului: 
13 - 30 Hz 

Impulsuri pentru activităţi 
defecale: 1,5 - 16Hz; 

Vorbire incoerentă:  
13 - 20 Hz; 

Impulsuri pentru activităţi 
urinare: 10-18 Hz 

Dureri în zona maxilarului: 
6 - 8 Hz; 

Relaxare rapidă: 8 - 13 Hz 
(undele Alfa) 

Dureri în zona pieptului: 
5- 7 Hz; 

Agitaţie: 14-30 Hz (undele 
Beta) 

Dureri abdominale: 
4,5 -10Hz; 

Efect hipnotic : 4-7 Hz 
(undele Teta) 

Dureri în zona lombară: 
8 - 12Hz; 

Somn profund: 0,5 - 3,5 Hz 
(undele Delta) 

 
Şi alte organisme produc radiaţii. Astfel20, microorganismele existente în pământul mâlos 

radiază pe frecvenţele: 40 - 200 KHz, micotixinele în banda: 40 - 250 KHz, bacteriile şi viruşii în: 
250 - 420 KHz, protozoarele, râmele, viermii în: 380 - 440 KHz, teniile: 420-450 KHz, peştii 
galbeni: 900-1500 KHz, cameleoni: 1000 - 6000 KHz, pisicile în banda: 1500-8000 KHz. 

                                           
19 E.B. Magid, R.R. Goermann, G.H. Ziegenruecker, Human tolerance to Whole Sinusoidal Vibratio, Aerospace Med., 
31, 1960, p. 921. 
20 Hulda Regehr Clark, Ph. D., The Cure All Diseases, N.D. 1995, New Century Press. 
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Sunt extrem de puţine informaţii cu privire la acţiuni militare care au beneficiat de aportul 
considerabil al efectelor unor astfel de arme, întâlnite sub diferite denumiri de arme: psihotronice, 
radionice, parapsihologice etc., în funcţie de pregătirea şi specialitatea deţinută de specialistul care le 
descria modul de funcţionare. Personal, consider că cea mai bună denumire ar fi de arme radionice, 
datorită faptului că acestea generează efectul distructiv prin radiaţii ale undelor. Ele sunt considerate 
arme non-convenţionale şi sunt tratate, de către literatura de specialitate, doar ca proiecte şi studii pe 
această temă. Oricum, se cunoaşte că există şi au fost testate dispozitive generatoare de unde 
electromagnetice ce intră în rezonanţă cu undele bioenergetice şi pot distruge sau perturba capacităţi 
funcţionale ale organismelor vii. “Raza morţii”, cum a denumit-o inventatorul Nikola Tesla, “poate 
distruge orice om sau aparat electronic pe o distanţă de 200 de mile”, rezultatele acestui 
experiment fiind publicate în ediţia din februarie 1935 a ziarului Liberty Magazine şi republicate 
într-un articol din ziarul Aviation Week & Space Tehnologii, din 24 ianuarie 199421. Armele care 
pot genera astfel de unde sunt  asemănătoare "aruncătoarelor de flăcări" în domeniul 
electromagnetic, cu o rază de acţiune mai mare decât a armelor chimice. Experimentele desfăşurate 
şi atestate în cadrul Institutului Naval de Cercetare Medicală din Rusia, în anul 1955, pe câini, au 
demonstrat, prin moartea subiecţilor, că emisiunile electromagnetice, radiate cu puteri foarte mari, 
în gama UHF, pot provoca arsuri ale pielii în urma expunerii acesteia, neprotejată, doar câteva secunde . 

Un alt cercetător, Sol Michaelson, descria rezultatele experimentelor sale de iradiere cu 
unde din gama UHF, din anul 1958, efectuate pe câini, prin aceştia "au început să se lupte pentru a 
se elibera din lanţ", prezentând, "o considerabilă stare de agitaţie şi activitate musculară", dar, 
pentru anumite motive încă necunoscute, "animalele continuau să suporte semnalele radiante". 
Probabil ca parte a acestui efect, undele UHF pot induce o stare de letargie şi slăbiciune musculară. 
În Rusia, în anul 1960, experimentele executate pe şobolani au demonstrat că într-un test de 
rezistenţă la înot pentru 5 minute de expunere la 100 de microWaţi s-a redus rezistenţa la efort de la 
60 de minute la 6. 

La începutul anilor 1960, Allen Frey a demonstrat că un fascicul de impulsuri pe 
microunde măreşte posibilitatea apariţiei unei "bariere" în cadrul circulaţiei sângelui, care se poate 
constitui într-o armă suplimentară pentru sporirea efectului drogurilor, bacteriilor şi altor substanţe 
otrăvitoare (arme distructive de tipul NBC). Blocarea pompei de calciu prin EMP, metodă 
descoperită de Ross Adey, poate conduce la  împiedicarea funcţionării întregului creier. Frey a 
descoperit că pe timpul utilizării radiaţiilor pulsatorii, în benzile de frecvenţă dintre 300 la 3000 
MHz, oamenii puteau "auzi", sub diverse forme,  zgomote specifice barierelor sonice,  şuierat, 
pocnituri sau bâzâit, totul depinzând de rata pulsurilor şi frecvenţa emisiunii. Sunetul respectiv 
părea că vine din spatele capului. La început Frey a fost ridiculizat pentru acest anunţ, asemeni altor 
tehnicieni în domeniul radar care au fost consideraţi nebuni când au auzit sunete certe pe timpul 
funcţionării radarelor.  

Recent s-a demonstrat că microundele sunt simţite undeva în regiunea temporală chiar 
deasupra urechii şi slab în faţă. Fenomenul apare ca rezultat al presiunii exercitate de unde pe 
suprafaţa scoarţei cerebrale, activând uneori senzorii de recepţie auditivă care vor transmite semnale 
prin sistemul osos către alte celule nervoase din sistemul auditiv. Experimentele executate pe 
şobolani au arătat că un semnal puternic poate genera o presiune sonoră de 120 db., semnal de 
valoare  aproximativă a nivelului de zgomot generat de motorul unui avion la decolare. Este evident 
că asemenea undă putea cauza dureri mari oamenilor şi împiedica/influenţa  toate funcţiile 
comunicaţiilor vocale. Aceleaşi efecte obţinute mult mai subtil au fost realizate în demonstraţiile 
din anul 1973 de către doctorul Joseph C. Sharp, în cadrul  Institutului de Cercetare Walter Reed Army. 

Sharp, servind el însuşi ca subiect pentru teste, a auzit şi a înţeles cuvintele spuse către el 
într-o altă cameră izolată fonic, printr-o audiogramă de pulsuri pe  microunde, realizată analog cu 
modul de obţinere a audiogramei clasice obţinute prin vibraţia undelor acustice (de origine 
mecanică), în creierul său. Asemănător acestei metode, din punct de vedere operaţional o "ţintă 
umană" poate fi condusă şi programată a funcţiona, prin "voci necunoscute", conform unor 

                                           
21 Ibidem. 
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instrucţiuni nedetectabile incluse în cadrul programelor distructive (sau asasine). De asemenea, există 
studii care atestă că alte pulsuri de frecvenţă pot cauza o presiune similară asupra altor ţesuturi umane, prin 
aceasta reuşindu-se întreruperea altor procese metabolice.  

În 1960, Frey relatase cum a putut să accelereze, să încetinească sau să oprească inima unei 
broaşte numai prin sincronizarea ratei pulsului fascicolului microundelor cu bătaia inimii sale. 
Rezultate similare au fost obţinute folosind broaşte vii, experimente care au arătat că este tehnic posibil, 
concluzionându-se că se pot produce astfel de atacuri cu fascicule de unde electromagnetice asupra 
inimii prin penetrarea pieptul omului. Aceste metode completează gama variată a metodelor de 
distrugere şi ucidere a oamenilor prin iradierea cu un fascicul electromagnetic, existând diferite căi 
de controlare a comportamentului lor. Ross Adey şi colegii lui au demonstrat că prin modularea 
razei de microunde în diferite moduri se pot obţine modele de arme electromagnetice pentru atacul 
diverselor părţi ale creierului biologic. Lucrând cu pisici, ei au descoperit că undele emise de creier 
apărute ca o reacţie condiţionată, pot fi mărite selectiv prin "comandă" pe baza microundelor, cu 
variaţie ritmică în amplitudine corespunzătoare frecvenţelor cortexului. De exemplu, funcţii ale 
creierului pot fi scăzute prin iradierea unor zone cu undele alfa descrescătoare de la 3 la 10 Hz şi 
întărite cu unde beta de 14 Hz prin iradierea în alte zone.  

Jose Delgado a demonstrat potenţialul stimulării electrice a creierului pentru controlul în 
mare măsură al minţii. Astfel, printr-un semnal electric, o pisică a fost determinată să-şi lingă blana 
în prima fază a experimentului, iar apoi să continue convulsiv să lingă podeaua şi barele cuştii sale. 
Un semnal destinat să stimuleze o porţiune a talamusului unei maimuţe, constituit într-un centru 
major al creierului mijlociu destinat integrării mişcării musculare, a determinat o reacţie complexă 
şi anume: maimuţa s-a plimbat pe o parte a cuştii, apoi pe cealaltă, s-a urcat pe spatele plafonului, 
după care s-a dat jos. Animalul a făcut aceste activităţi asemănătoare ori de atâtea ori a fost stimulat 
cu acel semnal, urcându-se de 6 ori într-o oră, efort executat însă nu necugetat – maimuţa a fost în 
stare să evite obstacolele şi ameninţările masculului dominant în acelaşi timp în care executa 
ordinele induse electronic. Alt tip de semnal a făcut ca maimuţele să întoarcă capetele, sau să 
zâmbească etc., suindu-se de 2000 de ori în 2 săptămâni. Delgado a concluzionat: "Animalele arată ca 
nişte jucării electronice!".  

Pot fi modificate chiar instinctele şi emoţiile. Într-un test, unei mame ce acorda o atenţie 
continuă puiului ei, îl respingea instantaneu când i se aplica semnalul. Condiţionarea de apropiere-
respingere poate fi realizată pentru fiecare acţiune, simplu prin stimularea centrilor de plăcere şi 
durere ai sistemului limbic al animalelor şi persoanelor. Utilizarea combinată a emisiunilor de 
frecvenţe  radio şi a altor microunde, pot produce gânduri sau stări sufleteşti specifice, cum ar fi: de 
acord sau de nemulţumire, de nesupunere la ordinele unor anume şefi etc. Se poate conchide, cu 
real temei, că aceste metode s-ar putea constitui în instrumente de control al minţii fără teroare, fapt 
ce prezintă un imens pericol pentru toate societăţile tiranice, dar pot fi utilizate cu succes împotriva 
unor indivizi izolaţi sau grupuri oameni aparţinând grupărilor teroriste sau inamice. Hipnotizatorii 
folosesc deseori un strop de lumină, pe frecvenţa undelor alfa, pentru a trece cu uşurinţa în transă. 
Se pare că în cadrul blocului naţiunilor comuniste au fost utilizate frecvent undele ELF pentru 
inducerea anumitor ordine nedetectabile şi, probabil, acestea au fost destul de eficiente.  

Ross Adey, devenind puţin indiscret privind folosirea undelor electromagnetice în 
domeniul militar pentru informaţii, în 1983, a organizat o întâlnire publică la spitalul Loma Linda 
VA, unde a expus unele fotografii şi prezentat unele informaţii despre dispozitivul "Russian Lida". 
Aceasta era un mic emiţător care emitea unde pe frecvenţa de 10 Hz şi era destinat  pentru calmarea 
şi sporirea sugestibilităţii. Partea cea mai interesantă a fost că acel container avea proiectat un tub 
specific de evacuare, fapt ce a determinat ca un membru participant al războiului din Korea să 
raporteze că dispozitive asemănătoare au fost folosite pe timpul interogatoriilor.  

Cât din posibilităţile acestor arme radionice au fost realizate în realitate şi/sau folosite? 
Aceia care nu au acces la informaţii clasificate nu au nici o posibilitate de a şti. Zvonuri sunt multe. 
Prezentăm câteva cazuri devenite celebre printre cei care studiază aceste fenomen. 

Boris Spassky pretindea că ar fi pierdut campionatul mondial de şah în favoarea lui Boby 
Fischer pentru că ar fi fost bombardat cu raze de confuzie.  
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Un alt caz făcea referire la un experiment secret american în care unui cercetător i s-au 
înmânat invitaţii la trei conferinţe pentru a face aceeaşi prezentare de fiecare dată. Prima dată a 
decurs bine. La ultimele două expuneri el a fost iradiat cu raze ELF cu scopul de a-i afecta pompa 
de calciu (a  induce o pierdere de calciu Adey), astfel încât omul să devină confuz şi ineficient.  

O relatare a Agenţiei de Informaţii a Apărării, în 1976, descria programul pregătit de Ronald 
L. Adams şi E.A. Wiliams,  la Laboratorul de Luptă Columbus, intitulat "Efectele biologice ale 
radiaţiilor electromagnetice (unde radio şi microunde) în ţări comuniste eurasiatice". Paginile 
dosarului prezentau numai relatarea lui Allen Frey privind descoperirile sale fără a menţiona numele lui, 
insistându-se pe faptul că numai Reds ar fi investigat folosirea acestor genuri de arme. Imediat după 
menţionarea fenomenului de împiedicare a scurgerii sângelui prin creier, un paragraf din lucrarea a 
fost şters, prezentându-se în sinteză ideea: "În afara studiului este recomandată citirea materialului 
pentru acei consumatori care au un interes în aplicarea energiei microundelor în cadrul armelor". 
Chiar fără acest document, considerând impunerea păcii un deziderat al armatelor, am fi fost  naivi 
să credem că SUA şi Rusia nu deţin arsenale electromagnetice.  

Astfel, nici în prezent nu s-a putut determina care este rolul semnalului radio identificat 
sub nume de cod “woodpecker”, identificat pentru prima dată la data de 4 iulie 1976, pretutindeni 
în lume. De atunci, acesta a fost auzit în mod aleator mai mult sau mai puţin continuu. Prin variaţii 
înalte şi joase a frecvenţelor cuprinse între 3,26 şi 17,54 MHz, aceasta se prezentă ca o modulaţie a 
pulsurilor cu o rată de câteva ori pe o secundă, asemănător zgomotelor emise de un fierăstrău sau o 
ciocănitoare. Locul dispunerii antenei de emisie nu este la mare distanţă de Kiev în Ucraina. 
Semnalul era aşa de puternic încât poate acoperi orice semnal transmis pe această lungime de undă. 
Când acesta a apărut prima dată, Uniunea de Telecomunicaţii Internaţională a protestat, deoarece 
semnalul a interferat cu câteva canale radio de comunicaţii, incluzând frecvenţe de urgenţă pentru 
avioanele şi zboruri transoceanice. Acum "ciocănitoarea" lasă "găuri", sare peste frecvenţe 
importante, se mişcă în sus şi în jos pe spectrul radio. Semnalul este menţinut cu un consum enorm 
de resurse energetice din totalul de curent electric pentru şapte naţiuni, cele mai puternice şapte 
emiţătoare radio din lume. Demn de remarcat este faptul că, după un an sau doi, timp în care 
ciocănitoarea a început să bată, au fost sesizate probleme simptomatice medicale în câteva oraşe din 
S.U.A. şi Canada (în mod deosebit în localităţile Eugen şi Carvallis, statul Oregon). Acestea erau 
reprezentate de senzaţii de presiune şi durere în cap, anxietate, oboseală, astenie, lipsă de 
coordonare şi amorţeală, însoţite de un sunet intens în urechi. În Oregon a fost realizată 
identificarea şi monitorizarea unui puternic semnal radio poluant, concentrat pe frecvenţa 4,75 
MHz, la o înălţime mare în atmosferă, fiind avansate câteva teorii precum că aceste efecte 
proveneau în urma radiaţiilor liniilor de tensiune deteriorate de fenomenele meteorologice specifice 
iernii. Însă, majoritatea inginerilor care au studiat semnalul au ajuns însă la concluzia că a fost o 
manifestare a “ciocănitorii”. Ideea avansată a fost că ar fi fost direcţionată spre Oregon de un 
emiţător cu amplificare Tesla. Un fost şef al cercetării navale a negat neoficial ideea  că acesta a 
fost direcţionat împotriva populaţiei SUA. Oricum, Robert Beck (fizician şi consultant al 
Departamentului pentru Apărare SUA, stabilit în Los Angeles), a dedus că semnalul are ca scop în 
trei obiective funcţionale: 1) de cercetare radar peste orizont, pentru descoperirea primei lovituri cu 
rachete balistice, probabil executate dinspre SUA, dacă sateliţii de spionaj sovietici sau alţi senzori 
erau fost scoşi din funcţiune; 2) pentru comunicaţii cu submarinele ruse, modulaţiile semnalului 
fiind caracteristice undelor lungi (LF); 3) pentru manipulare biologică, având efecte de acest gen. 

Considerându-se încă un capitol clasificat, acest nou domeniu de influenţare sau distrugere 
a unor capacităţi biologice cu ajutorul undelor se prezintă ca o alternativă a desfăşurării acţiunilor 
militare, fără implicarea forţei brute, şi fără realizarea de pierderi umane de partea celui care le-a 
iniţiat. În prezent, se pare că doar marile puteri militare deţin astfel de mijloace de atac, dar cine ne 
interzice să ne gândim că şi noi, ca elemente ce încadrează structuri militare, nu putem deveni ţinte ale 
acţiunilor organizate, în special în sprijinul operaţiilor psihologice. Viitorul, probabil, ne va 
dezvălui capabilităţile radionice ale puterilor militare contemporane şi modul lor acţiune asupra 
întregii vieţi de pe pământ! Cine poate şti? 
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RĂZBOIUL BAZAT PE REŢEA 
SCURT ISTORIC AL CONCEPTULUI 

 
 

Mr.instr.şef Dănuţ TURCU 
 

Warfare takes on the characteristics of its Age. Network Centric Warfare (NCW) continues 
this trend -- it is the military response to the opportunities created by the Information Age. The term 
network-centric warfare provides useful shorthand for describing a broad class of approaches to 
military operations that are enabled by the networking of the force. “Networking the Force” entails 
much more than providing connectivity among force components. It involves the development of 
distributed collaboration processes designed to ensure that all pertinent available information is 
shared and that all appropriate assets can be brought to bear to by commanders to employ 
dominant maneuver, precision engagement, full-dimensional protection, and focused logistics. 

 
David S. Alberts, unul dintre pionierii cercetărilor în domeniul înţelegerii războiului în 

noua eră informaţională22, şi coautor al raportului asupra războiului bazat pe reţea, adresat 
Congresului american în iulie 200123, dezvăluia în prefaţa cărţii sale de referinţă24 că vor trebui să 
treacă decenii până când va fi scrisă o adevărată carte despre războiul bazat pe reţea. Anii au trecut 
şi mesajul a fost bine recepţionat, principalele preocupări ale decidenţilor politici, ale structurilor de 
comandă şi control, ale cercetării în domeniile tehnologiei şi strategiei, ale industriei şi economiei 
definindu-se pe reunirea eforturilor în vederea punerii în operă a acestui concept. Asemenea 
preocupări sunt pe rol în Statele Unite ale Americii şi în Canada, în Europa, în China şi în multe alte ţări. 

Actuala concepţie doctrinară pe baza căreia se restructurează şi modernizează Alianţa 
Nord-Atlantică, conceptul european comun de securitate şi apărare, constituirea unor structuri 
militare de acţiune şi de reacţie cu o compunere multinaţională, crearea unor forţe speciale care să 
fie în măsură să lupte împotriva terorismului, cyberterorismului, criminalităţii, şi celorlalte 
ameninţări asimetrice şi să contribuie semnificativ la reducerea noilor vulnerabilităţi şi, mai ales, 
folosirea unor tehnologii înalte şi a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor sunt deja realităţi. 
Tehnologia informaţiei a constituit piatra de temelie a Internetului, a restructurat radical 
managementul informaţiei şi a făcut posibilă apariţia unor noi tipuri de afaceri, care au creat ceea ce se 
cheamă „noua economie”. 

Conceptul de Război Bazat pe Reţea (RBR) a fost creat şi folosit pentru prima dată în 
Statele Unite ale Americii. El a fost verificat şi experimentat în poligoane şi în aproape toate 
campaniile la care au participat Statele Unite ale Americii de la încheierea Războiului Rece. Spre 
atenţia publicului larg, conceptul a fost adus în discuţie în anul 1998, prin intermediul publicaţiei 
Institutului Naval al Statelor Unite ale Americii, Proceedings, în articolul „Network Centric 
Warfare: It’s Origin and Future”25, de către viceamiralul (USNavy) Arthur K. Cebrowski, ca un nou 
mod de gândire privind operaţiile militare în epoca informaţională, evidenţiind relaţia dintre 
superioritatea informaţională şi superioritate în spaţiul de luptă în general. RBR este unul dintre 

                                           
22 David S. Alberts, John J. Gartska, Richard E. Hayes, David A. Signori, Understanding Information Age Warfare, 
CCRP Publication Series, Washington, DC, 2001 
23 Arthur L. Money, Network Centric Warfare, Department of Defense Report to Congress, Washington, DC, 27 iul. 
2001 
24 David S. Alberts, John J. Gartska, Frederick P. Stein, Network Centric Warfare, Developing and Leveraging 
Information Superiority, 2nd edition, CCRP Publication Series, Washington, DC, 2000 
25 Arthur K. Cebrowski, John J. Gartska, Network Centric Warfare: It’s Origin and Future, Proceedings of the Naval 
Institute, ian. 1998 
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primele rezultate ale aplicării conceptului noii revoluţii în domeniul militar. La baza acestui tip de 
război stau, în principal înalta tehnologie (high tech) şi tehnologia informaţiei (IT). 

Cronologic, a urmat apariţia volumului „Network Centric 
Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority” 
(David S. Alberts, John J. Gartska, Frederick P. Stein) în 1999, 
imediat după aceea, în 2000, apărând ediţia a doua revizuită. 

A urmat un intens schimb de informaţii între Departamentul 
Apărării american şi comunitatea internaţională din domeniul apărării 
referitor la puterea operaţiilor bazate pe reţea. 

Au rezultat de aici, zeci de articole, sute de briefinguri şi 
distribuirea a zeci de mii de exemplare din volumul mai sus 
menţionat. Mai mult, volumul a fost tipărit în continuare de către 
companii de top din domeniile tehnologiei informaţiei şi apărării 
(Sun Microsystems, EMC şi Boeing), a fost tradus în limbile 

japoneză şi coreeană şi a fost descărcat în format PDF în lumea întreagă, via Internet, aşa cum am 
procedat şi noi. 

Este recunoscut faptul că acum devine tot mai importantă acumularea ideilor de bază 
privind operaţiile bazate pe reţea de pe întreg mapamondul, decât a impune comunităţii 
internaţionale să adopte o terminologie sau etichetări subiective. 

De aceea, un al doilea volum, intitulat „Understanding 
Information Age Warfare” (David S. Alberts, John J. Gartska, 
Richard E. Hayes, David A. Signori), şi-a făcut apariţia în 2001, 
menit să sprijine ideea de a pune împreună activităţile 
Departamentului Apărării americane şi iniţiativele diverselor state 
care au îmbrăţişat ideea RBR, dar şi ale celor care folosesc mai mult 
sau mai puţin termenul de RBR. 

Intervenţia promptă, înalt tehnologizată, a forţelor armate 
ale SUA, Marii Britanii, Australiei şi altor state, între care şi 
România, în cadrul unei coaliţii planetare împotriva terorismului, 
acţiunea NATO şi a UE pentru gestionarea crizelor din Balcani şi din 
Afganistan sunt exemple concrete care pot sta la baza proiectării 

imaginii şi structurii doctrinelor şi strategiei războiului viitorului. 
În raportul Departamentului Apărării Statelor Unite ale Americii adresat Congresului 

american, în iulie 2001, privind războiul bazat pe reţea sunt stipulate26 următoarele modalităţi de 
abordare a problematicii: 

a) Clarificarea definirii conceptului şi terminologiei cu scopul de a descrie un set de 
concepte operaţionale referitoare la RBR; 

b) Identificarea şi descrierea activităţilor curente şi de viitor ale biroului secretarului 
apărării, Statului Major Întrunit şi Comandamentului Forţelor Întrunite referitoare la RBR; 

c) O discuţie despre cum este relaţionat conceptul RBR la strategia de transformare 
cuprinsă în documentul „Joint Vision 2020”, de unde să reiasă avantajele şi dezavantajele 
implementării conceptului RBR; 

d) O discuţie referitoare la modul în care Departamentul Apărării va implementa acest 
concept, relativ la superioritatea informaţională şi decizională, aşa cum sunt ele evidenţiate în 
documentul „Joint Vision 2020”; 

e) Identificarea şi descrierea activităţilor curente şi de viitor ale categoriilor de forţe 
referitoare la RBR; 

f) O discuţie ce vizează modul în care Departamentul Apărării intenţionează să realizeze 
sistemul integrat (şi întrunit) de comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii, supraveghere 
şi identificare (C4ISR); 

                                           
26 Arthur L. Money, op.cit. 
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g) O discuţie privind cerinţele organizării întrunite a forţelor care vor duce la achiziţii de 
tehnologie pentru aplicarea RBR, şi privind eventuala modificare a cerinţelor care stau la baza 
dezvoltării în viitor a categoriilor de forţe; 

h) O discuţie despre modul în care sunt coordonate activităţile Departamentului Apărării 
cu cele ale departamente şi agenţii ale Statelor Unite ale Americii şi aliaţilor; 

i) O discuţie despre coordonarea investiţiilor în ştiinţă şi tehnologie a departamentelor şi 
agenţiilor din domeniul apărării pentru dezvoltarea capacităţilor RBR întrunit; 

j) Metodologia folosită pentru evaluarea progresului în îndeplinirea obiectivelor stabilite. 
Iată că americanii nu s-au dezminţit nici de data aceasta, s-au dovedit consecvenţi, în 

continuare, principiului lucrului bine făcut, al fundamentării solide a ideilor noi promovate, şi au 
întors pe toate feţele implicaţiile introducerii conceptului RBR, înainte de a se prezenta în faţa 
Congresului cu această problematică (dosar cu peste 1000 de pagini). 

Se naşte inevitabil necesitatea unei arhitecturi comune a forţelor (categoriilor de forţe), 
cele din trecut nefiind gândite îndeajuns în sensul interoperabilităţii. Totuşi, de câţiva ani, au fost 
gândite şi realizate structuri interoperabile de la bun început. Efortul restructurării forţelor navale şi al 
tuturor categoriilor de forţe, desfăşurat în limita bugetului alocat, vizează sporirea interoperabilităţii şi, 
mai ales, prevenirea fratricidului.  

RBR este primul tip de război care se anunţă a fi specific societăţii informaţionale. Se 
profilează ca o deschidere în noua eră, ca un nou tip de război care integrează complex spaţiul de 
luptă. Reies următoarele caracteristici ale acestui tip de război: 

• Durata minimă a ciclului de transformare a datelor în informaţii; 
• Circulaţia informaţiei în timp aproape real; 
• Înscrierea în filosofia determinismului dinamic complex; 
• Este modelat de ecuaţii neliniare din teoria haosului; 
• Îşi extrage mijloacele şi modelele din economia performantă; 
• Este posibil datorită sistemelor de arme inteligente, a sistemelor informaţionale şi de 

comunicaţii bazate pe reţele; 
• Instrumentele sale sunt din ce în ce mai mult produse ale economiei de piaţă. 
Toate ţările din spaţiul euro-atlantic sunt preocupate acum de studierea şi introducerea 

conceptului RBR în sistemul de structurare, pregătire şi de întrebuinţare a forţelor armate. 
Astăzi RBR reprezintă componenta de bază a planului de transformare în domeniul militar 

susţinut de Departamentul Apărării Statelor Unite ale Americii, pilonul central al politicii 
Administraţiei americane referitoare la noua revoluţie în domeniul militar. RBR se bazează pe puterea 
de procesare a computerelor şi pe tehnologia comunicaţiilor în reţea, asigurând informaţii distribuite 
despre spaţiul de luptă pentru forţele americane. 

Dezbaterile actuale care au loc în Congresul american privesc tehnologiile care sprijină 
RBR, posibilele vulnerabilităţi asociate cu RBR, armele cu energie dirijată şi alte tehnologii care ar 
putea fi folosite ca şi contramăsuri asimetrice împotriva sistemelor RBR, descrierea unor programe 
vitale pentru implementarea RBR, statele care deţin capabilităţi în acest domeniu, descrierea 
experienţei în folosirea sistemelor RBR în operaţiile recente cu caracter întrunit şi aliat. 

Se ridică, de asemenea, probleme ca: planificarea, bugetul, interoperabilitatea reţelelor, 
strategiile de achiziţii, managementul facilităţilor (outsourcing-ul), transferul de tehnologii, 
ameninţările asimetrice, operaţiile de tip coaliţie şi nu în ultimul rând doctrina militară americană. 

O problemă tehnică care este în discuţie se referă la trecerea de la protocolul Internet 
Protocol versiunea 4 (IPv4) la versiunea 6 (IPv6). 

Posibila problemă a Congresului american poate fi astăzi dacă să aprobe, să modifice ori să 
respingă planul Administraţiei pentru introducerea RBR. 

În timp ce proponenţii argumentează că RBR creşte eficienţa acţiunilor de luptă, unii 
specialişti mai neîncrezători afirmă că au rămas totuşi trei probleme în discuţie: (1) 
interoperabilitatea sistemelor informaţionale pentru forţele întrunite şi de coaliţie, (2) lărgimea de 
bandă prea mică pentru cerinţele de transfer de informaţii ale RBR şi (3) unele consecinţe negative 
în folosirea sistemelor dependente de date. 
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The paper is linked with what was already stated in one of the UNAp’s more relevant 

project in 2005 grant national competition, about the e-learning. The present and future needs 
about sharing and communication facilities are reviewed: bibliography database and hence 
integrated bibliography (e-bibliography). When it appears that detailed computerized book records 
are needed, gathering and retrieving are network dependent. For solutions, special emphasis is 
given to the explosive Internet culture and to the high-speed communication networks, and the open 
systems movement. The final discussion attempts to match needs with solutions. 

 
În România, dar şi în întreaga lume, învăţământul la distanta a constituit o provocare dar şi 

o alternativa la ceea ce numim învăţământ clasic. Educaţia la distanţă nu este un fenomen nou în 
câmpul educaţional, ci constituie o modalitate de predare şi învăţare cunoscută şi practicată de cel 
puţin o sută de ani. Astăzi învăţământul deschis la distanţă pare a folosi tot mai puţin ca suport 
corespondenţa sau televiziunea, Internetul câştigând un rol tot mai important în sprijinul educaţiei. 
Trebuie evidenţiat rolul esenţial pe care îl joacă în această din urmă formă de învăţământ deschis la 
distanţă - Internetul -, bazele de date bibliografice informatizate şi interconectate, dar nu înainte de a 
prezenta un excurs spre utilizarea Internetului în educaţie. 

Educaţia prin corespondenţă: Înainte de apariţia şi folosirea în masă a noilor tehnologii 
ale informaţiei şi comunicaţiilor, educatorii foloseau materialul tipărit şi serviciile poştale pentru 
ceea ce se numea educaţie prin corespondenţă. Încă din 1910, un studiu dedicat unei instituţii de 
instruire la distanţă ne dă măsura a ceea ce se petrecea în Statele Unite şi Canada: Nu mai puţin de 
1600 de persoane sunt antrenate în activităţi de instruire de către Şcoala Internaţională prin 
Corespondenţă, a cărei misiune principală este de a pătrunde în masa eterogenă a umanităţii 
pentru a descoperi, direcţiona şi convinge indivizii de beneficiile educaţiei. Nu cunosc o altă 
inovaţie printre metodele existente mai revoluţionară şi mai radicală decât aceasta. Avem de-a face 
aici cu o instituţie care cheltuieşte anual peste două milioane de dolari pentru a crea o cerere de educaţie. 

Aceasta forma a educaţiei la distanta rămâne încă o modalitate de instruire viabilă acolo 
unde nu sunt încă dezvoltate infrastructurile necesare unei abordări moderne şi mai eficiente. 

Mai trebuie semnalate aici unele dintre formele actuale ale educaţiei prin corespondenţă, în 
care materialele pentru învăţare sunt în format electronic şi pot fi livrate pe dischete, CD-ROM sau 
direct prin e-mail. Se obţin astfel unele avantaje faţă de învăţământul la distanţă prin corespondenţa 
poştală: reducerea costurilor, personalului şi spatiilor de depozitare. Însă, bazele de date 
bibliografice, chiar dacă sunt informatizate nu sunt interconectate. 

Educaţia la distanta prin radio a avut o popularitate mai scăzută, fiind folosită odată cu 
dezvoltarea extraordinară a acestui nou purtător de informaţie şi dizolvându-se în celelalte funcţii 
ale comunicării prin mass-media: promovarea culturii, informarea, socializarea şi chiar 
divertismentul. Imediat după obţinerea primei licenţe de educaţie prin radio de către Universitatea 
din Salt Lake City, în 1921, apăreau şi în România primele aprecieri cu privire la metodele 
pedagogice noi oferite de radiodifuziune. La sugestia lui Dimitrie Gusti, în calitate de preşedinte al 
Societăţii Române de Radiodifuziune, s-au organizat începând cu 1930 două conferinţe prin radio 
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pentru clasele inferioare şi superioare. Fără îndoială, radioul şi-a avut perioada lui de predominanţă 
pozitivă în perimetrul instrucţiei şi educaţiei şcolare de tip informal. 

Similar este cazul educaţiei prin televiziune, care preia, de asemenea, la un moment dat, 
de la carte/manual şi presă, multiple sarcini de stocare şi transfer a informaţiei aflate într-o 
adevărată explozie. Prin mijloacele sale ample şi variate şi beneficiind de avantajul familiarităţii, 
televiziunea contribuie la informarea culturală, dar poate fi utilizată şi pentru educaţie, menţinându-
se ca alternativă pedagogică în centrul de interes al educatorilor din 1945 (când Universitatea de 
Stat din Iowa obţine prima licenţă) şi până spre mijlocul deceniului al optulea. Cercetările au 
demonstrat că rezultatele obţinute prin televiziunea şcolară nu sunt inferioare celor obţinute prin 
învăţământul tradiţional. Distincţia ce se impune este între emisiunile TV cu caracter educaţional 
general, care urmăresc obiective instructive prin influenţa educativă difuză, pe de o parte şi 
emisiunile proiectate şi realizate în funcţie de programe de tip şcolar, ca formă alternativă de 
învăţământ, pe de alta parte, ce beneficiază de avantajele specifice educaţiei la distanţă: un profesor 
poate conduce situaţii de învăţare pentru un număr mai mare de elevi; sunt prezentate elevilor 
realităţi inaccesibile observaţiei directe; atractivitatea materialelor prin îmbinarea imaginii cu 
sunetul; conţinuturile transmise pot avea girul unor personalităţi prezente la lecţie; anularea 
impedimentului distanţei; reutilizarea ulterioară a materialelor etc. 

Un alt tip de predare-învăţare la distanţă, care câştigă teren pe zi ce trece, este educaţia 
prin Internet. Cursurile suport sunt stocate pe un computer într-o formă specifică şi un navigator 
uzual pentru Internet sau, în unele cazuri rare, un program special, permite cursanţilor să acceseze 
informaţiile în ritmul propriu de asimilare. Materialele de învăţare sunt prezentate într-o formă 
multimedia - prin îmbinare de text, sunet, imagine şi chiar scurte filme - şi în modul hyperlink - un 
model structural în care accesul la alte informaţii se realizează prin legături multiple de la o singură 
pagină; la rândul lor alte pagini permit revenirea, aprofundarea prin accesarea altor pagini cu 
subiect similar sau saltul la alte tipuri de informaţii. 

În sens larg, prin elearning (sau e-learning) se înţelege totalitatea situaţiilor educaţionale 
în care se utilizează semnificativ mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Termenul, 
preluat din literatura anglo-saxonă, a fost extins de la sensul primar, etimologic, de învăţare prin 
mijloace electronice, acoperind acum aria de intersecţie a acţiunilor educative cu mijloacele 
informatice moderne. Definit astfel, mai mult ca e-education, aria semantică a conceptului e-
learning interferează cu şi se suprapune indefinit variabil pe o multitudine de termeni ce surprind 
varietatea experienţelor didactice ce pot beneficia de suport tehnologic: instruire asistată/ mediată 
de calculator, digital/ mobile/ online learning/ education, instruire prin multimedia etc. Sub 
denumirea de software didactic/ educaţional, o gamă largă de materiale electronice (pe suport 
digital/ multimedia) sunt dezvoltate pentru a simplifica procesul de educaţie: hărţi, dicţionare, 
enciclopedii, filme didactice, prezentări în diverse formate, cărţi (e-books), teste, tutoriale, simulări, 
software ce formează abilităţi, software de exersare, jocuri didactice etc. Computerul şi materialele 
electronice/ multimedia sunt utilizate ca suport în predare, învăţare, evaluare sau ca mijloc de 
comunicare (pentru realizarea unor sarcini individuale etc). 

În sens restrâns, elearning-ul reprezintă un tip de educaţie la distanţă, ca experienţă 
planificată de predare-învăţare organizată de o instituţie ce furnizează mediat materiale într-o ordine 
secvenţială şi logica pentru a fi asimilate de studenţi în manieră proprie. Medierea se realizează prin 
noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor - în special prin Internet. Internetul constituie atât 
mediul de distribuţie al materialelor, cât şi canalul de comunicare între actorii implicaţi. Funcţional 
deocamdată doar la nivelul învăţământului superior şi în educaţia adulţilor, sistemul de instruire 
prin Internet replică şi adaptează componentele demersului didactic tradiţional/ faţă-în-faţă: 
planificare, conţinut specific şi metodologie, interacţiune, suport şi evaluare. 

Extensiile aduse de mediul tehnologic, insuficient explorate şi utilizate, se refera la: (a) 
orientarea spre student, prin personalizarea parcursului de formare - compunerea diferită a 
obiectelor educaţionale în funcţie de cerinţele fiecărui beneficiar -, prin individualizarea formării - 
structurarea non-lineară a informaţiilor, cu posibilitatea revenirii la conţinuturi mai dificile în urma 
identificării automate a lacunelor -, autonomie prin eludarea unui ritm impus, independenţă spaţială 
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şi seminarii asincrone (b) resurse distribuite, prin utilizarea/ integrarea/ accesarea bibliotecilor 
electronice şi materialelor multimedia, prin antrenarea specialiştilor în discuţiile studenţilor, (c) 
fluiditatea rolurilor, prin balansul continuu al rolului educat-educator în grupul de învăţare 
(symmetric knowledge advancement - Scardamalia, 1995), prin re-structurarea continua a echipelor 
de învăţare în funcţie de interese sau pe criterii de eficienţă în sarcină. 

Prin raportare la educaţia tradiţională, se pot reliefa câteva avantaje ale educaţiei la distanta 
prin Internet, considerând-o aplicabilă, cel puţin deocamdată, la nivelul învăţământului universitar 
şi în educaţia permanentă, după modelul universităţilor deschise şi la distanţă din ţările tehnologizate: 

În primul rând, toate resursele care constituie obiectul cursului pot fi accesibile ubicuu.  
În al doilea rând, scopul curriculumului va fi mai cuprinzător decât cel curent, curriculumul 

oferind modalităţi multiple pentru achiziţii de cel mai înalt nivel în toate domeniile culturii.  
În al treilea rând, audienţa este considerabil crescută, educaţia la distanţă putând cuprinde 

şi studenţi care nu pot participa la cursurile din sistemul tradiţional. Accesul la reţele locale, 
regionale şi naţionale leagă studenţii din diferite medii sociale, culturale, economice, şi cu 
experienţe variate.  

În al patrulea rând, este facilitată învăţarea într-un ritm propriu, într-un stil personal, 
parcurgerea sau audierea cursurilor putând fi făcută treptat şi repetat. Computerele încorporează 
variate pachete de softuri extrem de flexibile, studentul având un control maxim al informaţiilor de 
conţinut.  

În fine, interacţiunile sincrone şi cele asincrone dintre profesor şi studenţi se pot 
complementariza. Un corolar important aici l-ar constitui posibilitatea constituirii unui grup 
pedagogic (team teaching) pentru transmiterea cunoştinţelor unui anumit domeniu şi antrenarea în 
activităţi a unor educatori care în mod curent nu sunt disponibili din variate motive.  

Tehnologiile sunt interactive, permiţând un feed-back total, în timp real, şi evaluări formative sau 
sumative, cantitative sau calitative într-un mod facil şi de către evaluatorii cei mai avizaţi. 

Printre dificultăţile la implementare, ce pot fi considerate şi limite ale noului sistem se 
numără: 

a) costurile ridicate ale dezvoltării sistemului, incluzând cheltuieli cu: tehnologia (hard şi 
soft); transmiterea informaţiilor în reţea; întreţinerea echipamentului; producerea materialelor necesare.  

b) dificultatea susţinerii la implementarea sistemului a unui efort consistent şi susţinut al 
studenţilor, profesorilor, intermediarilor ce oferă suport tehnic şi personalului administrativ.  

c) necesitatea experienţei cursanţilor în domeniul computerelor. Întreţinerea propriului 
computer va fi probabil una dintre responsabilităţile curente.  

d) studenţii trebuie sa fie extrem de motivaţi pentru participare. Fenomenul de abandon 
şcolar este mult mai frecvent în educaţia la distanţă decât în cadrele tradiţionale ale educaţiei, 
interrelaţiile instituite fiind relativ impersonale, făcând opţiunea mai uşoară pentru cursant.  

e) relativa dezumanizare a cursurilor până la dezvoltarea unor strategii optime de 
interacţiune şi a focalizării pe student şi nu pe sistem.  

Însă experienţa sistemelor deja funcţionale ne asigură de faptul că participanţii, prin intermediul 
noilor tehnologii, se familiarizează în scurt timp cu mediul virtual şi intră relativ curând în ritmul natural al 
transmiterii si, respectiv, însuşirii de cunoştinţe. 

Spaţiul limitat din instituţii, precum şi diverse dificultăţi întâmpinate de unii studenţi, în 
joncţiune cu necesitatea pregătirii pe tot parcursul vieţii ce conduce la o cerere de educaţie sporită, 
conduc la luarea în considerare de către instituţiile tradiţionale a alternativelor învăţământului 
deschis şi la distanţă. Diverse modele de educaţie la distanţă pot fi adoptate, în funcţie de scopul 
urmărit, cererea de educaţie şi resursele disponibile: 

1. Model de sine stătător 
Presupune o instituţie exclusiv virtuală, care va asigura următoarele funcţii: 
Dezvoltarea programelor educaţionale (inclusiv proiectarea materialelor pentru învăţare); 

tutoriat şi îndrumare; producerea, stocarea şi distribuirea materialelor pentru învăţare; administrare 
şi probleme financiare; marketing; evaluare şi acreditare.  
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Argumentele pentru un sistem educaţional constituit exclusiv pe criteriul instruirii la 
distanţă sunt următoarele: 

Structurile administrative ale sistemelor educaţionale convenţionale nu corespund 
dezvoltării şi managementului sistemelor la distanţă; instituţiile tradiţionale consideră adesea 
educaţia la distanţă ca având rezultate inadecvate, aşadar sunt rezervate în a le aloca resurse; 
cerinţele studenţilor la distanţă pot fi mai bine satisfăcute dacă instituţia este dedicată în întregime 
cerinţelor acestora; caracteristicile populaţiei ţintă sunt total diferite în sistemul convenţional faţă de 
cel la distanţă; pedagogia educaţiei la distanţă diferă de cea a învăţământului tradiţional.  

Aceste instituţii se clasifică în două tipuri: multi-secţional - asigură pregătire în mai multe 
domenii şi uni-secţional - asigură pregătire într-un singur domeniu. 

2. Departament de educaţie la distanţă în cadrul unei instituţii de învăţământ existente. 
Argumentele pentru un asemenea sistem bimodal sunt: 
Materialele suport pentru învăţare pregătite de cadrele didactice pot servi în egală măsură 

studenţi interni şi externi de campus; materialele de autoinstruire încurajează învăţarea 
independentă a ambelor categorii de studenţi; studenţii pot opta pentru unul sau altul dintre sisteme; 
studenţii la distanta beneficiază de tradiţia şi renumele instituţiei şi se supun standardelor acesteia; 
cadrele didactice sunt încurajate pentru practicarea unui învăţământ mai interactiv.  

3. Structuri cooperative 
Diverse instituţii lucrează în comun, atât în activitatea de educare cat şi în îndeplinirea 

celorlalte funcţii ce le revin (producţie şi distribuţie de suport pentru învăţare, administrative etc.). 
Aceste instituţii nu înscriu studenţi în mod direct, ci oferă servicii pentru instituţiile de învăţământ 
propriu-zise. 

4. Structuri hibride 
Ca rezultat al îmbinării diverselor structuri din modelele descrise anterior. 
În general, instituţiile educative preferă adoptarea unui sistem bimodal de organizare, prin 

proiecte specifice care creează o instituţie virtuală în cadrul uneia tradiţionale. Efectele sunt 
evidente în timp relativ scurt - o universitate înscriind de zeci de ori mai mulţi studenţi decât pot 
încape în sălile sale de curs - dar efectele pe termen lung sunt cele vizate, instituţiile cu tradiţie ocupând un 
loc în spaţiul educativ de mâine, spaţiul virtual. 

Cel mai important proiect prin care s-a implementat un sistem e-Learning în România este 
cel realizat de către InsideMedia srl în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asociaţia 
pentru Excelenţă în Carieră, şi anume Academia Online. 

Integrarea României în structurile europene impune identificarea soluţiilor de transformare 
a învăţământului militar într-unul modern şi luarea în considerare pentru aceasta a sistemelor e-
Learning, precum şi găsirea, unor soluţii, modele pentru crearea unor baze de date bibliografice 
informatizate şi interconectate. 

Modelul Bibliotecii româneşti virtuale. Este o bibliotecă publică şi funcţionează în spiritul 
prevederilor legale. Argumentul ei constă în necesitatea asigurării unei prezenţe unitare şi coerente 
a spiritualităţii româneşti în Internet, altfel decât prin pagini individuale pierdute în imensitatea 
web-ului - Biblioteca, prin legăturile sale, prin arhiva sa de texte oferind o modalitate adecvată de 
accesare a unui larg spectru cultural naţional pus în limbaj digital. 

Esenţa proiectului constă, prin urmare, în îmbogăţirea Internetului românesc cu text de 
calitate, prin transpunerea în variantă digitală a conţinutului unei biblioteci fundamentale, accesibilă 
prin Internet. 

Cu precădere, se urmăreşte: 
• publicarea textelor clasicilor literaturii române şi ale marilor gânditori naţionali, în 

româneşte, dar şi în principalele limbi străine; 
• alcătuirea unor volume virtuale de sinteză - antologii, compendii, minienciclopedii - 

pentru majoritatea domeniilor culturii şi activităţii intelectuale româneşti;  
• prezentarea actualităţii editoriale din ţară, a ofertei de carte, precum şi a dinamicii 

fenomenului cultural românesc contemporan. 
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Demararea proiectului a fost asigurată de editura Folium, care a conceput şi structurat 
Biblioteca, a realizat designul paginilor web şi a lansat situl în Internet,  cu ajutorul reţelei Starnets. 

Fiind un proiect de avangardă pentru cultura noastră, Biblioteca virtuală trebuia 
constituită, mai ales că materia, fişierele de computer - care sunt prima formă a cărţilor tipărite şi 
substanţa din care se alcătuieşte Biblioteca - există în edituri, în redacţiile revistelor. Aceste fişiere 
pot fi colectate şi, în funcţie de valoarea lor, înglobate în săli virtuale de lectură. Desigur, o serie de 
lucrări importante (filozofice, istorice, literare) vor fi culese special pentru completarea sitului. 

O secţiune anume va fi dedicată indicaţiilor bibliografice; cititorul care doreşte să şi facă 
un plan de lectură sau de achiziţii va găsi aici datele căutate, indiferent dacă volumele respective 
sunt sau nu traduse în româneşte, dacă sunt accesibile în varianta tipărită sau on-line. 

O vitrină virtuală cu cărţi noi va fi iniţiată şi permanent actualizată; apariţiile recente, 
îndeosebi cele cu conţinut literar-umanist, vor fi prezentate, eventual însoţite de un capitol sau de 
prefaţă. Biblioteca va găzdui şi topul cărţilor din librăriile româneşti, asumâdu-şi un rol distinct de 
intermediere între cititori şi editori. 

Cui va folosi Biblioteca? Utilizatorilor obişnuiţi de calculator, pentru a le da o nouă 
dimensiune a culturii, prin intermediul mediului lor obişnuit de lucru. Diasporei, pentru care, într-
adevăr, Internetul este cel mai uşor mijloc de a păstra legătura cu ţara. Cercetătorilor; un lingvist, 
având la îndemână un program de analiză textuală şi varianta electronică a unui text, va termina 
într-o clipă partea de salahor a muncii sale. Profesorilor, în special celor care predau limba şi cultura 
română la universităţi din străinătate. Pentru aceştia, ca peste tot în occident, computerul e deja un 
instrument curent de muncă intelectuală, iar absenţa textelor electronice româneşti e puternic 
resimţită. Străinilor, prin textele traduse, pentru a-i iniţia într-o cultură pe care probabil o ignoră. 
Mass-mediei şi tineretului, în special, care au adoptat deja ca instrumente de lucru computerul şi 
Internetul, pentru informare şi documentare. 

Printre operaţiunile reuşite se pot număra: crearea cadrului conceptual al Bibliotecii; 
stabilirea metodelor tehnice de conversie a textelor pentru a fi accesibile prin Internet; lansarea 
sitului, trasând liniile de dezvoltare, deschizând principalele săli virtuale de lectură; publicarea unei 
cantităţi semnificative de text, secţiunea Literatură română clasică fiind cea mai dezvoltată; 
schiţarea modalităţii de colaborare cu editurile şi revistele culturale, atragerea în proiect a unor 
scriitori, editori, oameni de cultură; începerea popularizării Bibliotecii virtuale şi a importanţei 
acesteia în mass-media românească, Internet şi diaspora; trasarea planului de dezvoltare a sitului, 
concret şi etapizat. 

Introducerea de noi texte se face atât prin culegere computerizată proprie, cât şi prin 
preluarea şi transpunerea în limbaj html a unor fişiere provenite de la alte edituri, sub sigla acestora, 
cu menţionarea copyright-ului respectiv. 

Cu diversele edituri ar trebui încheiate unele convenţii de colaborare prin care: 
Biblioteca să obţină fişierele acelor lucrări româneşti considerate fundamentale, în vederea 

transpunerii lor adecvate în situl de Internet, cu menţionarea copyright-ului editurii, precum şi a 
tuturor celorlalte notificări necesare; 

Editura să beneficieze gratuit de inserarea în secţiunile Bibliotecii a noilor sale apariţii, 
precum şi a lucrărilor din catalogul său general (cu date tehnice, prezentări, extrase etc.), lucrări ce 
vor fi înglobate apoi într-o Bibliografie virtuală a cărţii româneşti de cultură. 

În paralel, se va ţine la zi secţiunea de noutăţi editoriale, prin prezentările ultimelor apariţii 
de carte culturală şi se dezvoltă catalogul lucrărilor scoase în ultimii ani de editurile româneşti. În 
baza acestora (dar şi prin conlucrare cu bibliotecile de tip tradiţional) va fi posibilă crearea unui 
index bibliografic general, accesibil prin Internet. 

Dificultăţi: este deja evident faptul că o serie întreagă de lucrări esenţiale, din domeniile 
istoriei şi filozofiei mai ales, nu cunosc o culegere computerizată ce ar putea fi prelucrată în condiţii 
satisfăcătoare. De aceea se impune ca o necesitate absolută culegerea lor; de asemenea, un număr 
însemnat de titluri care nu figurează în perspectiva de publicare a editurilor (titluri considerate prea 
costisitoare, nerentabile), dar care fac parte din fondul de aur al culturii româneşti, vor trebui culese 
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special pentru Biblioteca virtuală - lipsa acestora ar crea goluri vizibile, cu totul nejustificate, în substanţa 
unei Biblioteci naţionale. 

Este necesară obţinerea colaborării principalelor reviste şi edituri româneşti, precum şi 
interesul capitalului autohton, dispus să sprijine, în cadrul acţiunilor de sponsorizare culturală, 
dezvoltarea constantă a sitului. 

Fiind vorba de un sit de Internet, unde accesul utilizatorilor este gratuit, cheltuielile de 
creare, întreţinere şi dezvoltare nu pot fi acoperite decât prin bune oficii şi sponsorizări. 

Cheltuielile legate de funcţionarea Bibliotecii virtuale se reduc la cele reclamate de 
întreţinerea propriu-zisă a sitului: prelucrare de fişiere (transpunere html) şi culegere computerizată de 
text. Aceste capitole se cer suplimentate pentru ca Biblioteca să poate cunoaşte o dezvoltare semnificativă. 

Pentru susţinerea adecvată a sitului sunt necesare cheltuieli în domenii ca: asigurarea unei 
baze adecvate de stocare a datelor; modernizarea computerelor depăşite moral şi completarea dotării 
tehnice; documentare; alcătuirea unei echipe de colaboratori permanenţi; promovarea sitului la 
târguri de carte, precum şi la cele de tehnică de calcul; implementarea noile tehnologii de Internet şi 
înzestrarea situl cu unelte de analiză textuală şi de căutare. 

Sistemele de furnizare a documentelor. Apariţia acestora nu se situează în epoca 
contemporană, aceste sisteme datând din perioada celor mai timpurii forme de comunicare ce 
foloseau hârtia ca principal mijloc de transfer. Progresele din sfera electronicii au permis însă 
dezvoltarea unor metode mult mai eficiente pentru transferul documentelor. În prezent, există chiar 
mai multe tipuri de sisteme electronice de furnizare a documentelor. Aceste sisteme pot include 
unul sau mai multe elemente electronice în procesul de cerere a documentului şi în primirea 
documentului de către cel care l-a solicitat. Nu are importantă dacă solicitantul este o persoană 
fizică, o instituţie sau chiar un sistem şi nici care este elementul electronic. Poate fi un sistem de informare 
sau un alt tip de organizaţie, iar componenta sa electronică trebuie să includă un proces care utilizează fie o 
reţea LAN, fie o reţea WAN. Atunci când se doreşte achiziţionarea unui astfel de sistem electronic de 
furnizare a documentelor, trebuie avute în vedere o serie de elemente precum: viabilitatea economică, 
aspectele juridice (referitoare la copyright), aspectele manageriale (integrarea în organizaţie), aspectele 
tehnice (standardizarea, caracterul prietenos fată de utilizatori al sistemului). 

Modelul Bazelor de Cercetare cu Utilizatori Multipli. În contextul general al reformei 
sistemului universitar romanesc, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a dezvoltat un program special, 
de infuzie suplimentara şi concentrata de resurse financiare, care sa asigure o ridicare rapida a 
calităţii învăţământului superior şi a cercetării.  

În acest context, "Programul de Reforma a Învăţământului Superior şi Cercetării din 
Universităţi" - RO-4096, cofinanţat de Guvernul României şi Banca Mondială prin componentele 
sale dezvoltarea capacităţii manageriale în învăţământul superior, dezvoltarea învăţământului 
universitar la nivel de colegii şi educaţie continua, dezvoltarea învăţământului postuniversitar şi a 
cercetării ştiinţifice universitare oferă cadrul organizaţional şi financiar necesar îndeplinirii 
obiectivelor propuse.  

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior este responsabil 
pentru implementarea componentei "dezvoltarea învăţământului postuniversitar şi a cercetării 
ştiinţifice universitare", care cuprinde programul de studii aprofundate şi doctorat, programe majore 
de cercetare şi programe de baze de cercetare cu utilizatori multipli.  

Toate aceste programe au ca scop dezvoltarea resurselor umane înalt calificate pentru 
învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifica. Accentul este pus pe formarea tinerilor, prin 
implicarea acestora în cadrul unor programe majore de cercetare desfăşurate de colective cu 
experienţă precum şi în cercetări în cadrul stagiului doctoral, utilizând infrastructura de cercetare 
performanta (inclusiv echipamente moderne, organizate sub forma unor laboratoare complexe 
denumite Baze de Cercetare cu Utilizatori Multipli - BCUM).  

Granturile de BCUM au fost acordate în urma unui proces competiţional. Au fost 
organizate trei runde de competiţie şi s-au acordat 52 granturi de iniţiere care au condus la 
acordarea a 34 de granturi majore.  
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Programul de BCUM are ca obiectiv major organizarea unor complexe de facilităţi pentru 
cercetare, compuse din echipamente şi software performante, care necesita costuri mari de achiziţie şi care 
vor fi utilizate în regim intensiv, pe baza principiului accesului partajat al mai multor utilizatori.  

Managementul BCUM trebuie sa asigure, în mod transparent, cu prioritate pentru tinerii 
cercetători, accesul partajat la resurse în vederea utilizării acestora în mod intensiv, atât din punct de 
vedere al timpului alocat cercetării efective desfăşurată de diverşi utilizatori cât şi din punct de 
vedere al calităţii cercetărilor care fac apel la infrastructura creată. Accesul la resurse se referă şi la 
procedurile efective de lucru prin care utilizatorul poate solicita timp de utilizare a facilităţilor 
oferite de BCUM, iar după ce are acceptul, la modul de utilizare efectivă a dotărilor existente. 
Accesul şi utilizarea acestor resurse este stabilită prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi 
Regulamentul Intern de Funcţionare.  

Costurile de funcţionare/exploatare ale BCUM-ului sunt acoperite prin grant numai pentru 
anul întâi, atât pentru resursa umană cât şi din punct de vedere al consumabilelor. Experienţa din 
anul întâi este cea care trebuie să stea la baza stabilirii unor costuri reale, validate, ale utilizării 
BCUM-ului şi trebuie sa aibă în vedere principiul autofinanţării pentru funcţionare şi dezvoltare. 
Din acest motiv sunt stabilite costuri pentru orice utilizator, inclusiv pentru tineri cercetători pentru care 
costurile trebuie acoperite prin programele instituţionale, dar mai ales prin programele de cercetare în care 
aceştia sunt antrenaţi.  

Sursele de finanţare pentru BCUM sunt cele din finanţarea proiectelor internaţionale, prin 
programe doctorale şi postdoctorale, programe de cercetare cu finanţare internă sau externă (pentru 
care este credibil a se aloca pana la 20% din buget pentru echipamente şi acces la facilităţi 
performante de cercetare, în acest caz oferite de BCUM), din accesul terţilor pentru utilizarea 
infrastructurii, din consultantă şi training etc. Chiar dacă solicitările terţilor sunt de foarte multe ori 
importante din punct de vedere al bugetului de venituri şi cheltuieli, accesul trebuie să ţină cont de 
priorităţi şi să nu afecteze obiectivele esenţiale ale BCUM-ului.  

Este important a se sublinia că, fiind un grant de dezvoltare a infrastructurii, eforturile sunt 
concentrate pe aspectele manageriale legate de implementarea principiilor enunţate. Managementul 
operaţional este responsabil de îndeplinirea criteriilor de performanţă (verificarea în cadrul vizitelor 
de monitorizare şi pe procesul auditului), de gradul de încărcare/utilizare a facilităţilor şi de 
adoptarea deciziilor legate de funcţionarea BCUM.  

Trebuie subliniată implicarea profundă pe care o are instituţia de învăţământ superior în 
cadrul căreia se creează şi va funcţiona o bază de cercetare cu utilizatori multipli privind sprijinul pe 
care va trebui să-l acorde pe perioada grantului şi după încheierea acestuia, pentru îndeplinirea 
obiectivelor stabilite prin specificul programelor de baze de cercetare cu utilizatori multipli.  

Aducerea la formatul electronic a tuturor referinţelor bibliografice necesare a se constitui 
în baza de date, suportul hardware şi software de un nivel superior şi suficient pentru stocare şi 
conexiuni rapide la Internet constituie numai câteva din cerinţele stringente pentru crearea şi 
utilizarea bazelor de date bibliografice informatizate şi interconectate. 

 
 
 

ORDINEA PUBLICĂ - 
COMPONENTĂ A SECURITĂŢII NAŢIONALE 

 
 

Comisar şef Ionel-Dan HURMUZ 
 
Situaţia actuală din Europa, deşi evoluează spre o anumită stare de destindere şi o creştere 

a încrederii în relaţiile dintre state, totuşi focarele de conflict şi divergenţe ale unor ţări în raport cu 
altele demonstrează existenţa unei doze latente de instabilitate deosebit de periculoasă pentru pacea 
şi securitatea statelor din zonă. 
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Efortul de democratizare şi de calificare a economiei de piaţă în România se desfăşoară 
într-un mediu geopolitic şi geostrategic instabil, în condiţiile absenţei unor aliaţi cerţi sau a unor 
garanţii de securitate pe care să se poată conta la nevoie, precum şi a tendinţei tot mai vizibile de 
revenire accentuată la raporturile tradiţionale de competiţie între marile puteri. 

Având în vedere considerentele prezentate, se poate estima că România îşi va prelungi 
perioada de căutări şi încercări pentru obţinerea unor garanţii de securitate, iar pericolul subversiuni 
interne capătă prioritate asupra celei externe. 

Istoria consemnează adevărul axiomatic conform căruia o societate în ansamblul ei nu 
poate exista şi, cu atât mai mult, nu poate progresa, în afara existenţei unei stări de ordine generală 
bine structurată şi respectată. 

Indiferent de factorii care le generează, tulburările grave ale ordinii publice, prin 
disensiunile lor, prin numărul participanţilor şi efectele distructive pe care le pot provoca, presupun 
intervenţia fermă a forţelor de ordine, care sunt chemate să  restabilească ordinea publică, să asigure 
funcţionarea normală a instituţiilor statului, să apere drepturile şi libertăţile cetăţenilor. 

Manifestările violente, prin implicaţiile pe care le presupun, se dovedesc autentice forme de 
manifestare a unor încercări de atentare la securitatea naţională, la destabilizarea condiţiilor de 
exercitare a prerogativelor puterii de stat, la înlăturarea instituţiilor democratice. Acest lucru 
presupune elaborarea unei strategii concrete privind securitatea naţională care să stabilească rolul şi 
sarcinile fiecărei componente în acest proces complex de apărare a independenţei, unităţii şi 
integrităţii ţării. 

♦ Conceptul de ordine publică  
Cuvântul „ordine” vine din limba latină, de la „ORDO”, „IMIS” şi evocă calea de dispoziţie 

sau succesiunea regulată, cu caracter spaţial, temporal, logic, moral, iar în asociere cu alte expresii a 
dobândit şi o semnificaţie juridică (ordine constituţională, ordine de drept, ordine publică etc.). 

Deci prin ordine trebuie să înţelegem o stare de echilibru şi totodată legătura creată între 
mai multe persoane, stare şi legătură produse în interesul atingerii unui anumit scop. 

Din punct de vedere al dreptului administrativ, noţiunea de ordine publică trebuie să fie folosită 
pentru a desemna un minim de condiţii esenţiale pentru o viaţă socială convenabilă. 

Desfăşurarea convieţuirii sociale presupune deci o ordine socială a cărei menire este 
promovarea prosperităţii tuturor cetăţenilor. 

Noţiunea de ordine publică poate avea mai multe accepţiuni, cu sens restrâns, ce evocă 
ideea de poliţie generală, dar şi cu un sens mai  larg, evocând ideea de poliţie specializată. 

Conform Constituţiei României, în sens strict, prin ordine publică se înţelege starea de 
legalitate, de echilibru şi de pace socială, prin care se asigură liniştea publică, siguranţa persoanei, a 
colectivităţii şi a bunurilor, care se realizează prin măsuri de constrângere specifice poliţiei. 

Ordinea publică este strâns legată de ordinea de drept, reprezentând protecţia acesteia din 
urmă în organizarea şi desfăşurarea activităţii publice într-un stat şi constând în respectarea tuturor 
normelor de comportare generală, a regulilor de convieţuire socială, de apărare a cetăţenilor şi a 
drepturilor legitime ale acestora. 

În ceea ce priveşte restrângerea exerciţiului unor drepturi, art.53 din Constituţia României 
precizează: apărarea siguranţei naţionale, apărarea ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a 
drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea instrucţiei penale, prevenirea consecinţelor unor 
calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. 

Deci, nu este conceput exerciţiul unui drept fundamental sau a unei libertăţi fundamentale 
cu sfidarea ordinii publice. 

Potrivit art.93 din Constituţia României, Preşedintele României are dreptul de a institui, 
potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă, când se restrânge exerciţiul unor drepturi şi 
libertăţi, pentru a se înlătura prin orice mijloace specifice faptele perturbatoare şi a se restabili 
ordinea publică. 

Ordinea publică este, prin implicaţiile pe care le poate avea starea ei la un moment dat, un 
etalon al stării de siguranţă naţională, fiind circumcis acesteia, în cea mai mare parte a apărării 
naţionale şi total securităţii naţionale. 
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♦ Sistemul forţelor de ordine publică în România 
A. Semnificaţia conceptelor de menţinere şi restabilire a ordinii publice 
Menţinerea ordinii publice reprezintă ansamblul întreprins pentru prevenirea tulburărilor 

sau altor manifestări cu violenţă, în scopul evitării folosirii forţei. 
Restabilirea ordinii publice reprezintă ansamblul măsurilor întreprinse de către forţele 

destinate pentru repunerea acesteia în drepturile ei fireşti, atunci când a fost tulburată grav. 
Specificul menţinerii ordinii şi liniştii publice constă în caracterul preventiv al măsurilor pe 

care le presupune restabilirea acestei ordini, se detaşează prin caracterul preponderent represiv, 
bazat pe forţa de constrângere. 

Principalul scop al menţinerii ordinii publice îl constituie prevenirea turburărilor şi a altor 
manifestări violente, fapt pentru care apreciem că măsurile care se întreprind presupun calm, moderaţie, 
dialog, iar recurgerea la folosirea forţei este ultima soluţie. 

B. Locul, rolul şi misiunile forţelor de ordine publică 
Forţele de ordine publică reprezintă acele forţe îndrituite să exercite dreptul la poliţie şi 

sunt reprezentate de Poliţie şi Jandarmerie. Organul de stat abilitat să exercite, în conformitate cu legea, 
toate măsurile cu privire la respectarea ordinii publice în statul de drept este Ministerul de Interne. 

La realizarea acestor măsuri participă şi alte instituţii strict prevăzute de lege: Ministerul 
Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de 
Informaţii Externe. 

Forţele de ordine publică se compun din: forţele principale de ordine publică, forţele 
complementare de ordine publică şi forţele de excepţie pentru apărarea ordinii publice. 

a. Forţele principale de ordine publică sunt: poliţia, jandarmeria, pompierii militari si 
poliţia de frontieră. 

Aceste forţe acţionează pentru asigurarea: 
- ordinii şi liniştii publice; 
- apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a avutului public şi privat, combaterea 

criminalităţii; 
- paza obiectivelor de importanţă deosebită; 
- prevenirea şi stingerea incendiilor; 
- paza, supravegherea şi controlul frontierei de stat; 
- înlăturarea efectelor provocate de dezastre. 
b. Forţele complementare de ordine publică sunt compuse din: garda financiară, gardienii publici, 

detectivi particulari, formaţiunile de sprijin în domeniul ordinii publice, cele de pază a bunurilor. 
c. Forţele de excepţie pentru apărarea ordinii publice sunt constituite din: unităţi din cadrul 

Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii şi Serviciului de Protecţie şi Pază, 
destinate şi pregătite din timp, care vor acţiona numai cu aprobarea Preşedintelui României, în 
conformitate cu legile ţării şi numai în situaţia în care instituţiile democratice au fost depăşite. 

C. Principiile care se aplică în activitatea de apărare a ordinii publice sunt: supremaţia legii, 
umanismul forţelor de ordine, desfăşurarea în limitele teritoriului naţional, apolitismul forţelor de 
ordine, specializarea fiecărei categorii de forţe, prevenirea. 

D. Strategia de asigurare a ordinii publice studiază modalităţile de folosire a forţelor şi 
mijloacelor pentru realizarea scopurilor politice în domeniul ordinii publice. 

Scopul strategiei de bază a acţiunii forţelor de ordine publică îl constituie asigurarea 
climatului public necesar garantării stabilităţii, a valorilor fundamentale ale statului de drept. 

Modalităţile de folosire a forţelor şi mijloacelor pentru asigurarea ordinii publice sunt 
analizate pentru cele trei situaţii: în timp de pace, în situaţii de criză politico-strategică şi în caz de război. 

Strategia activităţii de asigurare a ordinii publice în timp de pace ridică probleme 
deosebite, dată fiind starea de pace, de normalitate. 

În situaţii de criză, efectivele Ministerului de Interne execută aceleaşi misiuni ca în timp de 
pace, însă, acestea sunt mult amplificate, unele având o pondere mai mare, cum ar fi: paza şi 
apărarea obiectivelor din competenţă, intervenţia pentru combaterea manifestărilor de violenţă şi 
restabilirea ordinii de drept, paza şi supravegherea frontierei etc. 
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În cazurile în care forţele de ordine sunt depăşite, atunci se solicită intervenţia unităţilor 
Ministerului Apărării Naţionale, care vor acţiona în baza planurilor de cooperare întocmite din timp 
şi aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. 

Procedeele şi metodele folosite de forţele de ordine în caz de tulburare gravă a ordinii publice 
sunt prevăzute în regulamente, ordine şi dispoziţii specifice fiecărui gen de armă din compunerea 
Ministerului de Interne formând tactica acestor genuri de forţe. 

E. Conducerea activităţii de asigurare a ordinii publice se realizează efectiv de Preşedintele 
României prin Consiliul Suprem de Apărare al Ţării pentru problemele în domeniu care constituie 
factori de risc pentru securitatea naţională; Guvern, prin Ministerul de Interne şi al Apărării Naţionale şi 
alte ministere care au în subordine categorii de forţe de ordine şi unităţi militare. 

În practica românească, pe timp de pace şi de criză, Ministerul de Interne este organismul 
specializat să conducă în mod naţional activitatea forţelor de ordine publică.  

La nivelul judeţelor, conducerea acţiunilor pentru menţinerea sau restabilirea ordinii 
publice revine şefului Inspectoratului Judeţean de Poliţie ca reprezentant al Ministerului de Interne 
în teritoriu. 

Atunci când pentru restabilirea ordinii publice intervin şi trupele de jandarmi, creşte rolul  
comandanţilor acestora în conducerea acţiunilor. 

În războiul de apărare a ţării conducerea forţelor şi mijloacelor care participă la restabilirea 
ordinii de drept din zone ale acţiunilor de luptă, revine Marelui Cartier General iar din fâşiile de 
acţiune strategice şi operative revin comandanţilor acestora. 

♦ Cooperarea forţelor de ordine publică cu celelalte forţe din Sistemul Naţional de 
Apărare pentru combaterea acţiunilor de destabilizare gravă a ordinii publice. 

Prin organizarea şi menţinerea cooperării se urmăreşte să se asigure înţelegerea concepţiei 
acţiunilor militare, cunoaşterea de către forţele participante a etapelor acesteia, a modului de 
îndeplinire a misiunilor, cât şi asigurarea unei legături neîntrerupte şi informarea reciprocă 
operativă, stabilirea unui sistem unic de legătură şi semnale. 

Necesitatea conducerii în timp şi pe misiuni a forţelor participante pentru combaterea 
acţiunilor de destabilizare gravă a ordinii publice conferă cooperării importante dimensiuni şi 
trăsături caracteristice. 

Consiliul  Suprem de Apărare a Ţării, şefii inspectoratelor de poliţie judeţene împreună cu 
comandanţii de garnizoană au întocmit Planuri de acţiune pentru asigurarea legalităţii şi apărarea 
ordinii de drept în cooperare cu forţele puse la dispoziţie de Ministerul Apărării Naţionale. 

Principalele probleme care se rezolvă la organizarea cooperării între forţele Ministerului de 
Interne şi unităţile Ministerului Apărării Naţionale sunt: cunoaşterea reciprocă a măsurilor ce le 
revin în timp de pace, în situaţii de criză şi în caz de război; cunoaşterea dispunerii teritoriale a 
efectivelor; precizarea modalităţilor de realizare a legăturilor şi informării reciproce oportune; 
forţele şi mijloacele care vor coopera; stabilirea conducerii. 

 
 
 

RISCURILE ASIMETRICE 
DE NATURĂ NUCLEARĂ, BIOLOGICĂ 
ŞI CHIMICĂ ÎN ACŢIUNILE MILITARE 

 
 

Gl.bg.dr. Dumitru SESERMAN 
Col.prof.univ.dr. Ion MITULEŢU  

 
Les risques assimetriques NBC include les armes de destruction en masse, le terrorisme 

NBC, les émisions toxiques industrielle et les armes nonletales avec impact NBC sur le personnel et 
sur l'environnment. 
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Riscurile asimetrice de natură NBC includ proliferarea şi dezvoltarea armelor NBC, a 

tehnologiilor de producţie şi sistemelor de transport la ţintă a acestora, terorismul NBC, emisiile de 
materiale toxice industriale (TIM) şi armele nucleare cu impact NBC asupra personalului, 
echipamentelor şi mediului ambiant. 

Considerăm aceste riscuri NBC ca fiind asimetrice, deoarece prin complexitatea efectelor 
fizice şi psihice pe termen mediu şi lung constituie un handicap major pentru adversar şi un avantaj 
cert pentru acţiunile proprii. 

Ori tocmai acesta este scopul asimetriei, şi anume acela de a crea un dezechilibru la 
adversar în pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor militare, prin afectarea cu certitudine a sistemului 
de conducere, a personalului angajat sau neangajat în luptă, precum şi a elementelor de logistică şi 
infrastructură. 

În acest context, opinăm că aceste riscuri de natură NBC se pot manifesta în toată gama 
acţiunilor militare la care participă forţele NATO, inclusiv cele româneşti şi avem în vedere 
apărarea colectivă (Art. 5), misiunile tip “out of area” (terorism, proliferarea armelor NBC etc.), 
operaţiile de răspuns la crize (Non – Art. 5), acestea constituindu-se într-o ameninţare directă la 
adresa populaţiilor din ţările Alianţei, teritoriile acestora şi forţelor. 

Din ansamblul acestor riscuri asimetrice, de regulă, în operaţiile militare întrunite care 
vizează lupta armată se manifestă cu prioritate cele determinate de posibilitatea utilizării armelor 
NBC de către un potenţial adversar ce deţine capabilităţi NBC, iar în operaţiile de răspuns la crize, 
respectiv operaţiile de stabilitate şi sprijin, se pot manifesta evenimentele de tipul emisiilor altele 
decât atacul (EADA) şi au la bază eliberarea intenţionată sau accidentală în atmosferă a materialelor 
toxice industriale. 

În conformitate cu prevederile documentelor NATO de responsabilitate, sintagma de 
“potenţial adversar” (PA) defineşte inamicul, părţile beligerante, opozanţii, terţele părţi, teroriştii 
sau actorii non-statali. 

Din această exprimare a conţinutului sintagmei de “potenţial adversar”, considerăm că 
trebuie să avem în vedere posibilele implicaţii ce ar rezulta din utilizarea armelor NBC cu mijloace 
neconvenţionale de către grupările teroriste care includ sectele şi cultele religioase, elemente rasiste şi 
antiguvernamentale, precum şi organizaţii fundamentaliste şi extremiste. 

În anumite operaţii de răspuns la crize (CRO) este posibil să nu existe un potenţial adversar 
pentru forţele NATO, în acest caz, evenimentele EADA putându-se manifesta în mod accidental. 

Conceptul de capabilitate NBC presupune faptul că un potenţial adversar poate deţine la un 
moment dat sau poate achiziţiona arme nucleare şi radiologice, arme şi agenţi clasici biologici şi 
chimici, sau noi arme şi agenţi proveniţi din spectrul biochimic. 

Cu privire la atitudinea unui potenţial adversar (PA) faţă de armele NBC în sensul deţinerii şi 
ameninţării cu întrebuinţarea acestora asupra forţelor NATO, se disting următoarele situaţii: 

– P.A. încearcă să achiziţioneze ADMNBC; 
– P.A. posedă ADMNBC; 
– P.A. ameninţă cu utilizarea ADMNBC împotriva forţelor NATO; 
– P.A. începe pregătirile pentru utilizarea ADMNBC împotriva NATO; 
– P.A. atacă NATO cu ADMNBC. 
Prezentarea acestor situaţii, în concepţia NATO, justifică faptul că bariera dintre 

achiziţionarea, ameninţarea şi utilizarea ADMNBC, de către un potenţial adversar asupra forţelor 
proprii, este foarte fragilă şi că în orice moment acestea pot fi atacate cu ADMNBC. 

Întrebuinţarea armelor NBC se poate realiza cu o largă varietate de mijloace. Acestea 
includ rachetele dirijate, avioanele şi avioanele fără pilot (UAV), artileria, generatoarele portabile 
de aerosoli şi mijloacele secrete (neconvenţionale). 

Intenţiile adversarului potenţial sunt de a utiliza armele NBC în acţiunile militare pentru a 
obţine avantaje operaţionale de natură politică, psihologică, militară etc., iar în acest sens, fără a fi supus 
aceloraşi constrângeri ca ale NATO, are următoarele opţiuni: 
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– să exercite presiuni politice, prin ameninţarea sau prin revendicarea de folosire a ADMNBC 
sau reclamarea primei întrebuinţări a armelor NBC de către NATO sau de către o a treia parte; 

– terorismul sau a treia parte care întrebuinţează ADMNBC sub acoperire sau făţiş pentru 
a creşte tensiunea şi a exercita presiune asupra NATO ca să reacţioneze; 

– întrebuinţarea ADMNBC în situaţia finală pentru a evita înfrângerea sau chiar ca o 
acţiune limită de răzbunare. 

Impactul armelor NBC are implicaţii la nivel strategic, operativ şi tactic asupra acţiunilor 
militare. 

Privind implicaţiile strategice, întrebuinţarea armei nucleare de către orice adversar va avea 
un impact imediat şi major la cel mai înalt nivel de decizie politică şi militară, iar utilizarea timpurie 
a agenţilor biologici poate afecta grav procesul de mobilizare, deplasarea şi desfăşurarea resurselor 
în zona de acţiune; efectele armelor chimice nu vor avea implicaţii strategice, deoarece este nevoie 
de o capacitate mare de întrebuinţare şi de o foarte mare cantitate de agenţi chimici pentru a 
contamina zone geografice extinse. 

Implicaţiile operative ale utilizării armelor NBC în acţiunile militare vizează în special 
contaminarea unor suprafeţe mari de teren care produc pierderi semnificative în personal, reducându-se 
astfel capabilitatea operaţională a forţelor. 

Implicaţiile tactice vizează diminuarea capabilităţii operaţionale a forţelor ca urmare a 
efectelor armelor NBC, dar şi reducerea posibilităţilor de acţiune prin utilizarea EPINBC, precum şi 
necesitatea evitării zonelor şi echipamentelor care pot fi contaminate. 

În acest context, ordinea eficacităţii armelor NBC în acţiunile militare, în funcţie de nivelul 
acestora este următoarea: 

– tactic: arma chimică, arma biologică, arma nucleară, deoarece agenţii chimici au efecte 
rapide, iar cei biologici nu; armele nucleare sunt, de regulă, foarte rar folosite în câmpul tactic; 

– operativ: nu sunt priorităţi în ordinea eficacităţii, posesia şi dorinţa de întrebuinţare 
generând tipul armei (agentului) ce poate fi utilizată de către potenţialul adversar; 

– strategic: arma nucleară, arma biologică, arma chimică, deoarece armele nucleare şi 
biologice au o mare eficacitate împotriva ţintelor strategice, inclusiv asupra populaţiei, iar agenţii 
chimici nu au acelaşi efect; 

– coercitiv: arma nucleară, arma biologică, arma chimică, deoarece cu cât potenţialul 
unei arme cauzează distrugerea în masă, cu atât mai mare este ameninţarea; 

– în secret / paternitate neatribuită: arma biologică, arma chimică, arma nucleară, această 
ordine permite potenţialului adversar să exploateze avantajele întrebuinţării cu probabilitate redusă 
de represalii. 

Aceste modalităţi de utilizare a armelor NBC vizează să degradeze voinţa şi coeziunea 
membrilor alianţei şi să destabilizeze statele vecine din zona de conflict, de asemenea, pot căuta să 
creeze instabilitate regională, dislocarea rapidă a majorităţii populaţiei pentru a obstrucţiona 
mobilizarea, concentrarea, desfăşurarea, manevra de forţe şi sprijinul logistic. 

Din analiza fizionomiei acţiunilor militare viitoare rezultă următoarele elemente specifice 
riscurilor asimetrice NBC: 

– etapa (faza) de escaladare a unui conflict poate include şi utilizarea armelor NBC de către 
un potenţial adversar; 

– ameninţarea cu întrebuinţarea armelor NBC şi chiar utilizarea lor de către un potenţial 
adversar poate compensa inferioritatea acestuia într-un război convenţional sau poate descuraja 
acţiunile ostile celei de-a treia părţi; 

– realizarea efectului de şoc cu impact psihologic ridicat asupra forţelor alianţei şi 
populaţiei în urma acţiunii terorismului (actorilor non-statali) NBC; 

– întrebuinţarea agenţilor biologici şi chimici în cazul unui conflict prelungit de către 
grupurile teroriste pot destabiliza acţiunile forţelor proprii prin activarea binomului “operaţii bazate 
pe efecte – operaţii bazate pe uzură”; 

– răzbunarea unor grupări (organizaţii) neguvernamentale, nestatale, de natură teroristă care 
nu au nici o responsabilitate prin întrebuinţarea disimulată şi fără discernământ a armelor NBC. 

 55



Pericolul toxic industrial este fenomenul rezultat din emisia accidentală sau deliberată a 
oricărei facilităţi care deţine, stochează, transportă sau utilizează în procesele de producţie materiale 
toxice industriale de natură radiologică, chimică şi biologică. 

Materialele radioactive toxice industriale sunt generate de facilităţile civile de stocare, 
reciclare, cercetare şi producţie a energiei nucleare, de locurile care conţin deşeuri radioactive, 
sursele medicale şi industriale, materialele şi sursele radioactive de tranzit, materialele şi armele 
nucleare sau de contrabandă (clandestine). 

Substanţele biologice toxice industriale pot genera pericole în urma unui incident, unui atac sau a 
unei distrugeri colaterale la o facilitate de producere sau stocare a materialelor infecţioase. 

Astfel de facilităţi ar putea fi spitalele şi alte instalaţii medicale sau capacităţi de cercetare, 
producţie, stocare sau reciclare din agricultură şi industria farmaceutică. 

Substanţele chimice toxice industriale pot genera în urma unor incidente produse la 
facilităţile economice şi industriale care determină emisia acestora în mediul ambiant. 

Multe SCTI, fiind corozive, inflamabile, explozive sau reacţionează violent în combinaţie 
cu apa şi aerul, creează pierderi în personal, echipamente şi distrugerea mediului. 

Aceste caracteristici ale materialelor toxice industriale conduc la concluzia că, deşi nu au 
implicaţii strategice într-un conflict, pot crea efecte cu consecinţe deosebite asupra forţelor la nivel 
operativ şi, mai ales, tactic. 

Armele neletale în impact NBC asupra personalului, echipamentelor şi mediului ambiant 
stârnesc multe pasiuni în mediul militar, fiind considerate mijloacele de luptă ale viitorului. 

Fără a intra în detalii, se poate spune că specialiştii militari afirmă tot mai des faptul că 
armele neletale cu impact NBC ar putea fi utilizate cu succes în cadrul războiului informaţional, 
îndeosebi asupra sistemelor C4 I2 SR pentru scoaterea din funcţiune a acestora şi paralizarea 
activităţilor de luare a deciziei în timp real, precum şi în acţiunile desfăşurate în zone urbane şi 
industriale pentru afectarea economiei, infrastructurii şi resurselor. 

Problematica armelor neletale cu impact NBC în acţiunile militare va fi dezvoltată într-un 
alt material, unde se vor prezenta efectele şi măsurile de contracarare a acestora. 

În încheiere, prezentăm următoarele concluzii: 
– structurile militare, inclusiv cele de învăţământ, trebuie să ia în considerare riscurile 

asimetrice NBC şi să revadă conceptele şi doctrinele pentru ca acestea să fie dezvoltate în sensul 
tendinţelor generale în domeniu; 

– punerea accentului pe înţelegerea de către comandanţi şi statele majore a riscurilor 
militare determinate de ADMNBC şi mijloacele lor de întrebuinţare; 

– statele majore trebuie să fie familiarizate cu caracteristicile tehnice ale ADMNBC, 
conceptele potenţialului adversar de utilizare a acestora şi cu implicaţiile operaţionale determinate 
de riscurile NBC; 

– prevederea cu regularitate a scenariilor NBC în cadrul aplicaţiilor şi exerciţiilor tactice 
la toate eşaloanele. 
 
 
 

APLICAREA PUTERII AERIENE 
ÎN MEDIUL URBAN 

 
 

Lt.cdor.instr. şef Ma ius ŞERBESZKI r  
 
Increased emphasis on urban warfare creates an urgent need for airmen to focus serious 

thought toward what airpower’s role should be in this difficult environment. Traditionally, military 
forces have viewed urban warfare as infantry action executed at the tactical level of battle. This 
emphasis on surface force employment stifles innovative thought as to how military forces can 
achieve operational and strategic effects by employing airpower as the key instrument of force in 
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urban warfare. Airpower plays a unique and decisive role in urban warfare by exploiting the very 
characteristics that limit surface forces on urban terrain—small operational units, close range 
weaponry, presence of civilians and their property, defensive bias, and absorption of manpower. 

 
Puterea aeriană este singurul instrument al unei forţe armate care poate transforma lupta 

urbană de la nivel tactic, orientată pe tacticile de uzură ale infanteriei ce favorizează pe cel ce se 
apără, într-o luptă la nivel operativ centrată pe ofensivă şi orchestrată astfel încât să ducă la 
realizarea obiectivelor strategice. Totodată, puterea aeriană este singurul instrument la dispoziţia 
forţelor armate moderne care poate eclipsa limitele subunităţilor - reduse ca număr de luptători - şi a 
armamentelor portabile, prezenţa civililor şi a proprietăţilor lor, favorizarea defensivei şi absorbţia 
resurselor umane şi materiale. Cu toate acestea, încă nu se acordă nici un rol serios puterii aeriene în afara 
aceluia de executant al sprijinului aerian apropiat.  

Dat fiind accentul pus pe operaţiile duse de forţe de nivel subunitate în mediul urban, este 
uşor să înţelegem de ce luptătorii – deopotrivă infanterişti şi aviatori – privesc sprijinul aerian 
apropiat ca misiune principală a puterii aeriene în lupta urbană. Armele de sprijin tradiţionale - cum 
ar fi mortierele şi artileria - sunt aproape imposibil de întrebuinţat deoarece mediul urban implică 
prea multe obstacole pentru a permite lovirea cu succes a ţintelor. Germanii au descoperit aceasta în 
cel de-al doilea război mondial şi, în cele din urmă, s-au bizuit puternic pe sprijinul aerian apropiat 
pentru a sprijini infanteriştii care luptau în oraşe. Hans Ulrich Rudel, unul dintre aşii Luftwaffe, 
scria: „acestea erau gândurile care ocupau minţile noastre în timp ce executam ieşire după ieşire 
împotriva Fortăreţei Roşii [Stalingrad]. Sectorul oraşului deţinut de sovietici era mărginit de malul 
vestic al Volgăi şi, în fiecare noapte, ruşii treceau tot ceea ce aveau nevoie soldaţii lor pe celălalt 
mal. Lupte dure se dădeau pentru fiecare grup de locuinţe, pentru o singură pivniţă sau pentru o 
bucată din zidul unei fabrici. Trebuia să lansăm bombele cu deosebită acurateţe deoarece proprii 
noştri soldaţi se aflau numai la câţiva metri depărtare de inamic. Zburam cu harta în mână, fiindu-
ne interzis să lansăm bombele înainte de a fi siguri că am identificat corect ţinta şi poziţia exactă a 
trupelor proprii”27. 

La fel de semnificativă ca şi experienţa lui Rudel în executarea sprijinului aerian apropiat 
pe timpul luptelor de la Stalingrad a fost şi noua tactică întrebuinţată de sovietici pentru a contracara 
piloţii avioanelor „Stuka”. Ei au implementat noi tactici de luptă terestră urbană care forţau ducerea 
luptei de întâlnire la distanţe extrem de scurte. Deşi aceste lupte i-au costat multe vieţi, tacticile 
respective împiedicau germanii să întrebuinţeze aviaţia de atac fără teama că avioanele „Stuka” vor 
angaja şi propriile trupe.28 Generalul Vasil I. Ciuikov, comandantul sovietic al Stalingradului, 
afirma: „am ajuns la concluzia că cea mai bună metodă de a lupta împotriva germanilor este lupta 
apropiată, aplicată ziua şi noaptea, în diferite forme. Trebuie să ne apropiem de inamic cât mai 
aproape posibil astfel încât forţa sa aeriană să nu ne poată bombarda unităţile înaintate … doar 
aici, în lupta pentru oraş, era posibil să-l atragem pe inamic în lupta apropiată şi să-l privăm de 
atu-ul său – forţa aeriană”.29

Avem puţine motive să ne îndoim că o forţă militară inferioară numeric şi din punct de 
vedere tehnologic nu va aplica aceeaşi tactică de a-şi atrage în mediul urban şi elimina adversarul 
dotat cu o putere aeriană superioară, în special dacă sprijinul aerian apropiat este singura misiune 
executată de aceasta. Maiorul Edward A. Kostelnik, pilot pe avionul A-10, a afirmat în cadrul unor 
teste desfăşurate în 1996: „este de presupus că forţele S.U.A. sau Aliate, implicate în operaţii în 
mediu urban, vor necesita sprijin aerian apropiat care să prevină sau să limiteze pierderile 
colaterale în domeniul structurilor urbane şi al noncombatanţilor. Un proces de stabilire a ţintelor 
corect şi precis, împreună cu platforme performante de lansare a muniţiilor ghidate pot furniza o 
metodă de executare a unui astfel de sprijin aerian apropiat”.30  

                                           
27 Hans Ulrich Rudel, „Stuka Pilot”, Vale & Oakley, Londra, 1952, p. 62 
28 Vasil I. Ciuikov, „The Battle for Stalingrad”, Holt, Rinehart & Winston, New York , 1964, p. 72 
29 Ibidem, p. 73 
30 Maj Edward A, Kostelnik, USAF, Urban Close Air Support Tactics Development and Evaluation Test Plan, Air 
Combat Command, Air Warfare Center, august, 1996, p. 1-1 
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Fără îndoială, sprijinul aerian apropiat este o misiune importantă care sporeşte semnificativ 
puterea de foc a echipelor de arme întrunite în orice mediu, inclusiv în cel urban. Totuşi, dacă 
forţele armate moderne se vor concentra numai pe sprijinul aerian apropiat executat la nivel tactic, 
ele vor fi puse în postura de a face aceleaşi greşeli critice pe care le-a făcut Luftwaffe pe timpul 
bătăliei pentru Stalingrad. „Eroarea tactică fundamentală a constat în dispersarea  efortului 
Luftwaffe împotriva unui număr mare de ţinte. Dacă, în loc de a arunca sute de bombe în marea de 
ruine care era Stalingradul, bombardierii ar fi fost angajaţi cu persistenţă în misiuni de interdicţie 
împotriva traficului pe Volga, suficiente vase ar fi fost distruse pentru a provoca slăbirea 
semnificativă a capacităţii defensivei sovietice”.31 Dacă Luftwaffe nu ar fi fost atât de concentrată 
pe folosirea puterii aeriene ca armă de nivel tactic a forţelor terestre poate ar fi realizat importanţa 
interzicerii traficului de reaprovizionare de pe Volga. Cu siguranţă, schimbarea accentului pe 
interdicţie ar fi creat o perspectivă la nivel operativ orientată pe scop şi adâncime care ar fi putut 
asigura germanilor o şansă de a slăbi apărarea sovieticilor. Luftwaffe nu a realizat această perspectivă şi 
din cauză că lupta urbană a fost privită ca o problemă exclusivă a forţelor terestre, indiferent cât de mari au 
fost pierderile acestora. 

În condiţiile creşterii importanţei puterii aeriene, care ar trebui să fie rolul acesteia în lupta 
urbană ? Ar trebui ea redusă la rangul de armă tactică a forţelor de suprafaţă, împărţită în bucăţele şi 
irosită în aplicaţii de nivel tactic ca cele descrise mai sus ? Ar trebui ea să fie marele compensator 
atunci când liderii devin frustraţi din cauza pierderilor excesive ? Să analizăm pe scurt abordarea 
bătăliei de la Brest-Litovsk de către germani: „era evidentă nevoia unei metode mult mai 
sistematice şi mai puţin sângeroase pentru a-i scoate pe supravieţuitorii ruşi la vedere. De-a lungul 
întregii zile, concentrarea focului şi transmisiile propagandistice prin intermediul difuzoarelor 
încercau să-i determine pe sovieticii încercuiţi să se predea… Pe 29 iunie, iadul s-a pogorât asupra 
lor atunci când Mareşalul Kesserling a ordonat unei întregi aripi de peste 90 de avioane Stuka să 
pulverizeze Frontul de Est. Au fost întrebuinţate atât bombe de 1000 de pfunzi, cât şi cele de 4000 
de pfunzi. Bombardamentul masiv s-a dovedit, în cele din urmă, a fi prea mult pentru ruşi şi, după-
amiaza târziu, peste 600 de militari şi mulţi civili s-au predat”.32 Aproape la fel au acţionat 
infanteriştii marini americani pe timpul luptelor pentru oraşul Hue din Vietnam: „…dar pierderile 
masive suferite de infanteriştii marini şi tenacitatea Vietcongului a determinat ridicarea majorităţii 
restricţiilor privind întrebuinţarea puterii de foc. Sprijinul cu foc al forţelor navale, artileriei, loviturile 
aeriene şi napalmul au contribuit la devastarea luptătorilor Vietcong-ului blocaţi în oraş”.33  

În mod logic, rolul puterii aeriene este definit de-a lungul unei întregi operaţii, de la 
aplicarea ei „pe bucăţi” la aplicarea în totalitate ce poate duce la anihilarea totală a zonei urbane. 
Pentru a realiza întregul potenţial al puterii aeriene, este important să gândim dincolo de sprijinul 
aerian apropiat, dar, totodată, trebuie să gândim şi dincolo de anihilarea totală. Puterea aeriană 
trebuie considerată ca un complement al resurselor - atât umane, cât şi materiale - care poate asigura 
un sistem integrat C4ISR34, operaţii psihologice (PSYOPS) şi proiecţia forţei pentru a influenţa 
mediul urban aproape simultan la toate nivelele războiului: tactic, operativ şi strategic. 

În lupta urbană, liderii militari au obiective stabilite prin decizii motivate politic; acestea 
sunt, cu siguranţă, restrictive în ceea ce priveşte natura luptei şi forţele implicate, ceea ce un ofiţer 
superior care a acţionat în Operaţiunea „Urgent Fury” (1983, Grenada) descria cu aceste cuvinte: 
„Duceţi lupta, dar nu răniţi pe nimeni şi nu distrugeţi nimic !?”. Natura densă a mediului urban 
(structuri şi populaţie) necesită implementarea precisă a unei strategii care să facă uz de forţe letale 
şi non-letale de mare precizie. Pentru a realiza aceasta, comanda şi controlul sunt deosebit de 
importante. Pentru a putea exercita comanda şi controlul, comunicaţiile devin, la rândul lor, critice 

                                           
31 V.E. Tarrant, „Stalingrad – Anatomy of Agony”, Pen and Sword Books, Londra, 1992, p. 77 
32 Lt Comdr James W. Chattin, USN, „Battles for Cities on the Eastern Front During World War II”, Studiu proiect, 
Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, 1981, p. 15-18 
33 Lt Comdr James W. O’Connell, USN, „Is the United States Prepared to Conduct Military Operations on Urbanized 
Terrain ?”, Naval War College, Newport, R.I., 1992, p. 14 
34 C4ISR = <engl.> (abv.) Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and 
Recconaissance – comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii, supraveghere şi cercetare 
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ca importanţă. Eforturile operaţionale ale forţelor implicate trebuie să concentreze puterea de luptă 
pentru a realiza aplicarea sinergică a resurselor în scopul obţinerii unor efecte persistente care să 
echilibreze riscul ducerii acţiunilor în mediul urban cu nevoia operaţională de atingere a 
obiectivelor politice şi strategice ale războiului. Din ceea ce am afirmat mai sus, rezultă patru 
factori-cheie: concentrarea, persistenţa, sinergia şi echilibrul. Puterea aeriană este instrumentul 
forţei militare care poate produce - în mod eficient - efectele dorite prin aplicarea tuturor acestor 
factori. Ea poate realiza aceasta prin modelarea spaţiului de luptă şi dirijarea forţei letale şi non-
letale corespunzătoare în zone precise ale mediului urban. 

Pentru a preveni fragmentarea luptei urbane în conflicte la nivel tactic între subunităţi care 
nu au un punct de referinţă comun în contextul mai larg al operaţiei şi, în consecinţă, pierderea 
comenzii şi controlului asociată acestui fenomen, este necesar un sistem C4I robust pentru a stăpâni 
variabilele care rezultă din complexitatea mediului urban. Un aviator care are acces la mijloacele de 
cercetare, supraveghere şi informaţii ce facilitează transferul în timp real al informaţiilor spre 
platformele aeriene va administra cel mai bine acest sistem C4I. Tehnologia C4ISR actuală şi cea de 
perspectivă promit realizarea unei capabilităţi de selectare a ţintelor, muniţiilor, platformelor şi 
acurateţei dorite în timp real şi într-o manieră iterativă ce conectează şi controlează arhitectura 
sistemului senzor – ţintă şi facilitează întrebuinţarea efectivă şi cu eficienţă a mijloacelor întrunite 
aerospaţiale.35 Implicaţiile pentru lupta urbană sunt evidente. Mai degrabă decât a vedea mediul 
urban ca o aglomerare fragmentată de zone construite, aviatorii, dintr-o perspectivă tridimensională, 
pot vedea acest mediu ca un spaţiu de luptă integrat care poate fi exploatat pentru obţinerea 
efectelor la nivel operativ şi strategic. În consecinţă, mai degrabă decât a angaja forţele de suprafaţă 
în lupte fragmentate, puterea aeriană poate exploata cea de-a treia dimensiune şi poate opera în 
întregul mediu urban, modelând spaţiul de luptă după propriile nevoi şi fragmentând forţele inamice 
astfel încât acestea să poată fi ochite precis şi nimicite „en detaille”. 

Loviturile precise executate de platformele aeriene pot rezolva multe din problemele 
asociate armamentului cu rază scurtă, prezenţei civililor şi a proprietăţilor acestora, precum şi 
absorbţiei resurselor. Loviturile de precizie permit puterii aeriene să modeleze spaţiul de luptă de la 
o distanţă care să influenţeze semnificativ zona de operaţii a inamicului, din afara acestei zone şi 
dincolo de raza de acţiune a mijloacelor de foc inamice, minimalizând astfel riscul plasării forţelor 
proprii în poziţii periculoase. Pe timpul operaţiei „Furtună în deşert”, scenele în care se vedeau 
bombele ghidate cu precizie penetrând o gură de ventilaţie a unei clădiri de birouri irakiană erau 
deosebit de impresionante. Practic, loviturile care au produs majoritatea distrugerilor la sistemele de 
comandă, control şi comunicaţii irakiene au fost executate de avioanele F-117. Date fiind 
dimensiunile reduse, duritatea şi localizarea în mediul urban a majorităţii ţintelor implicate, 
întrebuinţarea acestor tipuri de avioane şi a muniţiilor ghidate cu precizie s-a justificat având în 
vedere siguranţa distrugerilor şi limitarea pagubelor colaterale.36

Loviturile de precizie produc efecte masate fără a fi necesară masarea forţelor. Abilitatea 
de a executa mai multe lovituri în cadrul unei singure treceri sau misiuni asigură nu numai un grad 
ridicat de eficienţă, dar permite şi alocarea altor mijloace aeriene pentru a lovi alte ţinte sau a 
intensifica puterea de foc pe măsura necesităţilor. Posibilităţile operaţionale ale acestei capabilităţi 
în mediul urban sunt virtual infinite. Puterea aeriană poate izola efectiv terenul urban prin 
interzicerea principalelor linii de comunicaţii, distrugerea reţelelor de aprovizionare şi lovirea 
precisă a punctelor de rezistenţă ale inamicului. De asemenea, un aspect deosebit de important este 
capabilitatea puterii aeriene de a executa simultan aceste acţiuni în întregul spaţiu de luptă urban. În 
plus, capabilitatea de a executa lovituri precise creşte probabilitatea şi predictibilitatea succesului şi 
scade posibilitatea producerii pagubelor colaterale. Astfel, puterea aeriană poate reduce disparitatea 
dintre regulile de angajare care impun limitarea distrugerilor şi a numărului victimelor din rândul 
populaţiei civile şi necesitatea militară de aplicare a violenţei şi distrugerilor pentru obţinerea 
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efectelor maxime. Pe timp de război, presiunea pentru obţinerea unei victorii finale rapide apare din 
cauza a diferite motive, cum ar fi: posibilitatea schimbării condiţiilor meteorologice, necesitatea 
consolidării victoriilor parţiale înainte de interferenţa altor factori externi (de exemplu, o terţă parte 
la conflict), minimalizarea pierderilor colaterale şi menţinerea sprijinului opiniei publice. 
Conflictele urbane tind să sporească aceste motive rezultând o presiune extremă pentru obţinerea 
unor rezultate rapide care sunt greu de atins atunci când forţele de suprafaţă reprezintă principala 
categorie de forţe implicată în lupta urbană. Multe dintre statele implicate în conflictele ultimilor 
ani au încercat să întrebuinţeze forţele minim necesare utilizând reguli de angajare restrictive până 
în momentul în care costul în vieţi sau timp a devenit prea mare. Regulile de angajare stabilite 
ulterior au fost mai permisive dând posibilitatea creşterii ritmului luptei sau depăşirii „punctului 
mort” şi minimalizării viitoarelor pierderi în rândul forţelor proprii. 

Dacă se doreşte minimalizarea pierderilor colaterale, putem afirma că puterea aeriană este 
instrumentul necesar militarilor pentru realizarea acestui deziderat. Mijloacele aeriene de lovire 
moderne reprezintă instrumentul ideal pentru aplicarea forţei letale şi neletale într-o locaţie precisă 
chiar şi în condiţiile unor reguli de angajare ce impun constrângeri semnificative acolo unde există 
şansa producerii pierderilor colaterale. Respectarea acestor constrângeri nu diminuează efectele 
puterii aeriene deoarece aceasta produce şoc fizic şi psihologic prin dominarea celei de-a patra 
dimensiuni – timpul.37 Nivelul distrugerilor provocate unui inamic în mediul urban poate să nu fie 
la fel de important ca precizia şi ritmul cu care este aplicată forţa. Sincronizarea în timp şi ritmul 
aplicării forţei pot deveni un mijloc de a impune un anumit grad de control asupra 
comportamentului trupelor inamice. Acest control poate evolua într-o formă de război psihologic 
care modelează progresiv acţiunile inamicului interzicându-i acestuia executarea operaţiilor de 
răspuns şi paralizându-i capacitatea de a organiza acţiuni eficiente, reducând astfel nivelul violenţei 
impuse de lupta în mediul urban. Toate acestea pot fi obţinute cu un grad minim de distrugeri şi 
pierderi în rândul civililor – într-un cuvânt, pierderi colaterale minime. 

În contrast faţă de cele afirmate mai sus, exemplele unor lupte duse în mediul urban 
(oraşele Hue, Mogadiscio sau Stalingrad) au demonstrat faptul că, o dată ce forţele de suprafaţă au 
fost angajate, caracteristicile restrictive ale mediului urban au dus practic la escaladarea violenţei şi 
distrugerilor până în momentul dezangajării forţelor. Iată ce afirma comandantul unui batalion de 
Infanterie Marină într-un interviu după terminarea războiului din Vietnam: „Trebuia să distrugem 
oraşul pentru a-l salva ? Ei bine, nu cred că nord-vietnamezii şi Vietcong-ul s-ar fi predat chiar 
dacă am fi înconjurat oraşul Hue şi i-am fi înfometat…Însă noi nu am mers acolo doar pentru a 
demonstra cât de grozave sunt armele noastre, cât de multă putere distructivă aveam la dispoziţie. 
Am făcut tot ceea ce ne stătea în putere pentru a evita distrugerile inutile. Totuşi, atunci când a 
trebuit să distrugem o casă, am făcut-o…”.38 De fapt, pierderile masive suferite de infanteriştii 
marini americani şi tenacitatea Vietcong-ului în luptele tactice au necesitat aplicarea maximă a 
forţei, atât cu mijloace de foc directe, cât şi indirecte. În cele din urmă, aplicarea maximă a forţei a 
contribuit decisiv la devastarea forţelor Vietcong-ului surprinse în oraş. 

Puterea aeriană este, prin excelenţă, o armă ofensivă. Combinarea unui sistem C4ISR 
robust cu capabilitatea de a executa lovituri extrem de precise oferă puterii aeriene superioritatea 
informaţională şi capacitatea ofensivă necesare păstrării iniţiativei în lupta urbană. Această integrare 
a capabilităţii ofensive permite menţinerea unui ritm înalt al operaţiilor care, atunci când este 
combinat cu forţe de suprafaţă ce se adaptează şi răspund rapid la situaţiile favorabile din spaţiul de 
luptă, va permite anticiparea deciziilor inamicului şi a ciclului acţional al acestuia. Aceste 
capabilităţi care apar în timp real, sunt adaptabile şi se sprijină reciproc pot crea oportunităţi 
deosebite, uneori neaşteptate, deoarece inamicul va fi prins întotdeauna pe picior greşit. În această 
concepţie, spre deosebire de concepţiile tradiţionale care priveau puterea aeriană ca forţă de sprijin, 
puterea aeriană (incluzând aici şi componenta sa spaţială) poate fi privită ca principalul instrument 
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ofensiv, sprijinit, al forţei implicate în lupta urbană. Mai mult decât atât, această concepţie maximizează 
abilitatea puterii aeriene de a fi devastatoare, letală, împotriva forţelor de suprafaţă masate prin combinarea 
mijloacelor aero-spaţiale cu elemente ale forţelor manevriere de suprafaţă care vor obliga inamicul să se 
concentreze pe spaţii mici sau îl va distruge „pe bucăţele” prin această forţă integrată. 

Totuşi, este important să subliniem aici faptul că forţele de suprafaţă vor juca şi în 
continuare un rol extrem de important în orchestrarea sinergiei operaţionale în lupta urbană. 
Oricum, ele vor trebui să accepte o schimbare de paradigmă, respectiv aceea de a trece de la statutul 
de instrument sprijinit al forţei la cel de instrument care sprijină. Abilitatea puterii aeriene de a 
modela şi controla spaţiul de luptă în interiorul şi în jurul oraşelor îi pune pe aviatori în postura 
nouă de a orchestra toate faţetele operaţiilor în mediul urban. Operaţiile aero-spaţiale continui, în 
locul apariţiilor episodice în spaţiul de luptă, vor permite puterii aeriene să creeze un sistem de 
supraveghere aeriană care să domine toate acţiunile tactice desfăşurate la sol. Folosind un sistem 
C4ISR robust, aviatorii vor fi capabili să insereze precis puterea de foc de nivel tactic a forţelor de 
suprafaţă, sprijinită de puterea aeriană de nivel tactic (sprijinul aerian apropiat), acolo unde ea poate 
obţine cel mai mare succes tactic pentru a sprijini realizarea obiectivelor de nivel operativ şi chiar 
strategic. Această situaţie nu înseamnă, totuşi, că aviatorii vor deţine comanda-controlul asupra 
forţelor terestre. Ea asigură însă faptul că forţele de suprafaţă vor fi integrate în planul operaţional şi 
nu vor cădea pradă dezbinării în grupe mici angajate în lupte la nivel tactic, fiind astfel dislocate din 
strategia operaţională generală. De asemenea, ea aduce un echilibru între necesitatea tactică a 
acţiunii cu cerinţe operative şi riscurile asociate introducerii combatanţilor de suprafaţă în luptele 
desfăşurate în mediul urban. Acest fapt conduce la diminuarea implicaţiilor caracteristicii absorbţiei 
resurselor care a făcut din mediul urban, istoric vorbind, cel mai letal mediu de luptă. 

Crearea unui sistem C4ISR robust necesită integrarea mijloacelor spaţiale, aeriene şi cu 
baza la sol (aparţinând forţelor aeriene) într-o arhitectură de sprijin reciproc. Un astfel de sistem va 
permite crearea unei imagini exacte asupra terenului urban, dispozitivului inamicului şi al forţelor 
proprii, imagine ce va da posibilitatea comandanţilor nu numai de a modela spaţiul de luptă, dar şi 
de a-l controla, astfel încât să asigure realizarea obiectivelor operative şi strategice. În această idee, 
avioanele fără pilot oferă mari posibilităţi pentru executarea cercetării şi strângerii de informaţii 
care vor completa eforturile realizate de avioanele cu pilot şi sistemele radar. Atacurile de precizie 
executate cu rachete de croazieră vor completa atacurile de precizie executate de avioane şi 
elicoptere. Muniţiile vor trebui astfel selectate încât să răspundă unei serii întregi de cerinţe, de la 
distrugerea totală la neutralizarea controlată a ţintelor, folosind atât efecte letale, cât şi neletale. 
Operaţiile psihologice (PSYOPS) executate cu ajutorul mijloacelor aeriene vor trebui să completeze 
acţiunile forţelor de operaţii speciale pentru a afecta ciclul decizional al inamicului. Puterea aeriană 
aduce la un loc toate aceste mijloace în cadrul luptei urbane şi, atunci când ele sunt planificate 
corespunzător, aceasta transformă efectiv natura luptei urbane, de la acţiuni defensive cu accent pe nivelul 
tactic la acţiuni ofensive care influenţează războiul urban atât la nivel operativ, cât şi strategic. 

Se poate afirma că, în trecut, luptele urbane au fost desfăşurate pentru că „trebuiau să fie 
desfăşurate”; beligeranţii - atât atacatori, cât şi apărători - trebuiau să lupte în teren urban pentru a-
şi atinge scopurile strategice. Motivul, aşa cum l-a văzut orice lider militar, de la Hannibal la 
Eisenhower, a fost acela că cheia succesului într-un război o constituia cucerirea teritoriului inamic 
şi menţinerea controlului asupra acestuia. Cel de-al doilea război mondial a schimbat întrucâtva 
această mentalitate atunci când forţele aeriene au început să joace un rol important în reducerea 
importanţei strategice a diferitelor tipuri de teritorii, incluzând oraşele. Puterea aeriană a devenit o 
nouă dimensiune a războiului manevrier care a făcut ca, din punct de vedere strategic, cucerirea 
unor zone urbane să fie mai puţin importantă decât stăpânirea spaţiului aerian; chiar şi valoarea ca 
obstacole a zonelor urbane a scăzut în importanţă. Puterea aeriană, precum şi manevrabilitatea şi 
viteza crescânde ale forţelor blindate, au făcut posibilă distrugerea oraşelor (spre exemplu, 
Rotterdam, Coventry şi Dresda) sau, cel puţin, lăsarea lor paralizate şi într-o stare de nelocuit.39 
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Astăzi, raza de acţiune şi viteza crescânde ale puterii aeriene, precum şi abilitatea acesteia de a 
comasa efecte devastatoare prin intermediul unor resurse relativ puţine ca număr, a amplificat 
exponenţial acest fapt. Aceleaşi mijloace C4ISR şi cele de lovire precisă - care au făcut din puterea 
aeriană prima forţă de întrebuinţat în mediul urban - pot asigura supravegherea şi alarmarea 
strategică şi operativă în vederea evitării angajării forţelor într-un potenţial conflict urban costisitor. 
Astfel, puterea aeriană devine şi mai valoroasă, nu din cauza a ceea ce poate face, ci din cauza a 
ceea ce poate preveni. 

 
ÎN LOC DE CONCLUZII 
„Victoria le zâmbeşte acelora care anticipează schimbările în caracterul războiului şi nu 

acelora care aşteaptă să se adapteze după apariţia acestor schimbări” – Giulio Douhet 
Vremurile în care planificatorii şi luptătorii considerau lupta urbană ca acţiuni ale 

infanteriei, sprijinite prin aplicarea tactică a puterii aeriene, au apus demult. Stalingradul dezminte 
premiza tradiţională, oraşul Hue stă martor pericolelor unei astfel de gândiri depăşite şi, mult mai 
recent, Mogadiscio şi Groznîi păstrează încă amintiri vii ale faptului că mediul urban se poate 
transforma rapid într-un abis ce consumă în mod nepărtinitor vieţile luptătorilor şi ale 
necombatanţilor.  

Toate categoriile de forţe din armatele moderne recunosc complexitatea şi pericolele luptei 
urbane. Totuşi, până în prezent, nici una dintre acestea – incluzând Forţele Aeriene – nu au luat în 
considerare la modul serios abilitatea puterii aeriene de a transforma mediul urban într-un spaţiu de 
luptă total integrat, orientat pe ofensivă. Forţele terestre moderne se concentrează pe soldatul 
infanterist ca instrument primar al proiecţiei forţei însă, în opinia noastră, aceasta nu va conduce la 
rezultatele dorite. Ceea ce este necesar este un nou mod de a privi puterea aeriană ca o forţă 
tridimensională care poate duce operaţii de luptă în mediul urban tridimensional. Totodată, este 
nevoie de o nouă gândire a managementului spaţiului de luptă şi a ceea ce este necesar pentru 
obţinerea efectelor la nivel operativ şi strategic în lupta urbană în orice teatru de operaţii. Acest nou 
mod de gândire trebuie să transforme puterea aeriană într-un instrument-cheie al forţelor armate 
pentru ducerea luptei urbane la nivel operativ. 

 
 
 

CONSIDERAŢII PRIVIND LUPTA 
ÎN MEDIUL URBAN 

 
 

Lt.cdor.instr. şef Ma ius ŞERBESZKI r  
 

„Cea mai rea politică este aceea de a ataca oraşele. 
Atacă oraşele numai atunci când nu există altă alternativă” 

Sun Ţî 
 
Urban warfare is undesirable warfare. Warriors who have waged war in urban areas and 

planners who prepare for it agree that it is an environment to avoid. It is violent, resource intensive 
combat that consumes the lives of combatants and noncombatants with equal fervor. Historically 
producing levels of destruction unmatched in open field, maneuver warfare, urban combat yields 
shocking consequences and far too often, unmatched horror. Nevertheless, military forces, either by 
design or by inadvertent stumbling, continue to enter urban landscapes and seek military decisions 
that, hopefully, will support political objectives. 

 
În mod tradiţional, militarii au considerat lupta urbană ca acţiuni ale infanteriei executate la 

nivelul tactic al luptei. Accentul pus aproape în exclusivitate pe angajarea forţelor terestre a înăbuşit 
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gândirea inovativă asupra modului în care forţele armate pot îndeplini obiectivele operative şi 
strategice prin întrebuinţarea puterii aeriene ca instrument – cheie al forţei în lupta urbană.  

Puterea aeriană joacă un rol unic şi decisiv în lupta în mediul urban prin exploatarea acelor 
caracteristici care limitează acţiunea forţelor terestre în acest mediu – unităţi de mărime redusă, 
armament cu rază mică de acţiune, prezenţa civililor şi a proprietăţilor acestora, favorizarea 
defensivei.  

Lupta în mediul urban nu este de dorit. Luptătorii care au fost implicaţi în astfel de lupte şi 
cei care trebuie să planifice astfel de acţiuni sunt de acord asupra faptului că oraşele reprezintă un 
mediu ce trebuie evitat. Lupta în mediul urban este violentă, consumatoare de resurse şi vieţi 
omeneşti, în egală măsură ale combatanţilor sau civililor. 

Urbanizarea globală crescândă a devenit o tendinţă predominantă după cel de-al doilea 
război mondial. Spre exemplu, în anul 1920, Marea Britanie era singurul stat din lume cu mai mult 
de 50% din populaţie localizată în oraşe cu mai mult de 20.000 de locuitori. În anii ’60, unul din 
patru oameni trăia în zone urbane. Zece ani mai târziu, 12% din totalul populaţiei mondiale trăia în 
oraşe cu peste 500.000 de locuitori40. Tendinţa continuă estimându-se că populaţia globală va atinge 
şapte miliarde de locuitori până în anul 2010 – o creştere cu 25% faţă de anul 1996 – cea mai mare 
creştere înregistrându-se în cazul ţărilor în curs de dezvoltare. De asemenea, regiunile litorale vor 
cunoaşte cea mai mare creştere a populaţiei – până în anul 2010, locuitorii care vor trăi în zone 
situate la maxim 500 de kilometri de litoral vor reprezenta două treimi din populaţia mondială. 
Cetăţenii statelor în curs de dezvoltare, căutând să-şi îmbunătăţească calitatea vieţii, vor migra în 
număr crescând spre zonele urbane. Urbanizarea şi creşterea populaţiei vor supune la un efort 
considerabil societăţile fragile şi vor slăbi considerabil infrastructura unor state aflate în curs de 
dezvoltare. În zonele urbane supraaglomerate, impactul negativ al dezastrelor naturale sau artificiale 
(provocate de om) poate creşte exponenţial. Oricare din aceste condiţii - sau toate la un loc - pot 
duce la radicalizarea politică a populaţiei, iar această radicalizare - în conjuncţie cu extinderea 
mediului urban, în special în ţările aflate în curs de dezvoltare – va determina creşterea probabilităţii 
apariţiei conflictelor desfăşurate în mediul urban. 

Caracteristica cea mai importantă a luptei în mediul urban rezidă tocmai din caracteristicile 
acestui mediu: densitatea tridimensională extremă şi eterogenitatea. Structurile subterane şi 
supraetajate oferă posibilitatea forţelor terestre de a lupta sub, pe sau deasupra suprafeţei terestre. 
Această situaţie, combinată cu străzile înguste şi numărul mare de necombatanţi care nu ştiu cum să 
se ferească din faţa pericolelor inerente acţiunilor militare, îi obligă pe militari să facă faţă unui 
mediu care, prin însăşi natura sa, reduce considerabil avantajele oferite de viteza, manevra, puterea 
de foc şi comanda şi controlul specifice forţelor armate moderne. 

Atunci când forţele terestre intră în mediul urban, străzile şi clădirile oraşelor fragmentează 
dispozitivul acestora conducând la lupte desfăşurate între subunităţi de nivel pluton sau grupă. În 
general, nu există spaţiu suficient pentru desfăşurarea şi manevra marilor unităţi. Complexele de 
clădiri devin (sau pot fi transformate în) poziţii defensive, iar bătălia se dezintegrează rapid într-o 
serie de lupte – mai mult sau mai puţin izolate şi separate - în jurul unor „mini-fortăreţe”41. O 
consecinţă directă a acestei fragmentări este pierderea controlului comandanţilor asupra forţelor din 
subordine şi transferul responsabilităţii spre liderii grupurilor mici de luptători. Situaţiile de control 
minim pun accent pe motivaţia individuală, calitatea şi iniţiativa acestor lideri şi încrederea 
subordonaţilor în capacitatea lor de a conduce lupta. Aceste condiţii creează relaţii potenţial 
asimetrice între forţe care pot produce rezultate neaşteptate. Spre exemplu, fragmentarea controlului 
poate avantaja guerilele motivate mai bine decât în cazul profesioniştilor bine organizaţi şi dotaţi 
din punct de vedere tehnic; fragmentarea poate favoriza deprinderile individuale şi încrederea în 
sine a unor trupe speciale (paraşutişti, comando, cercetaşi) mai degrabă decât în cazul unităţilor 
antrenate pentru războiul convenţional42. Spre exemplu, asediul Stalingradului a pus faţă în faţă 

                                           
40 Russell W. Glenn, „Combat in Hell – A consideration of Constrained Urban Warfare”, RAND, Santa Monica, 
California, 1996, p. 2 
41 G.J. Ashworth, „War and the City”,  Routledge, Chapman and Hall, New York, 1991, p. 117 
42 Ibidem, p. 118 
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Wehrmacht-ul – care a acordat o atenţie particulară calităţii conducerii subunităţilor – şi Armata 
Roşie – care a accentuat importanţa motivaţiei individuale. Stalingradul scoate în evidenţă 
importanţa faptului că, atunci când forţele militare sunt angajate în conflicte urbane, forţa care este 
net superioară în teren deschis trebuie să reanalizeze riscul la care se expune în încercarea de a 
dezvolta succesul pe străzile şi aleile unui oraş. Eşecul germanilor de a analiza corect acest risc a 
condus la înfrângerea acestora la Stalingrad chiar dacă ea survenea unei ofensive rapide desfăşurată 
cu succes în Rusia de vest. Comandanţii sovietici au subliniat necesitatea izolării şi încercuirii unui 
oraş în cazul în care forţele nu puteau fi angajate în teren deschis pentru a se obţine o victorie 
imediată. Totodată, ei susţineau întrebuinţarea „detaşamentelor de asalt” - compuse din trupe de 
infanterie, genişti şi aruncătoare de flăcări sprijinite de tancuri şi artilerie auto-propulsată – în 
operaţiile de arme întrunite. Această combinaţie de forţe la nivel de subunitate a produs victorii de 
la Stalingrad la Berlin, totuşi cu un cost incredibil de vieţi omeneşti şi resurse43. Cinzeci de ani mai 
târziu, în Cecenia, se pare că ruşii fie au uitat aceste învăţăminte, fie nu le-au mai aplicat în practică. 
În ciuda bogatei experienţe câştigate în urma luptelor împotriva germanilor, ruşii nu au reuşit 
translatarea acestei experienţe în victorii împotriva rebelilor ceceni pe timpul luptelor de la Groznîi, 
în parte datorită neglijării faptului că tacticile foarte costisitoare utilizate în cel de-al doilea război 
mondial nu mai erau acceptabile. 

O altă caracteristică a mediului urban este aceea că vizibilitatea este limitată de clădirile 
înalte existente în oraşe. Cea mai importantă consecinţă o reprezintă faptul că bătaia armamentului 
forţelor terestre va fi, obligatoriu, scurtă. Distanţele la care se angajează luptele sunt prea scurte 
pentru a permite acţiunea în siguranţă a armamentului greu, ceea ce limitează lupta urbană la 
armamentul portabil de infanterie. Acest fapt reprezintă un produs secundar al gândirii unor 
specialişti militari care subliniază importanţa întrebuinţării infanteriei în luptele desfăşurate în 
mediul urban şi sugerează, de asemenea, că majoritatea forţelor de sprijin (artilerie, blindate, 
aviaţie, nave de luptă) sunt, în general, incapabile de a ochi ţintele44. Mai mult decât atât, ei sugerau 
faptul că armamentul greu poate deveni contraproductiv deoarece orice încercare de a lovi ţintele 
dintr-un oraş produce pierderi colaterale pe o rază mare în jurul ţintelor. La rândul lor, aceste 
pierderi colaterale reduc vizibilitatea, accesibilitatea şi posibilităţile de cercetare terestră prin 
blocarea căilor de acces şi prin posibilitatea oferită inamicului de a crea poziţii de infanterie printre 
dărâmături. Fără îndoială, efectele cumulate determină ineficienţa coordonării acţiunilor de arme 
întrunite prin exploatarea vitezei, manevrei şi puterii de foc. Experienţa forţelor aliate pe timpul 
luptelor din oraşul Aachen din timpul celui de-al doilea război mondial ilustrează acest fapt: „şocul 
puterii de foc superioare a Aliaţilor, în special cel al obuzierelor de 155 mm, a avut un efect 
psihologic asupra apărătorilor permiţând forţelor S.U.A. să captureze centrul oraşului. Pe de altă 
parte, loviturile americanilor au provocat dărâmături care au împiedicat deplasarea forţelor 
proprii şi au creat posibilitatea germanilor de a-şi organiza excelente poziţii defensive. Sticla 
spartă şi resturile metalice care perforau cauciucurile au forţa sanitarii să se bazeze în 
exclusivitate pe vehiculele cu şenile pentru evacuarea răniţilor”45. Dificultăţile legate de 
vizibilitatea redusă şi imposibilitatea observării directe, exacerbate prin distrugerile provocate 
străzilor şi clădirilor, provoacă frecvent „rătăcirea” unităţilor într-un adevărat labirint. În consecinţă, 
indiferent cât de avansate sunt sistemele de comunicaţii şi mijloacele de sprijin, subunităţile devin 
dependente de propriile resurse şi duc lupte individuale fără a avea flancurile şi spatele asigurate, 
precum şi fără un punct de referinţă în contextul mai larg al bătăliei desfăşurată în mediul urban. 

Densitatea terenului urban este o altă determinantă majoră în procesul de selectare a 
tacticilor şi focului de sprijin pentru o acţiune militară care pune accentul pe întrebuinţarea forţelor 
de suprafaţă din cel puţin trei motive. În primul rând, terenul urban nu va oferi niciodată acelaşi 
potenţial pentru manevra convenţională ca şi terenul deschis şi poate face ca unele sisteme de foc 
(blindatele, artileria) să fie necorespunzătoare pentru rolurile lor adiţionale. În al doilea rând, dacă 

                                           
43 Lt Comdr James W. O’Connell, USN, „Is the United States Prepared to conduct Military Operations on Urbanized 
Terrain ?”, Naval War College, Newport, R.I., 1992, p. 10 
44 G.J. Ashworth, „War and the City”,  Routledge, Chapman and Hall, New York, 1991, p. 119 
45 Maj Charles A. Preysler, „Going Down Town: The Need for Precision MOUT”, Fort Leavenworth, Kansas, 1995, p. 10 
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subunităţile terestre încearcă să minimalizeze pierderile colaterale, afectarea necombatanţilor şi 
pierderea sprijinului opiniei publice, densitatea terenului urban va limita gama de mijloace de 
sprijin cu foc de care, de regulă, beneficiază acestea. În al treilea rând, densitatea terenului urban va 
forţa ducerea luptei de întâlnire la distanţe foarte mici (25-100 metri) ceea ce va necesita ca armele 
de sprijin să fie extrem de precise46. În consecinţă, zona în care se poate executa foc este 
insuficientă, iar distanţele de armare vor limita întrebuinţarea unor arme cum ar fi rachetele sol-sol. 
De regulă, clădirile tipice au pereţii groşi şi rezistenţi, lovirea lor necesitând muniţii penetrante 
având, totuşi, un conţinut minim de exploziv pentru a preveni provocarea dărâmăturilor excesive. 
Cantităţile limitate de explozibil din conţinutul muniţiilor vor contribui, de asemenea, la 
minimalizarea pierderilor în rândul necombatanţilor. În plus, terenul urban limitează posibilităţile 
de organizare a legăturilor de transmisiuni şi favorizează organizarea ambuscadelor de către 
combatanţi. Orice combinaţie a acestor condiţii poate duce la crearea unei confuzii în rândul 
unităţilor luptătoare terestre şi mijloacelor de sprijin a acestora. 

Această confuzie poate fi sporită datorită eterogenităţii urbane care determină anumite 
condiţii de angajare a luptei. Linia de ochire variază de la câţiva metri la câteva sute de metri. 
Descoperirea şi angajarea ţintelor se realizează mai degrabă la limita inferioară a acestui spectru: 
numai 5% din ţintele aflate în mediul urban apar la o distanţă mai mare de 100 m, 90% din 
confruntările directe au loc la mai puţin de 50 m, iar ţintele umane apar sub 35 m.47 Astfel, 
luptătorii au un timp limitat la dispoziţie pentru a descoperi şi lovi ţintele înainte de a fi ei înşişi 
loviţi de inamic. De asemenea, rareori ţintele apar pentru mai mult de câteva secunde şi, în mod 
frecvent, în acele câteva secunde numai o mică parte dintr-un soldat sau vehicul inamic este expusă 
loviturilor. 

Caracteristicile armamentelor pot avea o importanţă decisivă în cazul acestor lupte 
desfăşurate la distanţe mici. Un anumit tip de armament poate să aibă o distanţă minimă de armare a 
muniţiei prea mare pentru a permite lovirea ţintelor descoperite în apropiere. De asemenea, unele 
sisteme de arme pot avea un „spaţiu mort” în interiorul căruia operatorul nu poate angaja o ţintă 
datorită limitelor de elevaţie a ţevilor tunurilor. Înălţimea şi distanţa mică faţă de clădiri pot provoca 
alte probleme de „spaţiu mort”; unele ţinte pot fi dificil sau chiar imposibil de lovit cu sistemele de 
artilerie de sprijin deoarece obuzele nu au posibilitatea de a ocoli obstacolele şi să atingă ţintele fără 
a lovi şi alte edificii. Aceste caracteristici ale mediului urban nu numai că neutralizează avantajele 
puterii de foc, dar şi cresc probabilitatea provocării neintenţionate a pierderilor în rândul civililor 
datorită impactului muniţiilor asupra altor obiective decât cele care trebuiau lovite. 

Toate cele de mai sus interacţionează cu cea de-a treia caracteristică fundamentală a 
mediului urban – prezenţa civililor şi a proprietăţilor acestora. Nevoia de limitare a pierderilor în 
rândul noncombatanţilor şi de minimalizare a pierderilor colaterale pot impune restricţii în ceea ce 
priveşte mişcarea, câmpul de tragere, stabilirea ţintelor, alegerea armelor şi asupra multor alte 
opţiuni militare. Desigur, atitudinea faţă de locuitorii civili şi, prin aceasta, severitatea 
constrângerilor impuse luptătorilor, depind de factori politici sau umanitari. Spre exemplu, pe 
timpul ofensivei Aliaţilor în Europa de Vest din perioada 1944-1945, eliberarea oraşelor din ţările amice 
(Franţa şi Ţările de Jos) a impus mai multe limitări decât în cazul luptelor duse în oraşele de pe teritoriul 
Germaniei. 

Fie că astfel de limitări sunt impuse sau nu, poate fi necesară o redirecţionare a unei părţi 
din resursele umane şi materiale ale forţelor luptătoare pentru a se ocupa de civili. Chiar dacă acest 
lucru nu este necesar, civilii vor impune unele constrângeri asupra acţiunilor militare în încercarea 
lor de a-şi proteja viaţa şi bunurile sau prin simplul fapt că se află în calea militarilor. Această 
prezenţă întâmplătoare şi implicare accidentală a civililor în conflict este exacerbată de alte 
caracteristici ale mediului urban. Spre exemplu, distanţele mici la care se angajează luptele şi timpul 
scurt de reacţie fac ca identificarea corectă a ţintelor să fie foarte dificilă, fapt ce poate duce la 
provocarea de pierderi în rândul civililor. În mod similar, forţele regulate sunt conştiente că terenul 
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aprilie, 1995, p. 7 
47 Ibidem, p. 10 
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urban permite în mod ideal mascarea, ambuscada şi tacticile de retragere ale partizanilor, ceea ce 
creează o predispoziţie în rândul militarilor de a privi civilii cu un anumit grad de suspiciune. 
Astfel, putem afirma că, în cel mai bun caz, prezenţa civililor în câmpul de luptă urban impune 
unele restricţii în ducerea acţiunilor de luptă, iar în cel mai rău caz conduce la eşuarea distingerii 
între militari şi civili, sporind atât greutăţile suferite de civili, cât şi dificultăţile la care trebuie să 
facă faţă militarii. 

Cu toate că circumstanţele descrise mai sus se aplică atât forţelor care atacă, cât şi celor 
care se apără, putem afirma că ele favorizează într-o anumită măsură defensiva. Aceasta rezultă în 
parte din caracteristicile mediului urban în care se desfăşoară lupta; densitatea construcţiilor şi 
prezenţa dărâmăturilor oferă oportunităţi pentru organizarea ambuscadelor, minare, plasarea 
bombelor -capcană ş.a., toate acestea având un pronunţat caracter defensiv. Ele oferă posibilitatea 
organizării poziţiilor defensive mascate pentru infanterişti în timp ce limitează vizibilitatea şi 
mobilitatea vehiculelor blindate aflate în ofensivă, obligându-le să intre în raza de acţiune a 
proiectilelor antitanc. Luptele urbane desfăşurate în Beirut, Mogadiscio şi Groznîi atestă faptul că 
terenul urban acţionează ca un multiplicator de forţă pentru apărător. Dată fiind aversiunea 
doctrinală faţă de lupta urbană a forţelor armate moderne sofisticate din punct de vedere tehnologic, 
un apărător competent va face orice îi stă în putere să atragă atacatorii în oraşe. Ramzan Malţegov, 
un luptător cecen din Groznîi, a afirmat: ”ne-am bucurat atunci când ei (ruşii) au intrat în oraş 
deoarece nu puteam lupta împotriva lor în câmp deschis”. 48 El a înţeles faptul că, în teren urban, 
apărătorul are o şansă mai bună de a controla ritmul operaţiilor prin crearea unei dileme morale şi, 
totodată, operaţionale pentru forţele atacante în termenii distrugerilor, întârzierii acţiunilor, 
discriminării combatanţi / necombatanţi, proporţionalităţii efectelor sistemelor de arme şi reflectării 
negative în mijloacele mass-media. În mod normal, cei care se apără în mediul urban folosesc 
puncte întărite care se sprijină reciproc în adâncimea unui dispozitiv defensiv; astfel, ei vor încerca 
să fragmenteze coeziunea unităţilor, să le interzică sprijinul reciproc şi să izoleze elementele 
individuale pentru a fi mai uşor de nimicit. 

Absorbţia resurselor este ultima din cele cinci caracteristici ale luptei urbane, fiind o 
rezultantă a celor menţionate mai sus, dar rămânând, în acelaşi timp, cel mai important factor 
militar care guvernează alegerea oraşelor ca spaţiu de luptă. Cantitatea de resurse (în special resurse 
umane) necesară pentru ducerea luptei urbane folosind forţe de suprafaţă în acţiuni inter-arme este 
extrem de mare în comparaţie cu zona în care se duc luptele. Mediul urban creează o serie de spaţii 
de luptă structurate fizic, dar fragmentate în acelaşi timp, ce pot absorbi mari cantităţi de personal 
care, o dată angajate în luptă, sunt greu de extras, regrupa sau întări. Chiar dacă faptul că pierderile 
pot fi mari este discutabil (ca procentaj din resursa umană totală angajată în luptă mai degrabă decât 
în termenii spaţiului câştigat sau pierdut), întrebuinţarea unui număr mare de trupe pentru perioade 
lungi de timp pentru atingerea unor obiective spaţiale limitate şi, în consecinţă, întârzierea altor 
operaţii nu poate fi acceptabil.  

În mod similar, tipul luptei dictate de mediul urban impune constrângeri particulare severe 
asupra forţelor combatante. Menţinerea continuă a unui nivel crescut de alertă necesar în cazul 
luptelor duse pe spaţii reduse, disconfortul fizic şi insecuritatea operaţiilor subunităţilor izolate – 
lipsa liniilor de despărţire fixe, a flancurilor şi spatelui securizate – contribuie la apariţia rapidă a 
oboselii de luptă. 

Concluzionând, putem afirma că spaţiul tridimensional, compartimentat, al mediului urban 
forţează combatanţii tereştri să întrebuinţeze forţe de nivel subunitate (pluton, grupă, echipă). 
Acestea beneficiază de o putere de foc şi un sprijin limitate putând fi uşor izolate şi nimicite de 
inamic. Puterea de foc este limitată la armamentul portabil datorită limitării sectoarelor de executare 
a tragerilor şi necesităţii de a limita pierderile colaterale. Conducerea şi comanda-controlul sunt 
reduse la cel mai jos nivel, făcând coordonarea operativă aproape imposibilă. Dărâmăturile şi 
clădirile constituie obstacole atât pentru manevră, cât şi pentru legăturile de transmisiuni. Lupta are 
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loc la distanţe extrem de mici datorită problemelor legate de linia de ochire şi descoperire / 
identificare a ţintelor. Civilii se interpun în bătaia armelor şi sunt ucişi, afectând negativ imaginea 
luptătorilor şi a politicienilor statelor / grupărilor combatante. Tacticile sucombă în încercarea de a 
adapta o gândire bidimensională la un spaţiu tridimensional. Resursele umane şi materiale sunt 
absorbite cu o rată mult mai mare decât în cazul conflictelor duse în teren deschis. Efectele 
cumulative ale acestor factori creează limitări severe făcând lupta urbană extrem de riscantă pentru 
luptătorii tereştri. 
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Command and control represent the authority and the act of command by the designated 

commander upon the organic and attached forces during the mission accomplishment. It is a 
complex process carried on by preparing the personnel, the equipment, the communications, the 
facilities and the procedures used by a commander during the planning, conducting, coordination 
and control of the forces and operations in order to accomplish the mission. During the 
employment of the air transport forces, it is essential for the air crews to have a clear picture of the 
command relationships and control processes which affect the effective employment of these forces. 

 
Întrucât transportul aerian operează în trei medii distincte, dar interdependente în teatrul de 

operaţii, între teatre şi în cadrul zonei de operaţii a forţei întrunite, acest lucru poate complica 
operaţiile de comandă şi control. Prin urmare, scopul final al comenzii şi controlului transportului 
aerian este de a prezenta comandanţilor, beneficiarilor şi operatorilor, atât pe timp de pace, cât şi la 
război un sistem fără cusur. În prezentul articol vom descrie baza doctrinară pentru comanda şi 
controlul forţelor de transport aerian. 

Controlul şi coordonarea nemijlocită a misiunilor de transport aerian se realizează prin 
controlul direct sau indirect al controlorului aerian înaintat/grupei de control aerian tactic şi, în situaţia 
absenţei acestora, direct de către o autoritate de control şi coordonare de la un eşalon superior. 

Controlul direct se realizează atunci când aeronavele care execută misiunea de transport 
aerian acţionează în raza vizuală a controlorului aerian înaintat sau a grupei de control aerian tactic, 
acestea fiind în măsură să asigure coordonarea necesară, precizarea direcţiei şi dirijarea nemijlocită 
a aeronavelor. De regulă, această  formă de control se aplică în zona în care forţele sunt angajate în 
luptă. Organul de control aerian trebuie să fie familiarizat cu modalitatea şi profilul de zbor al 
aeronavelor pe care le dirijează şi totodată să dispună de o bună legătură radio cu acestea. 

Controlul indirect se realizează atunci când aeronavele care acţionează în cadrul 
transportului aerian nu sunt în raza vizuală a organului de control aerian, acesta fiind însă în măsură 
să furnizeze informaţii detaliate privind situaţia obiectivului şi să dea instrucţiuni pentru dirijarea 
aeronavelor. De asemenea, acesta, pe baza informaţiilor primite de la un observator, poate da 
aprobarea de debarcare (desantare) sau renunţarea la executarea misiunii. Controlul indirect trebuie 
autorizat de către comandantul componentei aeriene, cel care decide tacticile de zbor potrivite.  

Controlul direct al  unei autorităţi de control şi coordonare de la eşalonul superior se 
realizează atunci când în zona respectivă nu avem un organ de control aerian specializat, iar 
controlul de urgenţă se execută de către cineva care nu are calificarea de controlor aerian înaintat. 
Această  formă de control este o alternativă, în care cea mai apropiată structură de control a 
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componentei terestre sau un reprezentant desemnat îşi va asuma responsabilitatea pentru aprobarea 
acestei proceduri. Misiunea de transport aerian în acest caz se va executa sub control procedural. 
Procedurile sunt stabilite de către comandantul componentei aeriene împreună cu comandanţii 
celorlalte componente, cei din urmă asumându-şi responsabilitatea pentru siguranţa forţelor pe care 
le comandă. 

Conducerea elementelor din forţele aeriene ce se constituie în componenta aeriană a unei 
grupări operaţionale pentru desfăşurarea operaţiei întrunite se realizează prin intermediul sistemului 
de conducere al componentei aeriene, care are în componenţă subsistemele: de decizie; operaţional; 
de logistică; informaţional; de securitate, precum şi relaţiile organizatorice ale acestuia 49. 

Subsistemul de decizie este coordonat şi reprezentat de comandantul componentei aeriene. 
Acesta decide asupra modului de executare a acţiunilor militare aeriene, în conformitate cu concepţia şi 
planul de operaţii elaborate la nivelul grupării operaţionale pentru ducerea operaţiei întrunite, 
asumându-şi responsabilitatea actului de comandă a elementelor subordonate din forţele aeriene. 

Subsistemul operaţional integrează compartimentele din cadrul comandamentului, cu rolul 
de a-l seconda pe comandantul componentei aeriene în luarea deciziei (de fapt, în vederea punerii în 
aplicare a planului de operaţie a operaţiei întrunite, din perspectiva acţiunilor militare aeriene şi 
integrarea acestora cu cele terestre şi maritime) şi materializarea elementelor acesteia în 
documentele pentru conducere. Subsistemul mai are şi rolul de a urmări punerea în aplicare şi 
îndeplinirea deciziei de către eşaloanele subordonate. 

Subsistemul logistic are ca atribut sprijinul din punct de vedere logistic al activităţilor şi 
acţiunilor desfăşurate în cadrul comandamentului componentei aeriene şi a elementelor 
subordonate. 

Subsistemul informaţional are ca sarcină procurarea, prelucrarea, ierarhizarea şi 
transmiterea datelor către comandant şi compartimentele care participă la actul de conducere al 
forţelor aeriene. 

Subsistemul de securitate are drept obiectiv protecţia informaţiilor şi a întregului sistem de conducere al 
componentei aeriene. 

Sensul conducerii forţelor care se constituie în componenta aeriană a grupării operaţionale 
este determinat de asigurarea convergenţei eforturilor sistemului de execuţie, în vederea realizării 
scopului şi obiectivelor operaţiei întrunite. 

 
Executarea conducerii de către Baza de Transport Aerian 
Comandantul Bazei de Transport Aerian primeşte misiunea pentru transportul aerian de la 

comandantul componentei aeriene din cadrul Grupării de Forţe Întrunite. Acesta poate conduce 
acţiunile de luptă direct sau prin statul major, locţiitorii şi şefii de arme (servicii), pe baza deciziei 
luate, purtând întreaga răspundere pentru asigurarea unei conduceri neîntrerupte şi îndeplinirea de către 
subordonaţi a misiunilor de luptă primite. În orice moment acesta trebuie să cunoască forţele din 
subordine, capacitatea de luptă şi gradul de asigurare. 

Conducerea neîntreruptă a acţiunilor de luptă se asigură prin statul major, care este organul 
de bază cu responsabilităţi în acest sens. Cea mai importantă obligaţie a statului major constă în 
pregătirea la timp a acţiunilor de luptă şi asigurarea neîntreruptă a conducerii. 

Conducerea Bazei de Transport Aerian se execută atât de la sol, cât şi în aer, atât pe timpul 
pregătirii misiunii, cât şi pe timpul îndeplinirii acesteia. În acest sens, conducerea prezintă 
următoarele particularităţi: 

• pregătirea pentru executarea misiunii se va executa atât de pe aerodromul de bază, cât 
şi eventual de pe aerodromurile de dislocare a celorlalte subunităţi; 

• menţinerea unei capacităţi înalte de luptă se va putea asigura prin executarea pregătirii 
nemijlocite de către echipaje într-un volum de timp relativ redus; 

• coordonarea permanentă şi unitară a întregii activităţi desfăşurate de Baza de Transport 
Aerian se va putea realiza prin transmiterea ordinelor comandantului subunităţilor de transport 

                                           
49 SMFA, Doctrina Forţelor Aeriene, Capitolul IV, Editura  S.M.F.A., Bucureşti, 2000, p.49. 
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dislocate numai prin mijloace de transmisiuni, cu respectarea strictă a regulilor de păstrare a 
secretului. 

Conducerea la sol este reprezentată de totalitatea acţiunilor desfăşurate de comandant şi 
statul major din momentul primirii misiunii şi până în momentul decolării primelor formaţii, în 
vederea îndeplinirii misiunilor de luptă. Se execută pentru: 

• planificarea acţiunii: iniţierea planificării, orientarea personalului implicat în 
planificare, elaborarea (dezvoltarea) concepţiei, elaborarea (dezvoltarea) planului, revederea 
(revizuirea) planului acţiunii; 

• organizarea acţiunilor forţelor; 
• coordonarea forţelor angajate în planificare; 
• controlul şi îndrumarea. 
Conducerea de la sol reprezintă totalitatea activităţilor comandantului şi echipei de luptă 

din Centrul Operaţional al Bazei de Transport Aerian de la conducerea şi dirijarea formaţiilor de la 
decolare şi până la aterizare. Pe timpul executării misiunii conducerea de la sol se realizează de 
către punctele de dirijare, cu o severă păstrare a secretului, şi în condiţiile respectării restricţiilor 
radio ordonate.  

Aceasta include: precizarea misiunii de luptă unor formaţii aflate în aer; schimbarea unor 
misiuni date anterior; controlul modului de executare a misiunilor; informarea echipajelor din aer 
asupra situaţiei terestre, aeriene, meteorologice; asigurarea aterizării etc. 

Conducerea de la sol se va executa prin intermediul Centrului Operaţional al Bazei de 
Transport Aerian. Formaţiile de avioane de transport vor lua legătura şi cu: Centrul de Operaţii 
Aeriene al Grupării de Forţe Întrunite, Centrele Operaţionale ale Bazelor Aeriene survolate, Grupele 
de Control Aerian Tactic sau Controlorii Aerieni pe Poziţii Înaintate, când survolează marile unităţi 
operative sau tactice pe lângă care acestea funcţionează. Pentru informare, coordonare şi control vor 
intra în legătură şi cu agenţiile de trafic civile, atât în ţară cât şi peste graniţă. 

În cazul executării unor misiuni de transport în condiţii de vizibilitate redusă, pentru realizarea 
dirijării cu precizie la obiectiv, aeronavele vor folosi indicaţiile staţiilor de radionavigaţie din dotarea 
aviaţiei civile, în cele 2-3 minute care preced intrarea la obiectiv, precum şi sistemul propriu GPS. 
Stabilirea cu precizie a poziţiei aeronavei în zona obiectivului poate fi făcută prin radio, GPS, telegrafie, 
sau ca urmare a imaginii de radiolocaţie de pe ecranul radarului secundar de supraveghere 
(THOMPSON), care mai indică numărul de programare, înălţimea de zbor, rezerva de combustibil. 

Conducerea în aer presupune conducerea şi dirijarea avioanelor direct din zbor. Se 
realizează de comandantul formaţiei, comandanţii grupelor cu diferite destinaţii tactice din cadrul 
dispozitivului de luptă. În situaţii deosebite, în aer, conducerea poate fi descentralizată până la nivel 
escadrilă sau formaţie. Aceasta include: adunarea şi constituirea dispozitivului de luptă ordonat; 
asigurarea întâlnirii cu grupele de însoţire; menţinerea cooperării, analiza situaţiei şi precizarea 
misiunii; conducerea reconstituirii dispozitivului de luptă după executarea atacului. 

Dirijarea în zona obiectivului se poate executa de către eşalonul de asigurare a paraşutării 
(debarcării-descărcării), ce se deplasează în raion sau în apropierea acestuia, cu 1-2 zile înaintea 
forţelor principale şi va folosi în acest scop: mijloace radio, diferite semne şi semnale, precum şi 
mijloacele de mascare stabilite prin planurile operaţionale. 

Conducerea pe timpul paraşutării (delestării) se va executa prin dirijare de către 
conducătorii grupelor cu destinaţie tactică sau a conducătorilor paraşutişti. În toate situaţiile, 
comandantul şi statul major al Bazei de Transport Aerian trebuie să planifice activităţile, în aşa fel 
încât, majoritatea timpului la dispoziţie să fie destinat pregătirii subunităţilor şi echipajelor în 
vederea executării misiunilor de transport. În funcţie de situaţie, concomitent cu activităţile 
desfăşurate pentru luarea deciziei în vederea îndeplinirii misiunii de transport primite, comandantul 
conduce acţiunile de luptă în curs de desfăşurare. 

 
Cerinţele sistemului de conducere 
Sistemul de conducere al acţiunilor desfăşurate de către Gruparea de Forţe Întrunită 

cuprinde trei componente principale: 
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• componenta de elaborare a deciziilor şi planificare a acţiunilor, de transmitere a 
misiunilor şi de control al îndeplinirii acestora; 

• transmisiunile şi mijloacele de automatizare a conducerii trupelor; 
• punctele de comandă cu mijloacele logistice, de pază şi apărare. 
Conducerea nemijlocită se va exercita din Centrul de Operaţii Aeriene, pe baza concepţiei 

şi a planului de operaţii, a ordinelor şi dispoziţiilor primite de la Comandantul Grupării de Forţe 
Întrunite. Conducerea manevrei de forţe şi mijloace se execută de către comandantul Grupării de 
Forţe Întrunite, pe baza unei concepţii şi a unui plan unic (conducere centralizată), iar la nivelul 
Bazei de Transport Aerian conducerea nemijlocită a acţiunilor de transport aerian se realizează de 
către comandantul acesteia (execuţie descentralizată), dar în aceeaşi concepţie stabilită la nivelul 
eşalonului superior. Această conducere are caracter temporar şi este necesar să se desfăşoare pe 
baza unor variante prestabilite, pentru a evita neajunsurile care ar putea apărea într-o situaţie neprevăzută. 

La nivelul Bazei de Transport Aerian, comandantului îi revine conducerea pentru: completarea 
sau întărirea capacităţii de transport; crearea rezervei de forţe şi mijloace; scoaterea forţelor şi 
mijloacelor de sub loviturile inamicului aerian. 

Fiabilitatea actului conducerii şi execuţiei este asigurată de sistemul tehnic de comunicaţii 
şi informaţii, care cuprinde elemente de telecomunicaţii, de prelucrare automată a datelor, de 
înmagazinare, selectare şi afişare a informaţiilor necesare procesului de urmărire şi reevaluare a 
situaţiei de către comandanţi şi state majore. Prin urmare, cerinţele sistemului de conducere a 
transportului aerian în special, şi al forţelor aeriene în general, sunt date de: identitatea structurilor 
de conducere la pace şi război; automatizarea (informatizarea); flexibilitatea; asigurarea coordonării 
acţiunilor forţelor aeriene cu cele ale celorlalte categorii de forţe ale armatei; asigurarea realizării 
unui echilibru între centralizarea conducerii şi descentralizarea execuţiei; interoperabilitate; gradul 
ridicat de supravieţuire; capacitatea de asigurare a secretizării. 

 
Organizarea coordonării şi cooperării forţelor 
Prin asigurarea conducerii acţiunilor de luptă, a sprijinului reciproc şi a însumării efortului 

forţelor care duc acţiuni de luptă în comun pentru îndeplinirea misiunilor ce le revin, a evitării 
lovirii reciproce, precum şi a realizării unor măsuri de asigurare a acţiunilor de luptă, coordonarea şi 
cooperarea capătă valenţe deosebite. 

Sprijinul reciproc şi însumarea eforturilor forţelor care duc acţiuni în comun, evitarea 
suprapunerii misiunilor sau lovirii reciproce, au un caracter permanent şi centralizat. Acestea au un 
rol de liant în materializarea şi aplicarea concepţiei de întrebuinţare unitară a forţelor şi mijloacelor 
aparţinând unor categorii diferite de forţe, şi reprezintă elementele care pot şi trebuie să asigure 
funcţionalitatea sistemului integrat - Gruparea de Forţe Întrunită. În acest sens, comandantul Bazei 
de Transport Aerian trebuie să înţeleagă misiunea şi scopul acţiunilor de luptă pe care urmează să le 
desfăşoare, să cunoască în permanenţă situaţia, să aibă o legătură permanentă şi sigură cu 
comandanţii unităţilor cu care cooperează, să realizeze o informare reciprocă, viabilă şi să 
stabilească un sistem unic de conducere şi recunoaştere. 

Coordonarea este un atribut al eşalonului superior, Baza de Transport Aerian primind 
elementele necesare referitoare la scopurile şi misiunile cooperării, forţele şi mijloacele cu care 
cooperează, modul de îndeplinire în comun a misiunilor stabilite, precum şi modul de realizare a 
legăturilor de cooperare. Având în vedere cele mai sus enunţate, cooperarea trebuie să se realizeze cu: 

• forţele transportate şi eşaloanele lor superioare; 
• trupele de apărare aeriană cu baza la sol, pentru precizarea momentelor survolului 

zonelor apărate antiaerian, direcţiilor şi înălţimilor de zbor, semnelor şi semnalelor de cooperare 
specifice misiunii respective; 

• aviaţia de vânătoare care asigură acţiunile de luptă, precizându-se: de unde începe 
însoţirea, prin ce procedeu, durata însoţirii, responsabilităţile în supravegherea spaţiului aerian, 
semne şi semnale de cooperare;  

• alte unităţi (subunităţi) de aviaţie de transport, pentru coordonarea în timp şi spaţiu a 
acţiunilor comune. 
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În urma acestor activităţi se va urmări: 
• înţelegerea concepţiei şi scopului misiunii de transport aerian; 
• cunoaşterea precisă a misiunii, precum şi a procedeelor şi metodelor de executare a 

acestora; 
• coordonarea acţiunilor în timp şi spaţiu; 
• existenţa unei legături sigure şi neîntrerupte între escadrila de aviaţie transport şi marile 

unităţi aparţinând forţelor terestre; 
• stabilirea clară a unor elemente, cum ar fi: cantitatea de tehnică şi materiale ce urmează 

a fi transportate; ora de începere a încărcării, repartiţia pe aeronave şi ordinea încărcării; ora 
ajungerii pe aerodromul de debarcare şi timpul necesar acestei  operaţii; aliniamente de începere şi 
terminare a paraşutării (delestării); semne şi semnale de cooperare; măsuri privind asigurarea de luptă. 

Atunci când transportul aerian se execută în adâncimea operativă a adversarului, acţiunile 
Bazei de Transport Aerian vor fi corelate (ca timp, scop, obiective şi misiuni) cu trupele 
transportate, cu forţele terestre proprii pe care le survolează, cu trupele de apărare aeriană cu baza la 
sol, cu aviaţia de vânătoare care asigură acţiunile de luptă, precum şi cu eventualele forţe care luptă 
în încercuire. Concepţia, pe baza căreia se organizează ducerea acţiunilor de luptă în comun, 
aparţine comandantului Grupării de Forţe Întrunite, care elaborează şi transmite elementele 
directoare pentru executarea misiunii. După primirea acestora, la ora stabilită se execută organizarea 
cooperării Bazei de Transport Aerian cu trupele transportate. În acest sens, Comandantul Bazei de 
Transport Aerian trebuie să precizeze următoarele probleme: 

• succesiunea îmbarcării-încărcării personalului şi tehnicii transportate; 
• termenul la care trebuie să aibă toată încărcătura în aeronave; 
• componenţa echipelor de încărcare; 
• măsurile de asigurare a acţiunilor de luptă de la aerodromul de îmbarcare; 
• restricţiile pe culoarul de zbor pentru transportul trupelor; 
• timpul maxim de zbor în raionul de paraşutare (delestare) sau timpul maxim de 

staţionare pe aerodromul de debarcare; 
• aliniamentele de începere (terminare) a paraşutării (delestării); 
• fâşiile de paraşutare în raioanele stabilite sau locurile (platformele) destinate pentru 

descărcarea fiecărei aeronave pe aerodromul de debarcare; 
• măsurile de asigurare a acţiunilor de luptă în raioanele de paraşutare sau pe 

aerodromurile de debarcare; 
• modul de repetare a misiunii. 
Comandantul subunităţilor transportate trebuie să-şi însuşească: 
• durata maximă a îmbarcării-încărcării; 
• durata zborului până la începerea paraşutării sau descărcării-debarcării; 
• valoarea maximă a numărului de aeronave care pot executa paraşutarea simultan în 

raioanele subunităţilor; 
• durata minimă şi maximă a paraşutării (debarcării-descărcării) încărcăturii dintr-un avion; 
• posibilităţile de manevră ale aeronavelor de transport în raionul de paraşutare 

(debarcare). 
Totodată, participanţii stabilesc o serie de probleme de comun acord: 
• succesiunea îmbarcării şi paraşutării (descărcării-debarcării); 
• repartizarea încărcăturii pe subunităţile de aviaţie de transport, pe aeronave; 
• platformele de îmbarcare pentru fiecare subunitate de aviaţie de transport; 
• termene privind ora începerii (terminării) paraşutării (descărcării-debarcării); 
• bareme privind durata minimă şi maximă a îmbarcării unei aeronave; 
• intervalul de paraşutare pentru personal şi pentru containere; 
• durata minimă şi maximă a executării paraşutării (descărcării-debarcării); 
• organizarea circulaţiei pe aerodromuri; 
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• modul de realizare a conducerii: pe aerodromul de îmbarcare; în raionul de paraşutare 
(descărcare-debarcare); 

• măsurile de asigurare a acţiunilor de luptă; 
• modul de acţiune ale echipajului şi al personalului transportat în situaţia avarierii 

aeronavei; 
• semne şi semnale de cooperare privind: identificarea reciprocă; începerea (terminarea) 

îmbarcării; decolarea; începerea (terminarea) paraşutării; (descărcării-debarcării); aterizarea; 
precum şi avertizarea asupra unor pericole. 

În cadrul cooperării Bazei de Transport Aerian cu forţele terestre, se urmăreşte asigurarea 
securităţii zborului deasupra dispozitivului de luptă al acestora şi stabilirea responsabilităţilor pentru 
neutralizarea mijloacelor de apărare aeriană cu baza la sol ale inamicului pe culoarul de zbor, atunci 
când se acţionează în adâncimea dispozitivului acestuia. 

În măsurile de asigurare a securităţii zborului se vor include: marcarea liniei dinainte a 
apărării, eventual a forţelor proprii rămase în adâncime la lupta în încercuire; înştiinţarea despre 
zborurile aviaţiei de transport; modul de identificare reciprocă prin semne distincte pe fuzelaj, 
rachete de semnalizare, semnale de recunoaştere radio; stabilirea de culoare de trecere şi de 
relevmente de trecere prin zona rachetelor; limitarea în plan vertical a culoarului de trecere; 
delimitarea în timp a desfăşurării acţiunilor. 

 
 
 

ELEMENTE DE PLANIFICARE 
A TRANSPORTULUI AERIAN 

PENTRU PROIECTAREA FORŢEI 
ÎN CADRUL OPERAŢIILOR ÎNTRUNITE 

 
 

Cpt.cdor.conf.univ.dr. Vasile BUCINSCHI 
 
The essence of the integrated actions during joint operations is the unity of effort which, 

doubled by the unity of command, is considered as being essential for achieving the maximum 
effectiveness of the military actions. Based on these two fundamental principles, the joint operations 
planning process suppose the existence of a single joint HQ having three components: air, land and 
maritime. Each of them is controlled in a centralized manner, having its own commander 
subordinated to the joint force commander. For an efficient employment of force, the joint force 
commander has the operational control of the components through the components’ commanders. 
The joint commander has the responsibility to employ the allocated air transport assets and can ask 
if necessary the augmentation of the air transports capacity. 

  
În cadrul operaţiilor multinaţionale sau ale alianţei, transportul aerian strategic este o 

responsabilitate naţională, dar planificarea acestuia este coordonată de Centrul de Coordonare a 
Mişcării al Comandamentului Militar al Alianţei. La solicitarea altor state membre ale alianţei, prin 
intermediul acestei structuri sau a centrului de coordonare a urgenţelor civile, se poate executa 
transportul aerian strategic în folosul acestora, utilizând capacităţi de transport militare sau civile50. 
Conducerea acţiunilor de transport aerian strategic sau la nivelul teatrului de operaţii este exercitată, 
în numele comandantului forţei întrunite, de către comandantul componentei aeriene prin 
compartimentul operaţii (A-3) / Centrul de Operaţii Aeriene. Acesta elaborează instrucţiunile 
speciale şi cererile de alocare a spaţiului aerian, stabileşte intervalele de timp pentru executarea 
transportului aerian şi le include în ordinul de misiune aeriană. 

                                           
50 AFDD 2-6.1, Operaţii de transport aerian, Centrul pentru doctrine al USAF, Noiembrie 1999, p.16. 
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În operaţiile alianţei, controlul acţiunilor de transport aerian strategic sau la nivelul 
teatrului este exercitat, în numele comandantului forţei întrunite, de către Centrul de Coordonare a 
Transportului Aerian Regional, conform cu priorităţile propuse de Consiliul de Alocare a 
Resurselor de Transport Aerian şi aprobate de comandantul forţei întrunite51. 

Planificarea operaţiilor de transport aerian strategic are în vedere: cererea de transport, 
felul transportului aerian; caracteristicile tehnice ale aerodromurilor şi ale pistelor de decolare; 
capacitatea de transport a aeronavelor; caracteristicile tehnicii de luptă a trupelor de paraşutişti; 
priorităţile de transport aerian; ameninţarea din partea adversarului; capacitatea de protecţie a 
forţelor proprii; caracteristicile terenului; condiţiile de vreme; depărtarea şi legătura cu punctele de 
aprovizionare; existenţa instalaţiilor de întreţinere tehnică a avioanelor; paletizarea şi standardizarea 
seturilor de materiale; constituirea structurilor şi folosirea mijloacelor mecanizate de încărcare-
descărcare a paleţilor. 

Planificarea transporturilor aeriene la nivel naţional se asigură prin Centrul de Coordonare 
a Mişcării din cadrul Statului Major General. Aici se găsesc: secţia de transporturi militare având un 
birou de organizare-planificare şi un birou de conducere, urmărire şi evidenţă a transporturilor; 
secţia de comunicaţii militare având un birou căi ferate şi un birou de comunicaţii rutiere, navale şi 
aeriene; secţia pentru realizarea compatibilităţii şi interoperabilităţii cu structurile NATO. 

În cadrul acestor secţii se găsesc ofiţeri cu probleme de transporturi pe calea aerului şi 
ofiţeri însărcinaţi cu evidenţa aerodromurilor şi a mijloacelor de transport aerian.  

Centrul de Coordonare a Mişcării analizează lista, identifică priorităţile şi selectează 
transporturile componentei aeriene, în concordanţă cu concepţia comandantului Grupării de Forţe Întrunite 
şi cu posibilităţile de transport naţionale. Comandantul componentei aeriene va planifica acţiunile de 
transport aerian şi va emite ordine de acţiune pentru aviaţia de transport repartizată componentei aeriene. 
Se întocmeşte planul transporturilor aeriene, iar conţinutul acestuia se aduce la cunoştinţa comandanţilor 
eşaloanelor interesate, sub forma ordinului de transport, după care se trece la executarea transporturilor 
planificate. 

În mod firesc, planificarea transportului aerian este iniţiată de cererea componentei 
terestre/navale, de la orice nivel de comandă, prin intermediul grupelor de coordonare, ofiţerilor de 
legătură sau controlorilor aerieni înaintaţi. În acest sens, comandantul solicită acţiunea de transport, 
identifică situaţiile pentru care acesta poate fi angajat şi analizează fiecare cerere de transport 
solicitată de către comandanţii structurilor subordonate. Totodată, stabileşte dacă cererea trebuie 
planificată sau executată imediat.  

Există numeroase elemente de planificare care trebuie luate în calcul pentru fiecare 
misiune de transport aerian. Acestea includ: planificarea mişcării, controlul spaţiului aerian, 
facilităţile de pe aerodrom, condiţiile meteorologice, cercetare, managementul ameninţării, protecţia 
forţelor, dar şi realimentarea în aer dacă este posibilă. 

 
Planificarea mişcării 
Planificarea mişcării este parte a Procesului Operaţional de Planificare52. Dezvoltarea planurilor 

de dislocare/mişcare în sprijinul operaţiilor întrunite va fi un proces iterativ şi poate începe cu îndrumări 
militare limitate sau aprobări diplomatice. Planificarea forţei trebuie să identifice toate forţele necesare 
pentru îndeplinirea cererilor operaţionale ce au fost stabilite în timpul conceperii operaţiilor, pentru a 
putea dispune sosirea forţelor în aria de operaţii în strictă concordanţă cu priorităţile 
comandamentului Grupării de Forţe Întrunite şi cu datele planificate de sosire. Rezultatul final al 
planificării dislocării va fi Planul Detaliat de Dislocare, coordonat de Centrul de Coordonare a Mişcării, 
pentru a putea fi îndeplinite cererile operaţionale ale comandamentului Grupării de Forţe Întrunite.  

Din punct de vedere al planificării mişcării, aeronavele de transport sunt cu încărcătură de luptă 
sau administrativă. Planificatorii mişcării împreună cu utilizatorii ar trebui să aleagă metoda de încărcare 
care foloseşte cel mai bine spaţiul de transport al aeronavei şi satisface cerinţele utilizatorului. 

                                           
51 Ibidem, Noiembrie 1999, p.16. 
52 AJP-4.4, Doctrina Aliată Întrunită pentru Mişcare şi Transport, Anexa A, NATO, Octombrie 2000, p.A-3. 
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Principalul scop al încărcării aeronavei în scopuri administrative este de a folosi la 
maximum capacitatea de transport pentru pasageri şi mărfuri, cu costuri cât mai reduse. Acest lucru 
înseamnă utilizarea maximă a volumului şi masei, capacitatea de încărcare şi posibilităţile 
mijloacelor de transport. Echipamentul şi proviziile trebuie descărcate şi sortate înainte de a fi 
utilizate. Desantarea este metoda tip de distribuire. Încărcarea pentru luptă înseamnă aranjarea 
personalului şi materialelor astfel încât, la sosirea lor la destinaţia stabilită, să fie pregătite pentru 
întrebuinţarea imediată. Încărcarea pentru luptă menţine starea de pregătire pentru luptă a 
personalului şi a echipamentului la nivel maxim, mărind astfel eficienţa. 

 
Controlul spaţiului aerian 
Întrebuinţarea transportului aerian în orice teatru de operaţii trebuie integrată în planul de 

control al spaţiului aerian şi în orice sistem de control al căilor aeriene civile sau internaţionale. 
Planificatorii transportului aerian trebuie să coopereze cu personalul autorităţii de control al 
spaţiului aerian în vederea emiterii ordinului de control aerian  şi să obţină avizele diplomatice 
pentru a se asigura că mijloacele de transport aerian respectă toate rutele şi procedurile în orice zonă 
pe care o traversează. Caracterul şi amploarea operaţiei aeriene poate necesita stabilirea unor 
coridoare speciale. Stabilirea rutei coridoarelor se pune de acord: între comandantul componentei 
aeriene a forţei întrunite, directorul forţelor de mişcare aeriană, grupa de control a transportului 
aerian şi elementul de mobilitate aeriană. Aceste persoane şi organizaţii trebuie să ţină seama de 
toate celelalte operaţii din teatru şi de orice ameninţare la adresa forţelor de transport aerian. Grupa 
de control a transportului aerian sau echivalentul acesteia la nivelul teatrului asigură evitarea 
conflictelor între operaţiile zilnice desfăşurate în zona de operaţii întrunite (JOA). Elementul de 
mobilitate aeriană asigură coordonarea mijloacelor inter-teatre care intră în zona de responsabilitate. 
Este responsabilitatea comandantului componentei aeriene a forţei întrunite ca să se asigure că 
managementul operaţiilor de transport din spaţiul aerian este suficient pentru asigurarea eficienţei şi 
siguranţei operaţiilor în cadrul zonei de operaţii întrunite.  

 
Facilităţile de aerodrom 
Condiţii corespunzătoare – Aerodromurile aflate pe rută sau cele de destinaţie trebuie să 

fie capabile să suporte fluxul aeronavelor. Comandantul componentei aeriene trebuie să aibă în 
vedere lungimea şi lăţimea pistei, precum şi dimensiunile căilor de rulare şi ale platformelor. 
Trebuie să ţină, de asemenea, seama de condiţia învelişului pistei şi capacitatea pe care o poate 
suporta, precum şi de factorii care influenţează numărul maxim de aeronave aflate la sol şi 
capacitatea locurilor de depozitare. Numărul maxim (posibil) de aeronave aflate la sol limitează 
numărul de aeronave care se pot afla pe un aerodrom într-un anumit interval de timp, iar capacitatea 
locurilor de depozitare determină cantitatea de încărcătură care poate fi descărcată şi distribuită. 
Pentru a descongestiona platformele trebuie să se aplice metoda orelor obligate pentru sosirea 
aeronavelor planificate în prealabil. 

Accesul – Succesul unei operaţii de transport aerian depinde de reţeaua de facilităţi, avizele 
diplomatice şi destinaţiile utilizabile, care includ aerodromuri, zona de debarcare a desantului şi 
zona de desantare. Accesul în spaţiul aerian şi pe aerodromurile teatrelor de operaţii din toată lumea 
a devenit un factor major de limitare a operaţiilor de transport aerian. În regiunile subdezvoltate din 
lume, aeronavele de transport folosesc, deseori, piste mici, neamenajate care sunt limitate la unul 
sau o combinaţie a următoarelor elemente: sisteme de căi de rulare, spaţii-platforme, sisteme de 
securitate, echipament de mânuire a materialelor, servicii pentru aeronave, întreţinere, mijloace de 
navigaţie, senzori de urmărire a condiţiilor meteorologice şi mijloace de comunicaţie. 

Alţi factori pe care planificatorii sau comandanţii trebuie să îi aibă în vedere sunt: restricţiile 
privind rutele, controlul traficului, restricţiile privind procedurile instrumentale la terminale, sprijinul 
bazelor gazdă şi infrastructura aerodromurilor. Dacă accesul pe aerodromuri nu este permis sau dacă alţi 
factori de planificare de aerodrom devin insurmontabili, trebuie elaborat un plan alternativ. 

Infrastructura – Planificatorii evaluează capabilităţile fiecărei facilităţi de transport aerian 
din teatru. Aceştia trebuie să identifice necesitatea de a dezvolta, restaura şi întreţine facilităţile 
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pentru a eficientiza la maxim sprijinul operaţiilor întrunite cu transport aerian. Poate fi necesar 
transportul pe calea aerului a unor echipamente de sprijin pentru a completa infrastructura. Această 
infrastructură trebuie furnizată de către comandantul componentei aeriene a grupării operaţionale 
din teatru. Pe lângă asigurarea infrastructurii necesare, componenta aeriană răspunde de întreţinerea 
facilităţilor de transport aerian înaintate şi asigurarea disponibilităţii capacităţii echipamentelor de 
mânuire a materialelor. Acest lucru include şi construirea de sisteme de sprijin al bazei, care măresc atât 
capacitatea pentru îndeplinirea misiunii de transport, cât şi capacitatea de disponibilizare a aeronavelor.  

O parte semnificativă a infrastructurii o reprezintă deservirea aerodromurilor. Deservirea 
aerodromurilor asigură mişcarea în timp util şi eficientă a personalului şi materialelor în teatru. 
Eficacitatea majorităţii operaţiilor de transport aerian depinde de numărul şi tipul aerodromurilor 
disponibile în cadrul teatrului.  

Asigurarea facilităţilor – Succesul operaţiilor de transport aerian depinde de diversele forţe de 
sprijin. Componenta categoriei de armă sprijinită trebuie să se asigure că mişcarea personalului şi 
încărcăturii se realizează până la locul de încărcare şi de la locul de descărcare. În cazul în care sprijinul 
componentei categoriei de armă nu este disponibil sau adecvat pentru operaţiile de transport aerian, 
comandanţii pot solicita întărire cu forţele sistemului de sprijin pentru mobilitate aeriană globală53. Dacă 
o operaţie implică mai multe componente, comandantul combatant din zona geografică trebuie să 
numească una din componente care să coopereze cu facilităţile ţării gazdă, să decidă alocarea resursei şi 
să stabilească priorităţile în operaţiile de încărcare şi descărcare. Trebuie avute în vedere, de asemenea, 
suportul logistic, asigurarea meteorologică, asigurarea cu informaţii, capacitatea sistemelor de 
comunicaţii şi aprobările pentru folosirea frecvenţelor radio. 

Extinderea sistemului de mobilitate – este necesară pentru a asigura un sistem 
corespunzător de comandă şi control, întreţinere, echipamente pentru mânuirea materialelor şi 
funcţii de aerodrom în vederea satisfacerii cerinţelor privind etapizarea forţelor şi dislocarea. 
Forţele sistemului de sprijin pentru mobilitate aeriană globală existente în garnizoană pot fi 
dislocate pentru a întări poziţiile cheie sau pentru a înfiinţa noi facilităţi pe rute, după caz.  

 
Asigurarea meteorologică 
Informarea în timp util şi exactă, în ceea ce priveşte condiţiile meteorologice, reprezintă un 

factor esenţial în desfăşurarea tuturor etapelor unor operaţii de transport aerian. Clima din zona de 
interes este un element important, de care trebuie să se ţină seama, pe timpul planificării operaţiilor 
de transport aerian. Datele privind temperatura, precipitaţiile, plafonul, vizibilitatea etc. înregistrate 
de-a lungul timpului influenţează cerinţele legate de echipament sau provizii care trebuie prevăzute 
în întocmirea planului pentru operaţii.  

Pe timpul planificării şi executării misiunilor de transport aerian, integrarea datelor de 
cercetare meteorologică cu precizie şi în timp util identifică misiunea potenţială, reducând sau 
mărind efectul condiţiilor meteorologice. Această cercetare furnizează planificatorilor şi 
operatorilor posibilitatea de a regla fluxul aeronavelor, încărcăturile şi sincronizarea pe tipul 
misiunilor în vederea asigurării îndeplinirii acestora cu maximă eficienţă şi în deplină siguranţă. În 
plus, condiţiile din atmosferă şi din spaţiu au un impact deosebit asupra mijloacelor de comunicaţii, 
pentru comanda şi controlul transportului aerian. Aceste operaţii sunt mult îmbunătăţite dacă se 
anticipează influenţele meteorologice în spaţiu şi în atmosferă. 

 
Cercetarea 
Informaţiile exacte, furnizate în timp util, reduc punctele vulnerabile şi sunt esenţiale 

pentru planificarea misiunilor de transport aerian. Personalul care operează în culegerea de 
informaţii furnizează date privind compunerea forţelor adversarului, părţile lui vulnerabile, capacităţi, 
intenţii şi variantele probabile de acţiune pentru operaţiile de mişcare aeriană.  

Informaţii deosebit de importante sunt cele care se referă la: 
- date privind cel mai recent ordin de luptă al inamicului; 

                                           
53 AFDD 2-6.1, Operaţii de transport aerian, Centrul pentru doctrine al USAF, Noiembrie 1999, p.18. 
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- capacitatea sistemului de apărare aeriană integrată a inamicului; 
- capacitatea de bruiaj electronic al inamicului; 
- informaţii privind aerodromurile, zonele de lansare sau debarcare; 
- hărţi, diagrame şi imagini care să sprijine planificarea şi executarea misiunilor; 
- amplasarea coridoarelor aeriene ale aliaţilor; 
- ameninţări cu arme nucleare, biologice şi chimice (NBC) sau laser; 
- sisteme vulnerabile în ceea ce priveşte culegerea de informaţii, care sprijină planificarea 

operaţiilor de transport aerian. 
 
Managementul ameninţărilor 
Forţele de transport aerian sunt întrebuinţate, de regulă, în medii simple deoarece nu pot 

avea la bord capacităţi adecvate pentru autoapărare şi care să le permită să opereze în siguranţă în 
medii cu ameninţări: de la nivel mediu până la nivel mare. Operaţiile desfăşurate în medii cu 
ameninţări de nivel mediu/mare necesită forţe aeriene de luptă şi sprijin de arme întrunite. 
Integrarea operaţiilor de transport aerian necesită coordonare extinsă în ceea ce priveşte planificarea 
şi sprijinul informaţional. Coordonarea este vitală, în special, atunci când misiunile de transport 
aerian sunt iniţiate înainte ca ordinul de dare a misiunii aeriene (ATO) zilnic să fie publicat.  

Războiul NBC prezintă obstacole considerabile, dar nu insurmontabile pentru operaţiile de 
transport aerian. Ameninţarea unei grupări teroriste sau a unui stat rebel de a folosi materiale 
nucleare sau arme biologice/chimice a crescut în mod dramatic. Comandanţii şi serviciile de 
informaţii trebuie să evalueze capacităţile adversarului, intenţiile şi forţele de protecţie disponibile, 
precum şi capacitatea de a descoperi, răspunde şi a se apăra împotriva atacurilor NBC, atunci când 
elaborează planurile pentru operaţii de transport aerian într-un mediu NBC. 

Operaţiile desfăşurate într-un mediu NBC care prezintă un grad mare de ameninţare pot 
crea necesitatea pentru echipaje de a executa fiecare misiune în costume de protecţie individuală şi 
de a respecta anumite reguli şi norme în scopul îndeplinirii cu succes a misiunii. Planificatorii 
trebuie să ia în calcul cerinţele privind decontaminarea, stresul echipajului, deservirea la sol, 
implicaţiile pentru aeronavele civile şi profiluri alternative pentru misiune.  

 
Protecţia forţelor 
Asigurarea securităţii mijloacelor de transport aerian la sol este responsabilitatea întregului 

personal. Evaluarea ameninţării asupra bazei de operaţii înaintate este  prioritară. Evaluările 
ameninţărilor dau posibilitatea planificatorilor şi comandanţilor să elaboreze contra-măsuri în 
zonele dislocate şi le permite să modifice operaţiile în consecinţă. Toate eşaloanele trebuie să 
realizeze planuri de apărare a bazei aeriene, care pot include protecţia împotriva armamentului 
convenţional aer-sol, armelor NBC şi forţelor înarmate neconvenţionale. În plus, forţele de 
securitate trebuie să fie capabile să descopere şi să răspundă la o gamă largă de ameninţări, variind 
de la pătrunderea neautorizată până la un atac deschis. 

 
Realimentarea în aer 
Cantitatea de încărcătură şi distanţele implicate în operaţiile de transport aerian inter-teatre 

pot face necesară realimentarea în aer. Aceasta poate reduce cerinţa iniţială de carburant a 
aeronavei, poate permite încărcături mai mari, poate mări raza de acţiune a aeronavei şi reduce 
cerinţa privind realimentarea la sol în bazele de operaţii înaintate. Realimentarea în aer face posibilă 
survolarea de către aeronave a bazelor cu capacitate limitată şi refacerea rezervelor pe aerodromuri 
mai potrivite. Planificatorii trebuie să ţină, de asemenea, seama de capacitatea suplimentară de 
transport aerian a mijloacelor de realimentare în aer54. 

În consecinţă, putem spune că planificarea operaţiilor de transport aerian reprezintă un 
proces complex care implică numeroase aspecte. Acestea variază de la selectarea celor mai potrivite 
mijloace de transport pentru o operaţie, până la asigurarea unor facilităţi de transport aerian capabile 

                                           
54 AFDD 2-6.1, Operaţii de transport aerian, Centrul pentru doctrine al USAF, Noiembrie 1999, p.20. 
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să sprijine o operaţie. Planificatorii în domeniul transportului aerian trebuie să cunoască  foarte bine 
capacităţile specifice de transport aerian, precum şi mijloacele de transport. Aceştia trebuie să 
înţeleagă natura ameninţării la adresa mijloacelor de transport aerian şi să coordoneze contra-măsuri 
eficiente. Întreaga operaţie de transport aerian necesită o planificare detaliată care să includă 
coordonarea măsurilor corespunzătoare de control al spaţiului aerian, procedurile de comunicaţie şi 
de comandă-control. 

 
 
 

OPINII PRIVIND SISTEMELE DE OPERARE 
ÎN CÂMPUL DE LUPTĂ MODERN 

 
 

Gl.bg.(r) p of.univ.dr. Dumitru ALEXIU r

                                          

 
Intelligence; maneuvre; fire support; mobility, countermobility and surveillance; air 

defence; logistic support; command and control – seven operation sistems for planning and conduct 
operations.  

 
În planificarea şi desfăşurarea luptei şi operaţiei comandanţii au la dispoziţie un complex 

de mijloace pe care trebuie să le coordoneze şi să le integreze în scopul concentrării efectelor 
produse în spaţiul de desfăşurare a operaţiilor, pentru realizarea şi menţinerea puterii de luptă a 
grupării de forţe pe care o comandă, precum şi pentru dominaţia adversarului. Aceste mijloace sunt 
grupate în şapte sisteme de operare (sau operaţionale) care pot constitui baza oricărei analize: 
informaţiile (cercetarea); manevra; sprijinul de foc; mobilitatea, contramobilitatea şi protecţia 
(supravieţuirea); apărarea antiaeriană; logistica; comanda şi controlul. În unele lucrări acestea sunt 
prezentate ca fiind “Funcţiile de luptă / elementele puterii de luptă”55.  

De la început doresc să atrag atenţia cititorilor că în planificarea şi desfăşurarea eficientă a 
operaţiilor cele şapte sisteme de operare interacţionează, se influenţează, aşadar, unele pe altele, 
deci trebuie cunoscute şi aplicate integral. 

Personal am folosit acest sistem ca bază de analiză postacţiune în cadrul aplicaţiei 
integratoare “UNAp - 2004” desfăşurate în Punctul de Comandă Învăţământ şi în Centrul de 
Instruire prin Simulare în luna iunie a.c., fiind mult mai uşor de înţeles, de către ofiţerii – studenţi, 
acţiunile care fie nu au fost planificate în mod adecvat, fie nu au fost conduse corect pe timpul 
desfăşurării operaţiei. 

În continuare vom prezenta succint fiecare sistem de operare în câmpul de luptă, cerinţele 
care se pun în faţa comandanţilor şi statelor majore în privinţa cunoaşterii şi utilizării acestora în 
procesul de planificare şi luare a deciziilor, precum şi pe timpul desfăşurării operaţiilor. 

1. Cercetarea. Comandantul şi statul major au nevoie de informaţii de cercetare despre 
inamic, teren (zona de operaţii) şi condiţiile meteorologice, precum şi despre populaţie. 
Comandantul stabileşte cerinţele critice şi priorităţile de informaţii necesare în procesul de elaborare 
a deciziei, iar statul major, prin compartimentul de specialitate, planifică şi coordonează obţinerea 
lor, le analizează, le sintetizează şi le furnizează celor interesaţi (celorlalte compartimente, statelor 
majore subordonate, vecinilor şi eşalonului superior).  

Aşa după cum se cunoaşte informaţia înseamnă putere. Niciodată, însă, nu vor fi informaţii 
complete şi sigure despre inamic. Acestea trebuie adunate de peste tot: de la soldaţi, logistică, 
aviaţia de vânătoare – bombardament etc. Statul major trebuie să asigure comandantului o evaluare 
actuală a intenţiilor şi posibilităţilor inamicului, organizarea, moralul, sistemele de armament, 
punctele vulnerabile şi alte caracteristici relevante ale acestuia. În acest scop va planifica şi integra 

 
55 SMO-50014, Doctrina tactică a unităţilor operaţionale din trupele de uscat pentru operaţii militare combinate 
(multinaţionale), Bucureşti, 2001, par. 0112. 
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utilizarea sprijinului de război electronic la dispoziţia comandantului cu celelalte mijloace de 
cercetare. Totodată planifică sprijinul operaţiilor în adâncime până la bătaia sistemelor de lovire 
proprii. În afara mijloacelor tehnice de procurare a informaţiilor (sateliţi, aviaţia de cercetare şi cea 
de cercetare fără pilot, aparatura de cercetare optoelectronică şi prin laser instalată pe diferiţi 
purtători aerieni sau tereştri etc.), este imperios necesar să se folosească nemijlocit omul (diferite 
elemente de cercetare la contact, în dispozitivul inamicului şi în zona de spate, precum şi trupele din 
contact cu inamicul). Tendinţa generală o reprezintă cunoaşterea situaţiei de pe câmpul de luptă în 
timp real, on-line, mai ales la nivel tactic şi operativ, dar şi situaţia de ansamblu, strategică. 

În munca de cercetare (S/G-2), diferenţa dintre informaţie şi cercetare trebuie să fie clar 
înţeleasă. Informaţia reprezintă date neprelucrate (brute, primare), care pot fi utilizate în obţinerea 
cercetării. Cercetarea este produsul obţinut prin comparare, evaluare, analiză, integrare şi 
interpretare. 

2. Manevra. Pe câmpul de luptă, manevra înseamnă folosirea forţelor luptătoare şi a celor 
de sprijin prin mişcare în combinaţie cu focul, sau potenţialul focului, pentru obţinerea unei poziţii 
avantajoase faţă de inamic. Ajungând într-o asemenea poziţie inamicul poate fi lovit eficient ori 
poate fi doar ameninţat cu lovitura. Invariabil manevra va fi orientată spre un punct decisiv sau 
direct spre centrul de greutate al inamicului, făcându-l vulnerabil. Totodată, manevra reprezintă 
mijlocul de bază pentru aplicarea principiilor fundamentale ale concentrării efortului, economiei 
forţelor şi surprinderii. Altfel spus, manevra asigură masarea efectelor sistemelor de armament ale 
forţelor pentru obţinerea şocului psihologic, epuizării fizice şi dominaţiei morale a adversarului. În 
acest fel acţiunile trupelor devin mobile şi dinamice, operaţiile devenind imprevizibile pentru 
inamic. Trebuie înţeles că la nivel operativ manevra presupune mai mult decât conceptul de 
mişcare, fiind o atitudine mentală care urmăreşte să deterioreze însăşi baza planului operativ al 
inamicului. 

Planificarea manevrei include atât forţele aflate în contact cu inamicul, cât şi cele aflate în 
afara contactului (în adâncime ori în spate), deci în toată aria de acţiune a forţei. Amplasarea 
forţelor în zona de operaţii trebuie considerată ca făcând parte din manevră. Include, de asemenea, 
planificarea pentru forţele de acoperire, avangardă şi elementele de recunoaştere. 

Pe timpul desfăşurării luptei / operaţiei ofensive este necesar să se determine momentele 
favorabile trecerii la urmărirea inamicului şi/sau angajării rezervelor în luptă. În apărare este 
important să cucerim şi să păstrăm iniţiativa prin controlul pătrunderii unităţilor inamice la limita 
dinainte a trupelor proprii din eşalonul întâi. 

Pentru o bună planificare şi conducere a manevrei comandantul trebuie să cunoască 
potenţialul unităţilor din subordine, a celor primite ca întărire ori în sprijin, mai ales capacitatea 
acestora de a se deplasa în orice condiţii de teren şi stare a vremii. 

3. Sprijinul de foc. Manevra este strâns legată de sprijinul de foc. Acesta presupune 
folosirea colectivă şi coordonată a datelor despre obiective (a achiziţiilor ţintelor), armamentul cu 
tragere prin ochire indirectă, avioanele şi elicopterele de luptă şi cele de cercetare (recunoaştere), 
precum şi alte mijloace letale ori neletale, împotriva forţelor terestre inamice în sprijinul operaţiilor 
forţelor luptătoare care execută manevra. Spre exemplu, în ofensiva unei grupări de forţe de nivel 
divizie mecanizată, sprijinul de foc al brigăzilor mecanizate din contact şi al forţelor pătrunse în 
adâncime se realizează cu aviaţia de vânătoare - bombardament, brigada de artilerie a diviziei, 
elicopterele de luptă, iar la litoral ori fluviu şi cu artileria şi rachetele de pe nave. Divizia însăşi, ca 
forţă luptătoare, va fi sprijinită cu foc de către eşalonul superior. 

Pentru a realiza un sprijin eficient şi oportun se impune stabilirea principiilor / criteriilor de 
angajare a mijloacelor de lovire în concordanţă cu intenţia / concepţia comandantului şi mijloacele 
ori modalităţile alese de el pentru înfrângerea inamicului. În acest scop, pe baza datelor cercetării, 
se întocmesc tabele cu obiectivele de lovit, obiectivele de importanţă deosebită şi obiectivele care 
trebuie avute permanent în atenţie. 

Sprijinul de foc este eficient în măsura în care cercetarea de toate categoriile oferă datele 
necesare despre obiective pentru a putea fi lovite oportun, iar logistica asigură muniţiile. Iată un 
exemplu de interacţiune şi influenţare reciprocă a sistemelor de operare din câmpul de luptă! 
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4. Mobilitatea, contramobilitatea şi protecţia (supravieţuirea).  
Mobilitatea şi protecţia (supravieţuirea) contribuie la realizarea libertăţii de acţiune, în 

special a manevrei, şi la apărarea forţelor proprii faţă de efectele sistemelor de armament şi de 
adversităţile naturii56. 

Mobilitatea înseamnă capacitatea de a traversa obstacolele pregătite de inamic sau cele 
existente în teren (naturale ori artificiale), deplasarea în câmpul de luptă, îmbunătăţirea drumurilor 
existente şi construirea altora noi, asigurarea cu poduri şi alte mijloace de trecere peste cursurile de 
apă şi identificarea itinerarelor de ocolire a zonelor contaminate sau distruse. Aceasta are o 
influenţă directă asupra capacităţii forţei de a-şi îndeplini misiunea. O mare mobilitatea a forţei 
poate compensa inferioritatea sa numerică în raport cu inamicul. 

Contramobilitatea presupune acele măsuri şi acţiuni care limitează ori împiedică 
mobilitatea adversarului, cum sunt nimicirea (neutralizarea) prin trageri a forţelor şi mijloacelor 
acestuia, folosirea fumizării şi amenajarea barajelor explozive şi neexplozive, precum şi distrugerea 
unor obiective (poduri, viaducte, tuneluri, alte puncte obligate de trecere). 

Protecţia presupune măsuri care protejează forţele proprii faţă de efectele sistemelor de 
armament inamice şi evenimentele naturale. Include măsuri de siguranţă active şi pasive, cum ar fi 
siguranţa nemijlocită şi apărarea apropiată a elementelor de dispozitiv şi a instalaţiilor, protecţia 
antiaeriană, genistică (în special lucrări genistice pentru protecţia personalului şi a tehnicii), 
împotriva mijloacelor NBC, dispersarea forţelor şi mijloacelor, inducerea în eroare etc. 

5. Apărarea antiaeriană este vitală pentru asigurarea mobilităţii, manevrei şi protecţiei 
trupelor proprii, inclusiv a formaţiunilor logistice. 

Apărarea antiaeriană tactică cuprinde toate măsurile destinate pentru anularea sau 
reducerea eficacităţii atacului aeronavelor ostile aflate în aer. Comandantul şi statul său major 
evaluează ameninţarea aeriană, alege ariile de protejat şi stabileşte sarcinile unităţilor, în special ale 
celor de rachete şi artilerie antiaeriană, dar nu numai pentru acestea, în vederea angajării mijloacelor 
aeriene de atac inamice. Realizarea unui sistem eficient de recunoaştere a mijloacelor aeriene proprii de 
către forţele de la sol (şi invers) va înlătura pericolul friendly-fire. 

6. Logistica. Nici un plan de operaţii nu va reuşi dacă nu va exista o grijă deosebită pentru 
organizarea logisticii trupelor în luptă (CSS – combat service support). Logistica trebuie să fie 
flexibilă şi proiectată astfel încât comandantul şi trupele din subordine să aibă libertatea maximă de 
acţiune. Un plan de operaţii care nu este susţinut logistic nu este realizabil, aceasta fiind, de cele 
mai multe ori, factorul care decide evaluarea posibilităţii de realizare a unei operaţii sau eficienţa 
îndeplinirii unui scop. O logistică eficientă presupune abilitatea de a utiliza cel mai bine şi oportun 
resursele disponibile. 

Un comandant trebuie să înţeleagă clar factorii administrativi / logistici care pot afecta 
operaţiile grupării de forţe pe care o comandă. Este la fel de important ca şefii unităţilor de sprijin 
logistic şi ai statelor majore să înţeleagă pe deplin natura operaţiilor şi, de aici, implicaţiile şi 
priorităţile pentru sprijinul lor logistic. 

7. Comanda şi controlul cuprinde întreaga gamă de activităţi şi metode folosite de 
comandant pentru a planifica, organiza, îndruma, coordona şi controla comandamentul şi unităţile 
din subordine, incluzând personalul şi echipamentul care-l ajută pe comandant în această 
activitate57. Orice comandant trebuie să-şi folosească forţele în concordanţă cu intenţia şi concepţia 
de acţiune ale comandantului superior inserate în ordinul primit de la acesta, pentru a îndeplini 
sarcinile care revin unităţii sale. El creează autoritate subordonaţilor săi şi le repartizează 
responsabilităţi clare. 

Comandantul trebuie să exprime clar intenţia şi concepţia sa de acţiune pentru realizarea 
misiunii unităţii pe care o comandă, foloseşte ordine de operaţii standardizate şi îşi instruieşte 
subordonaţii astfel încât aceştia să acţioneze într-o concepţie unitară. Scopul, obiectivele şi sarcinile 
stabilite cu claritate asigură cunoaşterea misiunii de către fiecare comandant subordonat, aceştia 

                                           
56 Cf. Manualul pentru luptă al brigăzii mecanizate, Bucureşti, 2001, art. 112. 
57 Ibidem, art. 115. 
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fiind capabili să acţioneze în spiritul intenţiei comandantului superior şi să-şi manifeste iniţiativa 
din plin. 

O cerinţă importantă a sistemului de comandă şi control o reprezintă faptul că nu trebuie să 
se limiteze libertatea de acţiune a subordonaţilor prin folosirea unor măsuri de control inutile.  

De asemenea, comandanţii de la toate nivelurile trebuie să aibă abilitatea şi hotărârea de a 
îndeplini misiunea primită. În acelaşi timp, ei trebuie să fie capabili să-şi motiveze comandanţii 
subordonaţi şi oamenii, în momente de mare dificultate şi pericol. Importanţa rolului comandantului 
şi dificultatea exercitării conducerii efective creşte în cazul câmpului de luptă modern prin natura 
luptei care trebuie să fie susţinută 24 h/zi. 

Comanda şi controlul sunt indisolubil legate de moralul luptătorilor şi al comandanţilor. 
“Moralul este, probabil, cel mai important factor în război”58. Moralul înalt determină un spirit 
ofensiv. Voinţa de a câştiga trebuie să fie prezentă într-o unitate de la comandant până la soldat, 
deseori rezultatul unei lupte fiind decis de aceasta. 

În concluzie, cele şapte sisteme operaţionale ale câmpului de luptă modern trebuie studiate, 
însuşite la perfecţie de toţi comandanţii şi ofiţerii de stat major şi aplicate în procesul de planificare 
a operaţiilor, precum şi în conducerea acestora, constituind o premisă sigură de succes. 

 
 
 

COMBATEREA RACHETELOR BALISTICE 
CU RACHETE ANTIAERIENE 

 
 

Mr. Ion PURICEL 
 
While the end of the Cold War has signaled a reduction in the likelihood of global conflict, 

the threat from balistic missiles has grown steadily as sophisticated missile technology becomes 
available on a wider scale. The proliferation of weapons of mass destruction and the ballistic and 
cruise missiles that could deliver them pose a direct and immediate threat to the security of 
democratic countries.  

 
Dacă în trecutul relativ recent, deţinerea vectorilor cu încărcătură clasică sau nucleară era 

apanajul celor două superputeri (SUA şi URSS) în special, astăzi, este un lucru îndeobşte cunoscut 
că preocupările şi realizările tehnologice ale unor actori internaţionali (state dictatoriale comuniste 
sau religioase, puteri regionale precum şi terorismul internaţional) se îndreaptă către realizarea unor 
vectori cu rază mare de acţiune, cu viteză mare şi capacitate de transport al încărcăturii letale mare.  

Pericolul posesiei unor astfel de arme este cu atât mai mare, cu cât deţinătorii potenţiali ai 
acestora au capacitatea de a realiza sau procura încărcături nucleare, biologice sau chimice. Aceşti 
vectori care permit statelor posesoare, de exemplu, să fie inflexibile la masa negocierilor cu statele 
mari (ex. Coreea de Nord) sunt rachetele balistice şi rachetele de croazieră. Dacă rachetele de 
croazieră reprezintă încă apanajul statelor cu tehnologie militară spaţială foarte dezvoltată (ex. 
SUA, Rusia), rachetele balistice pot fi produse şi de state care nu posedă o astfel de tehnologie (ex. 
Iran, Coreea de Nord, Pakistan).  

Ca urmare riscul statelor democratice de a fi atacate cu rachete balistice este recunoscut ca 
atare şi preocupările teoretice şi practice ale acestora pentru contracararea acestor lovituri sunt 
deosebit de intense (este de ajuns să amintesc raţiunea fundamentală a existenţei proiectului 
american «războiul stelelor»).  

Rachetele balistice au evoluat continuu la toţi parametrii esenţiali: încărcătură de luptă, 
rază de acţiune şi precizie, ajungându-se de la încărcătură clasică de o tonă,  rază de acţiune de 300 

                                           
58 SMO-50014, Doctrina tactică a unităţilor operaţionale din trupele de uscat pentru operaţii combinate (multinaţionale), 
Bucureşti, 2001, par. 102. 
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km şi precizie de 17 km în cazul rachetei germane V1, la încărcătură clasică de câteva tone 
(nucleară de zeci de kilotone), rază  de acţiune de 10.000 de km şi precizie de 100 m, în cazul 
rachetei americane Minuteman. Fără îndoială că majoritatea ţărilor interesate in dezvoltarea acestor 
arme, nu au atins performanţele americane în rază de acţiune şi precizie, dar pentru încărcătură 
nucleară, biologică sau chimică, precizia de ordinul metrilor a rachetei este mai puţin relevantă. 

O clasificare a rachetelor balistice în funcţie de raza lor de acţiune arată astfel : 
- rachete balistice cu rază scurtă de acţiune (RBRS ; 0 - 600, km); 
- rachete balistice cu rază medie de acţiune (RBRM ; 0 - 1.300, km); 
- rachete balistice cu rază intermediară de acţiune (RBRI ; 0 – 3.500, km); 
- rachete balistice intercontinentale (RBI, 0 – 5.500 ÷ 10.000, km). 
Toate rachetele balistice, au în comun acelaşi element fundamental – ele urmează o 

traiectorie balistică spre ţintă, care include trei faze: faza de start, faza de marş şi faza terminală 
(Anexa nr.1). 

Evoluţia rachetei balistice în faza de start este cuprinsă între 3 – 5 min., în faza de marş - 
până la 20 – 30 min., iar în faza terminală - în jur de 30 de secunde, pentru rachetele balistice 
intercontinentale (ICBM).  

Bineînţeles, se pune problema distrugerii acestor rachete în toate cele trei faze şi dacă se 
poate cât mai repede, adică în faza de start.  

Dacă combaterea rachetelor balistice în primele două faze, în acest moment, este apanajul 
reţelelor de sateliţi militari cu ajutorul laserilor, în special, combaterea rachetelor balistice în faza 
terminală (racheta reintră în atmosferă la o viteză de peste 4000 km/h.) reprezintă domeniul de 
acţiune al rachetelor antiaeriene. 

Paşi importanţi au fost făcuţi în realizarea unor complexe de rachete antiaeriene capabile să 
combată cu eficacitate ameninţarea rachetelor balistice. 

În panoplia mică a unor astfel de realizări se disting complexele antiaeriene americane din 
seria « PATRIOT », complexul antiaerian israelian ARROW şi complexele antiaeriene ruseşti din 
seriile S -300 şi S – 400.  

Prin includerea rachetelor balistice printre ţintele probabile ale complexelor de RAA, s-a 
generalizat folosirea rachetelor antiaeriene cu viteze iniţiale foarte mari, având motoare cu 
combustibil solid, care nu necesită operaţii iniţiale mari consumatoare de timp pe fluxurile 
tehnologice din subunităţile tehnice şi de foc (alimentare cu carburant, oxidant, aer - de ordinul n ÷ 
n*10 min., la rachetele a.a. cu combustibil lichid), nu necesită ciclu iniţial de pregătire pe rampa de 
lansare (de ordinul n ÷ n*10 sec.), reducându-se astfel durata ciclului de tragere, ca o primă cale de 
creştere a capacităţii nominale de tragere a sistemelor de rachete antiaeriene. 

O altă cale de creştere a capacităţii nominale de tragere a fost creşterea numărului de 
canale pentru ţintă, în prezent ajungându-se la complexul S-300 - PMU la nţ = 24 canale pentru ţinte 
aerodinamice şi nţ = 16 canale pentru ţinte balistice. 

Multe din caracteristicile acestor tipuri de complexe sunt diferite în ceea ce priveşte zona de 
nimicire realizată, gradul de mobilitate, caracteristicile rachetei antiaeriene, etc., dar au şi caracteristici 
constructive şi funcţionale asemănătoare, astfel : 

- sunt prevăzute cu radare multifuncţionale, cu reţele plane de antene fazate, cu balansare 
electronică, în sector, permiţând descoperirea, identificarea şi urmărirea ţintelor aeriene (peste 100 
de ţinte, simultan, la PATRIOT – PAC3), precum şi dirijarea rachetelor interceptoare lansate asupra 
lor; 

- sunt realizate în variante multicanal, atât pentru ţinte cât şi pentru rachete, dându-se 
astfel posibilitatea combaterii simultane a mai multor ţinte izolate sau grupate cu câte una sau mai 
mute rachete (pentru fiecare ţintă); 

- au posibilitatea interfaţării cu sisteme de alarmare timpurie care folosesc radare 
tridimensionale cu distanţe de descoperire de peste 300 km; 

- sunt realizate în variante fixe sau mobile, pe roţi sau pe şenile, având toată aparatura 
containerizată, pentru simplificarea operaţiilor de transport pe distanţe mari; 
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- rachetele sunt păstrate, transportate, încărcate, şi lansate din containere, realizându-se 
astfel reducerea timpului de reîncărcare a instalaţiilor de lansare şi simplificarea operaţiunilor 
pentru tragere; 

- rachetele sunt prevăzute cu componente de luptă explozive cu schije preformate, pentru 
distrugerea ţintelor aerodinamice, sau cu componente perforante, pentru distrugerea rachetelor 
balistice; 

- pentru dirijarea rachetelor la ţintă se folosesc sisteme de dirijare mixte – inerţial sau 
prin comenzi radio, pe cea mai mare parte a traiectoriei şi autodirijare activă sau pasivă, pe 
porţiunea finală a acesteia; 

- la toate tipurile de rachete utilizate de către aceste sisteme antibalistice, nu sunt 
necesare lucrări de verificare, întreţinere şi reglare pentru o perioadă îndelungată (n ani). 

Aşa cum se poate constata, ameninţarea bombardamentului cu rachete balistice devine din 
zi în zi mai vizibilă şi mai înfricoşătoare prin prisma încărcăturii de luptă (nucleare, chimice sau 
bacteriologice). Această ameninţare creşte cu atât mai mult cu cât se multiplică numărul 
potenţialilor deţinători (inclusiv organizaţii teroriste). Acest «pericol mortal», recunoscut ca atare 
prin doctrinele militare ale tuturor ţărilor civilizate, cheamă la măsuri urgente pentru contracararea 
acestuia, indiferent de costuri, iar locul mijloacelor de apărare antiaeriană performante în acest efort 
sinergic este de o importanţă maximă.  

 
 
 

UTILIZAREA MODELULUI CONDIŢIONĂRII OPERANTE 
PENTRU INSTRUIREA MILITARĂ SPECIALIZATĂ 

 
 

Gl.bg.dr. Dumitru SESERMAN 
Lt.cdor.instr.sup.drd. Sorin TOPOR 

 
Skinner`s model, knows under name Operand Conditioning of the Behaviours Current, can 

utilised and to animal`s instructions for military operations, and to instructions military personal 
to, for influence the comportament them. Operand Conditioning can be used to stronger opportune 
comportment and to neutralising undesirable comportment for all military persons. 

 
Condiţionarea operantă reprezintă o tehnică de învăţare pusă la punct de către B.F. Skinner 

în anul 193859. Cunoscutul psiholog Burrhus Frederick Skinner este recunoscut în special prin 
prisma cercetărilor sale în domeniul comportamentului uman şi animal. 
El şi-a început carierea în anii 1930 şi cel mai cunoscut experiment al său 
este cel cunoscut sub numele de "Cutia lui Skinner".  

Condiţionarea operantă aparţine curentului behaviorist şi 
prezintă importanţă prin faptul că pune în evidenţă o nouă trăsătură a 
procesului învăţării şi anume, crearea şi consolidarea unor noi legături, 
formate pe scoarţa cerebrală a subiecţilor. Ca subiecţi Skinner a folosit 
la început animale (şobolani, porumbei, maimuţe) şi ulterior fiinţe 
umane. Multe experimente le-a făcut chiar pe a doua sa fiică, Deborah 
născută în anul 1944, fapt ce ia adus o blamare din partea comunităţii 
civile la acea vreme60. 

Metoda condiţionării operante, opusă condiţionării pavloviene clasice, caută să se aproprie 
de realitate, lăsându-i subiectului activ libertatea de a acţiona în mediul său. Nu mai este vorba de 
un răspuns provocat ci doar de acte spontane, urmate de o întărire. De exemplu, apăsând pe o 
                                           
59 Norbert Sillamy - Dicţionar de Psihologie, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p.76. 
60 Ellen Myers - The Skinner Trap: Abolishing Man's Worth, http://www.creationism.org/ csshs/v04n2p08.htm vizitat la 22.02.2004. 
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pedală, o pisică va căpăta lapte sau apăsând pe un buton din 19 în 19 secunde, o maimuţă va evita 
un şoc electric. Datorită acestei tehnici, a fost posibil ca porumbeii să înveţe să caute epavele, 

naufragiaţii şi să semnaleze prezenţa lor apăsând pe butoane ori de 
câte ori zăresc obiecte pe luciul apei, de culoare roşie, portocalie 
sau galbenă (culorile convenţionale ale semnalelor de situaţie 
critică şi ale vestelor de salvare). Dacă detecţia este confirmată, 
aceşti noi străjeri ai mărilor sunt recompensaţi cu hrană. 

Skinner a căutat ca prin experimentele sale să răspundă la 
următoarele întrebări majore ale curentului behaviorist61: 

1. Se poate deduce şi învăţa ceva cu privire la geneza 
umană din studiul comportamentelor animalelor, cunoscut fiind 
faptul că evoluţia (ştiinţa caracteristică) animală diferă de cea 
umană? 

2. Cum analiza ştiinţifică a comportamentului poate să neglijeze procesele psihologice 
interne precum gândirea şi simţul (sensibilitatea)? 

Aceste întrebări sunt determinate de studiul diferenţelor evolutive a regnului animal şi 
ramurii de dezvoltare umană. Răspunsurile acestora pot fi considerate ca reprezentând cheia prin 
care se realizează diferenţierea dintre specii. În urma studiului aplicat pe mai multe animale s-au 
determinat unele relaţii generale, perfect valabile şi pentru fiinţa umană ce prezintă un caracter 
predictiv pentru aceasta. Astfel s-au pus bazele unor studii şi cercetări pe animale, în folosul 
omenirii, fără ca cercetătorii să mai fie acuzaţi de "practici neetice pe corpuri umane". 

De ce aceste experimente s-au executat pe şobolani, porumbei şi maimuţe? 
Şobolanii sunt frecvent utilizaţi pentru experimente ştiinţifice medicale ce sunt 

caracterizate prin obţinerea de rezultate foarte bune. Aceştia nu sunt scumpi, sunt uşor de întreţinut 
şi au remarcabile asemănări cu oamenii: sunt omnivori, căutători, învaţă repede şi au capacitatea de 
adaptare la diferite medii. Aceasta se poate considera, probabil, ca fiind una din cele mai importante 
trăsături de asemănare cu oamenii. Pe de altă parte, ei percep lumea mult diferit faţă de oameni. Nu 
au un văz bun, fiind compensat în schimb cu un miros mult mai dezvoltat decât al omului. Pentru 
descoperirea mediului, ei utilizează foarte mult sistemul senzorial. Şobolanii se mai caracterizează 
prin faptul că memorează situaţiile şi modul de rezolvare a lor, putându-se afirma că îşi formează o 
experienţă specifică lor. 

Porumbeii, datorită ramurii lor evolutive, sunt consideraţi ca o alegere neadecvată pentru 
cercetarea legilor de comportament uman. Sunt păsări, au un creier foarte mic, ceea ce conduce spre 
ideea că orice asemănare cu omul ar fi stupidă. Dar aceştia sunt uşor de învăţat. Execută foarte bine 
orice comandă, sunt relativ ieftini şi uşor de întreţinut. Acuitatea lor vizuală este mult superioară 
oamenilor. În experimentele ce se bazează pe stimuli vizuali ei învaţă foarte repede şi bine, fapt 
caracteristic comportamentului uman. 

Maimuţele sunt cei mai buni subiecţi. Evoluţia acestora se apropie de modul de evoluţie 
umană. Maimuţele percep lumea într-un mod foarte apropiat oamenilor având un sistem senzorial 
asemănător nouă. Sunt primate omnivore, învaţă repede gesturi sau probleme complexe prin 
repetări îndelungate. Din păcate, sunt extrem de scumpe şi dificil de întreţinut. De altfel, datorită 
asemănării cu specia umană, multe asociaţii neguvernamentale de protecţie a animalelor condamnă 
experimentele executate pe maimuţe, fiind asimilate unor experimente neetice din punct de vedere medical 
şi umanitar. 

Skinner, pentru realizarea experimentului său, numit "Cutia lui Skinner", a folosit la 
început porumbei. Porumbelul era condiţionat să îşi capete hrana de o "cheie". Când porumbelul 
lovea cheia, cu o forţă suficientă, crea un impuls electric înregistrat de un sistem ce răspundea prin 
distribuire de hrană. La stânga porumbelului se afla un difuzor ce crea un stimul auditiv. 
Porumbelul este corectat să localizeze cheia prin stimuli sonori pe durata a câtorva secunde. Accesul 

                                           
61 *** - Methodology in Experimental Analysis of Behavior - www.users. csbsju.edu/~tcreed/pb/methods.html vizitat 
la 24.02.2004. 
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către hrană se execută numai după localizarea corectă a cheii. Pentru observarea cheii aceasta era 
iluminată color sau prin alte procedee vizuale. 

Când porumbeii sunt introduşi pentru prima dată în "Cutia lui Skinner", este necesar a fi 
condiţionaţi să caute cheia. Procedura utilizată este numită aproximare succesivă sau căutare.  

Primul pas al experimentului este constituit din procedeul de 
învăţare a rolului cheii. Porumbelul va primi hrană când lumina se 
aprinde. Astfel, porumbelul va învăţa destul de repede că la aprinderea 
luminii se va deschide poarta şi va primi hrană - experiment specific 
condiţionării clasice pavloviene. Când porumbeii vor învăţa să se apropie 
tot mai mult de cheie, eventual să o lovească, vor fi recompensaţi cu mai 
multă hrană. După ce porumbelul a învăţat să lovească cheia ca să obţină 
hrană, acesta este eliberat din cutie.  

Utilizarea “cutiei lui Skinner” în experienţele cu şobolani este 
asemănătoare, răspunsul la stimul fiind generat, de regulă, de o bară de 

presiune. Corectarea comportamentului acestuia se execută de obicei cu jeturi de apă. 
Particularitatea experimentului lui Skinner se constituie din faptul că astfel se determină 

legile condiţionării operante. Astfel, toate rezultatele experimentelor de control a condiţionării 
confortului unui organism, conduc către educarea unui comportament. Se poate evidenţia acest fapt 
prin  compararea comportamentelor organismelor ce nu au beneficiat de acest tratament cu cele 
considerate educate.  

O primă concluzie care ar rezulta este aceea că mediul social (pentru oameni) ori condiţiile 
reale de mediu (pentru animale) vor influenţa cu certitudine comportamentul acestora. 

Experienţele executate de Skinner pe fiinţe umane, aşa cum am mai amintit, au debutat cu 
fiica acestuia Deborah, la naşterea sa, în 1944, într-un spital din Minnesota-SUA. Rezultatul 
experienţelor sale a condus spre îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru noi născuţi, creându-se un 
spaţiu numai al lor, prin construirea unei uşi şi a peretelui din faţă din sticlă. Acest lucru furniza 
copilului pe timpul somnului un loc călduros şi confortabil fără a fi necesare multe haine şi pături, 
cunoscut fiind asprimea iernilor din Minnesota. Somnul fiicei sale în  noua "cutie", încă de la 
naştere până la vârsta de doi ani şi jumătate, a fost determinant pentru fericirea, sănătatea şi 
prosperitatea copilului. Acestui fapt i-au fost alocate ample comentarii în diverse reviste cel mai 
obiectiv fiind articolul din revista Ladies' Home Journal, în octombrie 1945. În acest articol numit 
"Copil în cutie", apărea poza fiicei sale Deborah într-o versiune portabilă a cutiei. Cititorii care nu 
au lecturat cu atenţie articolul au avut o reacţie negativă, considerând că această cutie va constitui 
mediul de dezvoltare a fetei62, suprafaţa cutiei fiind asemănată cu pielea fetei. De altfel, acest 
experiment a stat la baza altor experimente de natură psihologică, executate de Skinner şi discipolii 
acestuia, ajungându-se la "aerul condiţionat" şi "incubatoarele din maternităţile" zilelor noastre.  

Şi alţi cercetători precum N. I. Krasnogorski, L. Konorski şi S. Miller, plecând de la rezultatele 
unor experienţe în care se utilizau în calitate de semnal anumite senzaţii proprioceptive, au constatat 
că reacţia motorică a unui animal tinde să se repete, dacă duce la o anumită satisfacţie, sau să fie 
evitată dacă duce la un efect dezagreabil. Aceste experimente, cu toate că sunt cunoscute ca 
fundamentând metoda numită "Condiţionarea Instrumentală", reprezintă de fapt acelaşi lucru şi se 
asimilează condiţionării operante a lui Skinner.  

Ei au constatat că, dacă îndoirea pasivă a labei câinelui va fi urmată de hrană, după mai 
multe asocieri, animalul ajunge să îndoaie singur laba la apariţia senzaţiei de foame (centrul de pe 
scoarţa cerebrală ce corespunde foamei este excitat). Miller şi Konorski au considerat că aceste 
reflexe - numite de ei instrumentale, ar constitui un alt tip de reflexe decât cel clasic, de tip 
pavlovian63, cunoscut în cele timpuri. 

În condiţia umană, frecvent, se pot observa manifestări ale condiţionării operante. Mişcările 
şi actele de conduită ale omului sunt efectuate obişnuit, în scopul de a obţine un anumit rezultat. 

                                           
62 http://www.snopes.com/science/skinner.htm vizitat la 25.02.2004. 
63 Al. Roşca - Metode şi tehnici experimentale în psihologie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p. 195. 
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Într-un experiment al lui Greenspoon subiecţilor li s-a cerut să spună, timp de 50 de 
minute, cuvinte, fraze şi numere. Nici o altă instrucţiune nu a mai fost dată subiecţilor. Totuşi, pentru a 
încerca influenţarea într-o anumită direcţie a răspunsurilor verbale, autorul a decis să spună, de fiecare dată 
când subiecţii dădeau pluralul substantivelor, sunetele "umm-hmm". S-a constat că numărul 
substantivelor la plural spuse de subiect a crescut foarte mult, ca urmare a acestor "întăriri", deşi 
mulţi din subiecţi nu-şi dădeau seama de acest fapt.  

Condiţionarea operantă este evidentă şi într-un experiment executat pe subiecţi umani de 
către Ivanov şi Smolenski. Observatorul, despărţit printr-un perete de copil, apăsând pe un 
dispozitiv, trimite printr-un jgheab, în camera copilului o bucăţică de ciocolată. O porţiune a 
jgheabului este transparentă, ceea ce permite copilului să vadă trecerea ciocolatei. Apăsând pe o 
pară de cauciuc copilul reuşeşte să elibereze ciocolata. Copilul învaţă să obţină ciocolata acţionând 
asupra dispozitivului respectiv. Experimentul se poate complica prin acţionarea unei sonerii 
concomitent cu trimiterea de către experimentator a ciocolatei în jgheab. Acţionarea diferitelor 
pârghii şi dispozitive, atât de către experimentator, cât şi de către copil, se înscriu pe un kimograf. 

Condiţionarea operantă este implicată, într-o anumită măsură şi în instrucţia programată, 
unde fiecare răspuns al subiectului este confirmat sau infirmat, ceea ce are ca efect menţinerea 
interesului în timpul rezolvării. 

Pentru instruirea militară se impun a fi menţionate următoarele concluzii:  
În procesul de instruire specializată, condiţionarea operantă se manifestă sub toate 

aspectele. Dacă un câine este învăţat şi antrenat a executa câteva comenzi precum: Şezi! ; Dă laba! ; 
Vino aici! etc., acestea fiind elemente specifice condiţionării operante, un militar fiind stimulat prin 
cuvinte. Observaţiile corectoare de tipul "nu cunoşti normele X" sau “nu păstrezi cadenţa de mers”, 
de fiecare dată când se observă un comportament greşit al acestuia, determină o condiţionare 
operantă. Prin urmare condiţionarea operantă, în domeniul militar, poate fi folosită ca metodă 
pentru corectarea unor erori de comportament. Trebuie remarcat că utilizarea frecventă a acestei 
metode, în scopul impunerii unor norme de comportament, se poate deteriora în timp.  

Această metodă poate fi, şi a fost aplicată, de către un examinator cu un caracter 
dictatorial, pentru impunerea unor norme "greşite". În acest sens, se poate exemplifica 
comportamentul uman în timpul perioadelor sclavagiste, pe timpul conducerii de către guverne 
dictatoriale şi chiar metodele de antrenament a forţelor militare speciale, pentru depăşirea unor 
“bareme” determinate de posibilităţile fizice, naturale, ale corpului uman. De exemplu: alergarea în 
teren variat într-un timp îndelungat, reţinerea respiraţiei şi înotul sub apă, fără aparate de respiraţie, 
la diverse adâncimi, pe distanţe sau în perioade de timp mari, faţă de normal etc. 

În condiţionarea operantă sunt constatate patru căi de sporire a calităţilor comportamentale 
şi două căi de diminuare (stopare) a comportamentului64: 

Pentru sporirea calităţilor comportamentale, se pot folosi corecţii pozitive primare, obţinute 
prin stimuli biologici precum mâncare, apă sau sex, precum şi, în plan secundar, corecţia oferită prin 
elogii, bani, statut social sau oricare alt tip de fapte care nu reprezintă un scop în sine pentru susţinerea 
vieţii. 

Pentru corectarea negativă se utilizează ca metode “evadarea” şi “evitarea” (“eschiva”). 
Prin evadare se pot aplica stimuli adversivi şi mutarea acestora când s-au realizat obiectivele 
comportamentale. Un exemplu clasic de corecţie prin evadare este "cicăleala". Prin evitare se pot 
furniza stimuli, de regulă verbali, începând de la o durată de câteva secunde până la mai multe 
minute, în funcţie timpul de realizare a corecţiei, şi oprirea acestor semnale dacă corecţia s-a 
realizat. Trebuie menţionat că pe timpul aplicării acestor metode nici un alt procedeu nu trebuie 
aplicat spre a avea succes deplin. 

Greşeala cea mai frecventă pe timpul aplicării metodei operante asupra unor militari, în 
situaţia executării corecţiilor prin stimuli verbali de ameninţare, este aceea de a nu se realiza ceea ce 
s-a “promis”, ca factor de corecţie, sau că, prin conştientizarea ameninţării, se constată că aceasta 

                                           
64 http://www.accd.edu/sac/psychol/2301.090/ch52002.html vizitat la 24.03.2004. 
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nu se poate produce din varii motive. De aceea, ceea ce s-a promis trebuie executat indiferent dacă 
subiectul este soldat, subofiţer sau ofiţer.  

Un alt tip de greşeală este promisiunea nerealistă. Spunându-i subordonatului: "Te voi 
omorî din bătaie dacă nu faci asta!", subiectul va şti că nu se poate întâmpla acest lucru şi 
rezultatele de corecţie ale comportamentului vor fi extrem de slabe sau inexistente. De aceea, 
folosirea inoportună a metodelor condiţionării operante poate conduce spre nerezolvarea problemelor 
sau apariţia unor devieri mai mari de comportament la subordonaţi sau la personalul aflat într-o 
formă de instruire.  

Condiţionarea operantă poate fi folosită pentru întărirea comportamentelor oportune şi 
eradicarea comportamentelor indezirabile.  

În acest sens, experimentele lui Skinner au devenit extrem de importante pentru a fi 
studiate, întrucât munca sa a realizat distingerea dintre condiţionarea clasică, bazată pe răspunsuri la 
stimuli, şi cea operantă, ambele determinând condiţionări ale comportamentelor tuturor fiinţelor. 
Dacă în prima metodă se folosesc stimului agresivi, metoda lui Skinner este mult mai simplă fără a 
necesita utilizarea unor astfel de stimuli. Metodele sale studiate pot deveni tehnici, extrem de 
eficiente, pentru cei ce se pregătesc a lucra în învăţământ. Instructorul militar va avea astfel 
posibilitatea ca pe baza observaţiilor sale să introducă corecţii în programele şi metodele sale de 
învăţământ, în scopul eficientizării studiului şi asimilării de cunoştinţe militarilor, studenţilor sau a 
altor subordonaţi ai săi. 

 
 
 

CALCULUL PROBABILITĂŢII DE ÎNDEPLINIRE 
A MISIUNILOR ORDONATE ÎN PROCESUL 

DE CĂUTARE CU SCAFANDRI A MINELOR MARINE 
ŞI DISPOZITIVELOR  

EXPLOZIVE IMPROVIZATE  
 
 

Cdo .dr. Ştefan GEORGESCUr  
 
This paper (the last from a series which started in December 2003) represents a 

matematichal method necessary to be used in diving operations against mines. 
 
Dacă procentul de deminare se exprimă prin probabilitatea de a contracara eficient fiecare 

mină, respectiv şansa/sau probabilitatea de a draga/vâna toate minele existente şi dacă în raion 
există atunci probabilitatea p va fi pt , în care caz: 

- probabilitatea de a vâna toate minele detectabile sau de a draga toate minele de un anumit 
tip poate fi determinată folosind valorile date în Anexa nr.1; 

- procentul de deminare ordonat pentru o anumită probabilitate, ca toate minele detectabile 
să fie vânate sau ca toate minele de un tip şi sensibilitate dată să fie vânate se determinată folosind 
datele din Anexa nr.1 în care se arată modul în care probabilitatea contramăsurilor asupra unei mine 
variază între valorile procentului de deminare pentru estimări diferite privind numărului total de 
mine existente. 

Nomograma prezentată în anexă se construieşte astfel: 
• pe abscisă se trece procentajul de deminare impus (ordonat), de obicei între 90% şi 100%; 
• pe ordonată în funcţie de procentajul de deminare impus (pentru fiecare valoare a 

procentajului de deminare) probabilitatea ca toate minele descoperite să fie dragate sau vânate (între 
70% şi 100%); 
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• după aceea se calculează pentru un anumit număr de mine şi un anumit procentaj de 
deminare (între 90-100%) probabilitatea de a distruge toate minele (între 70-100%) cu ajutorul 
formelor anterior prezentate. 

Pentru un număr de mine dat, rezultă un număr de puncte care unite ne arată modul în care 
probabilitatea măsurilor contra unei mine variază în cadrul procentajului de deminare pentru 
estimări diferite, privind numărul total de mine existente. 

Punctele rezultate pentru un anumit număr de mine se unesc rezultând o dreaptă. 
Toate liniile rezultate converg într-un punct care reprezintă intersecţia procentajului de 

deminare de 100% cu probabilitatea ca toate minele dragate sau vânate să fie distruse în procent de 100%. 
De exemplu: dacă pe o pasă se consideră că există 10 mine de un anumit tip, atunci pentru 

a obţine probabilitatea de 0,8, de contracarare a tuturor celor 10 mine, atunci procentul de deminare 
trebuie să fie de 97,8% ( Anexa nr.1 ). 

În cazul vânătorii de mine, pentru a obţine aceeaşi probabilitate de 0,8 de descoperire, 
identificare şi distrugere a tuturor celor 10 mine detectabile pe pasă, procentul de deminare trebuie 
să fie de asemenea 97,8% ( Anexa nr.1 ). 

 
Metodica utilizării unor tabele 

cu valori de probabilitate antecalculate 
pentru evaluarea îndeplinirii unor misiuni de luptă 

 
Datele calculate, prezentate în Anexa nr.1, ca şi metodica de utilizare a acestora au la bază 

consideraţiile corespunzător cărora în  lupta cu minele şi dispozitivele explozive improvizate trebuie 
presupuse următoarele condiţii: 

• câmpul de mine nu prezintă protecţie la dragaj sau vânătoare de mine; 
• navele nu tranzitează pasa sau raionul în timpul operaţiei; 
• tehnica de dragaj este capabilă să iniţieze (sensibilizeze) minele. 
De asemenea se admit următoarele presupuneri matematice: 
• minele au o distribuţie aleatoare ; 
• există numai o posibilitate de iniţiere, respectiv detecţie pentru fiecare mină la o 

singură trecere; 
Sunt cunoscute şi corect estimate următoarele date: 

1) caracteristicile navelor; 
2) eroarea sistemului de navigaţie (∆); 
3) distribuţia unui anumit coeficient K ce exprimă numărul de treceri sau 

impulsuri realizat ; 
4) numărul de mine rămase nedragate sau nevânate; 

Metodele folosite în apărarea contra minelor pot realiza o acoperire simplă (acoperirea 
simplă presupune executarea unui număr de treceri (J) pe un număr de drumuri (N) cu o tehnică 
specifică) sau o acoperire simultană (care presupune executarea unui număr (J) de treceri pe un 
număr (N) de drumuri cu diferite tehnici sau cu aceeaşi tehnică, dar la fiecare trecere cu alţi 
parametri). Metoda propusă mai jos pentru planificarea şi evaluarea unei operaţiuni de apărare 
contra minelor utilizează eroarea de navigaţie standard (∆) ca un factor de eficienţă statistică 
împreună cu parametrii de bază ai apărării contra minelor, distanţa de detecţie (A) şi probabilitatea 
de detecţie a minelor (B). Această metodă este aplicabilă pentru toate valorile lui K şi toate valorile 
lui A / ∆. 

Pentru a obţine un anumit procent de deminare (de exemplu: pe un drum ), va fi necesar să 
se dividă drumul în pase şi să se determine câte treceri pe o pasă trebuie făcute. 

Dacă o trecere pe o pasă nu este completă, acesta nu este considerată validă şi de aceea nu 
se ia în considerare. 

Tabelele prezentate la sfârşitul acestui articol (Tabelele nr.1 - 3 ) permit determinarea 
numărului necesar de pase şi numărul de treceri pe o pasă. Ele au fost calculate având la bază 
procentul calculat de deminare ( P cal ). 
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Fiecare tabel este calculat în funcţie de o anumită tehnică de apărare contra minelor specifică şi 
nu reflectă procentul de deminare (P) şi, ca urmare, în cazul folosirii unei singure tehnici există 
posibilitatea să nu se acopere toate tipurile de mine, fapt care se va reflecta în parametrii µ , µs şi în P cal. 

Pentru a planifica sau evalua procentul de deminare (P) pe un anumit drum, o pasă sau 
raion, pentru un tip dat de mină, printr-o acoperire multiplă (de exemplu: dragaj/ vânătoare; 
mecanic/prin influenţă) pentru o probabilitate de clasificare (Bc) şi o probabilitate de distrugere (Bn) 
şi pentru un procent dat de mine care nu pot fi dragate / vânate (µ/µs) atunci se utilizează 
următoarele formule folosite în activitatea statelor majore de profil: 

 
Pvânătoare = P cal.vânt.⋅( 1 - µ )⋅Bc⋅Bn
 
Pdragaj = P cal.dragaj⋅( 1 - µs )         (1) 
 
P = 1 - [( 1 - Pvânătoare )( 1 - P dragaj )]  
 
în cazul utilizării ambelor procedee (dragaj/vânătoare) 
unde: 
Pvânătoare - este procentul de deminare realizat la vânătoarea de mine ; 
P cal.vânăt. - procentul calculat de deminare la vânătoarea de mine; 
(1 - µ)⋅Bc⋅Bn - procentul maxim de deminare pentru vânătoare de mine; 
Pdragaj     - procentul de deminare realizat la dragaj ; 
Pcal.dragaj  - procentul calculat de deminare la dragaj; 
1 - µs  - procentul maxim de deminare pentru dragaj. 
 
Pentru a obţine un anumit procent de deminare trebuie să fie luaţi în considerare şi anumiţi 

factori care influenţează parametrii tehnicilor de apărare contra minelor şi anume: 
• informaţiile asupra pericolului de mine; 
• natura mediului în care se desfăşoară operaţia; 
• tehnicile şi echipamentele utilizate în apărarea contra minelor; 
• experienţa participanţilor în operaţiile de apărare contra minelor. 
Datele din tabelele prezentate se bazează pe date statistice şi sunt grupate în jurul celor mai 

utilizate valori folosite în ţările N.A.T.O. Acoperirea tuturor valorilor desigur nu este posibilă, şi 
chiar dacă rezultatele nu sunt liniare, ele pot fi acceptate cu o oarecare aproximaţie, pentru valori 
intermediare deduse prin interpolare între tabele. 

Cât priveşte calculul erorii de navigaţie standard, valorile utilizate sunt: 
• pentru relevmente optice măsurate cu girocompasul=10 m; 
• pentru unghiuri orizontale măsurate cu sextantul = 15 m; 
• pentru navigaţie decca = 40 m - 180 m; 
• pentru radar = 45 - 90 m ; 
• pentru relevmente optice măsurate cu compasul magnetic: 
− în condiţii excelente = 70 m ; 
− în condiţii bune = 70 - 140 m; 
− în condiţii proaste = 180 - 270 m ; 

• pentru punctul dat de G.P.S. = 12 m. 
Parametrii utilizaţi în calculul valorilor din tabele au fost: 
• lăţimea unei pase ( 400 şi 800 m ); 
• abaterea medie standard a erorii de navigaţie:10, 25, 50 şi 75m; 
• procentul de deminare calculat (impus): 50, 60, 70, 80, 90, 95, 99%; 
• lăţimea pasei pentru dragaj mecanic sau vânătoare: 150, 200, 250, 300, 400 şi 500 m; 
• lăţimea pasei pentru dragaj magnetoacustic: 100, 150, 200, 250 şi 300 m; 
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• probabilitatea de detecţie/tăiere a cablului/ influenţare a mine: 0,5; 0,55; 0,6; 0,75; 0,8; 
0,85; 0,9 şi 0,95. 

În încheierea acestui capitol, prezint câteva exemple privind modul de soluţionare a unor 
situaţii specifice actuale de căutare şi distrugere a minelor, astfel: 

a) Cunoscându-se că se execută dragaj mecanic pe o pasă cu lăţimea pasei de 400 m şi pasa 
drăgii = 200 m, probabilitatea de tăiere a cablului = 0,95 şi având eroarea de navigaţie - 50 m, iar P 
cal = 95% la o trecere, se cere să se determine numărul necesar de treceri. 

Din tabelul nr. 1 (pentru lăţimea pasei = 400 m; eroarea de navigaţie  =  50 m ) observăm 
că la intersecţia pe verticală a lui Pcal = 95% şi lăţimea pasei drăgii = 200 m cu probabilitatea de 
tăiere a cablului minei 0,95 deducem pe orizontală că sunt necesare 4 treceri. 

b) Cunoscându-se următoarele date: 
Lăţimea pasei = 800 m; 
Vânătoare de mine 
Pasa la vânătoare = 150 m; (realizată de bătaia  
hidrolocatorului scafandrului) 
Probabilitatea de descoperire la vânătoare = 0,85; 
Eroarea de navigaţie = 25 m; 
P cal = 99% la o trecere se cere să se determine numărul de treceri. 
Din Tabelul nr. 2 (pentru lăţimea pasei = 800 m , eroarea de navigaţie= 25 m) la intersecţia pe 

verticală a lui P cal = 99% şi lăţimea pasei = 150 m cu probabilitatea de descoperire de 0,85 pe 
orizontală deducem că sunt necesare 16 treceri. 

c) Cunoscându-se următoarele date: 
Lăţimea pasei = 800 m; 
Dragaj prin influenţă 
Pasa drăgii = 200 m; 
Probabilitatea de influenţare a minei = 0,8 ; 
Eroarea de navigaţie = 75 m; 
P cal = 90% , se cere să se determine numărul de treceri şi numărul de impulsuri pe o 

trecere. 
Din tabelul nr. 3 pentru lăţimea pasei = 800 m; eroarea de navigaţie = 75) constatăm că la 

intersecţia pe verticală a lui P cal = 90%, pasa drăgii = 200 m cu probabilitatea de influenţare pe 
orizontală 0,8 identificăm că sunt necesare 4 treceri şi 10 impulsuri pe trecere. 

d) Cunoscându-se datele: 
Vânătoare de mine 
Lăţimea pasei = 800 m; 
Lăţimea pasei în vânătoare = 150 m; (realizată de  
bătaia hidrolocatorului scafandrului) 
Probabilitatea de descoperire = 0,8; 
Eroarea de navigaţie = 25 m; 
Număr de treceri = 19, se cere Pcal necesar pentru o singură acoperire.  
Din Tabelul nr. 2 (pentru lăţimea pasei = 800 m, eroarea de navigaţie= 25 m) intrăm pe 

verticală în coloana probabilitate de detecţie 0,8 şi căutăm ca numărul de treceri 19 să se 
intersecteze pe orizontală cu pasa vânătorii 150 m şi deducem că, pentru acest caz P cal = 99%. 

Cunoscându-se datele: 
Vânătoare şi dragaj magnetoacustic pe o pasă de 80m cu un Pcal pentru vânătoare de 99% şi 

pentru dragaj de 90%; 
Mine prin influenţă magnetoacustice 
Numărul de mine rămase nedezactivate sau neculese   
µ = 0,05 ( 5% din mine nu se pot distruge ); 
Numărul de mine rămase nedragate µs = 0; 
Bc = 0,95 ( probabilitatea de descoperire ); 
Bn = 1 ( probabilitatea de distrugere ), se cere P pentru o acoperire multiplă. 
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Aplicăm formula: 
P = 1 - [( 1 - Pvânătoare )( 1 - P dragaj )]   de unde, 
Pvânătoare = P cal.vânt.⋅( 1 - µ )⋅Bc⋅Bn = 0,99 ( 1 - 0,05 ) 0,95x1 ≈ 0,9   iar, 
Pdragaj = P cal.dragaj⋅( 1 - µs ) = 0,90 x ( 1 - 0 ) = 0,9   şi deci 
P = 1 - 0,1 x 0,1 = 1 - 0,01 = 99% 
Din cele prezentate rezultă în primul rând uşurinţa efectuării calculelor şi în acelaşi timp 

veridicitatea datelor care se obţin. 
Apreciez că aplicarea unor asemenea calcule în cadrul Centrului de Scafandri va duce la o 

creştere substanţială a eficacităţii îndeplinirii misiunilor ce revin marii unităţi de scafandri pe de o 
parte, şi pe de altă parte la alinierea profesioniştilor de profil la metodologia de lucru existentă în 
flotele ţărilor membre NATO şi prin aceasta consider că ne aducem o contribuţie importantă în 
planul asigurării interoperabilităţii între marina noastră militară şi celelalte flote cu care cooperăm 
în acest domeniu, a căutării şi distrugerii minelor şi dispozitivelor explozive improvizate din zonele 
de interes pentru România. 

Metoda se poate aplica atât în situaţia executării vânătorii de mine cu scafandri, cât şi/sau 
cu vehicule telerobotice sau dragajului de diferite tipuri. 

 
TABELUL 1 

VÂNĂTOARE DE MINE / DRAGAJ MECANIC 
NUMĂRUL DE TRECERI CERUTE (1 IMPULS PE TRECERE) 

 
Lăţimea pasei ( m ) 400 
Eroarea de navigaţie ( m ) 50 

 
Lăţime 
pasă Probabilitatea descoperirii / tăierii cablului minei 

Pcal vânătoare/ 
dragaj 

mecanic 
0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 

50 

150 
200 
250 
300 
400 
500 

4 
3 
2 
2 
2 
1 

3 
2 
2 
2 
1 
1 

3 
2 
2 
2 
1 
1 

3 
2 
2 
2 
1 
1 

2 
2 
2 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
1 
1 
1 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

60 

150 
200 
250 
300 
400 
500 

5 
3 
3 
2 
2 
2 

4 
3 
3 
2 
2 
2 

4 
3 
2 
2 
2 
1 

3 
3 
2 
2 
1 
1 

3 
2 
2 
2 
1 
1 

3 
2 
2 
2 
1 
1 

3 
2 
2 
2 
1 
1 

2 
2 
2 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
1 
1 
1 

70 

150 
200 
250 
300 
400 
500 

5 
4 
3 
3 
2 
2 

5 
4 
3 
3 
2 
2 

5 
4 
3 
2 
2 
2 

4 
3 
3 
2 
2 
2 

4 
3 
2 
2 
2 
1 

4 
3 
2 
2 
1 
1 

3 
2 
2 
2 
1 
1 

3 
2 
2 
2 
1 
1 

3 
2 
2 
2 
1 
1 

3 
2 
2 
1 
1 
1 

80 

150 
200 
250 
300 
400 
500 

8 
6 
4 
4 
3 
2 

7 
5 
4 
3 
3 
2 

6 
5 
4 
3 
2 
2 

6 
4 
3 
3 
2 
2 

5 
4 
3 
2 
2 
2 

5 
3 
3 
2 
2 
2 

4 
3 
2 
2 
2 
1 

4 
3 
2 
2 
1 
1 

4 
3 
2 
2 
1 
1 

3 
2 
2 
2 
1 
1 

90 

150 
200 
250 
300 
400 
500 

11 
8 
6 
5 
4 
3 

10 
7 
6 
5 
4 
3 

9 
6 
5 
4 
3 
3 

8 
6 
4 
4 
3 
2 

7 
5 
4 
3 
2 
2 

6 
5 
4 
3 
2 
2 

6 
4 
3 
3 
2 
2 

5 
4 
3 
2 
2 
2 

5 
4 
3 
2 
2 
1 

5 
3 
2 
2 
2 
1 

95 

150 
200 
250 
300 
400 
500 

14 
10 
8 
7 
5 
4 

12 
9 
7 
6 
4 
4 

11 
8 
6 
5 
4 
3 

10 
7 
6 
5 
4 
3 

9 
7 
5 
4 
3 
3 

8 
6 
5 
4 
3 
2 

8 
5 
4 
3 
3 
2 

7 
5 
4 
3 
2 
2 

6 
4 
3 
3 
2 
2 

6 
4 
3 
2 
2 
1 

99 

150 
200 
250 
300 
400 
500 

21 
16 
12 
10 
7 
6 

19 
13 
10 
9 
7 
5 

17 
12 
9 
8 
6 
5 

15 
11 
8 
7 
5 
4 

14 
10 
8 
6 
5 
4 

12 
9 
7 
6 
4 
3 

11 
8 
6 
5 
4 
3 

10 
7 
6 
4 
3 
3 

10 
7 
5 
4 
3 
2 

9 
6 
4 
4 
3 
2 
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TABELUL  2 

VÂNĂTOARE DE MINE / DRAGAJ MECANIC 
NUMĂRUL DE TRECERI CERUTE (1 IMPULS PE TRECERE) 

 
Lăţimea pasei ( m ) 800 
Eroarea de navigaţie ( m ) 25 

 
Lăţime 
pasă  Probabilitatea descoperirii / tăierii cablului minei 

vânătoare 
/ dragaj 
mecanic 

Pcal 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 

150 6 5 5 5 4 4 4 4 3 
3 

3 
200 5 4 4 4 3 3 3 3 3 
250 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 50 300 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
400 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
500 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
150 8 7 6 6 5 5 5 4 4 4 
200 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 
250 5 4 4 

3 
3 3 3 3 3 3 3 60 300 4 4 3 3 3 3 2 2 2 

400 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
500 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
150 10 9 8 7 6 6 5 5 5 4 
200 8 7 6 5 5 4 4 4 4 3 
250 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3 70 300 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 
400 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 
500 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
150 
200 
250 
300 
400 
500 

14 
10 
8 
7 
5 
4 

12 
9 
7 
6 
5 
4 

11 
8 
6 
5 
4 
3 

9 
7 
6 
5 
4 
3 

8 
6 

80 5 
4 
3 
3 

8 
6 
4 
4 
3 
2 

7 
5 
4 
3 
3 
2 

6 
4 
4 
3 
2 
2 

5 
4 
3 
3 
2 
2 

5 
4 
3 
3 
2 
2 

90 

150 
200 
250 
300 
400 
500 

19 
14 
11 
10 
7 
6 

17 
13 
10 
8 
6 
5 

15 
11 
9 
7 
6 
5 

13 
10 
8 
7 
5 
4 

12 
9 
7 
6 
4 
4 

11 
8 
6 
5 
4 
3 

10 
7 
5 
5 
3 
3 

8 
6 
5 
4 
3 
2 

8 
5 
4 
3 
3 
2 

7 
5 
4 
3 
2 
2 

95 

150 
200 
250 
300 
400 
500 

25 
18 
15 
12 
9 
7 

22 
16 
13 
11 
8 
7 

19 
14 
11 
9 
7 
6 

17 
13 
10 
8 
6 
5 

15 
11 
9 
7 
6 
5 

14 
10 
8 
7 
5 
4 

12 
9 
7 
6 
4 
4 

11 
8 
6 
5 
4 
3 

10 
7 
5 
4 
3 
3 

8 
6 
4 
4 
3 
2 

99 

150 
200 
250 
300 
400 
500 

38 
28 
22 
19 
14 
11 

33 
25 
19 
16 
12 
10 

30 
22 
17 
14 
11 
9 

26 
19 
15 
13 
9 
8 

23 
17 
13 
11 
8 
7 

21 
15 
12 
10 
7 
6 

19 
13 
10 
9 
6 
5 

16 
12 
9 
7 
6 
4 

15 
10 
8 
6 
5 
4 

13 
9 
7 
5 
4 
3 

 
 

TABELUL  3 
DRAGAJ PRIN INFUENŢĂ 

NUMĂRUL DE TRECERI/NUMĂRUL DE IMPULSURI PE TRECERE 
 

Lăţimea pasei (m) 800 
Eroarea de navigaţie (m) 75 
Nr.max.de nave considerat (buc.) 5 

 
Probabilitatea influenţării minei 

Pcal

Lăţime 
pasă 

dragaj 
prin 

influenţă 
0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 

50 

100 
150 
200 
250 
300 

4/20 
4/14 
4/11 
3/11 
3/10 

4/19 
4/13 
4/10 
3/10 
3/9 

4/17 
4/12 
4/9 
3/9 
3/9 

4/16 
4/11 
4/8 
3/9 
3/7 

4/15 
4/10 
4/8 
3/8 
3/7 

4/14 
4/9 
4/7 
3/8 
3/6 

4/13 
4/9 
4/9 
3/7 
3/6 

4/12 
4/8 
4/6 
3/7 
3/6 

4/11 
4/8 
4/6 
3/6 
3/5 

4/11 
4/7 
4/6 
3/6 
3/5 
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60 

100 
150 
200 
250 
300 

4/23 
4/15 
4/12 
3/12 
3/10 

4/20 
4/14 
4/11 
3/11 
3/10 

4/19 
4/13 
4/10 
3/10 
3/9 

4/17 
4/12 
4/9 
3/9 
3/8 

4/16 
4/11 
4/8 
3/9 
3/7 

4/15 
4/10 
4/8 
3/8 
3/7 

4/14 
4/10 
4/7 
3/8 
3/7 

4/13 
4/8 
4/7 
3/7 
3/6 

4/13 
4/8 
4/6 
3/7 
3/6 

4/12 
4/8 
4/6 
3/6 
3/5 

70 

100 
150 
200 
250 
300 

4/25 
4/17 
4/13 
3/13 
3/12 

4/23 
4/15 
4/12 
3/12 
3/10 

4/21 
4/14 
4/11 
3/11 
3/10 

4/19 
4/13 
4/10 
3/10 
3/9 

4/18 
4/12 
4/9 
3/9 
3/8 

4/17 
4/11 
4/9 
3/9 
3/8 

4/16 
4/10 
4/8 
3/8 
3/7 

4/15 
4/10 
4/7 
3/8 
3/7 

4/14 
4/9 
4/7 
3/7 
3/6 

4/13 
4/9 
4/7 
3/7 
3/6 

80 

100 
150 
200 
250 
300 

4/28 
4/19 
4/14 
3/15 
3/13 

4/26 
4/17 
4/13 
3/14 
3/12 

4/24 
4/16 
4/12 
3/12 
3/11 

4/22 
4/14 
4/11 
3/11 
3/10 

4/20 
4/13 
4/10 
3/11 
3/9 

4/19 
4/12 
4/9 
3/10 
3/8 

4/17 
4/12 
4/9 
3/9 
3/8 

4/16 
4/11 
4/8 
3/8 
3/7 

4/15 
4/10 
4/8 
3/8 
3/7 

4/15 
4/10 
4/7 
3/7 
3/6 

90 

100 
150 
200 
250 
300 

4/33 
4/22 
4/17 
3/17 
3/15 

4/30 
4/20 
4/15 
3/16 
3/13 

4/28 
4/18 
4/14 
3/14 
3/12 

4/25 
4/17 
4/13 
3/13 
3/11 

4/23 
4/16 
4/12 
3/12 
3/10 

4/22 
4/14 
4/11 
3/11 
3/9 

4/20 
4/13 
4/10 
3/10 
3/9 

4/19 
4/13 
4/9 
3/10 
3/8 

4/18 
4/12 
4/9 
3/9 
3/8 

4/17 
4/11 
4/8 
3/8 
3/7 

95 

100 
150 
200 
250 
300 

4/38 
4/25 
4/19 
3/20 
3/17 

4/34 
4/23 
4/17 
3/18 
3/15 

4/31 
4/21 
4/16 
3/16 
3/14 

4/29 
4/19 
4/14 
3/15 
3/12 

4/27 
4/18 
4/13 
3/13 
3/11 

4/25 
4/16 
4/12 
3/12 
3/10 

4/23 
4/15 
4/11 
3/12 
3/10 

4/22 
4/14 
4/10 
3/11 
3/9 

4/20 
4/13 
4/10 
3/10 
3/8 

4/19 
4/12 
4/9 
3/9 
3/8 

99 

100 
150 
200 
250 
300 

4/47 
4/31 
4/23 
3/24 
3/21 

4/43 
4/28 
4/21 
3/22 
3/18 

4/39 
4/26 
4/19 
3/20 
3/17 

4/36 
4/24 
4/17 
3/18 
3/15 

4/33 
4/22 
4/16 
3/16 
3/14 

4/31 
4/20 
4/15 
3/15 
3/13 

4/29 
4/19 
4/14 
3/14 
3/12 

4/27 
4/17 
4/13 
3/13 
3/11 

4/25 
4/16 
4/12 
3/12 
3/10 

4/24 
4/15 
4/11 
3/11 
3/9 

 
 
 

REVOLUŢIA ÎN AFACERILE MILITARE, 
ÎN ARMATA SUA, 

VIZIUNE ÎNTRUNITĂ 2010 
 
 

Gl.bg.drd. Cătălin ZISU 
Col.dr. Liviu SCRIECIU 

 
 
Being on the path of a radical transformation, both from conceptual and organizational 

point of view as it never been done in the last hundred years, the US Army imposed changes on all 
NATO member states to readjust themselves to face the new asymetrical challenges to which each 
state must be able to react at present. 

Being started many years ago, this process is based on a new fundamental concept - 
namely, the Revolution in Military Affairs (RMA) - which is conducted to redesign the USA 
architecture of security, to better respond to the role that this country plays in the entire world. 

 
Strategiile de apărare ale statelor lumii, puse la punct în anii din urmă, la ora actuală, sunt 

în curs de schimbare, în întreaga lume, ca urmare a ultimelor conflicte militare desfăşurate în 
Afganistan şi Iraq. 

Declanşată cu mai mulţi ani în urmă, procesul de revizuire a strategiei de apărare a Statelor 
Unite ale Americii, urmăreşte să asigure, prin intermediul Departamentului de Apărare (Department 
of Defense -DoD), un cadru efectiv al mediului de securitate global şi să poată răspunde pe deplin 
provocărilor militare ce pot apărea în următorii 20 de ani. Eforturilor actuale ale SUA, de a se 
pregăti pentru un viitor neclar, li se adaugă dorinţa de a fi gata în orice moment să răspundă acestor 
noi riscuri şi ameninţări, astfel încât să fie eliminate eventuale surprize ce pot apărea din utilizarea 
unor arme neconvenţionale sau asimetrice. 

În concordanţă cu aceste planuri ale Departamentului Apărării, armata este deja angajată în 
realizarea unei noi strategii care să îi permită abordarea provocărilor secolului XXI.  
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Procesul transformărilor a început cu schimbarea înseşi a strategiei de apărare a Statelor 
Unite ale Americii, care este realizată pe baza aprecierilor în concordanţă cu cele mai înalte şi 
dinamice proiecţii ale mediului de securitate, cu care Statele Unite pot fi puse faţă în faţă. 

Acest proces continuă în prezent cu evaluarea din punct de vedere militar a misiunilor ce 
trebuie îndeplinite pentru a putea realiza proiecţia propriei strategii de apărare în afara graniţelor 
SUA. O parte din aceste misiuni sunt de durată, ca de pildă protecţia forţelor SUA, pe teritoriul 
naţional şi în afara acestuia, pe timp de pace, criză şi la război, în timp ce altele vor fi derulate 
pentru asigurarea mediului de securitate.  

În afară de cele amintite anterior, mai sunt şi alte misiuni aflate în derulare (fără caracter de 
noutate) care sunt reactualizate şi reformulate de o manieră continuă, un exemplu în acest sens, 
fiind demersurile făcute în direcţia formulării misiunilor prin care să se poată răspunde cu rapiditate 
atacului iniţial al unui inamic într-un teatru major de operaţii. 

Departamentul de Apărare al Statelor Unite (DoD), continuă să identifice neajunsurile 
constatate pe timpul desfăşurării misiunilor executate de către forţele angajate în teatrele de operaţii 
şi încearcă să rezolve cât bine aceste greutăţi, ca parte a strategiei globale proprii de transformare.  

Bazându-se pe misiunile esenţiale şi identificarea sarcinilor în care militarii ar putea fi 
implicaţi, DoD îşi propune astfel, să facă schimbările necesare în structura de forţe a viitoarei armate a 
SUA cu mare rapiditate şi eficienţă. 

Prin derularea acestui proces, se doreşte construirea unei structuri optimale de forţe, care 
(uneori) să poată fi ajustată în funcţie de cerinţele DoD, în materie de resurse umane şi materiale. 
Astfel, se asigură o capacitate de ripostă rapidă la noile provocări şi ameninţări ce pot apărea în 
viitor. În acest sens, această structură de forţe trebuie să fie în măsură să răspundă cu promptitudine 
unor noi modalităţi de realizare a misiunilor primite. 

Deschiderea DoD de a îmbrăţişa această nouă sintagmă RMA (Revoluţia în Afacerile 
Militare), de a fi receptiv la înalta tehnologie în continuă schimbare, la noile concepte care produc 
schimbări fundamentale în structura de forţe este considerată neapărat necesară în acest moment, cel al 
schimbării strategiei de apărare. 

La ora actuală, întreaga lume civilizată se află în mijlocul unei RMA marcată de paşi 
repezi în lumea tehnologiei informaţiilor. Acest proces neliniar poate fi unul prin care DoD poate 
obţine avantajul în domeniul revoluţiei informaţiei ca parte a întregului numită RMA. 

Din alt punct de vedere, acest proces necesită experimentări extinse în două direcţii, şi 
anume de a înţelege contribuţiile potenţiale în domeniul dezvoltării tehnologiei şi de a dezvolta 
concepte operaţionale novatoare pentru a putea utiliza şi controla aceste noi tehnologii. 

Se consideră că acest mariaj, între tehnologia avansată şi noile concepte operaţionale, poate 
avea loc în egală măsură pe două căi. În primul rând, definirea unui nou concept pentru a putea 
îndeplini o misiune operaţională critică, poate contribui la stabilirea cerinţelor necesare pentru 
dezvoltarea şi exploatarea unei noi tehnologii. În al doilea rând, impulsionarea procesului de 
apariţie a unei noi tehnologii poate stimula dezvoltarea unui nou concept şi implementarea lui 
efectivă, pentru rezolvarea uneia sau mai multor misiuni şi crearea unui impuls tehnologic de feed-back. 

Rezolvarea acestei situaţii, de corelare armonioasă între dezvoltarea conceptuală şi 
limitările tehnologice, reprezintă o combinaţie matură a celor două domenii, cu un rezultat firesc şi 
aşteptat, apariţia unei noi doctrine în plan militar şi reconfigurarea structurală a organizaţiei 
militare, care are potenţialul necesar de a contribui la transformarea militarilor şi a percepţiei 
acestora, schimbând fundamental calea prin care conducerea armatei SUA înţelge să conducă 
operaţiile militare pe care le desfăşoară. 

În acelaşi timp în care exploatarea RMA este doar unul dintre aspectele utilizate de DoD, 
pe calea de schimbare a strategiei sale militare, el devine unul crucial, în aprecierea în plan politic a 
performanţelor obţinute în domeniul amintit, cel al restructurării armatei, conform noilor cerinţe.  

Aşa cum am mai precizat anterior, dezvoltarea acestui concept, RMA, furnizează DoD, un 
argument forte şi în acelaşi timp o oportunitate unică de a schimba modalitatea prin care s-a înţeles în 
trecut să fie conduse trupele pe timpul desfăşurării operaţiilor militare.  
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Superioritatea informaţiei, punctul forte 
al revoluţiei afacerilor militare 
Îmbunătăţirea bazei de date în domeniul informaţiilor de tot felul, în mod continuu şi într-

un ritm accelerat, reprezintă o cerinţă obligatorie, tot aşa cum un mecanism modern de procesare a 
informaţiilor pus la dispoziţia sistemului de comandă şi control, reprezintă nucleul (punctul forte) al RMA. 

Beneficiind de suportul unui sistem de comandă, control, comunicaţii, calculatoare, 
informaţii, interoperabiltate ridicată, supraveghere şi recunoaştere (C4I2SR), SUA vor fi în măsură 
să răspundă rapid în viitorul apropiat oricărui tip de conflict. Cu ajutorul acestui sistem, forţele 
luptătoare vor fi în măsură să domine orice situaţie, în timp ce fiecare zi de operaţie va fi optimizată 
cu acurateţe, într-un mod oportun şi în deplină securitate. În acest fel, managementul situaţiei va fi 
perfect organizat şi controlat, astfel încât surprizele să nu-şi facă simţită prezenţa decât în mică măsură. 

La fel cum cea mai mare parte a lumii a început să-şi sporească din ce în ce mai mult 
eforturile, pentru a se conecta -graţie creşterii nivelului comunicaţiilor - la Internet, Departamentul 
Apărării lucrează să asigure o componentă complementară pentru securizarea noi arhitecturi C4I2SR. 

Cele şase componente principale în evoluţia acestei noi arhitecturi de informaţii, care vor 
evolua continuu, pentru anul 2010 şi dincolo de acest an, vor fi:  

- o reţea robustă de informaţii multisenzor care vor asigura informaţiile necesare obţinerii 
unei poziţii dominante, în bătălia spaţiului, comandanţilor şi forţelor luptătoare; 

- capabilităţi avansate în managementul cîmpului de luptă, care să permită introducerea şi 
proiectarea globală a forţelor SUA mai repede şi mult mai flexibil decât orice potenţial adversar; 

-  o reţea de senzori care să permită ochirea şi lovirea cu precizie a unei ţinte dinamice cu 
arme ghidate, angajament cooperant, apărare antiaeriană integrată şi o evaluare rapidă a pierderilor 
datorate luptei şi obligatoriu posibilitate de răspuns la loviturile inamicului; 

-  capabilităţi de informare rapidă asupra operaţiilor desfăşurate, în măsură să penetreze, 
manipuleze sau să împiedice adversarul potenţial să-şi folosească informaţiile din spaţiul de luptă 
sau să-l întârzie în a reacţiona prin intermediul forţelor proprii; 

 - o reţea de comunicaţii întrunită, cu capabilităţi adecvate, rezistentă la acţiuni 
perturbatoare şi un management de reţea de înalt nivel, pentru a putea să asigure legături la mare distanţă 
între comandanţi şi forţele luptătoare; 

- un sistem de apărare a informaţiilor pentru a putea să protejeze distribuirea globală în 
reţea a comunicaţiilor şi procesarea acestora de interferenţele sau exploatarea lor de către un adversar.  

 
Vedere (privire) întrunită - joint vision - 2010 
În încercarea de a canaliza vitalitatea şi spiritul inovator al celor care îşi desfăşoară 

activitate la DoD şi de a manevra oportunităţile tehnologice în scopul atingerii unui nivel ridicat al 
eficienţei în operaţiile militare întrunite, preşedintele Statului Major Întrunit al armatei americane a 
fost desemnat să conducă dezvoltarea programului "JOINT VISION 2010"-VEDERE (PRIVIRE) 
ÎNTRUNITĂ 2010. Acesta urmăreşte obţinerea unui tipar conceptual bazat pe superioritatea 
informaţiei şi a avansului tehnologic, astfel încât să transforme conceptual operaţiile militare 
tradiţionale, aşa cum deja le cunoaştem, aşa încât acestea să fie definite prin noi concepte, 
determinate de schimbările din domeniile: doctrinar, organizaţional şi al sistemelor de armamente. 

Prin focalizarea pe patru noi concepte operaţionale, al căror scop este ca împreună să 
acopere întregul spectru dominant al operaţiilor, această nouă concepţie "JOINT VISION 2010" va 
conduce la mai multă eficienţă în conducerea forţelor. Cele patru noi concepte, sunt următoarele: 
manevră hotărâtă (dominant maneuver); precizie în angajarea forţelor (precision engagement); 
protecţie totală în toate dimensiunile (full-dimension protection); concentrarea sprijinului logistic 
(focused logistics). 

Manevră hotărâtă - graţie controlului spaţiului de luptă, datorită aplicaţiilor informatice 
derulate în cadru multidimensional, angajamentului, capabilităţilor de mobilitate, manevra hotărâtă 
permite forţelor SUA să se poziţioneze şi în cele din urmă să fie angajate la mare depărtare de 
locaţiile de origine. Manevra hotărâtă va asigura forţelor SUA, datorită avantajelor asimetrice 
covârşitoare de care dispune, să-şi îndeplinească misunile ce le-au fost trasate. 

 94



Conceptul de manevră hotărâtă necesită sporirea câtorva capabilităţi. În primul rând, 
forţele SUA au nevoie să fie uşoare şi foarte versatile. Sistemul logistic flexibil şi centralizarea 
sprijinului în luptă la cel mai înalt nivel tactic, vor permite unităţilor şi subunităţilor să manevreze 
mai repede. Impulsionarea lucrului în cadru întrunit pe timpul derulării acţiunilor militare, până la 
cea mai mică structură care acţionează la nivel tactic, va duce la sporirea mobilităţii manifestate de 
trupe în îndeplinirea obiectivelor lor. 

În al doilea rând, mobilitatea şi caracterul letal al acţiunilor trebuie dezvoltate prin 
creşterea suportului acordat de armele de sprijin de luptă. În al treilea rând, manevra hotărâtă cere 
rapiditate şi, mai mult, flexibilitate în acordarea sprijinului aerian şi naval.  

Precizie în angajarea forţelor - permite forţelor care acţionează întrunit să obţină forma 
spaţiului de luptă, datorită obţinerii aproape în timp real a informaţiilor despre obiective sau ţinte, 
cunoştinţe comune din acest spaţiu de luptă, realizarea unui sistem de comandă şi control care să 
răspundă cu rapiditate la cerinţele operaţionale şi o mai mare siguranţă pentru generarea efectului 
dorit împotriva obiectivelor sau ţintelor. Toate aceste efecte se obţin prin livrarea în siguranţă a unor 
cantităţi tot mai mari a informaţiilor obţinute, prin creşterea gradului de supravieţuire în spaţiul de 
luptă pentru toate forţele, platformele de luptă şi sistemele de lovire, şi creşterea flexibilităţii în 
evaluarea cu rapiditate a rezultatelor angajării forţelor, iar dacă este cazul, a reangajării cu precizie a 
acestora, atunci când situaţia o cere.  

Precizia în angajarea forţelor impune folosirea mai multor platforme de luptă care să aibă 
în structură arme şi muniţii realizate după o tehnologie avansată, ca un efort suplimentar realizat în 
scopul obţinerii unui suport avansat C4I2SR. Lipsa uneia dintre cele două condiţii ar duce la 
întreruperea interfeţei între forţele luptătoare şi organele de conducere a acestora.  

Suportul avansat C4I2SR este bazat pe obţinerea informaţiilor despre inamic, pe evaluarea 
corectă a acestor date şi relaţionarea strictă cu platformele de luptă utilizate pentru a genera efectele 
dorite. 

Lucrând împreună, serviciile de informaţii şi structurile de obţinere a informaţiilor în luptă 
ale DoD speră să sporească cantitatea de informaţii obţinută din spaţiul de luptă şi eficienţa utilizării 
muniţiilor astfel încât să asigure echipamentul adecvat trupelor luptătoare (forţe terestre, forţe 
aeriene, forţe navale) care să le asigure acestora, integrarea legăturilor într-un sistem avansat în 
scopul angajării cu precizie a forţelor.  

Precizia angajării forţelor se extinde deasemenea în întregul spectru al operaţiilor în care 
forţele armate ale SUA probabil vor fi implicate. În acest sens, la ora actuală, programe pentru 
realizarea de arme precise, non-letale sunt în curs de dezvoltare şi vor fi puse la dispoziţie în 
cantităţi şi la scară mică, pentru a putea fi folosite în operaţii, altele decât războiul. 

Protecţie totală în toate dimensiunile (spaţiului de luptă) - protecţia forţelor şi facilităţile 
destinate acestui scop trebuie asigurate în întregul spectru al spaţiului de luptă, trecând prin toate 
stările, de la pace la criză şi apoi la război, iar în acest caz, la toate nivelurile conflictului. 

Pentru realizarea acestui deziderat, protecţia totală în întregul spectru al spaţiului de luptă, 
impune realizarea unei arhitecturi de tip joint, construită pe superioritatea informaţiilor şi acoperirea 
totală a spaţiului de luptă cu o reţea de măsuri active şi pasive la toate eşaloanele. 

Protecţia totală va permite forţelor SUA angajate în conflict să menţină libertatea de 
acţiune pe toată durata deplasării, introducerii în teatrul de acţiune, realizarea manevrei şi ulterior, 
angajarea forţelor. 

Eforturile SUA de dezvoltare a unei arhitecturi de protecţie multietajată a teatrului de 
operaţii, cu rachete antiaeriene şi avioane de luptă, reprezintă un prim exemplu de protejare totală a 
forţelor. Forţele armate ale SUA, au nevoie de asemenea să-şi îmbunătăţească protecţia împotriva 
armelor chimice şi biologice. În acest sens, noile detectoare ale efectelor utilizării armelor chimice 
şi biologice au îmbunătăţit protecţia individuală dar accentul este pus pe protecţia colectivă a 
forţelor angajate în operaţiuni. Toate aceste activităţi de îmbunătăţire a protecţiei individuale şi 
colective reprezintă eforturile DoD, pentru a proteja militarii de ameninţările ce pot apărea în acest 
domeniu. 
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Protecţia totală include şi apărarea împotriva efectelor atacurilor asimetrice asupra 
sistemului de informaţii, asupra infrastructurii sau asupra oricăror zone vulnerabile la mijloace 
netradiţionale de atac sau care ar putea perturba activităţile planificate. 

Concentrarea sprijinului logistic - presupune integrarea superiorităţii informaţiilor, cu 
invenţiile şi inovaţiile din domeniul tehnologic, pentru a putea dezvolta la maximum doctrina şi 
practica în domeniul logistic. 

Acest fapt va permite forţelor SUA să fie urmate pe căile de deplasare către obiective, de 
structurile logistice, pe urme, cum s-ar spune, astfel încât aceste forţe să poată asigura sprijinul 
necesar chiar pe timpul manevrei forţelor şi mijloacelor (dislocări, redislocări) pentru a permite 
forţelor luptătoare să rămână mai mult timp în teatrul de operaţii. Concetrarea sprijinului logistic va 
conduce la reducerea dimensiunii suportului acordat trupelor, în timp ce le va ajuta pe acestea să 
devină mai uşoare, mai versatile astfel încât să poată fi dislocate oriunde în jurul globului. 

Iniţiative de genul "Joint Total Assets Visibility" - viziblitate întrunită totală asupra 
mijloacelor şi "Global Combat Support System" - sistem global de sprijin în luptă vor asigura 
deplasarea trupelor, aprovizionare şi reaprovizionare automată, şi informaţii de mentenanţă a 
sistemului pentru a obţine o reacţie logistică de răspuns la cererile trupelor mult mai rapidă.  

Aceste iniţiative şi alte programe de anvergură, gestionate de DoD, vor conduce la 
creşterea capabilităţilor de acordare a sprijinului logistic unităţilor ce se deplasează rapid şi luptă în 
teatrul de operaţii, vor sprijini mai bine comandanţii pe timpul luptei, prin eliminarea cererilor redundante 
de materiale venite de la trupe şi vor reduce timpul de întârziere în expedierea proviziilor. 

 
Viziunea forţelor armate despre războiul viitorului 
În completarea programului "vedere (privire) întrunită (Joint Vision) 2010, armata SUA a 

elaborat un altul, denumit "viziune despre războiul viitorului" - (Service Visions of Future 
Warfare), prin care se doreşte delimitarea unui cadru de desfăşurare pentru războiul viitorului în trei 
din cele patru spaţii, terestru, aerian şi maritim, iar în cadrul acestuia din urmă, a celui purtat prin 
mijloacele amfibii. 

Forţele Terestre - graţie programului "Army Vision 2010", procesele de constituire a 
Forţei secolului XXI şi de acţiune a acestei componente de după încheierea primului proces, sunt în 
curs de derulare. În acelaşi timp, Forţele Terestre sunt în curs de identificare a unor noi concepte despre 
războiul terestru, care are implicaţii radicale pentru modalităţile de organizare existente, structurile 
sale militare, operaţiile desfăşurate şi modalitatea concretă de realizare a sprijinului logistic.  

Mai uşor, mult mai durabil, echipamentul destinat acestei categorii de forţe va contribui la 
sporirea gradului de dislocare şi susţinere în teatrul de operaţiuni. Forţa introdusă într-un teatru de 
operaţiuni va dispune de informaţii, graţie tehnologiei avansate, din dotare, care va ajuta organele de 
conducere în desfăşurarea unor operaţii rapide şi cu caracter decisiv. 

Forţele introduse în zona de operaţii vor fi protejate împotriva acţiunilor inamicului, 
datorită unui sistem de senzori realizaţi cu tehnologie avansată, dar uşor de utilizat, procesoare şi 
sisteme de luptă, astfel încât să aibă asigurată libertatea de mişcare la nivel strategic şi operaţional. 

Un sistem de sprijin logistic pe linia distribuţiei va permite obţinerea unor avantaje 
maxime prin cuceririle tehnologice realizate, substituind în acest fel viteza de deplasare a logisticii 
cu concentrarea (masarea) forţelor şi mijloacelor de care aceasta dispune. 

Forţele terestre vor fi restructurate conform cerinţelor şi vor fi înfiinţate mici unităţi, 
flexibile, organizate pe principiul modular, la nivel deasupra corpului de armată, pentru a executa 
diferite misiuni în viitoarele operaţii şi pentru a reduce cantitatea de materiale necesară desfăşurării 
lor în teatru.  

Forţele Navale - Departamentul Naval pentru operaţiuni viitoare este deja conturat într-unul 
din programele realizate în cadrul Forţelor Navale. În cadrul acestui Departament, a fost elaborat 
noul concept al Forţelor Navale Operaţionale care identifică cinci roluri fundamentale şi de durată 
pentru această structură, după cum urmează: controlul şi dobândirea supremaţiei pe mare; putere de 
proiecţie de pe mare pe uscat a forţelor; descurajarea strategică; capacitate strategică de transport pe 
mare; prezenţă navală înaintată. 
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În viitor, Forţele Navale vor îndeplini aceste roluri graţie intensificării acţiunilor 
multiplelor capabilităţi de care vor dispune. Combinând prezenţa înaintată cu puterea de luptă 
indusă de componentele RBR, Forţele Navale vor reduce timpul de luare a deciziei, lucru decisiv 
pentru schimbarea condiţiilor iniţiale, şi vor putea identifica efectele nedorite ale unor eventuale 
evenimente încă înainte de startul operaţiilor. Pe scurt, Forţele Navale vor avea abilitatea de 
influenţare a evenimentelor desfăşurate pe mare şi pe uscat, rapid, direct şi în mod decisiv.  

Contribuţia navală la realizarea manevrei dominante va consta în utilizarea spaţiului 
maritim, pentru a câştiga avantaj asupra inamicului, în timp ce la angajarea forţelor cu precizie se 
vor utiliza sensori, informaţii de sistem, sisteme de ochire precisă a ţintelor şi forţe agile cu putere mare 
de lovire (letale), pentru a ataca obiectivele cheie ale inamicului. 

Protecţia totală a forţelor navale pe mare, se va realiza în întregul spectru al ameninţărilor, 
asigurând informaţii în scopul realizării superiorităţii în aer, pe mare şi sub apă în timpul 
desfăşurării războiului de suprafaţă. 

În finalul acestui proces, se consideră că Forţele Navale vor fi în măsură să sporească 
nivelul de concentrare a sprijinului logistic necesar realizării susţinerii operaţiilor desfăşurate în 
cadru întrunit pe mare şi pe litoral.   

Forţele aeriene - Conform proiecţiei forţei pentru secolul XXI, viziunea Forţelor Aeriene 
în legătură cu războiul purtat în spaţiul aerian şi cosmic până în 2020 are în vedere menţinerea şi 
întărirea competenţelor a şase nuclee - având la bază calificarea personalului - integrate prin 
cunoştinţele globale despre spaţiul de luptă şi existenţa unui sistem avansat de comandă şi control.  

Superioritatea aeriană şi cea din spaţiul cosmic vor permite SUA libertatea de a ataca, şi în 
caz de atac al unui adversar, în condiţiile în care abilitatea forţelor SUA de a ataca rapid şi oriunde 
pe glob va continua să fie considerată un element critic.  

Mobilitatea rapidă la nivel global va asigura SUA că pot răspunde repede şi decisiv la 
provocări neaşteptate contra intereselor lor. Precizia angajării forţelor aeriene le va îngădui acestora 
să aplice cu încredere lovituri selective contra unor ţinte în mod simultan, pentru a îndeplini 
scopurile propuse cu riscuri minime (inclusiv pierderi colaterale). Superioritatea deţinută în 
domeniul informaţiilor va permite Forţelor Aeriene să câştige, exploateze, apere şi să atace sistemul 
informaţional al inamicului, iar în acelaşi timp va face tot ceea ce este posibil pentru a-l împiedica 
pe acesta să facă la fel.   

Infanteria Marină - în viziunea forţelor navale, despre războiul viitorului, Corpul de 
Infanterie Marină are propria opţiune despre viitorul conflict, în care va putea fi antrenat prin marile 
unităţi (unităţile) sale, bazată pe proiecţia operaţiilor viitoare. În documentul care descrie viziunea 
Corpului de Infanterie Marină asupra războiul viitorului sunt definite două noi concepte 
operaţionale - Operational Maneuver From the Sea (OMFTS) - manevra operaţională pe mare şi 
Ship-to-Objective Maneuver (STOM) - nave pentru (îndeplinirea) obiectivele manevrei. 

Baza pentru ambele concepte o reprezintă manevra realizată pe timpul acţiunilor militare, 
care cere forţe ce se pot adapta rapid la situaţia concretă, au superioritate tehnologică şi se manifestă 
în funcţie de oportunităţile create. 

Aşa cum sunt definite, ambele concepte permit configurarea unei categorii de forţe care 
trebuie să fie în măsură să se reorganizeze rapid, să se reorienteze ca răspuns la schimbările tactice 
şi oportunităţile apărute. În aceeaşi măsură, aceste forţe, dispersate atât pe mal, cât şi pe mare, 
adesea la distanţe mari unele faţă de altele, trebuie să fie în măsură să acţioneze în întregul spectru 
al viitorului mediu operaţional. O importantă sarcină pentru forţele configurate de conceptul 
OMFTS, este că vor creşte cerinţele în care aceste forţe vor trebui să opereze atât în mediul urban, cât 
şi în mediul suburban. 

Pentru a transforma această viziune în realitate, Corpul de Infanterie Marină va trebui să 
asimileze şi să îmbunătăţească rapid capabilităţile de ducere a războiului, rezultate ca  
urmare a RMA. 

Urmărirea modalităţilor de manifestare a fenomenului numit Revoluţia în Afacerile 
Militare (RMA), care ocupă un loc central în strategia de apărare a SUA, arată clar că forţele sale 
armate se pregătesc pentru provocările viitorului.  
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Grupate în jurul unei structuri solide, având la bază sistemul C4I şi ghidate de conceptele 
amintite mai devreme (în special de Joint and Service Vision) se conturează o gamă largă de 
activităţi care sub conducerea DoD vor conduce la transformarea forţelor armate ale SUA, a 
modalităţilor lor de acţiune şi a plajei de acţiuni în care acestea vor fi implicate. 
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At present, at global level, we are the witnesses of a real revolution in the military domain. 

Since several years, the defense strategies, the doctrinal concepts regarding the conducting of the 
military operations, the combat forces' sustainability within the theatres of operations and the 
network command and control of all the military operations are continuously modified. Regarding 
the logistics, concepts as Network Centric Logistics and Integrated Logistic Support bring a new 
impulse in this sensitive domain.  

 
În momentul de faţă, la nivel mondial, asistăm la o adevărată revoluţie în domeniul militar, 

în care de câţiva ani încoace, se lucrează continuu la modificarea strategiilor de apărare, a 
concepţiilor doctrinare despre modul de purtare a operaţiilor militare, de sustenabilitate a forţelor 
luptătoare în teatrele de operaţii şi de conducerea în reţea a tuturor acţiunilor militare desfăşurate.  

În planul logisticii, concepte de genul Logistică în Reţea, Logistică Bazată pe Reţea, 
Sprijin Logistic Integrat sau Logistică Integrată Forţelor Luptătoare, se vehiculează tot mai des şi 
aduc un impuls nou, asupra activităţilor din acest domeniu atât de sensibil, cel al sprijinului logistic, 
al forţei structurilor de logistică de a asigura sustenabilitatea eficientă a forţelor luptătoare în teatrul 
de acţiune. 

Aprovizionarea cu materiale a forţelor luptătoare în acţiunile militare reprezintă alături de 
reaprovizionare, două dintre activităţile pe linia sprijinului logistic executate de forţele specializate în 
acest domeniu, în tot spectrul acţiunilor militare. 

La ora actuală, sistemul de aprovizionare a forţelor luptătoare este realizat pe principiul teritorial, 
sursele de aprovizionare, stocurile de materiale ce trebuie realizate la fiecare eşalon precum şi modalitatea 
de constituire şi repartiţie a normelor de consum sunt stabilite conform reglementărilor în vigoare. 

În momentul de faţă însă, asistăm la nivelul ţărilor puternic industrializate, care sunt şi 
puternic reprezentate în plan militar, la o adevărată revoluţie în domeniul militar care, de câţiva ani 
încoace, lucrează într-o oarecare izolare la modificarea strategiei lor de apărare, la modificarea 
concepţiilor doctrinare despre modul de purtare a operaţiilor militare şi de sustenabilitate a forţelor 
luptătoare în teatrele de operaţii, despre conducerea în reţea a tuturor acţiunilor militare desfăşurate.  

Desigur, logistica nu este nici ea uitată, concepte de genul Logistică în Reţea, Logistică 
Bazată pe Reţea, Sprijin Logistic Integrat sau Logistică Integrată Forţelor Luptătoare, se 
vehiculează tot mai des şi aduc un impuls nou, asupra activităţilor din acest domeniu atât de 
sensibil, cel al sprijinului logistic, al forţei structurilor de logistică de a asigura sustenabilitatea şi 
rămânerea forţelor luptătoare cât mai mult timp în teatrul de acţiune. 

Conform acestor noi concepte, verificate în recentul conflict din Iraq, de către armata 
americană, un sprijin logistic robust şi eficient, având la bază un sistem logistic flexibil, cu 
capabilităţi mărite de răspuns la cererile trupelor, agil şi structurat corespunzător, asigură toate 
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cerinţele operaţiunilor militare, moralul trupelor luptătoare, introducerea cu precizie a trupelor în 
luptă şi capacitatea de manevră dominantă indiferent de condiţionările găsite la faţa locului. 

Alături de celelalte activităţi regăsite în domeniile funcţionale ale sprijinului logistic, 
aprovizionarea forţelor luptătoare cu tot ceea ce au nevoie pentru luptă şi viaţă, reprezintă una din 
cele mai importante activităţi din domeniu. Aşa cum spuneam sub impulsul noilor concepte 
doctrinare apărute îndeosebi în SUA, logistica este şi ea în schimbare, modalitatea de aprovizionare 
a trupelor se modifică, vechile sisteme de aprovizionare îşi modifică forma, structura, devenind mai 
concentrate mai îndreptate către trupe, cu mare capacitate de reacţie la cereri, în acest fel asigurând 
forţelor luptătoare mai multă libertate de manevră. 

Prin acest demers ne-am propus să facem o radiografie foarte scurtă a actualului sistem de 
aprovizionare (reaprovizionare) şi comparativ cu acesta să prezentăm câteva din demersurile 
realizate în unele ţări membre NATO în direcţia transformării acestuia, pentru a oferi mai multă 
flexibilitate şi capabilităţi de răspuns la cererile venite de la forţele luptătoare.  

Sursele de aprovizionare. În armata română, această activitate se execută, în principiu, pe 
bază de repartiţie din sursele stabilite de eşalonul superior, potrivit legislaţiei în vigoare. În funcţie 
de situaţia în care se află forţele, aprovizionarea se face cu prioritate din resurse ale economiei 
naţionale, din depozitele militare de teritoriu şi numai după epuizarea acestora se folosesc 
materialele din depozitele de campanie ale eşalonului superior. Tot în conformitate cu prevederile 
legale, forţele luptătoare se pot aproviziona din interiorul zonei de responsabilitate logistică şi prin 
sistemul de rechiziţii. Acesta permite completarea deficitului de materiale, în special la tehnică din 
grupa transport, iar uneori la tehnica încadrată în grupa front (tehnică de geniu, autospeciale cu 
diferite destinaţii). 

Conform reglementărilor actuale din domeniu, pe timpul desfăşurării acţiunilor militare, 
forţele luptătoare, se aprovizionează cu materialele necesare, după caz, de la sursele de teritoriu, 
sursele de campanie deschise de eşalonul superior, depozitele din garnizoanele de reşedinţă ale 
unităţilor militare la pace etc. De asemenea, materialele capturate, adunate de pe câmpul de luptă şi 
cele reparate în diferite ateliere pot constitui surse de aprovizionare. 

Sursele de teritoriu pot fi militare şi din economia naţională. Sursele militare de teritoriu se 
constituie din depozitele militare de teritoriu şi unităţile de producţie ale armatei (regii autonome şi 
societăţi comerciale care produc pentru nevoile de apărare, cele mai multe încă din timp de pace). 
Regiile autonome şi societăţile comerciale care produc tehnică, materiale şi alte bunuri pentru 
nevoile armatei, la pace, la campanie îşi desfăşoară activitatea cu sarcini sporite, constituind de 
asemenea, o sursă importantă de aprovizionare. 

Aplicarea principiului aprovizionării forţelor luptătoare în funcţie de nivelul la care 
acţionează acestea se face cu prioritate din depozitele de campanie a eşalonului superior, respectiv 
sursele de aprovizionare de teritoriu (militare şi cele aparţinând economiei naţionale).  

Prin ordine de sprijin logistic şi dispoziţii de specialitate se transmit marilor unităţi 
(unităţilor) subordonate informaţii referitoare la: denumirea surselor de aprovizionare; felul 
materialelor; cantitatea existentă; data şi ora când se efectuează distribuţiile; cu ale cui mijloace se 
execută transporturile; axele de aprovizionare şi evacuare. 

În toate situaţiile, organele de logistică trebuie să organizeze şi să desfăşoare activităţi 
pentru identificarea de noi surse de teritoriu şi de încadrare a acestora în sistemul de aprovizionare 
cu materiale a forţelor luptătoare. 

Stocurile de materiale. Referitor la constituirea acestora, prevederile regulamentare spun 
că până la  începerea acţiunilor militare, în cadrul marilor unităţi/unităţilor participante, trebuie să se 
realizeze cu prioritate stocul trupelor – conform eşalonării de război şi un stoc, estimat să asigure 
consumul mediu pentru mai multe zile (în funcţie de eşalon), în sursele de teritoriu. 

Stocurile destinate pentru consum pe timpul ducerii acţiunilor militare, rămân de regulă, în 
sursele de aprovizionare de teritoriu în care au fost puse la dispoziţie sau în locuri special 
amenajate, urmărind ca ele să fie transportate direct la marile unităţi sau în depozitele grupării de 
forţe, pe măsură ce stocul trupelor şi cel operativ se consumă. 
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În afară de stocul trupelor, stocul operativ şi consumul din ducerea operaţiei pe un număr 
de zile, la unele materiale, în special la muniţii, materiale de geniu, alimente, carburanţi-lubrifianţi 
etc., se creează stocuri suplimentare. Stocurile suplimentare se creează şi pentru marile unităţi ce 
acţionează în zonele în care nu există surse de aprovizionare de teritoriu, astfel încât acestea să 
asigure consumul mediu pe cel puţin 1-2 zile de luptă.  

În toate situaţiile în care se realizează stocuri suplimentare, comandantul eşalonului care 
ordonă realizarea acestora trebuie să stabilească şi modalitatea corespunzătoare de executare a 
transporturilor.65

Stocurile de materiale trebuie să fie, de regulă, completate până la cuantumurile ordonate. 
Completarea stocurilor consumate se face zilnic sau ori de câte ori este nevoie, în aşa fel încât, în 
dimineaţa fiecărei zile, acestea să fie la nivelul stabilit. În anumite situaţii, în cadrul eşaloanelor 
tactice, recompletarea stocurilor de materiale se face şi pe timpul ducerii luptei, chiar în timpul zilei, 
pe baza rapoartelor şi cererilor marilor unităţi, unităţilor (subunităţilor). 

Completarea stocurilor de materiale în depozitele marilor unităţi/unităţilor participante la 
acţiunile militare se face pe măsură ce acestea au fost consumate, prin primiri din sursele puse la 
dispoziţie de către eşalonul superior. Completarea consumurilor şi pierderilor de materiale trebuie 
să se desfăşoare astfel încât la sfârşitul acţiunilor militare, în cadrul marilor unităţi/unităţilor 
participante, să existe pe cât posibil, stocul trupelor complet. 

Normele de  consum. Necesarul de materiale pentru marile unităţi/unităţile participante la 
acţiunile militare, conform reglementărilor actuale, reprezintă cantităţile de materiale, exprimate în 
unităţi de calcul de aprovizionare, unităţi de consum carburant, unităţi de măsură naturale, care se 
asigură în perioada de pregătire a operaţiei, în scopul ducerii cu succes a acesteia. În principiu, 
normele de consum se stabilesc de către eşalonul superior şi reprezintă cantităţile maxime din 
fiecare material ce pot fi consumate pe timpul pregătirii şi ducerii operaţiei. De regulă, acestea se 
stabilesc separat pentru perioada de pregătire şi separat pentru ducerea operaţiei. Dacă pentru 
pregătirea operaţiei normele de consum cuprind consumul pentru întreaga perioadă de pregătire, pentru 
ducerea operaţiei acestea se prevăd zilnic, pe misiuni şi pe direcţii de acţiune.  

Comandanţii marilor unităţi/unităţilor participante la acţiunile militare, la propunerile 
subordonaţilor cu atribuţii în domeniu, repartizează normele de consum primite de la eşalonul 
superior pentru perioada de pregătire, pe zile şi pe mari unităţi, iar cele din ducerea operaţiei, pe 
mari unităţi (unităţi). Normele de consum stabilite pentru fiecare mare unitate şi unitate trebuie să se 
încadreze în cantitatea de materiale ce rezultă din norma de consum globală stabilită de eşalonul 
superior. 

Determinate realist, normele de consum asigură stabilirea corespunzătoare a misiunilor de 
luptă, precum şi buna lor îndeplinire. Totodată, normele de consum stau la baza aprovizionărilor cu 
materiale, constituind repere de bază ale planurilor şi programelor de aprovizionare, din care decurg 
cantităţile ce trebuie să se producă, depoziteze şi să se transporte. 

Din cele prezentate până acum, reiese cu claritate că sistemul de aprovizionare cu materiale 
a forţelor participante la acţiunile militare, aşa cum el este realizat în momentul de faţă, este unul 
clasic realizat în funcţie de acţiunile militare cunoscute (apărare, ofensivă), am putea spune un 
sistem pentru secolul XX.  

Desigur, la nivelul organelor de conducere în domeniul logistic, Direcţia Logistică, 
Comandamentul Logistic Întrunit s-au realizat paşi importanţi, în direcţia modernizării sistemului 
de aprovizionare, conform învăţămintelor rezultate din ultimele operaţiuni multinaţionale la care 
armata română a luat parte în ultimii ani şi a structurii de forţe proiectate să devină operaţională în 
următorii ani, conform Forţei Proiect – 2007 – Fundamental Revizuită. 

În acest sens, cea mai importantă modificare structurală pe linia aprovizionării cu materiale 
se remarcă la nivelul modalităţii de constituire a stocurilor. Astfel, la eşalonarea stocurilor s-au luat 
în vedere următoarele elemente: definirea fiecărui tip de stoc, principiile de planificare, conducere 
şi desfăşurare a acţiunilor militare pe teritoriul naţional şi pe teritoriul altor ţări în cadrul misiunilor 

                                           
65 Colectiv, Sprijinul logistic al grupării de forţe în operaţie, Editura AISM, Bucureşti, 2003. 
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de menţinere a păcii şi în cadrul Alianţei Nord-Atlantice; compunerea şi valoarea unităţilor etalon 
(unitate de foc, unitate de consum carburanţi, unitate de consum lubrifianţi; ziua de hrană; rândul de 
echipament etc.) similare cu cele din armatele celorlalte ţări membre NATO; posibilitatea reducerii 
stocurilor de materiale care pot fi achiziţionate în timp scurt (din ţară şi import) sau care pot fi 
rechiziţionate, cu prioritate a celor la care posibilităţile de preschimbare prin consum sunt mici, iar 
costurile de achiziţie şi depozitare sunt foarte mari; limitarea, la anumite niveluri, a stocurilor de materiale 
perisabile, care pot fi aprovizionate pe plan local în timp scurt, şi a altor echipamente care nu au o influenţă 
hotărâtoare asupra desfăşurării acţiunilor militare. 

Deşi eşalonarea stocurilor de materiale a fost stabilită relativ recent la nivelul armatei, 
totuşi evoluţia structurii de forţe a armatei, noile cerinţe operaţionale pe care structurile de logistică 
trebuie să le îndeplinească au impus şi vor impune reanalizarea permanentă a acestor cantităţi de 
materiale şi a modalităţilor prin care acestea vor ajunge la trupe, precum şi operarea unor modificări 
care să le facă să fie atât fezabile, cât mai ales eficiente. 

În cele prezentate până aici, am realizat o scurtă trecere în revistă a ceea ce este la 
momentul actual şi ceea ce considerăm că va fi pe termen foarte scurt sistemul de aprovizionare cu 
materiale al armatei române precum şi a modalităţilor prin care se realizează aprovizionarea 
trupelor în acţiunile militare (pe teritoriul naţional, în mod special). În cele ce urmează dorim să 
prezentăm aspecte concrete despre paşii care se fac în acest domeniu în armatele unor state membre 
NATO, pentru sporirea eficienţei activităţii de aprovizionare, concentrarea efortului logistic, astfel 
încât, aşa cum spuneam anterior, forţele luptătoare să-şi poată îndeplini misiunile pentru care au fost 
constituite şi antrenate. 

Sistemul SAVAGE de reaprovizionare a trupelor. Institutul de Cercetări Walter Reed al 
Forţelor Terestre ale SUA (WRAIR - Walter Reed Army Institute of Research) a dezvoltat, în 
cadrul programului SAVAGE, două tipuri de proiectile de artilerie cal. 155 mm, destinate realimentării 
trupelor cu muniţie şi materiale, şi anume: 

1) proiectilul pentru realimentare cu muniţie ARP (Ammunition Resupply Projectile), destinat 
să transporte muniţie cal. 5,56 mm pentru armamentul de infanterie; 

2) proiectilul pentru realimentare medicală MRP (Medical Resupply Projectile), destinat să 
transporte săculeţi cu perfuzii pentru administrare intravenoasă. 

Ideea dezvoltării sistemului SAVAGE a pornit de la constatarea faptului că, de multe ori, 
în luptă este necesară reaprovizionarea rapidă, precisă şi sigură cu materiale vitale, în orice condiţii 
de teren, anotimp şi starea vremii, de o aşa manieră astfel încât să nu poată fi împiedicată de inamic.  

În luptă, lipsa unor materiale vitale are adeseori consecinţe grave. Atunci când nu mai 
dispun de suficientă muniţie, adesea forţele luptătoare încetează lupta, îşi reduc puterea de reacţie, 
se predau sau, în ultimă instanţă, înregistrează pierderi considerabile datorită lipsei muniţiei. 

Un caz şi mai grav se înregistrează în rândul militarilor care decedează datorită pierderii 
excesive de sânge sau a deshidratării organismului în urma rănilor cauzate de focul inamicului. 
Statisticile arată că mulţi dintre militari mor în prima oră după ce au fost răniţi, majoritatea în primele 
15 minute. 

Scopul principal al medicinei militare constă în tratarea soldaţilor în primele 15 minute 
după rănire. Medicii militari şi soldaţii au la ei pungi cu lichide pentru perfuzii intravenoase.  

Pentru salvarea unui rănit este crucială înlocuirea lichidelor pierdute prin rănire, astfel că 
rezervele de pungi pentru perfuzii scad rapid. Aducerea de noi pungi cu lichide pentru perfuzii 
intravenoase este deosebit de dificilă. 

În mod tradiţional aceste materiale erau paraşutate din avioane sau elicoptere, dar utilizarea 
acestor mijloace de transport "convenţionale" este adesea limitată de starea vremii, de teren şi de 
acţiunile inamicului. 

Soluţia adoptată pentru eliminarea acestor deficienţe, ca urmare a ultimelor progrese făcute 
în acest domeniu, o reprezintă utilizarea sistemului de alimentare/realimentare SAVAGE, bazat pe 
lansarea unor proiectile de artilerie care să conţină aceste materiale critice. Proiectilele SAVAGE, cal. 
155 mm, având o viteză de 2.778 km/h, parcurg 20 km în numai 90 s.  
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În prezent se fac studii de înzestrare a proiectilelor SAVAGE cu un cap de autodirijare, 
care să ofere posibilităţi de livrare cu precizie în orice punct până la distanţa maximă de 40 km. 

În urma datelor statistice, rezultate după experimentările acestui tip de proiectil în 
poligoanele de tragere, a demonstrat că un pluton de artilerie, dotat cu obuziere cal. 155 mm, poate 
reaproviziona un batalion de infanterie cu o unitate de foc de cartuşe cal. 5,56 mm necesară pentru o 
zi de luptă în numai 12 minute. 

În aceleaşi condiţii de teren, stare a vremii şi anotimp, acelaşi pluton de artilerie, poate 
asigura câte o pungă de 500 ml pentru perfuzii intravenoase fiecărui militar dintr-un batalion cu 600 
de oameni în numai 6 minute de tragere. 

Ceea ce rezultă în urma folosirii acestui tip de proiectile pentru reaprovizionarea trupelor 
reprezintă soluţii novatoare pentru sustragerea trupelor proprii de sub impunerile create de inamic 
pe timpul de luptă. În privinţa costurilor impuse de utilizarea sistemului SAVAGE, au rezultat sume 
mici în comparaţie cu aprovizionarea prin transport clasic a trupelor, deoarece utilizează proiectilele 
M483A1, din înzestrarea trupelor SUA, în care se introduc containerele pentru cartuşe sau pungi cu 
lichide. 

Modalitatea de reaprovizionare a trupelor în luptă este foarte simplă. În momentul în care, 
o unitate aflată în contact cu inamicul solicită reaprovizionarea, proiectilele SAVAGE vor fi trase 
pe deasupra poziţiei acesteia. La mare altitudine deasupra poziţiei, focosul principal din vârful 
proiectilului este reglat temporal să declanşeze o mică explozie care va realiza expulzarea 
containerului prin fundul proiectilului. Proiectilul astfel golit îşi va continua drumul pe traiectoria 
iniţială şi va cădea la cel puţin 1 km de limita dinainte a apărării, a unităţii aprovizionate.  

După expulzare, containerul beneficiază de ajutorul unei paraşute care îl ajută la 
micşorarea vitezei, îl stabilizează (îi încetineşte rotaţia în jurul axei) şi îl poziţionează deasupra 
poziţiilor trupelor proprii. Un al doilea focos de timp, va  comanda deschiderea paraşutei de această 
dată cea principală, la joasă altitudine.  

În condiţiile în care containerul aterizează cu bine în poziţiile trupelor proprii, această 
etapă reprezintă punctul final al ajungerii proviziilor la forţele proprii. În cazul în care din cauze 
diverse (vegetaţie deasă, lipsă de vizibilitate, vânt puternic etc.), proiectilul va rămâne suspendat în 
coroanele copacilor sau de liniile electrice aeriene, există un al treilea focos de timp, după un minut 
de la suspendare, va comanda activarea sistemului de decuplare a containerului de paraşută, 
permiţând astfel accesul la materialele trimise pe calea aerului 

Sistemul  APADS  de  aprovizionare  din  aer. Biroul pentru conceperea de sisteme 
avansate ASCO (Advanced Systems Concepts Office) din cadrul Comandamentului pentru Rachete al 
Forţelor Terestre, cu baza la arsenalul Redstone, a dezvoltat un sistem pentru 
aprovizionarea/reaprovizionarea forţelor luptătoare în condiţiile diverse ale câmpului de luptă, cu 
echipamente, alimente şi diverse categorii de muniţie, folosind planoare de tip special concepute.  

Sistemul de aprovizionare/reaprovizionare, denumit "Sistem Avansat pentru 
Aprovizionarea din Aer cu Precizie" APADS (Advanced Precision Airborne Delivery System) este 
destinat să fie utilizat atunci când nu se poate realiza aprovizionarea prin transport cu ajutorul 
autovehiculelor/vehiculelor de diverse tipuri.  

În mod tradiţional, Forţele Terestre utilizează paraşute clasice pentru aprovizionarea 
forţelor luptătoare în condiţiile des schimbătoare ale spaţiului de luptă, dar în urma studiilor 
realizate în acest domeniu şi a progreselor realizate în domeniul sistemelor de dirijare, cercetătorii 
din cadrul acestei categorii de forţe au găsit o metodă mai bună, care să satisfacă cerinţele de 
reaprovizionare a trupelor la momentul oportun şi locul cerut. 

Sistemul APADS este realizat pe baza unui planor de tip aripă nerigidă, împachetată, care 
beneficiază de un mecanism de autoextragere amplasat pe avioane de transport C-130 HERCULES, cu 
ajutorul unei paraşute extractoare. 

După extragere, urmează un timp de aşteptare în interiorul căruia platforma APADS 
urmează să se stabilizeze. La sfârşitul acestei perioade de timp, sistemul se transformă într-o aripă 
planoare, care îşi începe traiectoria către poziţiile trupelor proprii. Din acest moment, sistemul de 
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dirijare, cuplat cu un receptor pentru navigaţia cu ajutorul sateliţilor GPS (Global Positioning System), 
conduce încărcătura, cu o precizie de câţiva metri, până la punctul prestabilit. 

La realizarea acestui sistem (APADS) şi-a adus contribuţia şi Centrul Marshall pentru 
zboruri cosmice, al NASA, prin cercetările efectuate în acest domeniu, concretizate prin realizarea 
unui sistem avansat de recuperare a motoarelor rachetă provenite de la navetele cosmice, desprinse 
în urma zborului în spaţiu al acestor aparate. Sistemul ARS (Advanced Recovery System) ar fi 
trebuit să fie folosit şi pentru recuperarea altor componente scumpe ale navetei spaţiale, care cad, în 
mod normal, în ocean, el fiind proiectat să fie compus dintr-o paraşută dreptunghiulară mare şi 
dintr-o aripă depliabilă, ceea ce îi permitea să dirijeze componentele spre o poziţie determinată. 
Însă, datorită lipsei fondurilor necesare, el nu a mai ajuns în faza finală de dezvoltare şi de încercări, 
însă rezultatele obţinute au fost folosite mai departe în elaborarea sistemului APADS.  

Pe baza cercetărilor NASA, Forţele Terestre ale SUA sunt în curs de realizare a sistemului 
APADS, ca un pas spre implementarea conceptului câmpului de luptă al secolului al XXI-lea. Sistemul 
APADS are multe avantaje faţă de paraşutele clasice balistice şi de paraşutele dreptunghiulare 
dirijate. O paraşută balistică poate controla doar puţin sau nu poate controla deloc efectele vântului. 
Locul de aterizare al unei astfel de paraşute poate fi aproximat doar în limite foarte largi.  

Spre deosebire de aceasta, sistemul APADS, dotat cu un sistem de dirijare acţionat de un 
aparat GPS, va ateriza cu mare precizie. Deşi paraşuta dreptunghiulară dirijată are şi ea o precizie 
destul de bună, are dezavantajul unei raze de acţiune mai reduse. În funcţie de altitudinea de lansare 
din avionul C-130, un sistem APADS, făcând o serie de viraje şi de manevre, poate livra încărcătura 
până la o distanţă de 64 km. Spre deosebire de paraşutele actuale, un sistem APADS poate reacţiona 
corect chiar şi în condiţiile unui vânt cu viteza maximă de 20 noduri. 

Conceptul APADS poate fi folosit cu succes atât de Forţele Terestre cât şi de Forţele 
Aeriene. Deoarece largarea se face de la altitudine şi de la distanţă mai mare decât la sistemele actuale, 
pericolul reprezentat de apărarea a.a. inamică pentru piloţii proprii este mai mic. 

Sistemul APADS, fiind de tipul "lansează şi uită", va duce la o redefinire substanţială a 
tacticii transporturilor aeriene realizate de Forţele Aeriene. 

Dr. Jeff Cerny de la ASCO a apreciat că "avioanele nu vor mai trebui să zboare în şir ca 
raţele, ci îşi vor putea lansa încărcăturile de la altitudini diferite şi din zone diferite, fără ca inamicul 
să ştie care este zona de paraşutare". Sistemul de dirijare "inteligent" va permite zboruri de zi şi de 
noapte în cele mai grele condiţii atmosferice. Zborul silenţios şi amprenta de radiolocaţie redusă vor 
face dificilă descoperirea şi urmărirea lor de către radiolocatoarele inamicului. În plus, se pot lansa 
şi ţinte false, pentru ca majoritatea încărcăturilor reale să ajungă la trupele proprii. 

Sistemul APADS poate transporta o mare varietate de încărcături între care şi rachete 
tactice sau mine. Precizia aterizării va fi de mare folos aprovizionării trupelor speciale sau 
cercetaşilor infiltraţi în spatele trupelor speciale sau cercetaşilor infiltraţi în spatele trupelor 
inamice. În caz de paraşutare pe timp de noapte, destinatarii pot găsi încărcătura paraşutată folosind 
un receptor GPS. 

Până în prezent, sistemul APADS a parcurs etapele de studiu de fezabilitate şi de studiu al 
aspectului logistic, sub conducerea Laboratorului Early Entry Battle de la Fort Monroe. În plus, la 
Academia Militară West Point s-au efectuat studii asupra unor sisteme de aprovizionare din aer, 
studii care au fost utilizate ca material de referinţă de echipa de proiectare a sistemului APADS. 

Centrul de inginerie al Forţelor Terestre de la Natick răspunde de dezvoltarea platformei de 
transport, în timp ce Comandamentul pentru rachete al T.U., de la arsenalul Redstone, lucrează la 
sistemul de dirijare. Forţele Terestre ale SUA ar putea introduce în înzestrare acest sistem de 
paraşutare spre sfârşitul secolului. Astfel, prin reluarea unei idei mai vechi din industria aeronautică, 
T.U. vor întări sprijinul logistic al unităţilor lor concomitent cu reducerea riscurilor. 

Raţia de hrană zilnică reîncălzibilă. Cunoscută sub denumirea de RCIR (la Ration de 
Combat Individuelle Réchauffable de l'ármée française - Raţia de Hrană Zilnică Reîncălzibilă din 
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armata franceză), aceasta a fost adoptată acum mai mulţi ani pentru a înlocui o raţie ale cărei puncte 
forte erau conserva de carne de vacă (faimoasa "Dolo"), bidonul cu alcool şi pachetul de ţigări 66. 

Raţia RCIR franceză este prezentă, practic, pe toate continentele. Cotaţia sa în timpul 
războiului din Golf a fost de un RCIR contra cinci raţii ale armatei americane, numite MERE (Meal 
Ready to Eat = "hrană gata preparată" ). 

Raţia RCIR este produsă de Întreprinderile de subzistenţă ale armatei franceze de la 
Angers şi Nevers (o treime din producţie la Angers şi două treimi la Nevers). La Nevers ritmul de 
producţie este, de obicei, de 20 cutii pe minut. 

Raţia de hrană zilnică reîncălzibilă este destinată asigurării hranei necesare unui militar 
pentru 24 ore. Valoarea sa energetică de 14.000 kJ. Valoarea sa nutritivă este următoarea: 54% 
glucide, 31,6% lipide, 13% protide. Raţia RCIR se prezintă sub forma unei cutii de carton 
dreptunghiulare având o greutate de 1,5 kg şi un volum de 2,9 dm3 (lungime 29 cm, lăţime 15 cm şi 
înălţime 7 cm). Aceasta este ambalată într-o folie de plastic etanşă faţă de agenţii chimici pe o 
perioadă de opt ore. Pe partea inferioară a cutiei sunt înscrise data limită de utilizare şi conţinutul 
exact al raţiei. Pe părţile laterale apar inscripţiile "Armata franceză" şi "aprobat NATO", precum şi 
sfaturi practice privind reîncălzirea mâncării gătite şi utilizarea comprimatelor de purificare a apei. 

De curând a fost adoptată o nouă variantă RCIR, dar folosirea ei nu a fost încă 
generalizată. Pentru o mai mare claritate, va fi prezentată mai întâi raţia RCIR curentă şi apoi 
modificările aduse în noua variantă. 

În prezent există 10 meniuri, definite pe baza felului principal de mâncare. Ele sunt 
numerotate de la 1 la 10, primele cinci fiind conforme normelor islamice (în Golf numai acestea au 
fost utilizate). 

De exemplu, iată conţinutul meniului cu numărul 3, înscris pe latura inferioară a cutiei: 
mâncare cu carne de pasăre (cutie de 400 g); ciorbă de praz şi cartofi; conservă de peşte în gelatină 
(cutie de 1/10); ton în ulei (cutie 1/10); suc de fructe gelificat (1 plic de 30 g); pesmet de campanie (2 
pachete de 140 g); cafea solubilă (1 plic de 4 g); lapte degresat (1 plic de 19 g); ceai solubil (1 doză 
pentru 1/2 l); praf de cacao solubil (1 plic de 20 g); zahăr ambalat (5 pachete de 11 g); nuga (40 g); 
aliment concentrat cu înaltă valoare energetică (20 g); gumă de mestecat (1 pachet de 7 g); sare (7 g); piper 
(0,2 g); caramele (4 de 10 g); comprimate de purificare a apei (6); şerveţele de hârtie cu diverse 
întrebuinţări (3 foi); chibrituri (un plic cu 20 buc.); combustibil (3 pastile de alcool solidificat). 

Prima constatare care se impune este aceea privind calitatea acestui meniu, având în vedere 
firmele reprezentate (Dancy, Nesquik, Nestlé, Ducros, Vandamme etc.). Conţinutul vădeşte 
experienţa câmpului de luptă şi face onoare gastronomiei franceze. Există însă şi aspecte care ar 
putea fi îmbunătăţite, şi anume: relativa fragilitate a foliei de plastic în care este ambalată raţia, mai 
ales în comparaţie cu raţia americană MERE; lipsa unei note explicative în mai multe limbi 
(franceză, engleză, germană, spaniolă, arabă); greu înţeles de ce laptele praf este degresat; ar fi 
foarte utilă o linguriţă; ar fi necesar un sac pubelă de uz multiplu, kaki sau negru, rezistent, cu 
capacitate de 25 l; un singur fel de mâncare reîncălzibil pentru 24 de ore este cam puţin, mai ales în 
condiţii de ploaie. 

Faţă de formula de bază noua RCIR a suferit următoarele modificări: 15 meniuri; două 
feluri de mâncare reîncălzibilă de 300 g, în loc de unul de 400 g; 4 pastile de alcool în loc de 3; 
reducerea la un pachet a "pâinii de război" (o bună iniţiativă, având în vedere slabele sale calităţi 
gustative); nuga, gem de fructe şi ciocolată în toate meniurile; un pachet de batiste în locul celor 3 
şerveţele de hârtie; un mini-reşou din tablă tip Esbit; un cleştişor utilizat la încălzirea mâncării. 

Toate aceste îmbunătăţiri sunt interesante, cu excepţia mini-reşoului şi cleştişorului, care 
prea seamănă a jucării. 

În concluzie, această raţie, modificată sau nu, este excelentă. Superioară celei a armatei 
germane şi, mai ales, celei americane, ea asigură o alimentaţie echilibrată, variată şi agreabilă în 
acelaşi timp. 

                                           
66 La ration de combat individuelle réchauffable de l'ármée française (Raţia de hrană zilnică reîncălzibilă din armata 
franceză), în Revue militaire suisse, Elveţia, an 137, nr.12, dec. 1992, pp. 30-32. 
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CONSIDERAŢII PRIVIND MODELAREA 
MATEMATICĂ ŞI SIMULAREA DISPOZITIVULUI 

FORŢELOR ÎN CADRUL ACŢIUNII MILITARE 
 
 

Lt.col.conf.univ.dr. Tudor BORCEA  
 
Un demers poate fi nou şi vechi, în acelaşi timp. Apreciem că preocuparea pentru 

elementele de noutate referitoare la constituirea dispozitivului forţelor pentru acţiunea militară este 
mult mai mare decât examinarea elementelor cu caracter istoric. Aceste elemente de noutate pot fi 
fundamentate prin modelare şi simulare. Elementele de noutate în cadrul simulării apar permanent 
raportate la anumite sisteme de referinţă. 

Dispozitivul forţelor poate reprezenta atât un sistem de referinţă cât şi un "obiect" ale 
modelării şi simulării unei părţi dintr-un fenomen, deosebit de complex, cum este cel reprezentat de 
acţiunea militară întrunită. 

Nu se poate sub nici o formă afirma că, până în prezent, nu au fost elaborate teorii, nu au 
fost făcute analize, experimente sau, provocate deliberat, conflicte, pentru a lămuri mecanismele 
sub care se manifestă dispozitivul forţelor, realizat pentru îndeplinirea unor misiuni şi, în final, prin 
operaţii militare întrunite, a unor scopuri politice. 

Sensul dorit al demersului este înscris în contextul actual de desfăşurare a conflictelor 
armate, urmărind dezvoltarea unor modalităţi, mai mult sau mai puţin noi, de abordare a 
procedeelor de analiză şi fundamentare a modului de constituire şi funcţionare a dispozitivului 
forţelor în cadrul acţiunii militare întrunite. Se poate spune că, înainte de cantitatea şi calitatea 
forţelor angajate într-un conflict, se manifestă enorm de multe consecinţe ale aspectelor teoretice, în 
esenţă cunoscute şi, uneori, banal de simple, dar care, neluate în calcul, duc, fiecare în parte, puţin 
câte puţin, la înfrângere sau la o victorie cu pierderi imense.  

Amplificarea afirmaţiilor de mai sus este realizată prin utilizarea încă a unor conţinuturi 
nefundamentate şi de multe ori depăşite ştiinţific şi de starea inerţială, subordonată unor argumente 
tradiţionale, comode, considerate suficiente. Eliminarea acestor aspecte nu poate avea decât efecte 
benefice, care corespund unei constatări reale - aceea că viitoarele confruntări vor aparţine 
specialiştilor. 

Analizând momentele iniţiale, ca puncte de plecare în modelarea matematică şi simularea 
dispozitivului forţelor în cadrul acţiunii militare, se desprind două variante de lucru.  

Prima variantă poate fi orientată spre înţelegerea unor aspecte privind posibile puncte de 
plecare în construcţia modelării şi simulării. 

A doua variantă de lucru poate fi exprimată prin subordonarea primei variante unui scop, 
acela de a realiza cel mai bun dispozitiv al forţelor (tactic, operativ sau strategic) ce trebuie adoptat 
pentru îndeplinirea unui scop politico-militar.  

Modelarea şi simularea devin, astfel, metode de construcţie a dispozitivului forţelor care au în 
vedere o anumită acţiune militară, o anumită atitudine, un anumit scop sau obiectiv. 

Dispozitivul forţelor, în principiu, nu reprezintă un fenomen sau un obiect supus cercetării 
directe. Studiul acestuia este posibil cu ajutorul unui model. Pentru a realiza acest model este 
necesară analiza cauzelor care determină constituirea dispozitivului, cauze care se vor regăsi, într-o 
anumită măsură, şi în metodă, respectiv în modelare şi, ulterior, în simulare. O primă cauză este 
reprezentată de existenţa adversarului, obţinându-se prin aceasta două elemente - forţele inamicului 
(FI) şi forţele proprii(FP), care vor fi componente de bază ale modelului şi care se vor supune 
integral explicaţiei cauzale. 
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Rezultă că fenomenele se determină şi se produc unele pe altele, cauza şi efectul fiind 
decalate în timp, lanţul cauzal fiind o relaţie de succesiune. 

De punerea şi rezolvarea problemelor, în acest stadiu (determinând cauza şi efectul, 
situându-ne, pe rând sau simultan, de o parte şi de cealaltă a cantităţilor de forţe şi mijloace pe care 
vrem să le constituim în dispozitive), depinde în mare măsură realizarea unui model şi mai departe 
modelarea matematică pentru determinarea celei mai bune variante a dispozitivului şi determinarea 
unei stări de evoluţie sau involuţie a acestuia. 

Dacă explicaţia cauzală poate fi un prim punct de plecare în modelarea şi simularea 
dispozitivelor forţelor în cadrul acţiunii militare întrunite, faptul că în acelaşi timp între părţi şi în 
cadrul acestora se produc mai multe evenimente determină un alt punct de plecare şi anume 
perspectiva sistemică. Aceasta apare, în principal, datorită neexploatării, prin explicaţia cauzală, a 
relaţiilor simultane dintre fenomene (acţiuni). Perspectiva sistemică generează orientarea spre 
accentul ce trebuie pus pe totalitate, întreg sau, în alţi termeni, pe sistem. 

Această orientare a ştiinţei, care stabileşte ca punct de plecare al explicaţiei nu fenomenul 
izolat, ci sistemul, totalitatea, constituie un element principal pentru modelare şi simulare, în situaţia 
analizei dispozitivului forţelor ca sistem.  

Identificarea punctelor de plecare referitoare la modelarea matematică şi simularea acţiunii 
militare, precum şi la "teoria generală a dispozitivelor", se poate realiza prin descrierea verbală, 
unde se pot evidenţia cu uşurinţă explicaţii cauzale, elemente care ţin de structuri şi relaţii, elemente 
care ţin de dinamica acţiunii militare şi, implicit, de proiectarea şi construcţia dispozitivului forţelor 
terestre, ca mecanism motor al acţiunii militare. De asemenea, ele se pot regăsi în modelul schemei 
doctrinare şi, ulterior, al schemei de manevră unde rolul principal în abordarea modelării matematice şi 
simulării trebuie să-l ocupe relaţiile dintre mărimile variabile pe timpul dinamicii dispozitivului forţelor 
şi cerinţele, regulile impuse de elementele constitutive al acţiunii militare întrunite operaţionale. 

Error! ACŢIUNEA 
MILITARĂ 

ÎNTRUNITA 
Măsuri şi activităţi ale structurilor militare

pentru îndeplinirea misiunilor 

OPERAŢII 
MILITARE 

OPERAŢII DE 
STABILITATE 

(ALTELE DECÂT
RĂZBOIUL)

FAZE DE 
TRANZIŢIE 

FORME DE  
LUPTĂ ARMATĂ 

OPERAŢII 
OFENSIVE 

OPERAŢII 
DEFENSIVE

NIVELURILE 
LUPTEI 

TACTIC OPERATIV STRATEGIC 

CIOCNIRI BĂTĂLII CAMPANII 

FORME 
ASOCIATE 
ACESTORA 

OPERAŢII DE 
ÎNTÂRZIERE 
(la nivel tactic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste puncte de plecare este necesar să aibă un caracter interdisciplinar complex, caracter 

care este conferit de fenomenul în sine şi materializat, în esenţă, prin teoria sistemelor. 
Considerăm foarte important în abordarea simulării înţelegerea unitară a fenomenului 

social şi a fenomenului acţiunii militare întrunite. Orice proces de simulare trebuie să ia in 
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considerare că elementele sistemului acţiunii militare întrunite pot fi identice cu cele ale sistemului 
acţiunii sociale: 

Simularea proceselor considerăm că va fi diferenţiată prin funcţiile specifice ale 
elementelor de structură.  

O concluzie parţială ar fi că, înainte de a realiza practic un dispozitiv al forţelor (tactic, 
operativ sau strategic) sau chiar înainte de a realiza un dispozitiv în cadrul proiectării unui scenariu, 
este necesară parcurgerea a cel puţin două etape. Prima etapă poate fi constituită din identificări cauzale 
şi particularităţi care ţin de comanda socială (concretizată particularităţile misiunii), iar cea de-a doua 
etapă din algoritmul activităţilor desfăşurate pentru realizarea dispozitivului, (concretizată în diagrama 
bloc de proiectare a dispozitivului forţelor). 

Cele două etape, "trecute prin teoria sistemelor", trebuie să permită realizarea unui model 
matematic detaliat care va reprezenta punctul de plecare de bază al simulării dispozitivului forţelor 
adversarului sau forţelor proprii, în cadrul acţiunii militare.  

Bazându-se pe ideea de a face să pară adevărat ceva ireal, simularea, trebuie să asigure 
realizarea celei mai bune variante de dispozitiv al forţelor care să asigure ulterior ce mai bună 
dinamică a acţiunii militare. 

Reprezentarea aspectelor legate de dinamica dispozitivului forţelor se impune să fie 
corelată cu proiecţia în timp a acţiunii militare. Corelaţia acestora determină cele două sisteme de 
bază necesare simulării: 

- primul sistem, reprezentat de dispozitivul forţelor terestre, ce poate fi numit sistem 
organic, şi care, în situaţia noastră, implică subsisteme ierarhice; 

- al doilea sistem, ce poate fi numit funcţional, reprezentat de acţiunea militară. 
Modelarea dispozitivului forţelor - faptul de a studia dispozitivul prin cercetare directă - 

este legată de modelarea matematică a acţiunii militare. 
Considerăm că modelarea matematică a acţiunii militare este principala metodă de 

descriere şi construcţie, cu ajutorul unui model matematic, a relaţiilor dintre mărimile variabile 
principale care intervin în desfăşurarea acesteia şi în constituirea dispozitivului forţelor, având drept 
scop explicarea şi determinarea evoluţiei probabile a acţiunii şi a posibilităţilor de influenţare a 
acesteia. Cu ajutorul modelării matematice se studiază comportamentul şi rezultatele obţinute prin 
interacţiunea sistemelor şi subsistemelor, se prognozează dinamica acţiunii, se planifică şi se 
organizează întrebuinţarea resurselor. Această metodă, în condiţiile create de existenţa High Level 
Architecture (HLA)67, contribuie esenţial la fundamentarea deciziilor. 

Din punct de vedere al raportului dintre parte şi întreg se poate aprecia că elementele de 
fundamentare a unei decizii sunt situate în zona gri dintre modelare şi simulare considerând 
modelarea ca fiind una dintre etapele de bază ale procesului de simulare.  

Acceptând aceasta, apreciem necesar să examinăm unele aspecte care privesc simularea. 
Astfel, se poate afirma că aceasta determină reprezentarea unor aspecte ale comportării unui sistem 
abstract sau real prin intermediul altui sistem. Folosind calculatorul, simularea68 reprezintă un 
proces care utilizează un model idealizat al sistemului modelat, în scopul efectuării unor măsurători 
şi colectării unor informaţii pe baza cărora se poate preciza comportarea sistemului real. Procese 
imposibil sau neeconomic de testat în realitate (de exemplu evaluarea riscului în anumite instalaţii 

                                           
67 HLA – arhitectură de nivel ridicat, unificată pentru toate sistemele de modelare şi simulare realizate. Această 
arhitectură unificată realizează interoperabilitatea şi reuneşte eforturile tuturor agenţiilor pentru apărare şi serviciilor 
militare. Ea permite posibilităţi de reprezentare realistică şi simulare în timp real, racordarea la complexitatea şi 
cerinţele războiului informaţional cu modele conceptuale pentru spaţiul misiunilor, pentru un număr crescător şi variat de 
misiuni de apărare, inclusiv operaţii altele decât războiul, cf.Zenovic Gherasim, colectiv, Dicţionar de informatică, 2001, p.72 . 
68 Istoric, conceptul de simulare este atribuit lui John von Neumann, care a întrezărit posibilitatea folosirii calculatorului 
la colectarea informaţiilor statistice în raport cu un fenomen modelat. Acest proces a fost denumit "Monte Carlo" 
deoarece impune modificarea aleatoare a parametrilor modelului, ceea ce conduce în ultimă instanţă la generarea unor 
numere aleatoare (metoda Monte Carlo). In 1962 au devenit publice primele limbaje de simulare generale: SIMSCRIP 
şi GPSS. Intre timp, simularea a devenit una dintre cele mai productive şi utile aplicaţii ale calculatoarelor. Elementele 
descrise in continuare sunt cuprinse într–o formă asemănătoare şi în Dicţionarul de informatică, Editura ştiinţifică şi 
enciclopedică, Bucureşti, 1981, 237  

 107



industriale, constituirea şi dinamica dispozitivului forţelor pentru acţiunea militară etc.), se pot 
soluţiona convenabil prin simulare.  

În general, un proces de simulare trece prin cinci etape: definirea experimentului, 
modelarea, implementarea modelului, validarea modelului şi colectarea rezultatelor. Procesul de 
simulare este aplicat prin intermediul unor programe de simulare care fie că sunt specializate, deci 
implementate pentru o anumită clasă de modele, fie că sunt generale, fiind în acest caz asociate unor 
limbaje de simulare.  
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Prima etapă - definirea experimentului - are drept scop să identifice comportarea 

sistemului dinamic simulat. Termenul dinamic arată că starea sistemului evoluează în timp (condiţie 
foarte bine îndeplinită de dispozitivul forţelor în cadrul acţiunii militare). În această fază trebuie 
determinată aria de detaliu a simulării. Aria indică generalitatea şi complexitatea modelului în 
raport cu sistemul real, iar detaliul indică numărul de funcţii modelate. În general, cu cât aria 
simulării creşte detaliul are de suferit, în special datorită limitărilor în ceea ce priveşte capacitatea 
de memorare şi viteza de calcul. 

Etapa a doua este reprezentată de modelare, adică - în acest context - în specificarea 
definiţiei sistemului pe baza unor primitive, fie puse la dispoziţie de limbajul de simulare folosit, fie 
implementate în programul de simulare. Clasificarea uzuală a modelelor se efectuează după modul 
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de schimbare a stării sistemului, existând modele variabile continuu şi modele discrete. Din acest 
punct de vedere, simularea se subdivide în simularea sistemelor continue şi simularea sistemelor 
discrete. În primul caz, modelele reprezintă acele sisteme ce pot fi descrise matematic prin ecuaţii 
care precizează evoluţia lor în timp. Sistemele reale reprezentate prin ecuaţii diferenţiale în care 
timpul este o variabilă independentă sunt de această natură. Simularea sistemelor continue se 
efectuează cu calculatoare analogice sau cu calculatoare numerice.69 În cazul simulării discrete, 
sistemele considerate îşi schimbă starea la anumite intervale de timp, schimbările fiind bruşte, 
stările tranzitorii nefiind considerate. Aproape toate modelele discrete sunt construite pe baza unor 
elemente conceptuale numite: utilizatori, resurse, cereri şi cozi. Utilizatorii emit cereri către 
resurse. Cererile sunt satisfăcute în funcţie de priorităţile asociate utilizatorilor şi de disponibilitatea 
resurselor. Eventual, cererile utilizatorilor sunt păstrate în cozi de aşteptare. Un exemplu intuitiv de 
model, în care aceste elemente au echivalenţe reale, este modelul unui supermagazin. 

Implementarea modelului reprezintă a treia etapă a simulării şi constă fie în realizarea 
unui program de simulare, care să reflecte modelul şi să asigure funcţionarea sa, fie în programarea 
modelului pe baza unui limbaj de simulare. Limbajele de simulare înlesnesc descrierea modelului, 
punând la dispoziţie instrucţiuni pentru specificarea şi prelucrarea directă a elementelor sale. În 
funcţie de modul de reprezentare a modelelor, limbajele de simulare discretă se împart în limbaje 
orientate spre proces şi limbaje orientate spre eveniment. În primul caz, modelul este descris mai 
ales din punct de vedere structural, punând în evidenţă resursele (facilităţile ) care vor servi 
utilizatorii (tranzacţiile) ce sunt creaţi în timp şi traversează sistemul. În cazul limbajelor orientate 
spre evenimente, evenimentele (utilizatorii) sunt create la intervale de timp stabilite, căutând şi 
aşteptând resurse pentru prelucrarea lor, deci modelul este privit dinspre utilizator. Din punct de 
vedere al tehnicii de descriere, există limbaje de simulare ce permit descrierea modelului sub formă 
de schemă bloc şi limbaje în care modelul este descris procedural, pe bază de instrucţiuni. 

Etapa a patra - reprezentată de validarea modelului - stabileşte în ce măsură comportarea 
modelului corespunde realităţii sau, altfel spus, este reprezentativă realităţii. Reprezentativitatea are 
un caracter relativ şi trebuie în mod necesar precizată în raport cu un anumit criteriu de validitate. 
Acest lucru este foarte important, deoarece simularea este, în esenţă, un proces aproximativ, 
întrebuinţând în mod frecvent date statistice. Astfel, pentru un sistem simulat, simularea poate fi 
reprezentativă, să spunem, în proporţie de 70%, în raport cu un aspect al sistemului şi reprezentativă 
în proporţie de 10%, în raport cu un alt aspect al sistemului. Problemele se complică şi mai mult în 
momentul în care simularea trebuie condusă în absenţa unui set complet de date reale, deci când 
criteriul comparaţiei datelor reale cu cele obţinute prin simulare nu poate fi aplicat. 

Colectarea rezultatelor este ultima etapă a procesului de simulare, având drept scop 
"execuţia" modelului şi obţinerea rezultatelor. Rezultatele unui proces de simulare pot fi împărţite 
în trei categorii: date de timp, date referitoare la utilizarea resurselor, date cronologice. Datele de 
timp includ date statistice referitoare la numărul de utilizatori/unitate de timp, timpul de folosire a 
diverselor resurse etc. Datele referitoare la încărcarea resurselor indică numărul de utilizatori 
prelucraţi de resurse, numărul de resurse folosite etc. Datele cronologice indică istoria funcţionării 
modelului. Pe baza lor se poate trasa pas cu pas trecerea unui utilizator prin sistem. 

De ce simulare? Răspunsul la această întrebare apreciem că presupune o nouă analiză a 
procesului de simulare care să cuprindă atât dezvoltarea în continuare a elementelor de detaliu 
referitoare la simulare, cât şi elemente de eficienţă şi eficacitate ale acesteia.  

 
                                           
69 Elementele de baza atât conceptuale cât şi tehnologice sunt prezentate într-o formă mult mai diversă şi uneori 
contradictorie. Considerăm forma aleasă ca fiind cea mai apropiată de elementele istorice şi de actualitate ale simulării 
acţiunii militare. 
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FENOMENUL MILITAR - 
MOBILITATE, TENDINŢE ŞI PERSPECTIVE 

 
 

Lt.col.conf.univ.dr. Tudor BORCEA  
 
 
Tendinţele, perspectivele, şi mobilitatea fenomenului militar apreciem că, de cele mai 

multe ori, pot fi elemente din “zona gri”. 
Asupra perspectivei lor vom încerca mereu să realizăm “transparenţa culorii” prin 

identificarea elementelor cheie, în funcţie de interes şi motivaţie. 
În contextul tendinţelor şi perspectivelor fenomenului militar şi al tendinţelor şi 

perspectivelor doctrinare şi tehnologice ale mobilităţii forţelor, un asemenea element cheie poate fi 
articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord. 

Prin articolul 5 “părţile convin că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, 
în Europa sau în America de Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor şi, în consecinţă, sunt 
de acord că, dacă are loc un asemenea atac armat, fiecare dintre ele, în exercitarea dreptului la auto-
apărare individuală sau colectivă recunoscut prin articolul 51 din Carta Naţiunilor Unite, va sprijini 
partea sau părţile atacate prin efectuarea imediată, individual sau de comun acord cu celelalte părţi, 
a oricărei acţiuni pe care o consideră necesară, inclusiv folosirea forţei armate, pentru restabilirea şi 
menţinerea securităţii zonei nord-atlantice…”  

Apreciem că în cadrul acestui articol „restabilirea şi menţinerea securităţii zonei nord-
atlantice” va avea noi semnificaţii şi implicaţii politico – militare. 

Înţelegerea şi/sau modificarea acestui articol reprezintă elementul esenţial al dezvoltărilor, 
tendinţelor şi perspectivelor doctrinare şi tehnologice necesare generării mediului de securitate şi 
fenomenului militar dorit. 

Considerăm că sintagmele “conform articolului 5” sau “non - articol 5”, precum şi 
creşterea semnificativă a numărului ţărilor membre ale Tratatului Atlanticului de Nord, anticipează 
modificări semnificative ale acestui articol, care vor impune, prin consecinţe, o nouă ordine 
mondială şi un nou mediu de securitate.  

Aceste aspecte şi creşterea zonei de responsabilitate, prin integrarea de noi state, impun din 
punct de vedere acţional o nouă perspectivă doctrinară a mobilităţii forţelor care implică noi 
resurse, noi structuri de forţe, noi abordări ale mediului de securitate şi ale fenomenului militar. 

Elementele de conţinut ale Tratatului Atlanticului de Nord, articolul 5 din acest tratat, 
prezentat ca element cheie pentru fenomenul militar contemporan, ne oferă posibilitatea analizei 
acestuia în corelaţie cu tendinţele şi perspectivele doctrinare şi tehnice ale mobilităţii forţelor. 

Considerăm că esenţa corelaţiei poate fi evidenţiată prin aprecierea conform căreia 
tendinţele şi perspectivele doctrinare şi tehnice ale mobilităţii forţelor sunt rezultatul tendinţelor şi 
perspectivelor fenomenului militar. 

Fenomenul militar este inclus în istoria civilizaţiei umane. Acesta a fost generat de 
interferenţa acţională a două sisteme, sistemul acţiunii sociale şi sistemul acţiunii militare. Aceste 
sisteme apreciem că au aceleaşi componente: agent, scop, obiect, situaţie, mijloc, metodă, operaţii, 
rezultat, sistem de cunoştinţe.  

Funcţiile şi orientările lor pot fi diferite în conformitate cu fenomenul pe care-l descriu: 
fenomenul social sau fenomenul militar. 

Relaţiile dintre ele condiţionează eficienţa acţiunii pentru realizarea şi menţinerea unui 
mediu de securitate dorit, iar raportul şi relaţiile dintre elementele din subsistemelor generează 
acţiunea militară sau socială ca sistem funcţional şi determină dinamica fenomenului militar.  
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Acţiunea socială, acţiunea militară şi mediul de securitate nu pot fi despărţite. Primele 
două generează şi modelează continuu un mediu de securitate subordonat unor interese specifice 
factorilor de putere contemporani.  
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Cele două sisteme, acţiunea socială şi acţiunea militară ca sisteme funcţionale, şi mediul de 

securitate dorit, impun şi participă la rezolvarea fenomenelor militare caracteristice unor anumite 
perioade istorice de dezvoltare a civilizaţiei umane. Fenomenul militar considerăm că se generează 
şi se dezvoltă atât la nivelul unui mediu de securitate naţional, cât şi la nivelul unui mediu de 
securitate colectivă. În consecinţă se poate afirma că mediul de securitate dorit generează fenomene 
militare cu caracter naţional sau regional. Fenomenul militar susţinem că reprezintă “ansamblul de 
forţe şi evenimente sociale, precum şi instituţiile şi organizaţiile corespunzătoare acestora. 
Evenimentele sociale, forţele, instituţiile sau organizaţiile sunt de cele mai multe ori specifice şi 
prin destinaţie. Acestea se află într-o continuă procesualitate”70. 
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Considerăm că acelaşi caracter, de continuă procesualitate, îl au şi tendinţele şi 

perspectivele doctrinare şi tehnice referitoare la mobilitatea forţelor militare. 
Un prim element ce poate fi evidenţiat este cel reprezentat de mobilitatea structurală şi 

doctrinară a forţelor participante la generarea şi modelarea fizionomiei fenomenului militar 
contemporan. 

Analizăm aceste aspecte având ca sistem principal de referinţă Decizia Militară a Consiliului 
Nord Atlantic MC 317/1. 

Orientările elementelor constitutive ale analizei vor focaliza structura de forţe sub aspect 
doctrinar şi al flexibilităţii doctrinare şi elemente ale mobilităţii acţionale, sub aspect procedural şi 
al mobilităţii tehnice.  

Primul aspect apreciem că susţine mobilitatea doctrinară a forţelor (capacitatea de a se 
schimba de a se transforma) prin dinamica doctrinară şi structurală, iar cel de-al doilea aspect 

                                           
70Vezi şi Col. dr. Octavian Dumitrescu http://www.presamil.ro/ OM/ 2003/ 19/pag%2023.htm 
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mobilitatea tehnică (posibilitatea tehnică de asigurare a mişcării într-un mediu operaţional specific) 
prin dinamica operaţiilor. 

 
 

mobilitatea doctrinară
 a forţelor 

dinamica structurală 

mobilitatea tehnică dinamica operaţiilor 

structura de forţe

mobilitate acţională 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciem ca fiind un aspect esenţial pentru Alianţă conceperea doctrinei concomitent cu 

dezvoltarea tehnologică şi orientarea acestei activităţi de management şi proiectare sistemică în 
conformitate cu evoluţiile geopolitice şi geostrategice, care impun noi reacţii de răspuns la toate 
tipurile de crize, în conformitate cu lărgirea continuă a spectrului de confruntare, cu revitalizarea 
distincţiei dintre violenţă şi non-violenţă, cu determinarea parametrilor reali ai capabilităţii de 
avertizare şi superioritate informaţională şi, nu în ultimul rând, în conformitate cu parametrii reali ai 
mediilor specifice pentru acţiunea militară, în special cu mediul urban. 

Susţinem aspectele mobilităţii forţelor şi implicit al fenomenului militar, prin următoarele 
elemente: structurile militare ale Alianţei, principiile pe care se bazează Structura de Forţe NATO 
(NFS), parametrii NFS, procesul de organizare a NFS, comanda şi controlul ( C2) în cadrul NFS, 
resurse şi procesul de dezvoltare a unor comandamente, pe care le vom detalia în continuare.  

Elementele de mai sus considerăm că se înscriu în cadrul cerinţei de mobilitate, adică au 
capacitatea de a se schimba de a se transforma. Perspectivele şi tendinţele se vor înscrie probabil 
într-o „variantă de articol 5 cu noi valenţe”. 

Dacă analizăm structurile militare ale Alianţei vom constata că acestea cuprind: Structura 
de Comandă NATO (NCS) şi Structura de Forţe NATO (NFS). 

În cadrul Structurii de Comandă NATO (NCS) se regăsesc comandamente permanente, 
multinaţionale, la niveluri de comandă strategice, regionale şi sub regionale, distribuite pe o arie 
geografică întinsă, şi finanţate în comun; de asemenea, include şi Grupul de Planificare Regională 
Canadiano-American. Structura de Forţe NATO (NFS) cuprinde: forţele naţionale şi multinaţionale 
ale Alianţei, precum şi comandamentele operaţionale asociate acestora, puse la dispoziţia Alianţei 
pe o perioadă permanentă sau temporară, conform unor criterii specifice de readiness 
(pregătire/promtitudine).  

NCS este destinată să deţină comanda şi controlul operaţiilor întrunite ale Alianţei şi 
asigură capabilităţi C2 adiţionale, la nivelul unei singure categorii de forţe. Aceasta are două 
dimensiuni: arhitectura (tipul, organizarea şi dimensiunea diferitelor categorii de forţe întrunite, 
specializate şi/sau forţe multinaţionale şi elementele de comandă asociate acestora) şi postura 
(disponibilitatea şi starea de operativitate a Comandamentelor/ forţelor şi elementele de comandă 
asociate). NFS include forţele convenţionale (întrunite, o singură categorie de forţe şi specializate) 
şi forţele nucleare. Apreciem că elementele care prefigurează tendinţele şi perspectiva mobilităţii 
structurale sunt cuprinse în cerinţele impuse structurilor de către MC (decizia militară) astfel:  

- să fie perfecţionate conform misiunilor forţelor militare ale Alianţei şi a principiilor care 
stau la baza acestora, coeziune, caracter întrunit şi multinaţionalitate, disponibilitate, forţe cu un 
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nivel gradat de readiness şi interacţiune cu NCS, inclusiv conceptul CJTF, în vederea îndeplinirii 
nivelului de performanţă (ambiţie) al NATO (NLOA);  

- să fie bazate pe un set comun de structuri  şi proceduri ale Alianţei, în vederea îndeplinirii 
întregului spectru de misiuni ale Alianţei. NFS trebuie să aibă Capabilităţi Operaţionale Esenţiale 
(EOC) a Disponibilităţii de Timp a Forţei, Informaţiilor Eficiente, Angajament Eficient, (DE) Mobilitate 
şi Capabilitate de Desfăşurare, C2 Eficiente, Susţinere Logistică, Capacitatea de Supravieţuire şi 
Protecţia Forţei.  

În cadrul Alianţei creşterea mobilităţii structurale apreciem că va influenţa fenomenul 
militar contemporan în principal prin principiile pe care se bazează Structura de Forţe NATO (NFS) 
şi parametrii NFS. NFS se bazează pe trei principii  esenţiale: disponibilitatea forţei, care include 
starea de readiness a forţei şi capabilitatea de dislocare/ mobilitate, capabilitatea de susţinere şi 
multinaţionalitatea.  

Parametrii NFS au în vedere detaliile tehnice şi măsurabile care să asigure armonizarea 
structurilor de forţe naţionale şi contextul acţional. Aceştia cuprind: tipul de forţe, operativitatea 
(readiness) forţei şi  desemnarea forţei. 

Parametrii NFS susţin atât mobilitatea doctrinară, cât şi mobilitatea acţională sau tehnică. 
Astfel, în cadrul tipului de forţe se regăsesc Forţe Dislocabile (DF) şi Forţele în Teritoriu (IPF). 

Forţe Dislocabile (DF) sunt disponibile pentru întreaga gamă de misiuni NATO, 
dislocabile 100% pe întreg teritoriul Alianţei şi în afara acestuia, compuse în special din 
comandamente şi forţe multinaţionale şi menţinute la nivelul corespunzător de readiness. Sunt 
organizate într-un pachet de comandamente şi forţe naţionale şi multinaţionale şi asigură 
capabilitatea pentru reacţie rapidă şi întărire a IPF în cazul unei operaţiuni Articol 5, cât şi pentru 
reacţie rapidă şi rotaţie a comandamentelor/ forţelor în cazul unei situaţii non Articol 5. 

Forţele în Teritoriu (IPF) sunt cerute predominant pentru apărarea colectivă în cadrul sau 
în apropierea teritoriului naţiunii care le asigură. Deci, acele comandamente/forţe trebuie să fie pe 
deplin dislocabile, dar sunt, de asemenea, menţinute la niveluri de readiness corespunzătoare. Ele 
asigură răspuns iniţial la ameninţările apărute asupra teritoriului Alianţei. Sunt bazate pe mobilitatea 
lor tactică şi pot să contribuie şi la situaţii non Articol 5 din vecinătate, dacă este necesar, şi sunt 
asigurate cu resurse de către naţiunile proprii.  

Nivelul de operativitate (readiness) reprezintă principiul cheie al NFS care trebuie să 
asigure disponibilitatea forţelor/ comandamentelor NATO să execute întreaga gamă de operaţiuni 
ale Alianţei. Nivelul de readiness trebuie tradus în parametrii măsurabili (parametrii de 
operativitate) pentru a armoniza activitatea forţelor naţionale şi ale NATO şi a planificatorilor 
operaţionali. Parametrii de operativitate cuprind clasele de operativitate şi categoriile de 
operativitate.71  

Susţinerea elementelor legate de mobilitatea doctrinară, acţională şi tehnică în cadrul 
NATO considerăm că presupune adoptarea unei abordări modulare, formarea unui fond comun de 
forţe dislocabile şi comandamente pe timp de pace, susţinute prin principii flexibile şi prin 
adaptarea forţelor la acţiunea militară întrunită într-un context şi mediu specific. 

Desemnarea Forţei, procesul de organizare a NFS, comanda şi controlul (C2) în cadrul 
NFS, resursele şi procesul de dezvoltare a unor comandamente vor fi analizate într-unul din 
articolele viitoare, în scopul determinării unor parametri caracteristici şi cât mai reali ai 
fenomenului militar. 

 
 
 
 

POLITICA REVIZIONISTĂ SOVIETICĂ 

                                           
71 Categoria 1 în 2 zile, Categoria 2 în 5 zile, Categoria 3 în 10 zile, Categoria 4 în 20 de zile, Categoria 5 în 30 de zile , 
Categoria 6 în 40 de zile, Categoria 7 în 60 de zile, Categoria 8 în 90 de zile, Categoria 9în 180 de zile, Categoria 10 în 
365 de zile, Categoria 11 mai mult de 365 de zile. 
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FAŢĂ DE PROBLEMA BASARABIEI 
 
 

Gl.bg.dr. Dumitru SESERMAN 
 
Pentru România perioada interbelică, din punct de vedere al relaţiilor cu unele state vecine 

şi al asigurării securităţii, a fost una aparent stabilă, dar deosebit de agitată şi cu mari riscuri în realitate. 
Alături de Ungaria şi Bulgaria, Uniunea Sovietică s-a dovedit a fi unul din statele cu o 

politică agresivă faţă de ţara noastră. 
După cum bine este cunoscut, conducerea de la Moscova nu a recunoscut unirea Basarabiei 

cu România, prezentând acest act ca pe "o gravă violare a voinţei poporului moldovean". 
Prin mass-media, discursuri politice, literatură şi alte mijloace, s-a arătat şi susţinut că 

"Basarabia este un ţinut rusesc, ocupat vremelnic de gărzile albe române"72. Despre Bucovina s-a 
apreciat că este "o veche provincie autonomă austriacă, locuită în mare majoritate de ucrainieni, 
cedată României, în mod injust prin tratatul de la Saint Germain"73. 

Ideile susţinute de propaganda sovietică se materializau în: falsificarea realităţilor istorice, 
prezentarea eronată a datelor statistice, descrierea tendenţioasă a situaţiei din România, 
discreditarea activităţii româneşti şi condamnarea politicii externe a guvernelor care s-au aflat la 
conducerea ţării. 

Deşi arsenalul propagandistic sovietic era deosebit de virulent, ca de altfel al tuturor 
statelor revizioniste, acţiunea guvernelor de la Moscova nu a avut ecou în rândurile opiniei publice 
internaţionale. 

Cu toate acestea, după o perioadă de destindere în relaţiile româno-sovietice, în anul 1939 cele 
două puteri europene, Germania şi U.R.S.S., au semnat la 23 august Pactul de neagresiune, însoţit de un 
Protocol adiţional secret, prin care cele două state îşi împărţeau sferele de influenţă în Europa. 

Protocolul adiţional, în cuprinsul articolului 3, conţinea o prevedere care viza teritoriul 
României: "În ceea ce priveşte Europa de sud-est partea sovietică insistă asupra interesului pentru 
Basarabia. Partea germană a declarat că manifestă o totală lipsă de interes faţă de aceste teritorii"74 . 

Conţinutul documentelor semnate la 23 august 1939, intrate în istoriografia universală sub 
denumirea de Pactul Molotov-Ribbentrop, era, în fapt, finalizarea primei părţi a acţiunii 
antiromâneşti promovate de U.R.S.S. începând cu primăvara anului 1939. 

La acea dată, propaganda antiromânească pe tema Basarabiei s-a intensificat, clamându-se 
făţiş ideea că schimbările ce aveau loc în Europa (determinate de atitudinea agresivă a Germaniei, 
Italiei şi Ungariei) impuneau şi României "să lichideze problemele teritoriale pe care le are în 
suspensie cu U.R.S.S". 

Agresiunea Armatei Roşii asupra Poloniei, declanşată la 17 septembrie 1939, a agravat 
situaţia la frontiera de est a ţării, ceea ce a impus măsuri grabnice de apărare. 

Dacă în toamna anului 1939 şi iarna anului 1940 la frontiera de nord-est şi est a României 
nu s-au semnalat incidente majore, din primăvară a avut loc o continuă intensificare a acţiunilor 
politice şi militare sovietice faţă de ţara noastră. 

La 29 martie 1940, ministrul de externe sovietic a pus tranşant problema relaţiilor cu 
România: "Dintre ţările vecine de la sud - citate de mine - nu avem un pact de neagresiune cu 
România. Aceasta se datoreşte unei probleme nerezolvate încă, adică problema Basarabiei, a cărei 
ocupare de către România nu a fost niciodată recunoscută de U.R.S.S., cu toate că niciodată nu s-a 
pus chestiunea înapoierii Basarabiei pe calea armelor. Acest fapt nu constituie deci un motiv 
pentru agravarea relaţiilor între U.R.S.S. şi România"75. 
                                           
72 Marele Stat Major - Studiu referitor la operaţiunile militare ce au avut loc cu prilejul pierderii Basarabiei, 
Bucovinei de Nord, Ardealului de Nord şi Cadrilaterului Bucureşti, 1941, p. 7. 
73 Ibidem. 
74 Gheorghe Buzatu, România cu şi fără Antonescu, Editura Moldova, Iaşi,1991, p. 22. 
75 Marele Stat Major - Studiu referitor la operaţiunile militare ce au avut loc cu prilejul pierderii Basarabiei, 
Bucovinei de Nord, Ardealului de Nord şi Cadrilaterului, p. 9. 
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Deşi declaraţia ministrului de externe sovietic era aparent liniştitoare, în realitate acţiunea 
neoficială a Moscovei era de altă natură. 

Începând cu 1 aprilie 1940, U.R.S.S. a intensificat acţiunea de concentrare a forţelor sale la 
graniţa de nord-est a României, iar din a două jumătate a lunii mai a declanşat o amplă propagandă 
în rândul populaţiei din Basarabia şi Bucovina, în cadrul căreia se vehiculau următoarele idei: 
"România va fi obligată să retrocedeze atât Basarabia cât şi Bucovina, care este locuită de 
ucrainieni. România pregăteşte o agresiune armată contra Uniunii Sovietice, pe care Armata Roşie 
trebuie să o prevină cât mai curând; România a luat o serie de măsuri provocatoare la graniţa de 
est, extrem de ameninţătoare pentru U.R.S.S."76. 

Acuzaţiile care se aduceau României sunt de-a dreptul hilare. Pentru orice om de bună 
credinţă, cunoscător al realităţilor istorice, dar şi al diferenţei de potenţial dintre cele două state, era 
evident că o acţiune agresivă a României faţă de U.R.S.S., la acea dată, era o imposibilitate. 

O Românie în graniţele sale fireşti nu putea revendica teritorii de la U.R.S.S. În consecinţă, 
o acţiune dincolo de Nistru, cu forţe proprii era o imposibilitate politică şi militară. 

Prin declaraţiile acuzatoare faţă de România, U.R.S.S. clama "dreptul la apărare”, arătând 
că "România va trebui să-şi dea seama de situaţia pe care o creează şi să admită revendicările 
juste ale Rusiei, căci în caz contrariu trupele sovietice vor ocupa imediat prin forţă Basarabia şi 
Bucovina, înfrângând orice încercare de rezistenţă din partea armatei române"6. 

În vara anului 1940, Marele Stat Major român urmărea cu atenţie evoluţia situaţiei politico-
militare din Europa şi făcea, prin organul specializat în culegerea, analiza şi sintetizarea datelor - 
Biroul 2 informaţii -, aprecieri juste privind intenţiile guvernului de la Moscova şi asupra acţiunilor 
pe care Armata Roşie le va întreprinde: "Capitularea Franţei nu aduce după sine, imediat, o 
limpezire a situaţiei internaţionale; Anglia face eforturi pentru continuarea războiului şi pentru 
atragerea de partea sa a Rusiei şi S.U.A.; Rusia Sovietică îşi dă seama că, mai devreme sau mai 
târziu, Germania se va îndrepta asupra sa, pentru a desfiinţa comunismul şi a pune mâna pe 
bogăţiile Ucrainei; operaţiile sovietice pentru ocuparea Ţărilor Baltice trebuiesc privite în ideea 
creării condiţiilor favorabile respingerii unui atac german la Marea Baltică; aceleaşi necesităţi 
strategice ar putea îndreptăţi Rusia Sovietică să-şi îndrepte atenţia asupra României, propunându-şi 
să respingă pe români din Basarabia şi Bucovina şi, eventual, să ducă frontul pe Carpaţii Răsăriteni".77

Poate surprinde profunzimea analizei organului specializat. 
Surprins poate fi cel care nu cunoaşte intensa activitate informativă desfăşurată de către 

organele specializate române, pe linia culegerii informaţiilor asupra armatei sovietice. 
Izvoarele istorice, române şi sovietice, evidenţiază pe larg situaţia militară şi măsurile 

întreprinse de sovietici pentru ocuparea militară a Basarabiei şi nordului Bucovinei. 
Rezultă că pentru ocuparea Basarabiei şi nordului Bucovinei comandamentul suprem 

sovietic a constituit Frontul de Sud, care avea în compunere armatele 12, 5 şi 9. 
Pentru îndeplinirea misiunii ce-i revenea, Frontul de Sud a prevăzut două variante de 

acţiune: dacă guvernul României nu cade de acord să părăsească benevol Bucovina şi Basarabia şi 
să-şi retragă trupele peste Prut trupele sovietice, printr-o ofensivă viguroasă să elibereze prin luptă 
aceste teritorii; în cazul rezolvării pe cale paşnică a problemei introducerea în Bucovina şi 
Basarabia a unei părţi a Armatei Roşii concentrate pe Nistru, în scopul ieşirii neamânate pe traseul 
râului Prut.78. 

După ce trupele regiunii militare speciale Kiev şi ale regiunii militare Odessa au fost puse 
în stare de luptă conform statelor de pace, între 11 şi 27 iunie 1940 a avut loc concentrarea marilor 
unităţi din toate genurile de armă la frontiera de nord-est a României. 

Concomitent cu deplasarea forţelor spre graniţa României, comandamentul Frontului de 
Sud a elaborat prima variantă a operaţiei, până la data de 17 iunie. Două zile mai târziu, în 
localitatea PROSKUROVO, a fost organizată o şedinţă specială cu Consiliile Militare ale armatelor 

                                           
76 Ibidem, p. 10. 
77 Marele Stat Major - Consideraţiuni politico-strategice privind situaţia României după capitularea Franţei, Bucureşti, 
1940, p. 9. 
78 Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele lui pentru Basarabia. Culegere de documente Universitas, Chişinău, 1991, p. 26. 
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şi comandanţii corpurilor de armată care a avut drept scop prezentarea concepţiei operaţiei. 
Armatele şi corpurile de armată au fost înştiinţate despre caracterul operaţiei şi misiunile generale 
ce urmau să le îndeplinească, cu aproximativ 7-8 zile înainte de declanşarea acţiunilor. 

Pregătirea nemijlocită a acţiunilor s-a făcut diferenţiat, pe eşaloane militare, aceasta 
constând în: precizarea problemelor legate de ocuparea bazei de plecare la ofensivă, organizarea şi 
planificarea ofensivei, cooperarea între genurile de armă şi conducerea trupelor. Aceste activităţi, 
specifice pregătirii acţiunilor militare, s-au desfăşurat: cu comandanţii corpurilor de armată pe 22 
iunie, cu comandanţii de divizii pe 23 iunie, iar cu comandanţii de unităţi şi subunităţi cu o zi 
înainte de începerea ofensivei.79

Activităţile prezentate evidenţiază strânsa legătură între componenta politică şi cea militară 
în întreprinderea sovietică din vara anului 1940. 

Factorii de decizie militară români, atât la nivel central cât şi la nivelul fiecărui "front", 
erau la curent cu evoluţia pregătirilor militare sovietice. Informaţiile culese prin organele 
specializate cât şi de către cercetarea trupelor evidenţiau intense pregătiri care, în afară de cele 
prezentate mai sus, vizau: îmbunătăţirea comunicaţiilor rutiere şi feroviare, evacuarea satelor din 
apropierea Nistrului, construirea de baze militare, intense recunoaşteri terestre şi aeriene, creşterea 
numărului de alarme, intensificarea instrucţiei la unităţi, întărirea efectivelor de pază a frontierei, 
mişcări masive de forţe, aducerea la fluviul Nistru a unui mare număr de ambarcaţiuni şi material de 
construcţii poduri.80

Marele Stat Major român aprecia că sovieticii concentraseră până la 25 iunie 1940 
aproximativ 12-14 corpuri de armată (35-40 divizii de infanterie), 2 corpuri de cavalerie (7 divizii), 
5 divizii de cavalerie independente şi 7 brigăzi motomecanizate. În plus, se aprecia că 
"comandamentul sovietic avea posibilitatea să aducă din Polonia (la sud de râul Pripet) şi din 
rezerva generală a trupelor din Ucraina, încă 10-15 divizii în termen de 1-2 săptămâni".81

Comparând datele din surse sovietice cu cele de care dispunea Marele Stat Major român, 
se poate aprecia că în general informaţiile pe care le definea partea română erau apropiate de 
realitate. 

Din analiza informaţiilor a reieşit că forţele sovietice erau constituite în trei grupări de forţe 
astfel: 

- Grupul de nord (în Ucraina Occidentală şi Polonia), format din 20-25 de divizii, avea 7-8 
mari unităţi în imediata apropiere a frontierei române, celelalte fiind eşalonate pe o adâncime de 20-
120 km.; 

- Grupul de sud (în zona Dubăsari-Odessa) era compus din 10 divizii de infanterie (din 
care 4-5 în apropierea frontierei), 3 divizii de cavalerie şi 2 brigăzi mecanizate; 

- Grupul de legătură (în zona Moghilev-Râbniţa) avea în compunere 5 divizii de infanterie, 
din care două în imediata apropiere a frontierei.82

Se aprecia că atacul principal urma să se producă dinspre nord pe direcţia Cernăuţi-Valea 
Siretului, urmărindu-se întoarcerea apărării forţelor române care se apărau pe Nistru şi Prut, 
dezorganizarea conducerii şi aprovizionării acestora. 

O altă lovitură putea să se producă pe direcţia Cetatea Albă, Bolgrad, Galaţi, în cooperare 
cu flota din Marea Neagră şi de pe Dunăre. Pe restul frontului, pe Nistru, forţele sovietice urmau să 
execute acţiuni ofensive cu caracter local, pentru a fixa trupele române, asigurând libertatea de 
acţiune celorlalte două grupări. 

În linii generale, aprecierile Marelui Stat Major român, referitoare la valoarea forţelor 
sovietice şi la modul lor de acţiune s-au dovedit corecte. Acţiunile desfăşurate de trupele sovietice între 28 
iunie şi 3 iulie 1940 au confirmat previziunile anterioare. 

 

                                           
79 Ibidem, p. 60. 
80 Marele Stat Major - Studiu referitor la operaţiunile militare ce au avut loc cu prilejul pierderii Basarabiei, Bucovinei de 
Nord, Ardealului de Nord şi Cadrilaterului, p. 13 
81 Ibidem, pp. 14-15. 
82 Ibidem, p. 17. 
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ANTITERORISTĂ 

 
 

Col.dr. Maricel ANTIPA 
Col.prof.univ.dr. Ion PREDA  

 
Potrivit Legii nr. 14/1992, privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de 

Informaţii şi Strategiei Naţionale de Prevenire şi Combatere a Terorismului, intervenţia antiteroristă 
asupra obiectivelor atacate sau ocupate de terorişti se realizează de către Serviciul Român de 
Informaţii. Autoritatea naţională în materie antiteroristă (desemnată prin Hotărârea Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării nr 00140/2001) şi instituţie cu rol de coordonare tehnică în cadrul 
Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului, aplică – prin Brigada Antiteroristă 
din cadrul Inspectoratului pentru Prevenirea şi Combaterea Terorismului – măsuri specifice şi 
desfăşoară acţiuni de luptă, în scopul capturării şi anihilării teroriştilor, eliberării ostaticilor şi 
restabilirii ordinii legale. 

Operaţiunile de intervenţie antiteroristă diferă de acţiunile militare clasice prin amploare, 
durată, precizie şi, mai ales, prin capacitatea de adaptare la un mediu complex. Intervenţia 
antiteroristă poate fi o operaţiune integrată – când se desfăşoară în cadrul mai amplu al unei acţiuni 
întrunite, convenţionale sau, de cele mai multe ori, autonomă – când se desfăşoară separate de 
acţiunea întrunită, de ansamblu, dar coordonată la nivel strategic. Principiile care stau la baza 
desfăşurării operaţiunilor de intervenţie antiteroristă sunt: rapiditatea, pertinenţa, autonomia şi 
coordonarea. 

În continuare, vom dezvolta câteva aspecte legate de executarea intervenţiei antiteroriste şi 
etapele acesteia. 

Intervenţia antiteroristă – este o operaţiune specială care se execută în timp foarte scurt, 
folosind mijloace şi procedee specifice, de către forţe de valoare tactică destinate îndeplinirii unei 
misiuni strategice. Riposta antiteroristă cuprinde totalitatea măsurilor şi acţiunilor executate de 
forţele speciale ale Serviciului Român de Informaţii, independent sau în cooperare cu alte forţe din 
cadrul Sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului, pe întreg teritoriul ţării, asupra 
obiectivelor atacate sau ocupate de terorişti, în scopul capturării sau anihilării acestora, eliberării 
ostaticilor şi restabilirii ordinii legale. 

Riposta constă în adoptarea unor forme şi procedee de acţiuni militare pentru influenţarea 
atitudinii elementelor teroriste, a-i face să înceteze acţiunea întreprinsă, să elibereze ostaticii şi să se 
predea. Intervenţia antiteroristă se execută şi în cazurile în care acţiunile teroriste sunt iminente sau 
sunt în curs de desfăşurare. 

Conform practicii internaţionale, ripostele la un incident terorist diferă în funcţie de natura şi 
locul acestuia, incluzând cinci stadii: riposta iniţială concomitent cu închiderea zonei în care a avut 
loc incidentul terorist; influenţarea prin proceduri standard; influenţarea prin intimidare; intervenţia 
antiteroristă nemijlocită; proceduri post-incident. 

Stadiul I – Riposta iniţială concomitent cu închiderea zonei în care a avut loc incidental 
terorist. 

Se identifică şi izolează incidental, menţinându-se controlul asupra situaţiei create. 
Acţiunile de ripostă iniţială se caracterizează printr-o doză mare de risc. Elementele de dispozitiv 
trebuie să fie bine pregătite, înzestrate cu discernământul necesar identificării ameninţării şi capabile 
să acţioneze prompt în cazul unor evoluţii neprevăzute ale situaţiei. Întrucât incidentele teroriste includ, de 
regulă, şi tactici de diversiune, forţele de ripostă trebuie să fie avizate asupra acestui fapt. Este prima 
măsură ca răspuns direct la acţiunea teroristă şi are drept scop limitarea atacului (dacă acesta este în curs 
de desfăşurare), fixarea situaţiei şi izolarea zonei. În această etapă, acţiunile se desfăşoară rapid, pentru a 
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limita pagubele umane şi materiale, a nu permite intrarea altor elemente teroriste în zona acţiunilor şi a 
diminua posibilele pierderi umane, distrugeri şi pagube materiale. 

Stadiul II – Influenţarea prin proceduri standard. 
Se adoptă în scopul determinării elementelor teroriste, prin negocieri, să înceteze acţiunea 

întreprinsă, să elibereze ostatecii şi să se predea. Acţiunea de convingere se desfăşoară de către 
echipele de negociatori, formate din psihologi, sociologi, cadre de informaţii specializate în lupta 
antiteroristă, analişti de specialitate şi cunoscători de limbi străine. Pe timpul desfăşurării acţiunilor 
de negociere, se urmăreşte şi obţinerea unor date şi informaţii referitoare la: numărul teroriştilor, 
naţionalitatea, apartenenţa politică şi religioasă, scopul acţiunii întreprinse, numărul şi identitatea 
ostaticilor, modul de dispunere a teroriştilor şi ostaticilor în obiectiv, dotarea teroriştilor cu 
armament, explozivi, muniţie şi alte mijloace tehnice, starea psihică şi fizică a teroriştilor şi 
ostaticilor, trăsăturile de personalitate ale teroriştilor şi posibilităţile de influenţare a acestora, 
relaţiile care s-au stabilit între terorişti şi ostatici, precum şi dacă cei din urmă pot sprijini, eventual, 
acţiunile limitate de intervenţie antiteroristă. Ca orice acţiune umană, negocierea trebuie pregătită. 
Din analiza negocierilor desfăşurate până în prezent, de structurile abilitate a unor state confruntate 
cu problematică teroristă, activitatea negociatorilor presupune 70% pregătire, 10% punere în 
“scenă” şi 20% realizare efectivă. Negocierea va da câştig de cauză celui care este mai bine informat, care 
“gândeşte mai bine şi mai vizionar”. Reuşita depinde de stilurile adoptate, diversitatea acestora fiind 
firească dacă se ţine seama de faptul că într-un proces de negociere intervin o mulţime de factori, 
previzibili sau imprevizibili şi la care participă oameni cu personalităţi diverse. Abilitatea negociatorilor 
poate suplini lipsa informaţiilor şi a experienţei în acest domeniu. 

Totodată, negociatorii se pot confrunta pe timpul desfăşurării negocierilor cu o situaţie 
deosebită, pe care trebuie să o controleze şi să o anihileze. Aceasta constă în dezvoltarea unui 
anumit ataşament între ostatici şi terorişti, fenomen observat pentru prima dată în timpul jefuirii 
unei bănci din Stockholm. În timpul acestui episod o tânără femeie care era ostatică a avut relaţii 
apropiate cu unul dintre răpitori. Reacţia nu a fost una de frică ci a fost urmarea unei stări de criză şi 
dependenţă dintre femeia captivă şi răpitorul ei. Relaţia a persistat şi după ce răpitorul a suportat 
rigorile legii. Cel mai celebru caz a fost cel al ziaristei Patricia Hearst, care nu numai că s-a 
îndrăgostit de unul dintre răpitorii săi, dar l-a şi acoperit pe acesta cu focuri de armă când era în 
pericol de a fi capturat de forţele speciale. Această reacţie extremă poate fi explicată datorită 
condiţiilor de captivitate severe şi a deprimării, fapte care probabil au fost exacerbate de vârsta tânără şi 
lipsa de experienţă. În literatura de specialitate acest fenomen este denumit sindromul Stockholm. 

În concluzie, cele trei aspecte ale sindromului Stockholm sunt următoarele: 
- sentimente pozitive ale victimei faţă de terorist; 
- sentimente negative ale victimei faţă de autorităţi; 
- sentimente pozitive ale teroristului faţă de victimă. 
Negociatorii trebuie să fie în măsură să recunoască şi să facă faţă primelor două aspecte, 

încercând însă, cât mai active, să încurajeze şi dezvoltarea celui de al treilea aspect. Acest lucru se 
face prin solicitarea  dialogului cu ostaticii la telefon, manifestând interes pentru starea de sănătate a 
acestora şi cerând teroriştilor să-i verifice din acest punct de vedere. În calitate de ostatic, persoana 
respectivă va vedea în autorităţi piedica ce stă în calea eliberării sale. Dacă autorităţile ar da 
teroriştilor ceea ce solicită, aceştia vor dispune eliberarea imediată. De asemenea, ostaticul va 
remarca faptul că cel mai mare pericol pentru securitatea personală este reprezentat de un eventual 
asalt al forţelor specializate, aşa că, în mod foarte natural, va spera în imposibilitatea executării 
asaltului, devenind în acelaşi timp sceptic faţă de capacitatea autorităţilor de a rezolva situaţia. Ca 
urmare a contactului constant şi intens cu teroriştii, nu este exclus să ajungă în postura de a le 
înţelege punctul de vedere şi de a crede că au dreptate în ceea ce cer. Totodată, brusc, soarta 
ostatecului se va îngemăna cu a teroriştilor, ceea ce va face să fie priviţi cu o anumită simpatie şi 
chiar să fie sprijiniţi. De asemenea, teroriştii vor vedea în ostatici soluţia supravieţuirii lor. Pentru 
perioada de timp în discuţie securitatea lor va depinde de cei pe care i-au luat ostatici. 

Teroriştii vor fi şi ei afectaţi de contactele personale intense cu ostaticii, astfel încât la un 
moment dat vor fi incapabili să le facă vreun rău, chiar dacă interesul lor imediat ar cere acest lucru. 
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O altă metodă ce va fi folosită constă în a pune la dispoziţia ostaticilor şi teroriştilor a unor lucruri 
care impun o anumită activitate în grup. Orice cale prin care se poate încuraja interacţiunea dintre 
ostatici şi terorişti este benefică. Totodată, există multe şanse ca, în timpul unei operaţiuni de 
salvare întreprinse de autorităţi, ostaticii să se conformeze mai degrabă indicaţiilor teroriştilor, decât 
celor date de către forţele speciale, ba chiar să încerce să-i apere pe aceştia. Mulţi dintre ostaticii 
eliberaţi ulterior pot minţi autorităţile sau le pot da informaţii false în timpul cercetărilor. În general, 
nu se poate conta pe loialitatea ostaticilor eliberaţi ulterior şi nici nu ne putem aştepta la mulţumiri 
din partea lor după încheierea incidentului. Negociatorii experimentaţi au învăţat că nu trebuie să se 
aştepte la gratitudine nici măcar după o negociere încheiată aparent cu succes. Pe de altă parte însă, 
nici victimele nu trebuie să se simtă ruşinate pentru că s-au comportat într-un asemenea mod, 
deoarece fiecare persoană ia anumite decizii în funcţie de situaţia sau contextual în care se află la un 
moment dat. Se poate ca deciziile acestora să fi fost extreme de raţionale în acele circumstanţe particulare. 

Statul român nu va negocia cu teroriştii eliberarea acestora şi nici plata unor recompense. 
Nu se fac nici un fel de concesii teroriştilor, negocierea având drept scop determinarea acestora să 
elibereze ostaticii şi să se predea autorităţilor. Totodată, va crea timpul necesar pregătirii 
intervenţiei şi realizării dispozitivelor de luptă. 

Stadiul III – Influenţarea prin intimidare. 
Este modalitatea care se adoptă în cazul în care elementele teroriste nu au putut fi convinse 

să renunţe la acţiunile lor şi constă în crearea unor stări psihologice de nesiguranţă şi derută în 
rândul acestora, prin etalarea ostentativă a forţelor şi mijloacelor, pentru a induce impresia 
finalizării pregătirilor şi iminenţa trecerii la acţiune. Vor fi folosite manevrele de forţe şi mijloace în 
zona obiectivului, realizarea unor perdele de ceaţă artificială, incendii false şi explozii dirijate pe 
anumite direcţii, lansarea unor avertismente false, zborul elicopterelor la mică înălţime, concomitent 
cu executarea focului de intimidare şi somare ultimativă a teroriştilor de a depune armele şi a se preda. 

Stadiul IV – Intervenţia antiteroristă nemijlocită. 
Constă în pătrunderea prin forţă a echipelor de asalt în obiectivul ocupat şi desfăşurarea 

unor acţiuni de luptă pentru capturarea sau anihilarea teroriştilor. Se pot adopta mai multe variante 
de pătrundere, precum: asaltul pe una sau mai multe direcţii; asaltul pe direcţii favorabile, 
concomitent cu acţiuni simulate pe alte direcţii; acţiuni interioare şi acţiuni legendare. La acţiuni 
participă şi echipe pirotehnice, care vor crea breşe de pătrundere în obiectiv, explozii controlate pe 
anumite direcţii, precum şi acţiuni demonstrative exterioare pe aliniamentul iniţial. Deoarece identificarea 
teroriştilor şi a ostaticilor poate fi dificilă, forţele de intervenţie vor asigura securitatea tuturor captivilor. 

Stadiul V – Proceduri post-incident. 
În faza imediat finală intervenţiei antiteroriste se vor acorda servicii de asistenţă medicală, 

psihologică şi de susţinere materială a întregului personal implicat în acţiune, inclusiv teroriştilor capturaţi. 
Locul propriu-zis al desfăşurării acţiunilor de luptă va fi asigurat până la finalizarea investigaţiilor. 

Mijloacele de probă care se vor pune la dispoziţia justiţiei sunt: fotografiile şi casetele 
video executate în timpul incidentului; probele fizice, inclusiv orice obiect folosit de către terorişti; 
înregistrările audio ale convorbirilor dintre negociatori şi terorişti; rapoartele întocmite de către 
forţele care au dat riposte iniţială; depoziţiile martorilor oculari; note care conţin diferite solicitări 
sau mesaje, întocmite de către terorişti. 

Dispozitivul de luptă pentru executarea intervenţiei antiteroriste nemijlocite se compune, 
de regulă, din: 

- unitatea de acţiune nemijlocită – formată din echipe de asalt, lunetişti, de misiuni speciale 
şi pirotehnice; 

- unitatea de sprijin şi blocarea imediată – formată din echipe de blocare imediată şi sprijin, 
aviaţie, pirotehnice, tehnice şi medicale; 

- gruparea de închidere a zonei de acţiune – formată din forţe de poliţie, jandarmerie şi alte 
categorii de forţe, în funcţie de situaţia creată; 

- rezerve – constituite din echipe de luptători specializaţi pentru executarea unor misiuni neprevăzute; 
- centrul operaţional de control, coordonare şi comandă – constituit din specialişti în 

domeniul antiterorist. 
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Stabilirea concretă a modalităţilor specifice de executare a intervenţiei antiteroriste 
nemijlocite şi succesiunea desfăşurării acesteia se fixează de către comandantul acţiunii pe durata 
precizării deciziei şi se adaptează pe parcursul ducerii acţiunilor de luptă, în funcţie de evoluţia situaţiei. 

În implementarea managementului crizei teroriste trebuie să se ţină cont de următoarele: 
a. – stabilirea şi controlul comunicaţiilor. Un aspect esenţial în aplicarea în practică a 

planului antiterorist este stabilirea şi controlul securităţii comunicaţiilor dintre forţele aflate în zona 
incidentului, centru operaţional şi forţele specializate de intervenţie antiteroristă. Comunicaţiile 
teroriştilor cu negociatorii trebuie, de asemenea, stabilite cu rapiditate, iar accesul la acestea, limitat. 
Odată realizat acest deziderat, toate celelalte elemente ale planului de comunicaţii sunt activate. 
Comunicaţiile vor trebui să fie în măsură să răspundă tuturor situaţiilor nou intervenite să se aibă 
capacitatea de a menţine pe o perioadă lungă controlul tuturor intrărilor şi ieşirilor din reţea. 
Comunicaţiile cu regim special vor trebui asigurate cu personal specializat în munca de informaţii. 

b. – logistica. O responsabilitate inerentă este aceea de luare în considerare a măsurilor logistice 
în vederea susţinerii condiţiilor speciale din timpul rezolvării incidentului terorist. Disfuncţiile înregistrate 
la echipamentele de comunicaţii, la materialele foto şi asigurarea auto pot reduce capacitatea de ripostă. 

c. – relaţiile cu publicul. În cazul intervenţiei antiteroriste, obiectivele principale ale 
relaţiei cu publicul vor fi: asigurarea unei informări reale; inducerea unei stări de calm şi 
convingerea publicului că autorităţile stăpânesc situaţia. Informarea promptă a presei în privinţa 
riscului şi gravităţii situaţiei, în condiţii rezonabile, cât şi actualizarea informaţiilor, menţine 
credibilitatea instituţiei şi asigură libertatea de informare. Reprezentanţilor mass-media nu trebuie 
să li se permită accesul direct la ostatici, la reţelele de comunicaţii sau la alte persoane implicate 
nemijlocit în desfăşurarea acţiunilor. 

O nouă abordare tinde să fie asumată în mod explicit de aproape întreaga comunitate 
internaţională, în cadrul unor evoluţii consensuale, altădată de neimaginat. Pe acest fond, se impune 
necesitatea întăririi cooperării internaţionale în problematica antiteroristă, pe baza unei viziuni mai 
ample şi mai complete, conform căreia demersurile de contracarare a formelor de manifestare a 
terorismului trebuie să fie dublate de acţiuni pe diverse perspective, destinate prevenirii apariţiei şi 
extinderii acestuia. 
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În războiul viitorului, apariţia teatrului de operaţii militare cibernetizat va deveni o 

realitate. Aceasta îmbracă două aspecte şi anume: integrarea procesului de informatizare a 
conducerii trupelor cu sistemele de armament, apariţia şi utilizarea roboţilor, vehiculelor 
telecomandate şi muniţiile inteligente; metodologia lucrului în condiţiile cibernetizării, a scenariilor 
de luptă şi mai ales, a desfăşurării unor acţiuni de luptă cu utilizarea simultană a trupelor şi a 
elementelor prin care se monitorizează activitatea inamicului, reacţiile trupelor proprii, influenţa 
condiţiilor de mediu, precum şi oportunitatea şi eficacitatea deciziilor luate. 

Tendinţele de demilitarizare a unor acţiuni în cadrul unor conflicte deschid noi zone de 
confruntare în medii "nespecifice" războiului, şi anume: sociospiritual, cultural şi psihologic, 
motivaţional şi afectiv, scopul/obiectivul confruntării nemaifiind dominaţia/cucerirea unui anumit 
spaţiu geografic, material, ci câştigarea minţii şi sufletului populaţiei adverse - nu numai al 
luptătorului, prin manipularea informaţiilor, imaginilor, culturii, tradiţiilor, mentalităţii, intereselor, 
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trebuinţelor şi aşteptărilor83. Cu alte cuvinte, confruntarea militară clasică, tradiţională, va fi dublată, 
dacă nu chiar înlocuită, în anumite faze/situaţii ale războiului, cu strategii şi tactici neconvenţionale de 
influenţare a moralului, a stării de spirit şi comportamentului individual şi colectiv. 

Războiul, în sensul lui tradiţional de conflict armat, poate, în viitor nu va exista sau mai 
bine spus nu va fi recunoscut, dar sub aparenţa unei stări de stabilitate generală, confruntările se vor 
desfăşura insidios şi eficace pentru atingerea obiectivelor în acţiunea de reaşezare a centrelor de 
putere geopolitică mondială. 

Tehnologiile avansate apărute îndeosebi în ultimele două decenii au schimbat radical 
mijloacele şi modalităţile de acţiune militară şi vor modifica, în consecinţă, şi caracterul viitorului 
război. Astfel, unii specialişti militari estimează că, în viitoarele conflicte armate, principalele 
eforturi vor fi concentrate pe coordonata verticală sau cea aero-spaţială, acestea nemaiavând doar un 
rol de sprijin, iar accentul va fi pus pe distrugerea celor mai importante capacităţi militare şi 
economice ale inamicului, precum şi a mijloacelor de reacţie ale acestuia, paralizându-i astfel 
potenţialul de ripostă. 

Amplu proces de restructurare şi modernizare pe care îl parcurge în prezent armata noastră 
este direcţionat nu numai în terenul modernizării structurilor organizatorice şi al înzestrării, ci şi, 
deopotrivă, al reorientării concepţiilor privind întrebuinţarea forţei în apărarea armată a ţării, în 
condiţiile certitudinii menţinerii inevitabile a unui decalaj tehnologic în raport cu nivelul optim necesar. 

În rândul analiştilor militari se apreciază că războiul a fost dezvoltat de-a lungul a cel puţin 
cinci generaţii şi că ameninţarea celei de a şasea generaţii de război, a cărei coordonată definitorie 
va fi prelucrarea superioară a informaţiilor şi utilizarea armamentelor inteligente, va schimba 
radical posibilităţile mijloacelor militare, iar prin aceasta, caracterul acţiunilor militare. Războaiele 
viitoare vor fi duse prin folosirea pe scară largă a armelor convenţionale inteligente, care vor 
distruge precis ţintele localizate, vor provoca pierderi umane reduse, inamicul fiind învins din punct 
de vedere militar şi politic, în cele mai multe cazuri, fără ocuparea teritoriului său. 

Confruntarea armată, ca acţiune specific umană, este asimilată noţiunii de război sau a 
celui de conflict armat/militar. Deşi în accepţiunea dicţionarului explicativ al limbii române, precum 
şi a dicţionarelor de terminologie militară, cele trei noţiuni sunt distincte, ele fiind definite în 
general cu termeni comuni, noţiunea de confruntare militară fiind asimilată cu cea de război şi 
incluzând-o pe cea de conflict militar, căreia i se dă o cuprindere mai mică, specifică luptei dintre 
forţe de tip militar (armate). 

Conflictul militar/armat este definit ca o "confruntare politico-militară între state sau în 
interiorul acestora, în care violenţa sau forţa militară constituie o ameninţare sau se face uz de una 
dintre ele"84. Definirea războiului numai sub aspectul confruntării armate este specifică secolului 
XX sau mai bine zis "războaielor vechi". 

În prezent, războiul, ca fenomen social, "ca o continuare a politicii cu alte mijloace"85, este 
definit în teoria artei militare şi în strategie ca "o confruntare violentă între toate componentele activităţii 
sociale: politică, economică, diplomatică, ideologică, psiho-morală, informaţională etc."86. 

Această definire corespunde confruntărilor armate de azi dar în special acelor ce se 
prefigurează. 

Pe parcursul evoluţiei istorice, felul oamenilor de a se lupta a fost reflectat de modul lor de 
lucru, de producere a avuţiei. În pofida unor convingeri romantice că viaţa celor mai timpurii 
comunităţi umane era armonioasă şi paşnică, între grupările nomade şi pastorale, comunităţi tribale 
au avut loc, fără îndoială, lupte (confruntări) violente. În cartea sa, "Evoluţia războiului", Maurice 
R. Davie scrie despre neîncetata ostilitate în care trăiau atât de multe triburi primitive. Aceste mici 
grupuri se luptau pentru a răzbuna omoruri, pentru a răpi femei, pentru accesul la terenurile de 
vânătoare, de păşunat, grotele (locurile) de habitat. Violenţa însă (în acest stadiu) nu este sinonimă 

                                           
83 Cf. Mary Kaldor, Războaie noi şi vechi, Editura Antet, Oradea, 1999, p. 15. 
84 Colectiv, Culegere de termeni, concepte şi noţiuni de referinţă din domeniile politicii militare, securităţii naţionale şi 
apărării armate, Editura Militară, Bucureşti, 2000, p. 94. 
85 Carl von Clausewitz, On War (Despre război, Ediţia întâi 1832), Pelican Books, Londra, 1968, p. 152. 
86 Constantin Onişor, Teoria strategiei militare, Editura A.I.S.M., Bucureşti, 1999, p. 166. 
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cu războiul, doar ulterior confruntările începând să-şi asume adevăratul caracter de război ca atare - 
"ciocniri sângeroase între state organizate". 

Lui Clausewitz îi plăcea să sublinieze că "războiul nu aparţine provinciei Artelor şi a 
Ştiinţelor, ci Provinciei vieţii sociale"87. Deci, ca activitate socială, războiul implică mobilizarea şi 
organizarea bărbaţilor individual, aproape niciodată a femeilor, în scopul de a comite violenţe 
fizice, antrenând regularizarea unor anumite tipuri de relaţii sociale şi are propria lui logică 
particulară. 

Noţiunea de război ca activitate de stat, în accepţiunea clausewitziană, nu s-a consacrat 
ferm decât spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, deşi despre modul de purtare a războaielor s-a scris 
din antichitate, considerându-se acţiunile militare (confruntările tribale, dinastice, gentilice) drept 
războaie/bătălii. Singurul precedent pentru acest tip de război îl reprezintă Roma antică, deşi, chiar 
şi în cazul ei, era unilateral. Statul, în cazul de faţă Roma, deşi avea legiunile (armatele) sub arme 
(permanent), războaiele purtate în scop de dominaţie erau tot sezoniere, adversarii erau populaţiile 
"barbare" care nu aveau noţiunea separării dintre state şi societate. 

Războaiele dintre oraşele-stat greceşti nu le putem considera război de stat, întrucât nu 
exista distincţia clară între stat şi cetăţenii acestuia. Războaiele erau purtate de miliţiile cetăţeneşti, 
iar relatările contemporane de război se refereau la războiul dintre "atenieni" şi "spartani". 

De la căderea Imperiului Roman şi până la sfârşitul Evului Mediu, războiul a fost 
desfăşurat de o diversitate de actori - biserica, baronii feudali, triburile barbare, oraşele stat - fiecare 
cu propriile lui formaţiuni caracteristice. Astfel, modul barbar de a lupta se baza, în general, pe 
cultele războinice, luptătorul individual fiind unitate militară cheie. Baronii feudali depindeau de 
cavaleri, cu codurile lor de onoare şi cavalerism, sprijiniţi de servi (ţărani). 

În primele stadii ale formării statelor europene, monarhii organizau armate pentru a luptă 
în războaie, pornind de la coaliţiile baronilor feudali. Ulterior, pe măsura organizării strângerii unor 
taxe şi angajării unor împrumuturi de la bancheri (cămătari), monarhii au început angajarea 
armatelor de mercenari, care le asigurau un anumit grad de independenţă faţă de baronii vasali sau 
aliaţi. Armatele mercenare, însă, se dovedeau a fi nedemne de încredere; mai mult, de regulă după 
dezafectarea lor la consumarea confruntării sau chiar pe timp de iarnă îşi găseau preocupări de 
subzistenţă prin modalităţi mai puţin acceptabile. 

Odată cu formarea statelor, pe baza dezvoltării economice din perioada de tranziţie de la 
producţia agricolă spre cea industrială şi prin creşterea veniturilor centralizate ale statelor 
(conducătorilor) şi domeniul organizării militare cunoaşte o stabilitate prin constituirea armatelor de 
stat. Introducerea sistemului de instrucţie, dezvoltarea teoriei şi practicii de acţiune, echiparea şi 
dotarea corespunzătoare, asigură posibilitatea realizării de forţe militare specializate, la dispoziţia 
conducătorilor de stat, pentru purtarea războaielor. 

Înfiinţarea trupelor permanente cu o anumită organizare, cartiruirea lor în garnizoane 
(cazărmi), echiparea în uniforme (pentru deosebirea de civili), precum şi subordonarea la şefii statului au 
constituit elementele de monopolizare a violenţei. Interesul de stat a devenit justificarea legitimă a 
războiului. 

Astfel s-a început, pentru aplicarea intereselor de stat, continuarea politicii prin alte 
mijloace. Din acest moment putem vorbi despre confruntări armate/războaie ca acţiuni 
"legitimizare" ale statului, atât contra altor state, cât şi contra propriilor supuşi. 

Spre sfârşitul secolului al XVII-lea, este posibil să se definească activitatea socialmente 
organizată, pe care o percepem ca război. Aceasta se poate situa în contextul unei întregi serii de noi 
distincţii, care erau caracteristice pentru statul în evoluţie. Mai presus de orice, a apărut distincţia 
între război şi pacea propriu-zisă. În locul unei activităţi violente, mai mult sau mai puţin comună, 
războiul a devenit un element discret, o aberaţie ce părea a fi evoluţia progresivă spre o societate 
civilă în sensul securităţii cotidiene, al păcii interne, al respectării legii şi justiţiei. Rezultă că 
războiul este un fenomen intim de evoluţie a statului modern. A cunoscut mai multe etape, de la 
războaiele relativ limitate din secolul XVII-XVIII la cele asociate cu puterea crescândă a statului 

                                           
87 Carl von Clausewitz, Op. cit., p. 202. 
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absolutist, trecând prin războaiele mai revoluţionare din secolul al XIX-lea, şi anume războaiele 
napoleoniene sau războiul civil american, la noi Războiul de Independenţă din 1877, toate puse în 
legătură cu înfiinţarea naţiunilor state, ajungând la războaiele totale de la începutul secolului XX, 
chiar şi "imaginarul" Război rece din a doua jumătate a secolului XX au fost războaie între alianţe 
şi ulterior între blocuri. 

Fiecare dintre aceste faze a fost caracterizată printr-un mod diferit de a desfăşura războiul, 
implicând diverse tipuri de forţe militare, strategii şi tehnici diferite, relaţii şi mijloace beligerante 
felurite. Cu toate deosebirile, războiul rămâne unul şi acelaşi fenomen, o construcţie a statului 
modern centralizat, "raţionalizat", ordonat ierarhic şi teritorializat88. 

Pe măsură ce statul modern, centralizat şi teritorializat, aplică noi tipuri de politică, 
determinate de noile procese globale, războiul capătă alte aspecte, apar războaiele noi, cum le 
denumeşte M. Kaldor, deşi din totdeauna au existat rebeliuni, războaie coloniale sau de gherilă, atât 
în Europa, cât şi în alte părţi, fiind descrise ca "războaie neregulate" sau nici măcar nu erau numite 
războaie. În schimb, se numeau răscoale, insurecţii, mai recent conflicte de intensitate redusă. 

Indiferent cum este denumit, războiul este noţiunea care continuă să ne afecteze profund 
gândirea beligerantă şi domină, chiar şi azi, modul în care factorii politici încep securitatea internă, 
zonală sau globală. 

Istoria omenirii, reprezentată de evoluţia producţiei materiale, de schimbarea modului de 
obţinere a mijloacelor de existenţă, influenţează atât gândirea, cât şi comportamentul omului. 

Lucrarea lui A. Toffler "Al treilea val", apărută în 1980, argumentează "că revoluţia 
agricolă de acum zece ani a lansat primul val de schimbări, că revoluţia industrială din urmă cu trei 
sute de ani a declanşat un al doilea val al schimbărilor"89 datorat revoluţiei informaţionale. 

Războiul - confruntarea armată - specific epocii din "Primul val", "poartă pecetea 
inconfundabilă a economiilor agrare în cadrul cărora se desfăşoară, nu numai în sens tehnologic, ci 
şi în cel al organizării comunicaţiilor, logisticii, administraţiei, structurilor de recompensare, 
stilurilor de comandă şi ipotezelor culturale"90. Primele confruntări armate se duceau pentru un 
surplus de hrană, o lărgire a teritoriului de vânătoare, în general, nevoi strict materiale. Armele 
folosite erau rudimentare, asemenea uneltelor de lucru, iar confruntarea era directă, om la om, cu 
toată evoluţia ulterioară a societăţii. 

Durata războiului se reduce la bătălii şi campanii, dar numai în unele perioade ale anului, 
majoritatea timpului fiind alocată pentru lucrarea pământului. Cu toată evoluţia armelor individuale 
(praştii, suliţe, arbalete) sau colective (catapulte, berbeci de asalt, artilerie timpurie) modalitatea 
fundamentală de confruntare rămâne cea directă, om la om, conducător la conducător. Folosirea 
armamentului şi tehnicii de bază strict pe forţa fizică (musculară) a combatanţilor. 

Confruntărilor armate, pe lângă scopurile economice, li se atribuie şi alte motivaţii: de la 
fanatismul religios până la "agresivitatea înnăscută" a speciei umane. Aici pot fi încadrate şi aşa-
zisele războaie religioase, civilizarea lumii în epoca marilor descoperiri geografice, chiar migraţiile 
popoarelor. 

Războiul din al doilea val corespunde epocii industriale, care a transformat modul în care 
omenirea îşi realizează necesităţile de existenţă. În această epocă, orice descoperire teoretică şi 
practică a umanităţii a fost gândită şi aplicată întâi în scopul de beligeranţă, apoi în folosul omului, 
de la descoperirea prafului de puşcă la utilizarea reacţiei nucleare.  

Principiile industrializării sunt aplicate în totalitate noului tip de război, astfel: producţia de 
masă determină recrutarea maselor de soldaţi; plata muncii industriale (relaţia patron-muncitor) e 
transferată în armată prin plata serviciului (relaţia stat-armata statului), standardizarea (ca principiu 
cheie) din industrie a determinat standardizarea industriei militare, organizării militare, teoriei 
militare (doctrina); diviziunea muncii industriale a creat diviziunea militară (luptători-conducători; 
forţe luptătoare-logistice; eşaloane organizatorice de armă, destinaţie etc.); forţa mecanică din 
industrie, aplicată armamentului şi tehnicii militare, determină noi concepte de luptă; dezvoltarea 
                                           
88 Cf. Mary Kaldor, Războaie noi şi vechi. Violenţa organizată în epoca globală, Editura Antet, Oradea, 1999, p. 22. 
89 A. Toffler, Al treilea val, Editura Batman, New York, 1980, p. 20. 
90 A. şi H. Toffler, Război şi antirăzboi, Editura Antet, Oradea, 1996, p. 43. 

 123



infrastructurii de toate tipurile (terestre, aeriene, navale, cosmice, de comunicaţii) a făcut posibilă 
extinderea operaţiilor militare la scară planetară; aplicarea principiului benzii de montaj industriale 
a asigurat mascarea (distrugerea) sistematică a potenţialului uman şi material al adversarilor; 
societatea industrială de masă a generat şi teoriile războiului absolut, războiul total purtat pe cale 
politică, economică, culturală, propagandistă etc.; raţionalizarea în stil industrial, împinsă până la 
extrem, a războiului, a determinat, către sfârşitul secolului XX, atingerea limitelor supreme, în toate 
sensurile practice, ale celor trei componente ale războiului şi anume; anvergura (spaţiul de 
desfăşurare) - scara planetară cu conotaţii cosmice; timpul (durata) acţiunilor - nelimitat (sau foarte 
scurt); forţa de ucidere a armelor - distrugere în masă la nivel absolut. Din acest moment, 
dezvoltarea războiului modern - războiul epocii industriale - ajunge la contradicţia finală, la remiza 
nucleară, căci confruntarea asigură azi "distrugerea reciproc-asigurată" a combatanţilor, dar şi a 
planetei.  

Destrămarea civilizaţiei industriale, începând cu deceniul al şaptelea al secolului trecut, 
prin trecerea treptată la aşa-zisa societate informaţională, "antrenează cu sine ameninţarea mai 
multor războaie - războaie de un tip cu totul nou"91. 

Acesta este războiul din al treilea val, cel al societăţii informaţionale. Premisa 
fundamentală de la care se porneşte este aceea că noul tip de război reprezintă un mod de 
manifestare militară a societăţii informaţionale, născut de posibilităţile ei tehnologice, fără 
precedent şi de înalta tehnică militară pe care o dezvoltă în consecinţă. 

Probabil că acest secol nu va putea aduce "pacea eternă" la care omenirea visează de mii de 
ani, în schimb, cu siguranţă, confruntarea armată va înregistra o evoluţie continuă, generată în mod 
determinat de întreaga dezvoltare a societăţii omeneşti, dar, în mod deosebit, de creşterea accentuată 
a rolului următorilor factori: revoluţionarea bazei economice a societăţii; creşterea rolului 
informaţiei şi a vitezei de transformare a proceselor şi fenomenelor specifice domeniului militar, 
asimilarea rezultatelor revoluţiei tehnico-ştiinţifice în domeniul luptei armate, demasificarea 
armatelor. 

Dintre aceştia, principalul factor care determină actualele tendinţe de evoluţie a 
confruntărilor armate este considerat a fi revoluţionarea bazei economice a societăţii. 

Fără a exagera câtuşi de puţin, analiştii au ajuns demult la concluzia că factorul economic a 
influenţat din totdeauna în mod determinant confruntarea armată, chiar dacă impactul s-a produs 
mai mult sau mai puţin conştient, prin intermediul mijloacelor materiale aflate la dispoziţie pentru 
desfăşurarea diferitelor acţiuni militare. Analizând impactul şi conexiunile dintre factorul economic 
şi confruntarea armată se constată o anumită etapizare a acestora, astfel că astăzi deja lumea se 
smulge din epoca industrială şi făureşte o economie nouă, revoluţionară, bazată mai degrabă pe 
cunoaştere decât pe materiile prime convenţionale şi pe munca fizică. Ne găsim, după cum susţine 
şi Alvin Toffler, în plină perioadă, denumită de acelaşi autor "balamaua istoriei"92 în care civilizaţia 
hornului de uzină este înlocuită cu alta. Această remarcabilă schimbare în economia lumii aduce cu 
sine mutaţii profunde şi în mijloacele şi concepţiile cu care se operează în lupta armată, îndreptăţind 
aprecierile potrivit cărora posibilitatea în care ne războim reflectă posibilitatea de a făuri bogăţia. În 
consecinţă, conştienţi de rolul pe care îl are în prezent revoluţionarea bazei economice a societăţii 
omeneşti asupra confruntării armate, unii teoreticieni afirmă "primatul" problemelor economice 
asupra celor de securitate şi susţin chiar înlocuirea confruntării militare cu competiţia economică. 
Asemenea teorii nu sunt însă îmbrăţişate de totalitatea analiştilor fenomenului militar, o bună parte 
dintre ei considerând că războiul geoeconomic nu este un substitut al conflictului militar, ci, de cele 
mai multe ori, o provocare a războiului propriu-zis. 

În dialectica evoluţiei sale, baza economică a societăţii se îndepărtează treptat şi ireversibil 
de actualele industrii, înglobând într-o măsură mai însemnată tehnologii bazate pe electronică şi 
microelectronică, ce conduc spre noul tip de civilizaţie bazat pe informaţie, pe cunoaştere. 

Totodată, este tot mai evidentă trecerea, în producţia de bunuri materiale, la un tip de 

                                           
91 A. şi H. Toffler, Război şi antirăzboi, Editura Antet, Oradea, 1996, p. 72. 
92 Ibidem, p. 16. 
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producţie flexibilă, specializată sau demasificată. Fără doar şi poate, tendinţele generale care 
generează revoluţionarea bazei economice a societăţii determină, prin propagarea efectelor acestora 
în toate domeniile vieţii sociale, noi modalităţi de abordare a problematicii confruntării armate, atât 
la nivel strategic, cât şi la nivel operativ şi tactic. 

Un al doilea factor determinant al actualelor tendinţe de evoluţie în domeniul confruntării 
armate îl reprezintă reconsiderarea rolului informaţiei şi creşterea vitezei de transformare a 
proceselor specifice acestui fenomen. Aceasta înseamnă că, în războiul modern, rolul informaţiei 
depăşeşte cadrul limitat al informaţiilor care circulă pe câmpul de luptă, devenind o puternică 
pârghie capabilă să influenţeze şi să modifice deciziile de cel mai înalt nivel ale adversarului. 

Este o realitate a zilelor noastre faptul că software-ul modifică echilibrele militare ale 
lumii, întrucât de el depinde, în cea mai mare măsură, de procesarea datelor în informaţii şi 
cunoştinţele practice. Subliniind rolul informaţiei şi pe cel al software-ului în războiul modern, 
analiştii militari menţionează şi fragilitatea superiorităţii în acest domeniu. Deoarece, spun ei, dacă 
în războiul clasic aveai 800.000 de tancuri, iar adversarul numai 200.000, deţineai o superioritate de 
patru la unu, în timp ce în domeniul informaţiilor poţi avea o superioritate de o sută la unu, dar totul 
poate depinde de o siguranţă fuzibilă sau de o informaţie falsă sau eronată. 

În plus, cunoaşterea este inepuizabilă şi nonliniară, din care cauză poate fi utilizată 
simultan sau succesiv de ambele tabere. Iată de ce, după euforia victoriei asupra lui Saddam 
Hussein în războiul din Golf, în care forţele coaliţiei internaţionale şi în special forţele aparţinând 
S.U.A. au reuşit să doboare patrimoniul de informaţii şi comunicaţii irakian, în cercurile militare 
americane a crescut îngrijorarea privind posibilitatea ca un inamic să poată "orbi", la rândul său, 
trupele cu cea mai sofisticată dotare tehnică. 

Infoware-ul şi software-ul nu sunt deci infailibile, iar consecinţele acestui fapt pot fi 
exploatate de cei care nu deţin tehnologii la fel de competitive pentru a-şi pune în valoare propriile 
atu-uri operaţionale. 

Al treilea factor determinant al actualelor tendinţe de evoluţie a confruntărilor armate îl 
reprezintă asimilarea rezultatelor tehnico-ştiinţifice în domeniul luptei armate. Întreaga literatură de 
specialitate, ca şi experimentele "pe viu" efectuate pe câmpurile de bătălie ale unor războaie locale 
sau limitate, atestă că, în permanenţă, pe panoplia zeului Marte se adaugă ceva nou, totul se 
perfecţionează, şi asta nu numai în zona a tot nimicitoarelor arme nucleare şi a vectorilor destinaţi să le 
transporte la ţintă, ci şi cea a tehnicii militare convenţionale. 

Publicaţiile de specialitate atrag atenţia că acum, când am intrat în era războiului 
electronic, se tinde ca orice armă obişnuită să fie transformată în superarmă, cu o supercapacitate de 
distrugere şi ucidere şi că, practic, cvasitotalitatea a ceea ce este denumit în mod curent armament şi 
tehnică militară convenţională se schimbă fundamental. 

Într-adevăr, parcurgând revistele şi publicaţiile de tehnică militară, este uşor de identificat 
multitudinea de arme, instalaţii, vehicule etc. aparţinând tuturor categoriilor de forţe ale armatelor 
moderne care se transformă neîncetat sub impactul revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane. 

Avioanele de cercetare fără pilot, rachete de croazieră, explozivi cu aerosoli, arme de luptă 
"inteligente", proiectile reactive de artilerie, vehicule pe pernă de aer, avioane de sprijin aerian cu 
decolare şi aterizare pe verticală, muniţii ghidate cu precizie, arme antitanc portabile şi ieftine, 
tehnologii de comandă, control şi comunicaţii spaţiale, arme antiaeriene cu mare cadenţă de tragere 
dirijate electronic, arme cu dispozitive de vedere şi ochire în infraroşu etc., iată deci o mică parte 
din multitudinea de aplicaţii ale cercetării tehnologice valorificate în domeniul militar. 

Cursa înzestrării armatelor cu armament de tip clasic, ultraperfecţionat, este determinată de 
faptul că, potrivit specialiştilor militari, în domeniul mijloacelor nucleare s-a ajuns practic la o 
remiză şi la ameninţări cu distrugere reciproc asigurată, ceea ce impune, cu necesitate, o adevărată 
revoluţie în fizionomia luptei armate, care să reflecte noile forţe economice şi tehnologice. Noile 
arme convenţionale fac să dispară graniţele dintre tactic şi strategic în materie de înzestrare şi chiar 
mai mult, să dispară pragul dintre războiul convenţional şi cel nuclear, ceea ce face ca îngrijorării, 
care derivă din doctrina nucleară, să i se adauge acum şi cea care decurge din analiza tipurilor de 
arme convenţionale, care se realizează în prezent, întrucât utilizarea lor ar putea deveni curând la fel 
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de provocatoare, ca şi folosirea "cumpătată" a armelor nucleare clasice. 
În sfârşit, unul dintre factorii care determină actualele tendinţe de evoluţie a confruntărilor 

armate îl reprezintă demasificarea armatelor moderne. Fenomenul se bazează pe faptul că 
mijloacele de luptă dispun de o tot mai mare selectivitate în alegerea ţintelor şi o mai fină precizie 
în executarea loviturilor, concomitent cu sporirea efectelor distructive ale acestora. Armele bazate 
pe informaţie tind din ce în ce mai mult ca, prin precizia loviturilor, să înlocuiască volumul puterii 
de foc, iar rezultatul acestei tendinţe este faptul că obiectivele vizate în acţiunile militare sunt, tot 
mai adesea, punctiforme, precis determinate şi de importanţă vitală pentru sistemul acţional al 
inamicului. Înlocuirea în confruntarea armată a caracterului precumpănitor al rolului dimensiunilor 
cantitative cu cel al dimensiunilor sale calitative implică accentuarea înaltei specializări prin crearea 
unor structuri operaţionale puţin numeroase, dar extrem de puternice, mobile şi instruite ireproşabil. 
Totodată, trecerea de la armatele de masă, la structurile operaţionale moderne trebuie privită şi ca 
cerinţă logică impusă de constrângerile de natură economică ale unui viitor război, întrucât uriaşul 
consum de materiale de toate categoriile, specific războiului clasic, nu poate fi susţinut sau poate fi 
susţinut pe durată redusă. 
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The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the 

international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with respect, to the 
following crimes: the crime of genocide; crimes against humanity; war crimes; the crime of aggression. 

 
Curtea Penală Internaţională a fost creată ca instituţie jurisdicţională permanentă, cu 

competenţa obligatorie pentru statele-părţi la Statutul acesteia. Jurisdicţia acesteia este 
complementară jurisdicţiilor penale naţionale. Statutul Curţii a fost adoptat printr-o convenţie între 
state şi a fost deschis semnării la 17 iulie 1998, la sediul O.N.U., urmând să intre în vigoare după 
depunerea a 60 de instrumente de ratificare. Sediul Curţii este la Haga. 

Prin Statutul său, Curtea dispune de personalitate juridică internaţională, fiind competentă 
să-şi exercite funcţiile pe teritoriul oricărui stat-parte la Statut. 

Curtea este competentă să judece şi să pedepsească persoanele fizice vinovate de comiterea 
unor infracţiuni deosebit de grave - definite prin exemplificare în Statutul C.P.I. - care aduc atingere 
intereselor ansamblului comunităţii internaţionale: 

a. crime de genocid; 
b. crime împotriva umanităţii; 
c. crimele de război; 
d. crimele de agresiune. 
a) Crima de genocid este definită drept "orice acte comise cu intenţia de a distruge, în tot 

sau în parte, un grup naţional, etnic, rasial sau religios prin: 
• uciderea membrilor grupului; 
• atingerea gravă a integrităţii fizice şi psihice a membrilor grupului; 
• supunerea intenţionată a grupului la condiţii de existenţă care să conducă la distrugerea 

sa fizică totală sau parţială; 
• măsuri vizând împiedicarea naşterilor în cadrul grupului; 
• transferul forţat de copii de la un grup la altul". 
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b) Prin crime contra umanităţii se înţelege oricare dintre actele menţionate în continuare, 
atunci când sunt comise în cadrul unui atac generalizat sau lansat sistematic asupra populaţiei civile: 
ucidere, exterminare, sclavaj, deportare sau transfer forţat de populaţie, condamnarea la închisoare 
sau alte forme de privare gravă de libertate, tortură, viol, sclavie sexuală, prostituţie forţată sau 
oricare altă formă de violenţă sexuală de gravitate comparabilă, persecutarea unui grup pentru 
motive de ordin politic, rasial, naţional, etnic, cultural, religios sau bazat pe sex, sau în funcţie de 
alte criterii universal recunoscute ca inadmisibile în dreptul internaţional, crima de apartheid şi alte 
acte inumane cu un caracter similar, cauzatoare de suferinţe puternice şi care aduc atingere gravă 
integrităţii fizice sau mentale. 

c) Curtea este competentă să judece crimele de război, în special acele crime care se 
înscriu în cadrul unui plan sau al unei politici elaborate. Prin crime de război se înţelege, în virtutea 
Convenţiilor de la Geneva din 1949 privind dreptul umanitar şi a altor convenţii internaţionale: 

1. omuciderea intenţionată; 
2. tortura sau tratamentele inumane, inclusiv experienţele biologice; 
3. provocarea cu intenţie a unor suferinţe puternice sau a unor atingeri grave ale 

integrităţii fizice; 
4. distrugerea şi însuşirea de bunuri, nejustificată de necesităţi militare şi executată pe o 

scară largă, în mod ilicit; 
5. constrângerea unui prizonier de război să servească interesele unei armate străine; 
6. privarea intenţionată a unui prizonier de război de dreptul la un proces echitabil; 
7. deportarea sau arestarea ilegală; 
8. luarea de ostatici; 
9. lansarea de atacuri deliberate împotriva populaţiei civile şi a bunurilor acesteia; 
10. lansarea de atacuri deliberate împotriva misiunilor umanitare şi de menţinere a păcii; 
11. lansarea unui atac deliberat atunci când este evident că acesta va produce pierderi de 

vieţi şi pagube materiale în rândul populaţiei civile; 
12. uciderea sau rănirea combatanţilor inamici după ce aceştia s-au predat; 
13. portul unor însemne militare sau a uniformei inamice, atunci când are drept urmare 

pierderea de vieţi sau rănirea gravă a adversarului; 
14. stabilirea de către puterea ocupantă a unei părţi din populaţia sa în teritoriul ocupat, 

precum şi transferul în interiorul acestui teritoriu sau în afara lui a unei părţi sau a totalităţii 
populaţiei băştinaşe; 

15. lansarea de atacuri deliberate împotriva construcţiilor destinate uzului religios, 
educativ, artistic, ştiinţific sau caritabil, precum şi împotriva monumentelor istorice şi a spitalelor, 
atunci când acestea nu sunt obiective militare; 

16. supunerea prizonierilor la experienţe medicale şi ştiinţifice; 
17. distrugerea sau confiscarea bunurilor inamice, atunci când nu sunt impuse de necesităţi 

militare; 
18. obligarea naţionalilor părţii adverse pentru participarea la operaţiuni de război 

îndreptate împotriva propriei ţări; 
19. jefuirea localităţilor ocupate; 
20. utilizarea otrăvurilor, a gazelor asfixiate, precum şi a armelor de natură să provoace 

inamicului suferinţe inutile; 
21. atingerea demnităţii persoanei, prin tratamente umilitoare şi degradante; 
22. violul, sclavia sexuală, prostituţia, forţată, sterilizarea forţată; 
23. utilizarea ostaticilor civili pentru a proteja zone sau forţe militare; 
24. atacurile deliberate împotriva clădirilor, materialelor, unităţilor şi mijloacelor de transport 

sanitare care utilizează semnele distinctive prevăzute prin Convenţiile de la Geneva; 
25. înfometarea deliberată a civililor; 
26. înrolarea tinerilor sub 15 ani. 
Actele enumerate în cadrul acestor definiţii nu sunt limitative. 
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Competenţa personală 
Curtea este competentă să judece şi să pedepsească persoanele fizice vinovate de comiterea 

infracţiunilor precizate mai sus, dacă au împlinit vârsta de 18 ani. Calitatea oficială de şef de stat 
sau de guvern, de preşedinte de parlament, de demnitar sau funcţionar public nu exonerează pe 
autorul faptei de răspundere penală în faţa Curţii şi nici nu constituie un motiv de reducere a 
pedepsei. Imunităţile sau regulile de procedură speciale care însoţesc calitatea oficial a unei 
persoane nu împiedică Curtea să îşi exercite competenţa faţă de persoana în cauză. Răspunderea 
penală a persoanelor fizice, este o răspundere individuală. Nu se admite răspunderea colectivă a 
acestora. 

Comandanţii militari, pe lângă responsabilitatea pentru propriile crime, răspund penal în 
faţa Curţii şi pentru crimele comise de către forţele plasate sub comanda şi controlul lor efectiv. 

Curtea devine competentă să judece persoanele fizice care au comis crime împotriva unui 
stat-parte la Statut în următoarele situaţii: 

a. prin sesizarea Procurorului de către un stat-parte; 
b. prin sesizarea Procurorului de către Consiliul de Securitate al O.N.U.; 
c. prin deschiderea, din oficiu, de către Procuror, a unei anchete în legătură cu comiterea 

unei infracţiuni. 
O cauză nu este considerată admisibilă de către Curte, atunci când: 
a) crima a făcut obiectul unei anchete din partea unui stat competent în cauză, mai puţin 

atunci când acest stat nu a dorit sau a fost incapabil să efectueze ancheta; 
b) persoana vizată a fost deja judecată pentru faptele care fac obiectul plângerii; conform 

principiului "non bis in idem" nimeni nu poate fi judecat de către Curte sau de către altă instanţă 
pentru crime pentru care a fost deja condamnat sau achitat de către Curte; 

c) cauza nu prezintă suficientă gravitate pentru a fi judecată de către Curte. 
Curtea, în judecarea cauzelor, aplică prevederile Statutului, Convenţiile de la Geneva privind 

dreptul umanitar, alte convenţii şi cutume internaţionale. De asemenea, sunt aplicabile cauzelor principiile 
generale ale dreptului penal: legalitatea incriminării şi a pedepsei (nullum crimen sine lege, nulla poena 
sine lege), neretroactivitatea legii penale, responsabilitatea penală individuală. 

Cauze care înlătură responsabilitatea penală: 
a. bolile psihice care împiedică conştientizarea caracterului infracţional al faptei; 
b. starea de intoxicaţie provocată involuntar, care împiedică conştientizarea caracterului 

infracţional al faptei; 
c. legitima apărare; 
d. constrângerea prin ameninţarea cu moartea sau atingerea gravă a integrităţii fizice; 
e. comiterea crimei de către alte persoane; 
f. alte cauze a căror constatare rămâne la latitudinea Curţii. 
Nimeni nu poate fi răspunzător şi nu poate fi pedepsit pentru o crimă de competenţa Curţii 

decât atunci când elementul material al crimei a fost săvârşit cu intenţie şi în cunoştinţă de cauză. 
Eroarea de fapt şi eroarea de drept nu înlătură răspunderea penală. De asemenea, nu îl 

exonerează de răspundere pe autorul faptei ordinul unui superior, militar sau civil. Singura excepţie 
o constituie cazul în care persoana în cauză nu a realizat că ordinul e ilegal. Potrivit Statutului 
Curţii, ordinul de a comite un genocid sau o crimă împotriva umanităţii este evident ilegal. 

Crimele care sunt de competenţa Curţii sunt imprescriptibile. 
 
 
 
Structura Curţii 
Curtea se compune din: o cameră preliminară, o cameră de primă instanţă, o cameră de 

apel, un oficiu al Procuraturii şi Grefă. Curtea are în componenţă 18 judecători, aleşi dintre cei mai 
reputaţi specialişti în domeniu, având cetăţenia statelor-părţi la Statut, dar nu mai mult de un reprezentat al 
unui stat. Judecătorii au un mandat de 9 ani şi nu pot fi realeşi. Curtea este condusă de Preşedinte. 

 128



Curtea beneficiază, pe teritoriul statelor-părţi la Statut, de privilegiile şi imunităţile 
necesare îndeplinirii misiunii sale. Judecătorii, Procurorul, procurorii adjuncţi şi Grefierul 
beneficiază, în exercitarea atribuţiilor lor, de privilegiile şi imunităţile acordate şefilor misiunilor 
diplomatice. După expirarea mandatului, ei continuă să beneficieze de imunitate împotriva oricărei 
proceduri legale în legătură cu declaraţiile date sau actele realizate în exercitarea funcţiilor lor oficiale. 

Limbile oficiale ale Curţii sunt engleza, araba, chineza, spaniola, franceza şi rusa. 
 
Procedura în faţa Curţii 
Procedura comportă mai multe etape: 
a. sesizarea procurorului; 
b. procedura în faţa Camerei preliminare; 
c. procedura în faţa autorităţilor statului naţional; 
d. procedura în faţa Camerei de primă instanţă; 
e. pronunţarea sentinţei; 
f. procedura în faţa Camerei de apel. 
Procurorul poate să solicite arestarea persoanei, măsură pe care o dispune Camera 

preliminară pe baza convingerii că sunt motive rezonabile de a crede că persoana în cauză a comis 
crima şi că arestarea este necesară pentru a garanta prezenţa acesteia în faţa instanţei, împiedicarea 
obstrucţionării anchetei, precum şi de împiedicare a comiterii unei alte crime. 

Statutul-parte care primeşte cererea de arestare trebuie să ia imediat măsuri pentru punerea 
în executare a cererii, conform propriei legislaţii şi Statutului Curţii. Persoana arestată este imediat 
deferită autorităţii juridice competente a statutului de detenţie, care verifică dacă mandatul de 
arestare a vizat într-adevăr acea persoană, dacă procedura de arestare a fost respectată şi dacă au 
fost respectate drepturile persoanei în cauză. Persoana arestată are dreptul de a cere punerea în 
libertate provizorie, cererea fiind examinată de autoritatea competentă a statului de detenţie, decizia 
finală aparţinând însă Camerei preliminare. 

Persoanele supuse anchetei au următoarele drepturi: 
a. nu pot fi obligate să depună mărturie împotriva lor înseşi sau să se declare vinovate; 
b. nu pot fi supuse nici unei forme de constrângere sau ameninţare şi nici torturii sau 

vreunui tratament crud, inuman sau degradant; 
c. beneficiază gratuit de interpret, atunci când este necesar; 
d. nu pot fi arestate sau reţinute în mod arbitrar. 
Atunci când este suspectată de comiterea unei crime, persoana care urmează să fie 

interogată are următoarele drepturi: 
a. de a fi informată înaintea interogatoriului că există motive pentru a o suspecta de 

comiterea crimei; 
b. de a păstra tăcerea, fără ca acest fapt să fie luat în considerare pentru a determina culpa 

sau nevinovăţia persoanei anchetate; 
c. de a fi asistată de un apărător ales sau, în cazul în care nu are un astfel de apărător, de  

un apărător din oficiu, în mod gratuit; 
d. de a fi interogată în prezenţa apărătorului său. 
Procesul are loc la sediul Curţii, în prezenţa acuzatului. Procesul se desfăşoară potrivit 

principiului publicităţii şi al contradictorialităţii dezbaterilor. 
 
 
 
 

 
 
 

RĂZBOIUL INFORMAŢIONAL
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Mr.instr.şef drd. Valentin DRAGOMIRESCU 
 
„Toate războaiele sunt bazate pe inducerea in eroare. De aceea, când suntem gata de 

atac, trebuie să dăm impresia că nu suntem, când folosim forţele proprii, trebuie să părem inactivi, 
când suntem aproape, trebuie să-l facem pe inamic să creadă că suntem departe, când suntem 
departe trebuie să-l facem să creadă că suntem aproape. Oferă momeli adversarului, stimulează 
dezordinea şi zdrobeşte-l". 

           Sun Tzu 
 
Deşi a fost prima dată conceptualizat în 1976 de Tom Rona, termenul de război 

informaţional a câştigat teren doar în ultimul timp. Numele de război informaţional evocă o 
multitudine de scenarii. Intuitiv el creează o vagă nelinişte rezultată din înţelegerea faptului că 
tehnologiile de procesare a informaţiei se strecoară în mod continuu şi crescând în toate domeniile 
vieţii noastre, de la modul de realizare a hranei până la cel în care ne luăm banii de la bancă. 

Evoluţiile în plan tehnologic înregistrate în comunicaţii, electronică şi calculatoare au dus la 
creşterea capacităţii de executare a misiunilor. 

În ultimul timp se vehiculează atât noţiunea de război informaţional, cât şi cea de război al 
erei informaţionale. Multe lucrări tratează războiul informaţional şi războiul erei informa-ţionale în 
acelaşi mod. Războiul erei informaţionale utilizează tehnologia informaţională ca mijloc de 
realizare a unei economii de timp şi forţe şi ca mijloc de eficientizare a acţiunilor. Războiul 
informaţional utilizează informaţia ca armă şi/sau obiectiv. Legătura dintre cele două sintagme 
constă în faptul că tehnologia erei informaţionale permite manipularea directă a informaţiilor de 
care dispune adversarul. 

Războiul informaţional este forma de conflict specifică acestui sfârşit de secol şi mileniu, 
deoarece el răspunde la unele dintre obiecţiile aduse, atât de politicieni, cât şi de analiştii geo-
strategici sau de planificatorii militari, formelor clasice de desfăşurare a conflictelor. 

Unele aspecte, specifice conceptului actual de război informaţional, sunt la fel de vechi ca 
şi societatea umană. Oamenii au avut nevoie mereu de informaţii pe care au încercat să le culeagă, 
să le coreleze, să le stocheze şi să le utilizeze prin metode şi mijloace specifice timpurilor. În toate 
epocile au existat acţiuni de manipulare, de inducere în eroare şi de elaborare a deciziilor în funcţie 
de informaţiile avute la dispoziţie. Totuşi, nu se poate vorbi de război informaţional (în concepţia 
actuală) pentru a caracteriza acţiunile întreprinse în trecut, deoarece: 

• informaţia, în general, nu era considerată o resursă, o armă, un mijloc de acţiune; 
• manipularea, inducerea în eroare, distrugerea fizică etc., nu erau corelate, iar finalitatea 

lor era una energetică, dat fiind faptul că aceasta nu viza, în mod sistematic, atacul infor-maţiilor 
adversarului, protejarea propriilor informaţii respectiv influenţarea voinţei şi a modului de gândire 
al adversarului. 

Ceea ce este nou şi caracteristic războiului informaţional o reprezintă posibilitatea de a 
manipula informaţia vehiculată în sistemele informaţionale şi uneltele necesare pentru a forma şi 
orienta această informaţie. Informaţia a devenit o adevărată materie primă strategică indispensabilă 
autonomiei deciziei şi succesului oricărei politici. 

Pentru satisfacerea intereselor de securitate naţională, dominarea spectrului de informaţii 
este la fel de critică precum era şi este încă ocuparea terenului sau dominarea spaţiului aerian în 
strategia şi tactica militară. În etapa următoare, războiul informaţional va juca un rol determinant în 
viaţa politică, economică şi militară a statului. Războiul informaţional este o realitate care, deşi nu are 
o definiţie universal acceptată, oferă o anumită coerenţă tuturor activităţilor legate de informaţie 
(colectarea, protecţia, transportul, managementul şi împiedicarea accesului la informaţie). 

În mediile ştiinţifice şi universitare precum şi în literatura preponderent militară există 
numeroase definiţii, mai mult sau mai puţin cuprinzătoare, ale războiului informaţional. 
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Încercând să circumscrie conţinutul şi caracteristicile acestui concept, definiţiile pun 
accentul pe faptul că acest tip de război se bazează pe acţiuni defensive şi ofensive, integrate într-o 
strategie globală, care presupune nu doar o serie de mijloace tehnice, ci şi un ansamblu de operaţii 
informaţionale care să îmbine tehnicile şi informaţiile deţinute în funcţie de un anumit scop. Această 
strategie urmăreşte obţinerea unui avantaj, a unei superiorităţi informaţionale faţă de adversari sau 
chiar faţă de aliaţi. 

Câteva din definiţiile războiului informaţional întâlnite în lucrările de specialitate vor fi 
redate în continuare. 

Definiţia 1. Războiul informaţional reprezintă “totalitatea acţiunilor la nivel tactic, operativ şi 
strategic pe timp de pace, criză, escaladare a crizei şi a conflictului, care folosesc mijloace 
informaţionale pentru atingerea obiectivelor proprii”.93

Definiţia 2. Războiul informaţional reprezintă “ansamblul acţiunilor întreprinse în scopul 
obţinerii superiorităţii informa-ţionale, în sprijinul strategiei militare naţionale, prin afectarea 
informaţiei şi sistemelor informaţionale ale adversarului, menţinând şi protejând propriile sisteme 
şi informaţii”.94

Definiţia 3. Războiul informaţional reprezintă ,,orice acţiuni destinate exploatării, 
deteriorării, anihilării sau distrugerii informaţiilor şi funcţiilor informaţionale ale adversarului; 
asigurarea propriei protecţii contra acestor acţiuni; realizarea propriilor funcţii informaţionale”.95

Definiţia 4. Războiul informaţional ,,există la convergenţa activităţilor şi proceselor informative 
(intelligence), activităţilor de suport (logistică), a proceselor de bază şi a proceselor de comandă şi 
control”.96

Definiţia 5. Războiul informaţional este ,,o cale de rezolvare a conflictului între părţi 
opuse. Scopul unei părţi este de a câştiga şi a menţine superioritatea informaţională faţă de 
cealaltă parte. Acest lucru este realizat prin exercitarea influenţelor informaţional-psihologice şi 
informaţional-tehnice asupra unui sistem de luare a deciziilor al unei naţiuni şi asupra structurilor 
resurselor sale informaţionale ca şi prin distrugerea sistemului de control al adversarului şi a 
structurilor resurselor sale informaţionale cu ajutorul armelor nucleare sau a armelor şi 
produselor electronice.” (Academia Statului Major General Rus). 

Definiţia 6. În sens larg, războiul informaţional este ,,unul dintre tipurile de contramăsuri 
ale războiului rece dintre două state, adoptate şi pe timp de pace, respectate nu doar de către 
forţele armate, ci şi de către populaţie pentru a asigura stabilitatea sistemelor administrative, 
sistemelor de control a producţiei, controlului ştiinţific, controlului cultural etc. Acesta este sensul 
în care securitatea informaţională a individului, a societăţii şi a statului este înţeleasă în mod 
uzual. În sens restrâns, războiul informaţional reprezintă ,,unul din tipurile de activităţi – operaţii, 
acţiuni militare (sau pregătiri în vederea desfăşurării acestora) – care au ca scop realizarea unei 
superiorităţi faţă de adversar, sub forma eficienţei, perfecţionării şi fiabilităţii informaţiei primite, 
a prelucrării şi a elaborării amănunţite a deciziilor administrative.” (Analist civil din Ministerul 
Apărării Rus). 

Definiţia 7. ,,Trebuie să se facă o distincţie între sintagma <<războiul erei 
informaţionale>> şi <<războiul informaţional>> deoarece multe lucrări tratează războiul 
informaţional şi progresele din sfera tehnologiei informa-ţionale în acelaşi mod. Războiul erei 
informaţionale utilizează tehnologia informaţională ca mijloc de realizare a unei economii de timp 
şi de forţe, în cazul operaţiilor militare. În cele din urmă, războiul erei informaţionale va afecta 
toate acţiunile de luptă. Prin contrast, războiul informaţional vede informaţia însăşi ca un domeniu 
aparte, ca o armă puternică, dar şi ca un obiectiv lucrativ. Informaţia este în continuare 
independentă de tehnologie. Cu toate acestea, tehnologia erei informaţionale transformă o 

                                           
93 Rona Thomas, analist politico-militar, în Richard D., Special Report on R.I., Computer Security Journal, vol.11, nr.2, 
1996. 
94 Libicki Martin, ,What is Information Warfare?, National Defense University Press, ACIS 3, Washington, D.C., 1995. 
95 Libicki Martin, Dominant Battlespace Knowledge: The Winning Age, National Defense University Press, 1995. 
96 Dr. Signori D., în Jensen O., Information Warfare: Principles of Third Wave War, Airpower Journal, 1994. 
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posibilitate teoretică într-un fapt real: manipularea directă a informaţiei de care dispune 
adversarul”. (“Cornerstone of Information Warfare”) 

Sintetizând, verbele care se potrivesc cel mai bine pentru a rezuma conceptul de război 
informaţional sunt: a capta, a transmite, a trata rapid o informaţie, a împiedica (adversarul/aliatul să 
facă acelaşi lucru), a denatura, a dezinforma. 

Ţinta finală a războiului informaţional o reprezintă procesele a căror desfăşurare depind de 
informaţii, indiferent dacă aceste procese sunt executate de indivizi umani sau de echipamente 
automate. Existenţa unui suport informativ şi de comunicaţii este esenţială în desfăşurarea războiului 
informaţional ofensiv şi/sau defensiv. 

Războiul informaţional susţine strategia naţională, dar necesită atât sprijin, coordonare şi 
participare din partea altor departamente şi agenţii, cât şi din partea industriei. 

Forţele terestre americane consideră în Regulamentul FM 106 (Information Operation) că 
“războiul informaţional se organizează şi planifică la nivelul guvernului american”, iar conceptul 
respectiv se concentrează pe impactul informaţiilor în timpul conflictelor militare sau al războaielor 
şi tot ele au adoptat conceptul de “operaţii informaţionale” pentru a sublinia impactul informaţiilor 
în întreaga gamă de acţiuni militare, de la pace la războiul global. 

Natura deosebit de complexă a războiului informaţional este evidenţiată de trăsăturile sale: 
• dificultatea precizării adversarilor; 
• absenţa unor frontiere de natură geografică şi/sau temporală;  
• multitudinea de ţinte; 
• lipsa unor metode rapide de remediere a conse-cinţelor pe care le generează; 
• utilizarea unei tehnologii relativ simple, ieftine şi larg răspândite; 
• dificultatea stabilirii unor responsabilităţi clare şi precise privind managementul 

domeniului; 
• costurile relativ scăzute ale derulării operaţiilor informaţionale în raport cu rezultatele 

ce se pot obţine; 
• posibilităţile sporite de manipulare;  
• ştergerea deosebirilor dintre nivelurile de comandă; 
Aceste trăsături ale războiului informaţional redimen-sionează noţiunea de conflict 

(competiţie) adăugându-i noi atribute: 
• permanenţa presupune aplicarea unei strategii globale care integrează colectarea, protecţia, 

transportul, managementul şi împiedicarea accesului la informaţie nu numai în perioadele de criză 
sau conflict; 

• transversalitatea semnifică influenţarea societăţii în ansamblul ei, şi are la bază 
conceptele de “sistem de sisteme” şi multidisciplinaritate; 

• dualitatea se referă la dispariţia deosebirilor dintre sfera militară si cea civilă. 
Statele şi forţele armate nu vor mai avea monopolul absolut asupra mijloacelor violente şi 

îndeosebi asupra “violenţei informaţionale”. La nivel naţional, centrul de greutate strategic se va 
muta treptat în domeniile bancar, financiar, energetic şi al sistemelor de distribuţie. Infrastructura 
civilă va deveni cel mai important obiectiv, iar apărarea ei cu forţe convenţionale va deveni 
problematică. 

Războiul informaţional este însoţit de noi mijloace de acţiune/influenţare care eludează 
puterea convenţională şi graniţele statelor. Multe din aceste mijloace acţionează direct la nivelul 
comenzii şi al controlului, al voinţei, al informaţiei, precum şi asupra elementelor esenţiale ale 
infrastructurii statale. De asemenea, războiul informaţional urmăreşte evitarea con-flictelor 
convenţionale, a producerii de victime şi pagube, prin utilizarea acestor noi mijloace aflate la 
graniţa dintre starea convenţională de război şi starea convenţională de pace. 

Războiul informaţional vizează structuri ale domeniului politic, economic, social sau militar, 
nu doar pentru a le distruge sau paraliza, ci mai ales pentru a le influenţa procesele decizionale. 
Astfel, se face trecerea de la stadiul de violenţă organizată la stadiul de influenţare ostilă. 

Războiul informaţional se manifestă sub două aspecte: ofensiv şi defensiv.  
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Războiul informaţional ofensiv include: campanii imagologice, operaţii informaţionale 
ofensive, sustragerea sau vicierea datelor, introducerea de informaţii eronate sau false, interzicerea 
accesului adversarului la datele proprii, distrugerea fizică a elementelor care fac parte din sistemul 
de stocare şi distribuire a datelor etc. 

Războiul informaţional defensiv include: criptarea, autentificarea şi certificarea datelor şi 
informaţiilor, controlul accesului, detectarea şi eliminarea software-ului malign, protejarea informativă 
şi contrainformativă. 

În funcţie de strategiile de atac-apărare construite şi de armele informaţionale utilizate, se 
poate spune că războiul informaţional (ofensiv sau defensiv), cuprinde şapte forme: 

• războiul de comandă şi control (forma exclusiv militară a războiului informaţional), 
care are menirea să anihileze comanda şi sistemele de comandă şi control ale unui adversar prin 
integrarea operaţiilor psihologice, a securităţii operaţiilor, a inducerii în eroare, a războiului 
electronic şi a distrugerii fizice; 

• războiul bazat pe informaţii (intelligence), care constă în proiectarea, protecţia şi 
anihilarea sistemelor care conţin suficiente cunoştinţe pentru a domina un spaţiu de conflict; 

• războiul electronic, care utilizează tehnologie elec-tronică şi tehnici criptografice 
pentru dominaţia spaţiului electromagnetic; 

• războiul psihologic, care utilizează informaţia pentru a modifica atitudinile şi opţiunile 
amicilor, neutrilor şi adversarilor; 

• războiul hacker-ilor, care constă în atacuri pasive şi active, cu software “malign”, 
asupra sistemelor informatice; 

• războiul în sfera informaţiilor economice, care urmăreşte blocarea sau canalizarea 
informaţiilor, în scopul obţinerii supremaţiei economice;  

• războiul în spaţiul realităţii virtuale, care este în prezent, un “punct de acumulare” al 
scenariilor futuriste, cercetării fundamentale şi tehnologice. 
 
 
 

RĂZBOIUL BAZAT PE REŢEA 
ŞI INFLUENŢA ACESTUIA ASUPRA 

INTEGRĂRII SPRIJINULUI LOGISTIC 
 
 

Mr.drd. Bixi-Pompiliu MOCANU  
 
Following the transformation process which the US Army is going trough, the emergence of new 

concepts on the bases of which the Army will take action in the future is expected as soon as possible. 
The emergence of Network Centric Warfare concept constituted a certain signal, that this 

process was on its way to reach a climax point, because after their realization in a relative 
isolation, all armament systems, high technology equipments and the new combat vehicles are 
undergoing homologation and introduction in the troups gears.  

Network Centric Warfare concept led as a compulsory requeirement, to the realizationes a 
network supported and integrated logistic system, that would ensurethe flexibility, agility and 
sustenability required by combat forces. 

Thus, we are whitnessing a fundamental reviewing and a major structural modification of 
logistic suuport concept.  

 
Declanşate în mare măsură de evenimentele teroriste din 11 septembrie 2001, războaiele 

din Afganistan şi Iraq, au determinat mari mişcări şi deplasări de trupe, la distanţe apreciabile şi în 
directă conjuncţie cu acestea, a unor cantităţi imense de materiale aşa cum spun surse oficiale, nu s-
au mai văzut de la cel de-al doilea război mondial încoace. Faptul că, mişcarea acestor cantităţi mari 
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de materiale şi deplasarea marilor unităţi şi unităţilor în teatrele de operaţii amintite, au angrenat un 
întreg mecanism economico-militar, consider că nu trebuie să mire pe nimeni din cei care cunosc 
subtilităţile acestui angrenaj. Ceea ce trebuie să uimească, spunem noi, este faptul că toate acestea s-
au întâmplat într-o perioadă relativ mică de timp, ceea ce ar trebui să spună totul despre energiile, 
forţele şi mijloacele antrenate pentru îndeplinirea acestui scop. 

În acest sens, în războiul din Iraq, armata americană, a deplasat în 2-3 luni un număr foarte 
mare de militari, aproximativ 250.000 de oameni, pentru al căror sprijin logistic au fost necesare aşa 
cum spuneam uriaşe cantităţi de materiale şi echipamente militare. Având în vedere activităţile 
desfăşurate pentru un aşa mare şi obligatoriu rapid transfer de autoritate, oficialii Operaţiunii 
"Libertate pentru Iraq-2" (Operation Iraqi Freedom 2) - OIF, au impus ca cerinţă obligatorie pentru 
succesul operaţiunii integrarea sistemului de sprijin logistic al trupelor acţiunilor acestora, pentru a 
asigura un suport adecvat şi realist unor trupe aflate în continuă mişcare şi odată cu acestea, a mii şi 
mii de piese de diferite echipamente militare. 

Dacă, în Iraq operaţiunile militare au putut fi considerate ca un indicator al puterii militare 
a Statelor Unite ale Americii, tot această ţară arabă, ar fi putut reprezentat graniţa dintre succes şi 
înfrângere, spun unii dintre participanţii la cea   de-a treia Conferinţă anuală a Network Centric 
Warfare (Războiul Bazat pe Reţea), din  2004, desfăşurată la "Ronald Reagan Building and 
International Trade Center" din Washington DC.  

Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă Războiul Bazat pe Reţea (RBR), considerăm 
necesar a ne întreba, care au fost premisele de apariţie şi unde a fost lansat pentru întâia oară acest 
concept. În acest sens, trebuie amintit în primul rând alt concept şi anume cel de Război 
Informaţional (RI).  

Iniţial, conceptul de Război Informaţional a fost lansat în decembrie 1992, de specialiştii 
Departamentului Apărării (Department of Defense - DoD) al SUA, fiind dat publicităţii abia în anul 
1995, fiind definit ca "acţiuni întreprinse pentru a obţine superioritatea informaţională prin afectarea 
informaţiei adversarului, proceselor informaţionale de bază şi sistemelor informaţionale, duse în 
paralel cu cele întreprinse pentru a-şi apăra propria informaţie, propriile procese informaţionale de 
baza şi sisteme informaţionale."97

În cadrul RI, ca forme distincte de desfăşurare, întâlnim: operaţiile psihologice, războiul 
electronic, inducerea în eroare, distrugerea fizică, atacul informaţional şi măsurile de securitate. 
Fiecare din aceste tipuri de operaţii, se dezvoltă şi produc efecte în medii diferite, atât fizice cât şi mental.  

Dimensiunea războiului informaţional acoperă mai multe spectre, astfel: 
- societal: politic, ideologic, religios, militar, tehnologic, social; 
- nivele organizaţionale şi de comandă: război informaţional în sfera individuală, război 

informaţional în sfera organizaţiilor, război informaţional global; 
- temporal (în plan ciclic): competiţie economică şi politică, operaţii altele decât războiul, 

criză, conflict, post conflict; 
- conflict, în sens clasic: cooperare informaţională, competiţie informaţională, confruntare 

informaţională, balanţa între caracterul ofensiv şi defensiv 98. 
În ceea ce priveşte formele de manifestare, RI se manifestă integrator pentru o serie de 

forme de manifestare: războiul de comandă şi control; războiul bazat pe informaţii; războiul 
psihologic; războiul electronic; atacul reţelelor informatice de genul reţelei Internet (războiul 
hackerilor), războiul informaţiilor economice şi nu în ultimul rând, războiul în spaţiul virtual. 

Conform opiniei unor specialişti în domeniu din cadrul DoD, dacă obţinerea informaţiilor 
necesare sistemului, în timpul desfăşurării acţiunilor militare constă în culegerea, prelucrarea şi 
difuzarea informaţiei, activităţi ce se realizează de către sistemele C4I integrate în arhitectura 
informaţională de care acesta dispune, războiul informaţional îşi concentrează acţiunile pe acest tip de 
sisteme prin folosirea unor tehnici precum inducerea în eroare, blocajele electronice, sisteme de lovire la 

                                           
97 Colonel Brian Fredericks, R.I. dimensiunea organizationala, în Sun Tzu si razboiul informational, Bucuresti, 2000, p.34. 
98 Daniel E.M., Information Warfare in the Information Age, Apud Mr. ing. Vsile Paun, Excurs în spatiul de conflict 
informational, în Razboi si operatii informationale-drumul unei idei-,Bucuresti, 2000, p.60. 
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distanţă şi cu precizie etc. În acelaşi timp se iau măsuri pentru protejarea sistemelor informaţionale 
proprii, împotriva întreruperii, exploatării şi provocării de pagube de către inamicul probabil. 

În aceeaşi idee, specialiştii din cadrul DoD, apreciază că, pericolul războiului de comandă 
şi control este fundamental în înţelegerea războiului informaţional 99. 

Războiul Bazat pe Reţea (RBR), a evoluat pe baza co-evoluţiei economicului, tehnologiei 
informaţiilor şi a mediului de afaceri din cadrul diferitelor organizaţii.  

Aceste procese au suferit mutaţii importante datorită legăturilor permanente dintre 
platformele şi reţelele de informaţii, a mutaţiilor survenite între punctele de vedere ale celor 
implicaţi şi opinia lor colectivă, ca parte a unui proces adaptabil în mod continuu la mediul 
înconjurător şi importanţei posibilităţii de a putea face o alegere strategică care să poată fi 
adaptabilă într-un mediu atât de schimbător. 

Reprezentând un răspuns specific al organismului militar la provocările şi oportunităţile 
erei informaţionale, Războiul Bazat pe Reţea identifică, descrie şi supune atenţiei noi acţiuni posibil 
de realizat în domeniul militar având o infrastructură bazata pe interconexiunile informaţionale şi 
fluxurile de informaţii vehiculate prin acestea 100. Prin colaborarea intensă dintre structurile 
luptătoare de la toate nivelurile, acestea vor fi în măsura să transmită (utilizeze) în timp real 
informaţiile de care dispun (au nevoie) iar dacă este cazul, să furnizeze informaţii, altor structuri 
decât cele militare. Astfel, putem spune, că se reuşeşte realizarea cadrului operaţiilor, prin obţinerea 
de către comandanţi a informaţiilor despre inamic şi trupele proprii, de aşa manieră încât aceştia să 
poată lua deciziile în deplină cunoştinţă de cauză şi ceea ce este mai important în timp aproape real. 
Rezultă că un angajament precis, o manevră decisivă, libertate de acţiune deplină şi sprijin logistic 
concentrat conduce spre obţinerea succesului cu riscuri şi pierderi minime în luptă. 

Conform unor opinii pertinente, se apreciază că  domeniile de manifestare ale Războiului 
Bazat pe Reţea sunt următoarele: 

- fizic-constituit din mediile probabile de desfăşurare ale războiului (terestru, aerian, 
maritim şi cosmic); 

- al informaţiilor-locul unde datele sunt culese, prelucrate şi diseminate; aceste etape ale 
ciclului informaţional sunt realizate în timp real, fapt care constituie o serioasă opţiune pentru 
câştigarea supremaţiei informaţionale; 

- cognitiv-considerat locul confruntării mentale, locul unde bătăliile sunt câştigate sau 
pierdute 101.  

Aşadar, Războiul Bazat pe Reţea, este un război modern în care se folosesc sistemele 
C4I2SR, organizate într-o reţea centrală legată periferic la o reţea a platformelor de luptă, care 
dispune de o înaltă tehnologie a informaţiei, sisteme de armamente performante şi capabilităţi 
tehnice deosebite. RBR este materializarea noii revoluţii în domeniul militar (RMA), se 
fundamentează pe integrarea în reţele reale şi virtuale a sistemelor (senzorilor) de culegere şi 
prelucrare a informaţiei, a celor de comandă şi control şi a sistemelor de arme (platformelor de 
luptă) şi asigură accelerarea ciclului de conducere, astfel încât decalajul între informaţie şi lovire să 
fie redus la maxim, acţiunea (reacţia) devenind instantanee. 

Se apreciază că, prin războiul bazat pe reţea se asigură interoperabilitatea forţelor necesare 
îndeplinirii misiunilor de luptă cu forţele de logistică care trebuie să le asigure sustenabilitate 
operaţională ridicată, prin accesarea informaţiilor de care este nevoie în timp real şi la momentul 
oportun. 

În cazul RBR, putem sublinia o serie de avantaje şi unele dezavantaje (incomparabil mai 
mici), după cum urmează: asigură transmiterea informaţiei (aproape) în timp real; are în vedere 
resursele la dispoziţie şi obiectivele de îndeplinit (corelare judicioasă); reducerea timpului de 
adaptare la spaţiul de luptă şi a celui de luare a deciziei; foloseşte un sistem de tip grilă, ceea ce îi 

                                           
99 Colonel Brian Fredericks, Op. Cit., p.36. 
100 Cpt.cdor.conf.univ.dr. Gabriel-Florin Moisescu, Războiul bazat pe reţea în confruntările militare ale viitorului - un 
punct de vedere - Simpozionul Ştiinţific "Războiul Informaţional - realitatea acţiunilor militare moderne", Universitatea 
Naţională de Apărare, Bucureşti, 2004, p. 116 
101 Idem 
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permite flexibilitate şi rezistenţă; introduce mecanisme de autoreglare care-i asigură capacitatea 
adaptativă; se realizează în mare măsură prin mijloace automate, ceea ce conduce la un nivel ridicat 
de interoperabilitate între structurile luptătoare; capacitate ridicată de sustenabilitate a trupelor, ceea 
ce implicit conduce la rămânerea în teatrul de operaţii pentru o perioadă mai mare de timp.  

Dacă acestea sunt avantajele impuse de acest concept novator în domeniul militar, cele 
câteva dezavantaje (percepute până la acest moment) vor fi, prezentate în continuare. De regulă, 
acestea, fie că dorim fie că nu, s-au manifestat cu pregnanţă în interiorul sistemului logistic. Este 
posibil să existe şi altele, dar considerăm că numai timpul şi viitoarele conflicte militare va (vor) fi cel 
(cele) care va (vor) da dovezi în acest sens.  

Aşa cum precizam la început, cea de-a treia Conferinţă anuală a Network Centric Warfare 
(Războiul Bazat pe Reţea) s-a desfăşurat în acest an, la "Ronald Reagan Building and International 
Trade Center" din Washington DC. Cu acest prilej, unul dintre subiectele dezbătute a fost generat 
de termenul "Logistică Bazată pe Reţea" (Network Centric Logistics - NCL, sau Network Enabled 
Logistics - NEL).  

În acest sens, unul dintre participanţii la această conferinţă, amiralul Edmund Giambastiani, 
comandantul Comandamentului Forţelor Întrunite şi al Comandamentului Suprem Aliat pentru 
Transformarea NATO, spunea că pe timpul desfăşurării operaţiunilor militare în Iraq, aveai 
impresia că te afli în iad. Astfel, pentru orice martor la acele momente, peste tot se putea observa o 
mulţime de mişcări de trupe, care se duceau şi veneau din locuri diferite, transporturi de materiale 
de toate felurile care se încrucişau continuu şi unde nu de puţine ori se produceau blocaje în trafic. 

Tot cu acest prilej, viceamiralul în retragere, Arthur K. Cebrowski, le-a spus 
participanţilor, că logistica a fost aceea care a împiedicat înaintarea militarilor americani în drumul 
lor către Bagdad.  

Ce a dorit să spună Arthur K. Cebrowski cu acest prilej, s-a putut observa şi din 
transmisiile şi reportajele de la faţa locului, preluate de canalele de ştiri din întreaga lume, în acea 
perioadă. Astfel, armata americană, adoptând o strategie nouă, în drumul său către Bagdad, a ocolit 
cu bună ştiinţă aglomerările urbane, renunţând să poarte lupte care le-ar fi putut întârzia şi să îi dea 
prilejul lui Saddam Hussein să se organizeze mai bine. În realizarea acestui deziderat, logistica prin 
forţele şi mijloacele de care dispunea ar fi trebuit să acorde un sprijin continuu trupelor în înaintarea 
spre capitală. Acest lucru nu s-a întâmplat însă, deoarece aşa cum le spunea acest viceamiral 
participanţilor, sistemul logistic american nu a fost conceput pentru o astfel de strategie, nefiind în 
măsură să suporte presiunea exercitată de nevoile trupelor aflate în mişcare.    

Tot cu acest prilej, viceamiralul în retragere, Arthur K. Cebrowski, a spus că în opinia sa 
una din cauzele principale pentru întârzierile manifestate în sistemul logistic în ceea ce priveşte 
asigurarea sprijinului logistic trupelor aflate în mişcare, a fost utilizarea de către logisticieni a unui 
sistem de Comandă şi Control (C2), diferit de cel al forţelor luptătoare în război. 

Aceasta a fost în opinia sa disfuncţionalitatea majoră apărută din vina ambelor părţi şi aşa 
cum spunea acesta, a venit momentul ca această stare de fapt să fie schimbată. Astfel, încă o dată a 
fost lansat un avertisment, venit din partea unui fin cunoscător al problemelor cu care se confruntă 
armata americană (dar nu numai ea) către factorii de decizie care au constat din nou că fără un 
sistem logistic viabil şi eficient nu se mai pot planifica operaţiuni militare cu succes.  

În acest sens, noi considerăm că, ar trebui ca ambele părţi implicate în desfăşurarea 
acţiunilor militare, forţele luptătoare şi logistica, să aibă un sistem egal de măsură şi să opereze cu 
aceeaşi parametrii. Cu acest prilej, constatăm că sistemul de desfăşurare al operaţiunilor militare 
actuale, de genul războiului desfăşurat în Iraq, un război cu caracteristici din cele mai diverse, 
plecând de la cel clasic şi trecând prin toate formele asimetriei, tinde să devină dual, în care 
discutăm numai de forţe luptătoare şi de forţe de logistică. 

Tot cu prilejul acestei conferinţe, generalul locotenent Benjamin Griffin, locţiitorul şefului 
statului major (şeful secţiei G-8) al Forţelor Terestre, a spus că armata a învăţat deja, încă de pe 
timpul desfăşurării exerciţiilor că în ciuda vitezei de înaintare a trupelor şi tehnicii militare, logistica 
era întotdeauna angrenată într-o luptă obositoare (cum am spune noi "greu la deal cu care mici"). 

 136



În acest sens, se arăta că logistica şi în special forţe destinate spijinului logistic al forţelor 
în luptă, au o nevoie serioasă de realizarea unui sistem de legături cu capabilităţi din cele mai 
moderne, iar militarii (factorii de conducere) trebuie să se asigure înainte de planificarea acţiunilor 
militare, că operaţiile logistice sunt integrate în reţea. 

În plus faţă de această cerinţă, factorii de deciziei din armată, trebuie să facă paşi mari şi 
hotărâţi în direcţia asigurării acestei categorii de forţe cu mijloace mobile care să le permită să 
păstreze legătura cu forţele luptătoare aflate în mişcare.  

Lipsa acestor mijloace mobile de comunicaţii, a condus la limitări în privinţa comenzii şi 
controlului forţelor pe timpul deplasării. În acest sens, generalul locotenent Benjamin Griffin, 
remarca că, este imperios necesar să fie realizate sisteme hard şi soft care să permită îndeplinirea 
acestor deziderate.  

Îndeplinirea acestor cerinţe ar însemna realizarea unor capabilităţi standard de comandă şi 
control a forţelor armate, în orice teatru de operaţii, care să le permită obţinerea de informaţii de la 
orice nivel, un exemplu sugestiv în acest sens venind tot din sfera logisticii, în care se menţiona că 
nici la acea oră (momentul ţinerii conferinţei) la nivelul comandamentului forţelor din Iraq, nu sunt 
obţinute date suficiente, despre capabilităţile de transport ale batalioanelor aflate în teatrul de operaţii. 

Aplicarea conceptului RBR în campania din Irak a asigurat unităţilor o progresiune rapidă, 
care aşa cum am arătat, nu au fost susţinute în mod corespunzător de structurile logistice mai 
greoaie şi considerăm noi, nepregătite pentru o astfel de strategie (dacă nu structural, cel puţin la 
nivel operaţional). Problema cea mai presantă a căpătat contur în momentul în care ritmul de 
înaintare al marilor unităţi luptătoare a devenit tot mai scăzut ajungând la un moment dat chiar 
pentru câteva zile să fie oprit (lipsa carburanţilor necesari). Dacă ne aducem aminte şi în cel de-al 
doilea război mondial am avut asemenea situaţii, cel mai elocvent exemplu fiind ofensiva germană 
din Ardeni.  

Acum după terminarea conflictului, în urma analizei factorilor care au contribuit la această 
situaţie, de neimaginat, pe timpul planificării operaţiunilor militare, printre altele s-a constatat că 
recunoaşterile de logistică (spunem noi) nu au fost duse până la capăt iar analiza capacităţii 
fluxurilor de transport pe drumurile de pătrundere ale trupelor, care în multe cazuri s-au suprapus pe 
axele de aprovizionare şi evacuare ale logisticii a depăşit cu mult posibilităţile acestora de a asigura 
un flux de transporturi adecvat, în timp ce nevoia de carburant şi de apă devenea tot mai mare. S-a 
demonstrat astfel că logistica trebuie să se adapteze ea însăşi la astfel de situaţii, întrucât capacitatea 
de sustenabilitate a unei operaţii în teatru este esenţială.  

Pentru aceasta, considerăm că sistemul logistic ar trebui să îndeplinească următoarele cerinţe: 
organizat în reţea; integrat structurii de forţe; conectat tot timpul la resurse; flexibil 102. 

Respectarea acestor cerinţe pe teritoriul naţional considerăm că este într-o mare măsură 
realizabilă. De altfel organizarea în reţea a unui sistem logistic este extrem de dificilă şi nu poate fi 
realizată în mod eficient decât în spaţiul controlat şi gestionat de forţele proprii. Fără a se exclude şi 
o astfel de posibilitate, se pare că integrarea sistemului logistic atât în sine, cât şi în cadrul structurii 
de forţe reprezintă o soluţie care ar simplifica planificarea operaţiei şi chiar a războiului, întrucât, se 
ştie, orice planificare eficientă trebuie să pornească de la resurse 103. 

Ce ar trebui însă făcut în acest sens? Credem că înfiinţarea unor structuri noi de logistică 
care să îndeplinească aceste cerinţe, sigur ar fi soluţia ideală. Dar timpul fizic de realizare a lor, 
bineânţeles că ar fi destul de mare şi s-ar putea ca această dorinţă să devină nerealizabilă, pentru că 
aşa cum ştim, tot timpul există riscuri iar pe timpul derulării unui proiect pot apare "vicii ascunse", 
care pot contribui la nereuşită. 

Considerăm că pentru a se realiza un sistem logistic compatibil cu cerinţele planificării în 
cazul RBR, ar trebui demarat un proces de  readaptare a structurilor logistice existente la impunerile 
venite din partea acestui nou concept, astfel încât acestea să aibă acces nelimitat la la resursele 

                                           
102 Colectiv, Războiul Bazat pe Reţea şi viitorul strategiei militare, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, 
Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2004, p. 21 
103 Idem 
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existente şi extrem de important, ele să fie dotate cu noi mijloace de transport dotate cu mijloacele de 
comunicare specifice RBR. 

Pentru viitor, considerăm că, structura sistemelor logistice va trebui să fie reconsiderată, 
în concordanţă cu fizionomia modernă a acţiunilor militare, ceea ce impune ca şi acestea să fie 
modulare, flexibile şi integrabile ca şi componentele forţei, bazate pe elemente unitare de asigurare 
cu muniţii, carburanţi, alimente şi echipamente, ale căror consumuri nu mai seamănă cu cele din 
conflictele secolului trecut.  

Astfel, teatrul de operaţii actual şi probabil cel viitor, va cuprinde forţe de dimensiuni 
reduse, cu structură modulară, care dispun de senzori tot mai performanţi şi de mijloace de lovire 
deosebit de precise şi la distanţă mare.  

Aceste structuri, beneficiind de o mobilitate sporită, asigurată printr-o logistică ale cărei 
principale caracteristici sunt date de posibilităţile ridicate de manevră, de o organizare structurală pe 
module şi având o înaltă specializare,  va presupunea realizarea unor sisteme de comandă si control 
pe o bază tehnologică performantă astfel încât să permită conducerea lor în teatrul de operaţii.  

Aceste structuri vor trebui realizate de o aşa manieră astfel încât, să aibă capabilităţi care să 
asigure, în condiţii optime, toate funcţiile definitorii ale logisticii – aprovizionare, transport, 
mentenanţă, infrastructură, asistenţă medicală şi servicii de campanie, pentru sprijinul forţelor cu tot 
ceea ce este necesar, la locul şi timpul potrivit, pentru îndeplinirea misiunilor.  De aceea, 
considerăm că numai un sistem logistic performant poate crea condiţii pentru ca forţele din teatru să 
acţioneze ziua si noaptea, în orice condiţii de teren, climă şi stare a vremii.  

Din alt punct de vedere, modificarea tehnologiei de fabricare a armamentelor şi sistemelor 
de arme, conduce la o precizie sporită a armamentului individual ori colectiv care poate determina 
reducerea consumurilor de muniţii ori schimbarea structurii acestora pe câmpul de luptă. Totodată, 
accesul la atehnologiile avansate ar putea duce la consumuri energetice mai mici pe timpul 
acţiunilor militare ori va inversa raportul dintre consumul de energie electrică şi cel de energie 
bazată pe hidrocarburi în favoarea primei categorii, ceea ce ar putea schimba în mod esenţial 
structura sistemului logistic actual.  

Ritmul tot mai ridicat de acţiune, rata mare a schimbărilor pe câmpul de luptă, nevoia de 
autonomie în acţiune sau alte asemenea evoluţii vor duce atât la modificarea structurii şi filozofiei 
sistemelor logistice cât şi a eşalonării acestora, iar tehnologiile viitoare vor permite evidenţa 
consumurilor, planificarea şi realizarea aprovizionării şi completării în sistem automatizat, cât mai 
descentralizat posibil, cu control şi supraveghere din partea eşaloanelor superioare.  

Toate aceste aspecte vor determina modificarea esenţială a structurii sistemelor logistice, 
adoptarea unor concepte şi procedee moderne, în concordanţă cu fizionomia acţiunilor militare. 

Sistemul logistic integrat al Armatei României este în curs de realizare. El încearcă să se 
adapteze noilor exigenţe de autosustenabilitate a forţelor în teatru, dar posibilităţile (mai ales cele de 
transport logistic) sunt limitate. 

Logistica organizată conform principiului RBR contribuie la creşterea vitezei de manevră a 
structurilor participante la acţiuni cu caracter decisiv, se suprapune cu uşurinţă peste efortul trupelor 
şi nu este condiţionată de natura misiunii, componenţa grupării de forţe sau zona de desfăşurare a 
operaţiilor. În acest mod, se creează posibilitatea realizării unor dinamici rapide în operaţii, sesizării 
intenţiilor inamicului şi reacţiei imediate la acestea, la toate nivelurile de desfăşurare a operaţiunii. 

În acest fel, se creează premisele necesare, concentrării efortului logistic, asumării unor 
riscuri scăzute pe timpul desfăşurării activităţilor specifice şi eficienţă maximă din punct de vedere 
al costurilor, deci, eficienţă maximă. 

Pentru o înţelegere exactă a cerinţelor induse de RBR în acţiunile militare susţinute de 
către logistică considerăm că trebuie avute în vedere ca factor dominant de reuşită sau nereuşită, 
modalitatea de realizare practică a sistemului informaţional logistic, care trebuie să fie conectat la 
întreaga arhitectură informaţională şi cu care, trebuie să aibă schimburi considerabile de informaţii. 

Legăturile eficiente între componentele spaţiului luptei oferă posibilităţi pentru generarea 
sinergiei de către structurile dispersate geografic şi, astfel, pentru redistribuiri dinamice ale 
responsabilităţilor şi misiunilor acestora, în funcţie de situaţie şi cerinţele ei. În campania din Irak, 
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de exemplu, deseori aviaţiei i s-a transmis obiectivul de lovit după decolare, în timp ce se îndrepta către o 
anumită zonă 104. 

Legăturile eficiente sunt condiţionate de realizarea unei infrastructuri robuste şi 
performante, care să asigure toate entităţile spaţiului luptei (componente şi structuri) cu informaţii 
de calitate. În această direcţie, în ultimii ani, în Armata României au fost făcuţi o serie de paşi 
importanţi, atât în domeniul infrastructurii cât şi în domeniul realizării unor programe software.  

Astfel, în urma studiilor realizate, s-a ajuns la concluzia că dotările cu mijloace de 
transmisiuni şi informatică ale Armatei României din anii `90, caracterizate prin structură ierarhică 
şi funcţionare analogică, nu mai corespund spaţiului de luptă modern, atât din cauza legării de 
sistemul punctelor de comandă, cât şi a capacităţii reduse de transmitere.  

În prezent, la nivelul Statului Major General, se află în derulare Programul Major de 
Comunicaţii şi Informatică, care nu mai conţine nici un program din sistemul C4I (Directiva 04-
2004-2009).  

Aducerea acestui sistem la nivelul actual de tehnologie, existent pe plan mondial, 
reprezintă un obiectiv extrem de important, pentru care la momentul actual la nivelul Ministerului 
Apărării Naţionale se află în curs de derulare o serie de programe de înzestrare, după cum urmează: 

• Reţeaua de Transmisiuni Permanentă din Sistemul de Transmisiuni al Armatei României 
(RTP/STAR), compus dintr-o reţea de centre de transmisiuni magistrale şi de centre de transmisiuni 
terminale care au rolul de a creşte calitatea şi volumul traficului la mare distanţă şi de a asigura 
condiţii optime de funcţionare a sistemelor de comandă şi control.  

• La nivelul reţelei de radiocomunicaţii, conform programului RADIO/STAR au intrat în 
înzestrarea armatei echipamente cu salt în frecvenţă, prin transfer gradual de tehnologie cu nişte 
caracteristici tehnico tactice foarte competitive pe plan mondial.  

Realizată printr-o tehnologie modernă, similară cu cea utilizată în NATO, această reţea mai 
asigură personalizarea algoritmului de criptare, lucrul adaptat în cazul undelor scurte, posibilitatea 
interconectării cu reţelele locale de calculatoare şi accesul radio în reţelele de comunicaţii strategice şi 
tactice proprii. 

• Sistemul Informaţional Integrat al M.Ap.N. (programul SIIMAN) defineşte totalitatea 
sistemelor de tehnologie a informaţiei care asistă activităţile din minister la pace, criză sau război, fiind 
compus din şase sisteme, interconectate, cu funcţiuni distincte: 

• Sistemul Informaţional Asistat, care  reuneşte ansamblul serviciilor de tehnologie a 
informaţiei din minister cuprinse în procesele de culegere, transport şi gestionare a informaţiilor în 
format electronic.  

• Sistemul Informatic pentru Gestionarea Resurselor din Armată coordonează totalitatea 
subsistemelor şi serviciilor de tehnologie a informaţiei ce asistă activităţile administrative într-o 
concepţie unitară la nivelul structurilor M.Ap.N.  

Principalele subcomponente ale acestui sistem, care nu este operaţional, sunt: Sistemul 
Informatic de Personal (SIPER); Sistemul Informatic Financiar Contabil; Sistemul Informatic pentru 
Logistică (AILS); Sistemul Informatic de Codificare Unică.  

Realizarea AILS, reprezintă condiţia de bază pentru interoperabilitatea cu structurile 
NATO, în domeniul logistic şi constituie cerinţa principală pentru funcţionarea legăturii ADP 
(Procesarea Automată a Datelor – PAD) pentru raportare logistică. De asemenea, prin intermediul 
acestui sistem, urmează să se realizeze, potrivit noii concepţii a managementului logisticii, funcţia 
de comandă-control (C2), prin accesul şi utilizarea în timp real a informaţiilor de strictă necesitate 
pentru luarea deciziilor la nivel strategic şi funcţionarea sistemului logistic, în noua configuraţie a 
structurii de forţe a Armatei României. Date fiind complexitatea şi costurile realizării sistemului, în 
scopul adaptării şi testării programelor informatice comerciale, pentru aplicaţii militare privind 
managementul evidenţei materialelor, s-a optat pentru realizarea pe etape a acestuia.  

                                           
104 Colectiv, Aspecte teoretico-metodologice şi modalităţi practice de aplicare a conceptului "Război Bazat pe Reţea" în 
Armata României, corespunzător "Structurii de Forţe 2007", Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, 
Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2004, p. 11 
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• Sistemele Informatice pentru Asistarea Conducerii Militare realizate pentru punerea în 
valoare a totalităţii subsistemelor şi serviciilor de tehnologie a informaţiei ce asistă activităţile de 
conducere a acţiunilor cu specific exclusiv militar. 

• Sistemele Informatice pentru Asistarea Instruirii. Acesta îndeplineşte aceleaşi funcţii ca 
şi cel de sus, în domeniul activităţilor de formare şi perfecţionare a personalului militar.  

• Sistemul de Securitate pentru Sistemele Informatice care asigură componenta de 
securitate a sistemelor informatice.  

• Sistemele de Cibernetizare a Tehnicii de Luptă care cuprind subsistemele şi serviciilor de 
tehnologie a informaţiei ce sunt implementate pe mijloacele de luptă, pe sistemele de armament sau 
pe vectorii inteligenţi.  

• Sisteme informaţionale de comandă şi control pentru forţele luptătoare de tipul C2 care 
vor asigura în principal: afişarea situaţiei tactice simultan la punctul de comandă de bază al brigăzii 
şi la punctele de comandă ale unităţilor subordonate; gestionarea informaţiilor despre trupe proprii 
şi inamice; prelucrarea documentelor; mesagerie organizaţională şi personală; management de 
sistem; asistarea deciziei. 

• Sistemul ASOC (Centru Operaţional de Suveranitate Aeriană), utilizat în cadrul Forţelor 
Aeriene. Conform majorităţii specialiştilor în domeniu, acesta pare a fi singurul sistem de comandă 
şi control, din Armata României care încorporează o serie de caracteristici ale conceptului RBR. 
Acest sistem asigură viteză sporită de elaborare a deciziei şi ca element de noutate realizează 
structuri virtuale (sistemul integrat de apărare a spaţiului aerian). 

• Sistemul de comunicaţii al Forţelor Navale permite interconectarea prin RTP/STAR a 
tuturor marilor unităţi (unităţilor) din structură. Asigură, realizarea şi funcţionarea reţelei Intranet-
militar, între marile unităţi şi unităţile proprii; secretizare "secret de serviciu" pentru poşta 
electronică; transmisii de date prin radio pe lungimi de undă US şi UUS numai de către fregata 
"Mărăşeşti" cu eşaloanele superioare care dispun de aceste capabilităţi.  

În final, în loc de concluzii, dorim să punctăm câteva aspecte esenţiale, spunem noi, pentru 
integrarea logisticii într-o viitoare arhitectură de reţea de tip C4I2SR care trebuie să fie realizată la 
nivelul armatei noastre: 

- necesitatea realizării unor structuri luptătoare, de asigurare de luptă şi logistice, de tip 
modular, flexibile şi manevriere, cu capacitate mare de reacţie, precum şi asigurarea stării de 
operativitate necesare unităţilor existente la pace şi a resurselor necesare în starea de război; 

- continuarea procesului de dezvoltare al sistemului logistic militar astfel încât acesta să 
devină integrat, flexibil şi funcţional, apt să răspundă nevoilor de asigurare a unităţilor luptătoare cu 
toate categoriile de tehnică şi materiale (la timpul şi în locul ordonat, cât mai simplu şi cu cheltuieli 
minime), precum şi cerinţelor de realizare a interoperabilităţii cu sistemele logistice ale statelor 
membre NATO; 

adaptarea domeniilor funcţionale ale sprijinului logistic, astfel încât să includă pe viitor şi 
structurile financiare, de geniu, de transmisiuni şi informatică; 

- externalizarea activităţilor care sunt definite de domeniul funcţional al serviciilor de 
campanie; 

- sporirea cooperării şi cooptarea în programele de modernizare a tehnicii şi 
echipamentelor militare a unor firme din sectorul civil, care au performanţe notabile în domeniu; 

- realizarea unei conduceri ferme, suple şi eficiente în domeniul logistic. 
În acest sens, considerăm că este nevoie de realizarea unor paşi importanţi în direcţia 

realizării atât în plan conceptual cât şi în cel al infrastructurii, a unei  arhitecturi informaţionale 
logistice integrată, în care managementul informaţiei şi superioritatea deciziei să reprezinte cheia 
succesului sprijinului în reţea şi eficacitatea logisticii în operaţiile militare.  

Tot în această idee, considerăm că trebuie continuate eforturile pentru realizarea de soluţii 
pentru acordarea sprijinului logistic în conformitate cu scopurile şi cerinţele războiului în reţea. 

În conformitate cu angajamentele asumate de ţara noastră, ca membru al Alianţei Nord-
Atlantice, este posibil ca viitorul să impună participarea la acţiuni militare la distanţe considerabile. 
Astfel, va fi nevoie ca distribuirea sprijinului logistic să fie realizat în reţea, pentru forţele care vor 
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opera în zone de operaţii întrunite (Joint Operational Areas), unde vor trebui să răspundă la mai 
multe provocări asimetrice, provenite din mediile tactic şi operativ, diferite de cele ale războiului 
tipic cunoscut până acum. 

 În acest context, este clar că va trebui luată în calcul, evoluţia lanţului de sprijin logistic, 
dacă acesta poate manifesta suficientă flexibilitate şi rapiditate la cererile trupelor, dacă asemenea 
operaţii complexe pot fi sprijinite şi dacă este corect să reconsiderăm structura sprijinului logistic.   

Considerăm că aceste cerinţe reprezintă baza conceptului de sprijin logistic în reţea, iar 
recentele operaţii desfăşurate de coaliţia multinaţională în Afganistan şi Iraq arată că acest tip de 
sprijin continuă să evolueze şi să dezvolte soluţiile oferite, numai dacă acestea sunt în concordanţă 
cu cerinţele conceptului la acest nivel. 

 
 
 

LEGENDA "RĂZBOIULUI FĂRĂ MORŢI" 
 
 

Col.prof.univ.dr. Benone ANDRONIC  
Mr.instr. şef Bixi-Pompiliu MOCANU 

 
On enttend parfois pendant les exercices que l`on doit préparer les actions pour ne pas 

avoir de morts, c`est-à-dire qu`on doit appliquer la doctrine de “Zero morts”. 
Dans l`article les auteurs se demandent d`où viens cette idée irrealisable et comment on 

fait qu`elle soit entrée dans le vocabulaire des militaires. 
 
Războiul fără morţi, această formulă ce deranjează este totuşi din nefericire răspândită în 

vocabularul militar mondial; o formulă care nu ţine cont de realitatea războiului şi care nu aparţine 
limbajului soldatului sau omului de stat. Cuvintele ce constituie această expresie sunt antinomice, 
căci toţi soldaţii şi oamenii de stat demni de acest nume ştiu bine că războiul antrenează prin forţa 
împrejurărilor morţi şi răniţi. În America războiul fără morţi nu este un concept necunoscut; este 
adevărat că printre şefii militari şi soldaţii se ştia că un concept de război fără morţi este irealizabil 
şi utopic şi că urmărirea unui astfel de scop ar fi o catastrofă. Totuşi, sunt încă oameni care cred că 
America se forţează să adopte acest concept de război fără morţi sau să-l aplice ca doctrină. Aceasta 
este în totalitate fals: doctrina războiului fără morţi este un mit care trebuie să fie dezminţit. Dar 
atunci care este originea acestui mit? Această legendă este un subprodus nefericit a unui scurt 
capitol al istoriei americane inventat de preşedintele Clinton şi administraţia sa în anii `90 când ei 
erau puţin familiarizaţi şi deci incapabili de a înţelege şi utiliza cu bună ştiinţă, puterea militară în 
cadrul politicii externe. În mod invers, armata americană - forţându-se în permanenţă de a limita 
propriile sale pierderi, nu a adoptat niciodată această mentalitate în aceea perioadă. Totuşi, de o 
manieră sau de o alta, sloganul idealist "război fără morţi" a devenit în lumea întreagă sinonimul 
modului de operare a armatei americane. Chiar dacă forţele armate americane acceptă în mod 
voluntar de a nu cunoaşte nici o pierdere într-o lume ideală, ele ştiu cu toate acestea perfect că 
realitatea este alta şi acceptă riscurile legate de război. Această percepţie absurdă că America crede 
în "războiul fără morţi" ca scop realizabil este periculoasă. 

Cu cât această idee este acceptată de forţele armate din lumea întreagă şi de comunitatea 
internaţională, cu atât conceptul va deveni familiar şi mai mult el va fi cu uşurinţă adoptat ca un fel 
de metodă viabilă de a purta războiul, a accepta, acest credo inadmisibil este a alerga în mod absolut 
spre eşec. 

Dacă examinăm fugitiv angajamentul militar, american din 1973 până în 1991 nu se vede 
nici o aversiune americană pentru pierderile umane în ciuda unei creşteri a intervenţiilor-conflicte 
de joasă intensitate, misiuni umanitare şi operaţii altele decât războiul. În toată această perioadă 
America angajează trupe în luptă şi în alte tipuri de misiuni acceptând pierderile ca o realitate 
omniprezentă a războiului. Înregistrările vorbesc ele însele: 25 cadre ale marinei morţi pe timpul 
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incidentului de la Mayaguez (Cambogia) în 1975; 8 soldaţi ucişi pe timpul invaziei din Grenada şi 
23 împuşcaţi pe timpul invaziei din Panama. Această listă nu include numeroşii soldaţi ucişi pe 
timpul operaţiilor secrete în America şi pe toate meridianele pe timpul ultimilor ani ai războiului 
rece şi nici pe cei morţi pe timpul acţiunilor teroriste din aceeaşi perioadă. În ciuda acestor pierderi 
printre care unele reprezintă erori şi eşecuri militare destul de incomode, opinia publică şi guvernul 
american nu au încetat să angajeze forţele în ciuda riscurilor de pierderi umane. Invazia Kuweitului 
de către Irak în august 1990 a făcut ca America să se pregătească pentru cel mai mare conflict de 
după războiul din Vietnam. În timp ce 500.000 de soldaţi americani se desfăşurau în regiunea 
Golfului Persic, analiştii precizau că pierderile americane în luptă vor ajunge la 30.000 de oameni. 
Pentru  forţele aeriene ce se pregăteau pentru primele lovituri aeriene în profunzimea teritoriului 
irakian se aşteptau să înregistreze pierderi de 15% din aparatele lor. Cu toate aceste sumbre preziceri 
soldaţii şi cetăţenii americani erau gata să accepte pierderile umane pentru a atinge scopul fixat: 
eliberarea Kuweitului. După un război victorios şi surprinzător de rapid, pierderile americane s-au 
ridicat la un pic mai mult de 150 de combatanţi, ceea ce era inimaginabil la declanşarea unui conflict de 
o aşa amploare. Mai mult chiar, majoritatea acestor pierderi, relativ limitate, au fost atribuite tirurilor 
fraticide şi a unei rachete Scud pierdute ce lovea o cazarmă americană în Arabia Saudită. 

Mai mulţi factori explică acest mic număr de pierderi: a existat o superioritate tehnologică 
în materie de armament dar principalul învăţământ este că făcând războiul mai inteligent se poate 
evita uzura forţelor. În loc de a avea un război sângeros America şi aliaţii săi au făcut un război mai 
inteligent, utilizând forţa împotriva slăbiciunii, exploatând lacunele inamicului şi evitând loviturile 
frontale. Mitul războiului fără morţi nu a început încă în această epocă; dar un număr mai mic de 
pierderi va instaura un fel de reper tacit şi indefinit pentru viitorii preşedinţi americani. Din 
nefericire acest pretext imaginar ar putea deveni un "standard" irealist de susţinut şi ar putea 
provoca începutul unui mit. 

Succesul american în Golful Persic, asociat declinului prematur al comunismului, dădea 
Americii o poziţie hegemonică indiscutabilă în lume. Profitând de acest succes, comunitatea 
internaţională condusă de SUA vorbea de o "nouă ordine mondială". Un prim exemplu al acestei 
ordini mondiale a fost intervenţia umanitară în Somalia în 9 decembrie 1992 sub preşedintele Bush 
senior. Iniţial misiunea a fost un mare succes; sute de mii de somalezi muritori de foame au fost 
salvaţi. Pe timpul acestei prime faze a misiunii, americanii au făcut mari eforturi neezitând să-şi 
rişte vieţile în numele umanităţii. Apoi a venit administraţia Clinton. A spune că a avut loc o ruptură 
totală în materie de gândire a războiului după ce preşedintele Clinton i-a succedat preşedintelui 
Bush în ianuarie 1993 ar fi injust şi fals. Dar geneza evoluţiei administraţiei Clinton spre un stil de 
război ostil la orice formă de risc, îşi găsea originea în primul an al mandatului său. În nouă luni, 73 
de soldaţi americani mureau în Somalia incluzând 17 militari din trupele speciale şi 75 răniţi 
suplimentar la Magadiscio în 3 octombrie 1993. Acea zi de octombrie 1993 avea să devină 
evenimentul militar determinant pentru administraţia Clinton. Pentru ce? Pentru că oroarea şi 
contralovitura politică resimţită de administraţia Clinton avea să chinuiască şi să influenţeze 
maniera sa de a gândi intervenţia militară. Campania electorală pentru preşedintele Clinton fusese 
purtată pe teme economice şi de sănătate. De la sosirea sa grija sa imediată a fost de a se concentra 
asupra politicii interne şi de a lăsa afacerile exterioare în mod temporar pe al doilea plan. Faptul că 
preşedintele Clinton n-a făcut serviciul militar, în special în epoca Vietnamului şi necunoaşterea sa 
a militarilor în general, l-a făcut să se simtă jenat în faţa puterii şi capacităţilor militare americane. 
Ignoranţa sa şi neînţelegerea evenimentelor ce se derulau în Somalia, aveau să-l coste scump. În 
primăvara anului 1993, Somalia devenise o operaţie a Naţiunilor Unite, dar un contingent  format 
din militari aparţinând forţelor speciale sub comandament american, rămânea pe loc cu misiunea 
afişată de a hărţui şeful insurgenţilor, generalul Aidid. Eşecul din octombrie 1993, care a fost 
dureros resimţit la vederea cadavrelor militarilor americani târâte pe străzile din Magadiscio, avea 
să întărească prudenţa administraţiei Clinton în a propune acţiuni militare în străinătate. El devine 
conştient că operaţiile militare comportă un mare pericol şi că opinia publică nu acceptă pierderi 
umane americane. După succesul operaţiunii "furtuna deşertului", situaţia din Somalia a fost un 
dezastru în materie de relaţii publice. Pentru un preşedinte şi administraţia sa care ţineau cont de 
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sondaje pentru a lua decizii, Somalia era o grea încercare; el a ordonat forţelor americane din 
Somalia să se retragă în martie 1994. Aceasta a fost o altă gravă eroare. Administraţia Clinton 
confundase efervescenţa americană în răspunsul la o operaţiune prost condusă ce cauzase pierderi 
inevitabile cu o opinie publică ce condamna orice pierdere umană americană. Administraţia Clinton 
avea să înţeleagă că eşuase bazându-se pe rezultatele războiului din Golf. Această evacuare de trupe 
a fost un mesaj clar dat inamicilor Americii: "omorâţi americani şi noi vom pleca". Trecuseră abia 
doi ani după succesul fără precedent al primului război din Golf şi America rămânea ca un uriaş de 
hârtie speriat de pierderea trupelor în luptă. Efectul asupra moralului militarilor americani a fost 
devastator şi administraţia Clinton devenise deja temătoare. 

Acest eveniment greu de prevăzut, ce a avut loc la începutul administraţiei Clinton avea să 
fie o obsesie pentru următorii ani rămaşi din mandatul său. Mai mult, această ostilitate prematură la 
pierderile umane, avea să conducă la o cvasi obsesie de evitare a altora. În 1994 spre exemplu, 
navele americane confruntate cu o mulţime prost organizată de manifestanţi, invadând portul aveau 
să facă cale întoarsă părăsind ţărmurile haitiene. Faptul că mai târziu o invazie militară completă în 
Haiti a fost planificată dar abandonată din raţiuni diplomatice nu a îndepărtat ideea că abandonarea 
invaziei avea să fie negociată prin plecarea conducătorilor militari din Haiti corupţi şi rămaşi 
nepedepsiţi. În acest exemplu, 54% din americani erau pentru utilizarea trupelor terestre. În lumea 
întreagă, credibilitatea militară a SUA nu înceta să se diminueze. 

În mod identic, administraţia Clinton a ezitat să intervină în Balcani la începutul anilor 94 
când media începuse să vorbească de "epurarea etnică". Situaţia din Balcani prezenta toate 
caracteristicile unei alte Somalii.  Refuzul americanilor de a interveni în Ruanda marca un veritabil 
sfârşit a "noii ordini mondiale". Administraţia Clinton a fost greu încercată după eşecul din Somalia, ea 
a refuzat să deplaseze trupe în diferite puncte fierbinţi de pe glob care i se păreau prea riscante. 

În 1995, administraţia americană nu putea să mai ignore situaţia din Bosnia şi autoriza 
intervenţia militară (lovituri aeriene limitate fuseseră permise pentru a pedepsi pe sârbi). Aceste 
lovituri au reprezentat un succes şi au obligat Bosnia să revină la masa negocierilor; administraţia 
Clinton cunoştea primele succese militare. Totuşi ea nu interpreta corect realele raţiuni ale 
succesului său militar. Ea decreta că deţine în sfârşit instrumentul militar pe care-l putea utiliza fără 
riscul pierderilor. Puterea aeriană putea fi utilizată cu un minimum de riscuri politice. Dar ceea ce 
ea nu înţelegea era că această putere aeriană avea limitele sale şi că ea nu putea mereu să fie 
utilizată singură fără forţele terestre; cele două componente trebuiau să fie utilizate de o manieră 
complementară. Ideea că puterea aeriană câştigase războiul din Golf şi că ea singură a împins 
Bosnia la negociere şi-a făcut drumul său în memoria colectivă a administraţiei Clinton. 

În 1999, este Kosovo cea care devine centru de interes în Balcani. Toate eforturile 
diplomatice cu Miloşevici aveau să eşueze şi atunci OTAN nu avea o altă soluţie decât să utilizeze 
forţa militară. Preşedintele Clinton a autorizat şi şi-a adus susţinerea sa la o campanie aeriană pentru 
a-l obliga pe Miloşevici să oprească epurarea etnică. Cu toate acestea şi de o manieră 
surprinzătoare, administraţia Clinton a eliminat imediat şi deschis orice idee de utilizare a trupelor 
terestre, cu toate că 53% dintre americani îi erau favorabili. Aceasta nu împiedica OTAN şi 
comandantul forţelor militare din teatru să aplice presiuni suplimentare în cazul în care o campanie 
aeriană prelungită nu ar fi fost suficientă. Din fericire campania aeriană l-a forţat pe Miloşevici să 
părăsească Kosovo. În acel moment administraţia Clinton s-a felicitat pentru o campanie aeriană 
victorioasă fără pierderi umane ci doar cu pierderea  a două avioane. Aceste pierderi extrem de 
reduse nu contraveneau regulilor de angajare foarte stricte şi a tacticii cu riscuri minime utilizate de 
avioanele OTAN, dar "victoria" avea să fie posibilă datorită forţelor aeriene şi fără pierderea nici a 
unei vieţi americane. Faptul că Miloşevici rămânea la putere părea să fie uitat de administraţia Clinton. 

Kosovo a desăvârşit cei opt ani de practicare a luptelor şi intervenţiilor administraţiei 
Clinton în ochii căreia lupta putea fi dusă fără pierderi. Pentru administraţia Clinton, Kosovo îşi 
găseşte locul în continuitatea şi în reacţia la dezastru din Somalia; este o reacţie reparatorie ca 
răspuns la erorile trecutului. Pe timpul celor opt ani de evoluţie, administraţia şi comandamentul său 
militar au stat sub constrângeri impuse fără ca aceasta să devină oficial, un sentiment naţional de 
minimalizare a pierderilor. Numai pe durata acestor opt ani "războiul fără morţi" a devenit un fel de 
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concept de pus în practică şi astfel a intrat în vocabularul militar. Dinamizaţi de relativul succes din 
Kosovo, numeroşi oameni politici actori ai vieţii naţionale şi înalte autorităţi guvernamentale din 
administraţia Clinton au gândit realmente că războiul era în curs de a evolua spre o acţiune fără risc 
sau cu un risc scăzut. Cu dezvoltarea celei de-a patra generaţii de arme inteligente, cu care se poate 
trage la distanţe mari rămânând în afara bătăii adversarului şi ca urmare a "revoluţiei în afacerile 
militare", numeroase persoane atât din interior cât şi din afara administraţiei au gândit că era un 
obiectiv ce putea fi atins. Această formă de gândire a fost întărită la nivel internaţional prin 
observarea conducerii (sau s-ar putea spune prin neconducerea) luptei de către administraţia 
Clinton. În mod progresiv, chiar comunitatea internaţională a acceptat ca un fapt stabilit că 
americanii dezvoltau un astfel de concept. Mitul creştea. 

Cu toate acestea, în afara administraţiei Clinton şi a câtorva persoane favorabile, armata 
americană şi opinia publică nu vor accepta niciodată în mod oficial mentalitatea "războiului fără 
morţi". După războiul din Golf, americanii aveau să accepte că războiul trebuia să fie condus de o 
manieră inteligentă, eliberat de conceptul "sângeros", dar războiul fără pierderi rămânea irealist. 
Americanii rămâneau gata, cum au fost din totdeauna, a interveni în lumea întreagă şi a-şi sacrifica 
viaţa pentru apărarea libertăţii, sau a intereselor lor vitale, atunci când aceasta le erau explicate de o 
manieră convingătoare de conducătorii lor. Americanii ca dealtfel marea majoritate a cetăţenilor 
altor ţări, nu vor să fie percepuţi ca fiind în măsură să-şi asume riscuri şi în mod sigur ca neavând 
teamă a se bate pentru ceea ce ei cred. Americanii nu au apreciat niciodată modul în care 
administraţia Clinton a gestionat crizele, aproape toate sondajele o atestă. 

După 1993 spre exemplu, o succesiune de atacuri teroriste nepedepsite aveau să otrăvească 
administraţia Clinton. În paralel cu atentatele cu bombă împotriva World Trade Center în ianuarie 
1993, au avut loc alte atentate asupra unor obiective militare americane în Arabia Saudită (în 13 
noiembrie 1995 la Ryad şi 25 iunie 1996 în Dahran). Osama ben Laden începuse deja să-şi facă 
simţită prezenţa. Cele două atentate împotriva ambasadei americane de la Dar es Salaam şi din 
Nairobi în 7 august 1998 aveau să confirme că acesta a declanşat ostilităţile împotriva americanilor. 
Care a fost singura replică a administraţiei Clinton? Atacul simultan a unui poligon de antrenament 
a lui ben Laden în Afganistan şi a unei presupuse uzine de arme chimice în Sudan efectuat cu 
rachete de croazieră care nu au dat nici un rezultat. Falsa promisiune de atac tehnologic la mare 
distanţă fără risc, urmate de atacuri teroriste susţinute, a făcut din ben Laden un erou islamist şi a 
dat imaginea unei armate americane reticente în a-şi asuma riscuri. Mai mult chiar administraţia 
Clinton găsea argumente pentru a justifica această limitare a acţiunii şi fără risc ea doar enunţa că ar 
fi posibil un răspuns militar. Singura putere mondială părea neputincioasă. În consecinţă aceeaşi 
terorişti vor ataca USS COLE în 2000 şi World Trade Center în acea zi de tristă amintire, 11 
septembrie 2001. În ciuda tuturor manevrelor lui Clinton cu scopul de a evita pierderi în luptă, 75% 
din populaţia americană gândeşte astăzi că el nu a făcut suficient pe durata mandatului său pentru a 
lupta împotriva terorismului. 

Dacă nimeni nu se îndoia încă de capacitatea americanilor de a-şi risca vieţile în luptă, 
evenimentele din 11 septembrie au schimbat datele. În timp ce operaţiile se proiectau în Afganistan, 
posibilitatea de a avea pierderi era acceptată şi preşedintele Bush a pregătit ţara pentru aceasta. 
Sondajele au indicat că americanii erau în marea lor majoritate în favoarea operaţiilor, mai mult de 
91% erau pentru utilizarea trupelor terestre şi erau gata a pierde câteva sute de soldaţi în luptele 
contra terorismului. Schimbarea administraţiei asociată cu evenimentele din 11 septembrie a 
antrenat ruptura definitivă de conceptul "zero morţi". 

Este surprinzător pentru un ofiţer al unei armate de a auzi vorbindu-se de "război fără 
morţi" ca şi cum ar fi vorba de un fapt deja demonstrat sau de un concept stabilit şi experimentat. 
Este foarte important de a înceta orice discuţie asupra "războiului fără morţi". Cu cât se vorbeşte 
mai mult de "războiul fără morţi" cu atât acest concept va deveni familiar, va intra pe nesimţite în 
limbajul comun; şi cu cât va fi mai acceptat şi înţeles cu atât va fi mai dificil de a purta un război 
fără a lua în considerare cea mai mică pierdere. Este periculos. Această mentalitate nu poate să-şi 
câştige legitimitate în forţele armate şi cu siguranţă nu printre cei care decid şi nici în opinia publică 
în general. Dacă militarii propun şi acceptă conceptul zero morţi în luptă ca pe o realitate, aceasta 
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va duce la dezastre, căci ei lansează o sfidare ce nu poate fi atinsă. Altfel fiecare pierdere va antrena 
o repunere a problemei, opinia publică nu o va accepta şi astfel va face presiuni pentru oprirea 
acţiunilor militare. Va fi imposibil de dus un război în astfel de condiţii. 

Acest articol nu a dorit altceva decât să explice originea legendei "zero morţi" şi de ce 
acest concept nu este nici viabil nici acceptabil. A găsi mijloace mai "elegante" de a face război este 
necesar şi trebuie să continue a fi obiectivul militarilor, dar a continua a discuta de "lupte cu zero 
morţi" la nivelul de scop final căutat este periculos şi va conduce nu la victorie ci la eşec. 

 
 
 

CONFLICTELE VIITORULUI 
ŞI INTERCONDIŢIONĂRILE LOGISTICE 

 
 

Gl.bg.dr. Dumitru SESERMAN 
Col.prof.univ.dr. Benone ANDRONIC  

 
On remarque qu'au début du millénaire la logistique a la tendance de devenir un facteur 

du pouvoir militaire. On observe aussi qu'elle se réjuit d'une grande attention sur le champs de 
bataille et aussi elle est eau ""cherché", on peut dire avec assiduité au début du conflit pour être 
"calmée". Voilà pour quoi nous avons essayé d'identifier les tendences de vulnerabilité de la 
logistique et d'essayer de proposer quelques directions à suivre pour protéger "les centres d'intérêt 
de la logistique. 

 
"Pentru lipsa unui cui războiul a fost pierdut!" Acestea sunt cuvintele rostite de Benjamin 

Franklin referindu-se la cumplitele consecinţe ale vulnerabilităţilor logisticii în război. 
Pornind de la această afirmaţie vom încerca, pe parcursul prezentului material, să 

determinăm intercondiţionările sistemului logistic într-un viitor conflict. Aceste intercondiţionări sunt 
determinate de toate acele elemente (subsisteme) asupra cărora inamicul poate acţiona (direct sau 
indirect) pentru a determina colapsul sistemului logistic sau pentru a-i micşora semnificativ 
capacitatea de regenerare. 

Pentru a putea determina vulnerabilităţile cărora trebuie să le facă faţă sistemul logistic în 
viitorii 10-15 ani, vom încerca să facem o prognoză a mediului de securitate în perioada 2004-2010 
având la bază, în special, doctrina operaţională a forţelor terestre, dar şi alte documente în care sunt 
cuprinse riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale şi prin intermediul cărora se pot 
prefigura caracteristicile unui viitor conflict. În final vom încerca să sugerăm câteva răspunsuri şi 
măsuri pentru diminuarea acestor vulnerabilităţi. 

Viitorul mediu de securitate în care va evolua şi ţara noastră poate fi descris şi interpretat în 
multe feluri, dar ne vom limita la trei aspecte pe care noi le considerăm cele mai relevante: structura 
probabilă a forţelor, metodele probabile de angajare a forţelor şi viitoarele progrese tehnice. 

Structura forţelor a fost întotdeauna şi probabil va fi şi în viitor o problemă discutabilă. 
Pentru o incursiune în viitor vom porni de la "Doctrina operaţională a trupelor de uscat" în care 
este prefigurată structura forţelor şi care oferă principalele standarde folosite în politica de apărare. 

Viitoarea structură a forţelor va trebui să răspundă riscurilor şi ameninţărilor de securitate, 
misiunilor în care vor fi angajate forţele armate, precum şi tipurilor conflictelor care se prefigurează 
că vor avea loc în perioada următoare. 

Astfel, conform părerii majorităţii specialiştilor militari, viitoarele conflicte vor fi regionale, 
de mare intensitate, dar cu o durată relativ scurtă în care vor fi angajate forţe dispunând de ultimele 
cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii. De asemenea, va creşte numărul misiunilor umanitare şi amploarea 
angajării forţelor armate în operaţii altele decât războiul. Cu toate acestea, pe plan mondial, se 
manifestă o tendinţă de scădere din punct de vedere numeric a efectivelor unor forţe armate, 
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majoritatea statelor orientându-se către constituirea de armate mai mici, dar mai bine înzestrate din 
punct de vedere tehnic şi dispunând de o mare capacitate de luptă şi de o mobilitate sporită. În acest 
context, considerăm că şi structura forţelor de logistică va trebui adaptată astfel încât să se realizeze 
o concordanţă optimă între organizarea forţelor acţionale şi necesităţile de asigurare a suportului şi 
susţinerii logistice şi să permită asigurarea unui raport optim între ponderea forţelor luptătoare şi 
personalul de logistică. De asemenea, ca membri ai organizaţiei nord-atlantice se impune ca prin 
proiectarea structurilor logistice să se realizeze interoperabilitatea cu structurile similare din armatele 
ţărilor membre ale organizaţiilor de securitate internaţionale. 

Specialiştii militari apreciază că în viitor metodele de angajare a forţelor vor cunoaşte o 
mai mare diversificare şi o complexitate sporită. Astfel în ponderea acţiunilor desfăşurate de o forţă armată 
rolul preponderent îl vor avea acţiunile întrunite care reprezintă "modul de operaţionalizare a zonelor 
(raioanelor) de operaţii şi a teatrului de acţiuni militare, având ca notă dominantă acţiunea comună a 
tuturor forţelor participante la acţiuni militare (din cel puţin două categorii de forţe ale armatei)"105. 

În acest context, considerăm necesar să ne oprim asupra a două metode de bază privind 
angajarea forţelor. 

Prima şi, apreciem noi, principala metodă o va constitui proiectarea puterii unei forţe 
intercategorii în orice zonă de operaţii de pe teritoriul naţional (sau după caz în afara teritoriului). 
Aceasta va presupune angajarea simultană în toate mediile, pe toată adâncimea dispozitivului şi va 
fi determinată de caracterul complex al situaţiilor ivite pe teatrul de operaţii. 

Proiectarea puterii unei forţe armate semnifică posibi-litatea şi capacitatea de a deplasa şi 
implementa forţele în orice zonă de operaţii (sau pe orice teatru de acţiune, în cazul operaţiilor 
multinaţionale) folosind mijloacele terestre, aeriene şi după caz maritime (fluviale). 

Desfăşurarea (proiectarea) forţelor implică faptul că va trebui să se dispună de o mare 
capacitate de transport (aerian, maritim şi terestru) în măsură să asigure desfăşurarea iniţială 
(prepoziţionarea) a forţelor. De asemenea, va fi necesară o puternică susţinere din punct de vedere 
logistic în special în privinţa asigurării stocurilor, a contaminărilor curente şi a facilităţilor pentru 
preluarea şi transbordarea unor cantităţi importante de tehnică şi materiale. Dar fără un buget de 
apărare corespunzător Armata României nu poate îndeplini aceste obiective! 

În completarea acestei prime metode, este posibil ca ţara noastră să angajeze anumite forţe 
ca parte a unei coaliţii internaţionale în operaţii, altele decât războiul (peace keeping, peace 
building, peace enforcement, misiuni de observatori etc.) în funcţie de situaţie, crearea unei astfel de 
coaliţii multina-ţionale poate să genereze responsabilităţi noi privind asigurarea, parţial sau în totalitate, 
a suportului logistic necesar contingentului românesc sau chiar furnizarea de sprijin logistic în folosul 
aliaţilor. Astfel, detaşamentul românesc dislocat în zona de operaţie va trebui să fie organizat şi 
dotat în aşa fel încât "să se asigure independent din punct de vedere logistic". Acest lucru 
presupune ca, încă din faza iniţială a planificării misiunii, logisticienii să identifice şi să folosească 
eficient resursele privind asigurarea deplasării, a stocurilor de tehnică şi materiale, precum şi sprijinul 
naţiunii gazdă de care se va putea beneficia pe teatrul de operaţii. 

De-a lungul istoriei s-a demonstrat că progresele tehnice intervenite în dotarea armatelor au 
avut un impact puternic şi asupra logisticii trupelor, influenţând, adeseori în mod decisiv, modul în 
care era furnizat sprijinul logistic. Nu ne propunem să facem un recurs la istorie, dar considerăm că 
este suficient să amintim impactul pe care l-a avut introducerea elicopterelor în asigurarea 
transportului şi aprovizionării trupelor în conflictele care au avut loc după cel de-al doilea război mondial. 

Apreciem că viitorul mediu logistic va fi influenţat de progresele tehnice realizate în 
următoarele şase domenii: 

• îmbunătăţirea culegerii de informaţii prin folosirea unor senzori electronici de 
supraveghere aeriană; 

• dezvoltarea unor noi tipuri de muniţie inteligentă, de mare precizie ce va permite 
executarea de lovituri "punctuale"; 

                                           
105 Revista Trupelor de Uscat nr.3-4/1999, p.34. 
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• creşterea rolului apărării antiaeriene pentru protejarea liniilor de comunicaţii şi a 
raioanelor de dispunere a unităţilor, subunităţilor şi formaţiunilor de logistică; 

• îmbunătăţirea comunicaţiilor la nivel tactic prin utilizarea tehnologiei celulare; 
• îmbunătăţirea posibilităţilor de a executa lovituri în adâncime atât prin folosirea 

aviaţiei, cât şi a capacităţilor terestre de atac şi întreruperea liniilor de aprovizionare şi 
dezorganizarea sistemului logistic; 

• creşterea posibilităţilor de debarcare aeriană în interiorul dispozitivului propriu de 
apărare, prin utilizarea elicopterelor, unităţile de logistică fiind astfel expuse în mod direct unui atac 
decisiv. 

Progresele tehnice realizate în aceste domenii (desigur problema rămâne deschisă) vor 
avea un impact major asupra principiilor şi metodelor care vor sta la baza realizării logisticii 
trupelor, o parte din acestea prefigurându-se în "Doctrina logisticii trupelor de uscat". Faţă de cele 
prezentate, în continuare vom face o scurtă analiză a sprijinului logistic. 

Pentru descrierea suportului logistic în viitor vom utiliza patru elemente de bază, care în 
opinia noastră definesc logistica şi care sunt stipulate în publicaţiile de specialitate străine: 
achiziţiile, distribuţiile, susţinerea forţelor şi mentenanţa. 

a) Achiziţiile/logistica de producţie 
Procesul de achiziţii va avea şi în viitor un rol major în asigurarea tuturor categoriilor de 

bunuri materiale necesare armatei. Achiziţiile vor trebui să răspundă cu prioritate cerinţelor impuse în 
economia de piaţă: mai rapid, mai ieftin, servicii mai responsabile şi de calitate superioară. 
Logistica de producţie are rol industrial (de fabricaţie) şi se ocupă cu tipizarea, standardi-zarea, 
interoperabilitatea, contractarea, asigurarea calităţii, procurarea pieselor de schimb, analiza fiabilităţii, 
stabilirea caracteristicilor tehnico-tactice (performanţelor), procedee de producţie (fabricaţie), 
experimentări, testări, omologări etc.106

Pe plan internaţional se manifestă la ora actuală trei curente (tendinţe) care vor influenţa 
rezultatele procesului de achiziţii. 

Primul curent se referă la dezvoltarea tehnologiei cu dublă utilizare, atât militară cât şi 
civilă. Aceasta va simplifica întrucâtva achiziţiile pentru că o serie de bunuri vor fi disponibile în 
cantităţi suficiente şi la mai mulţi furnizori. 

Al doilea curent se referă la faptul că tendinţa spre achiziţionarea bunurilor pentru stocarea 
de lungă durată va continua în paralel cu achiziţionarea bunurilor pentru consumul curent. Deşi o 
serie de bunuri vor fi menţinute în stocarea de lungă durată, pe plan internaţional se manifestă o 
tendinţă de reducere a nivelului stocurilor şi inventarelor şi creşterea încrederii în sistemul de livrare 
"în timp real" a bunurilor materiale necesare susţinerii forţelor. 

Este de presupus că reducerea nivelului stocurilor va afecta întrucâtva susţinerea forţelor, 
dar acest lucru va putea fi compensat printr-o politică inteligentă şi flexibilă de achiziţii. 

În opinia noastră ar trebui să se aibă în vedere identificarea din timp a potenţialilor 
furnizori prin testarea periodică a pieţei şi eventual oferirea unor facilităţi pentru furnizorii 
tradiţionali care să-i stimuleze în încheierea unor contracte avantajoase pentru ambele părţi. 

b) Distribuţiile 
În mod evident, aprovizionarea şi distribuţiile devin tot mai importante pe măsură ce 

stocurile de război se reduc. La fel ca şi în cazul achiziţiilor apreciem că trei principale tendinţe vor 
caracteriza viitorul sistem de distribuţii. 

Prima şi probabil cea mai importantă, considerăm că este o creştere a utilizării civililor în 
procesul de distribuţie şi aprovizionare. Aceasta va rezulta din creşterea încrederii în posibilităţile 
agenţilor economici de a transporta şi livra o serie de echipamente şi materiale şi de a asigura 
activităţi de prestări servicii în folosul unităţilor militare. Tendinţa spre utilizarea civililor în 
procesul de distribuţii ar putea însemna transferul unor responsabilităţi pentru distribuţiile logistice 
pe plan local către unele organisme ale autorităţii publice civile sau chiar către sectorul privat. 

                                           
106 SMG/PF-4, Doctrina sprijinului logistic al operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2003, p.7. 
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A doua tendinţă ce se manifestă este simplificarea procesului de distribuţie, evitându-se cât 
mai mult posibil verigile intermediare. În acest mod o serie de materiale şi echipa-mente ajung direct 
de la producător la utilizator realizându-se economii însemnate, atât în ceea ce priveşte mijloacele 
de transport, cât şi fondurile aflate la dispoziţie. Această simplificare a procesului de distribuţii implică 
descentralizarea, până la un anumit nivel a responsabilităţilor şi creşterea răspunderii unităţilor 
logistice privind furnizarea suportului logistic necesar trupelor. 

A treia tendinţă, evidentă în special în operaţiunile altele decât războiul, este creşterea 
încrederii în sprijinul naţiunii gazdă. 

Dorinţa de a nu dispersa inutil preţioasele şi uneori limitatele mijloace de transport pentru 
deplasarea materialelor consumabile spre şi în interiorul teatrului de operaţii va determina 
necesitatea utilizării cu precădere a surselor de aprovizionare existente în zonă. Un exemplu concret 
în acest sens ar putea fi războiul din Golf când toate produsele petroliere necesare coaliţiei 
multinaţionale au fost asigurate de ţara gazdă (Arabia Saudită), aliaţii fiind astfel scutiţi de un efort 
financiar şi material uriaş. 

c) Susţinerea forţelor 
În concepţia NATO susţinerea forţelor cuprinde "un ansamblu de activităţi prin care sunt 

puse la dispoziţia trupelor toate proviziile, echipamentele şi serviciile necesare îndeplinirii 
misiunilor", inclusiv înzestrarea U(MU) prin intermediul logisticii de producţie.107

Susţinerea forţelor are în vedere satisfacerea cerinţelor urgente sau a celor de rutină 
(existente sau viitoare) şi, la fel ca procesul de achiziţii şi cel de distribuţii, va fi influenţată de 
viitorul mediu în care se vor desfăşura operaţiile şi în primul rând de puterea economică a statelor. 

Considerăm că, odată cu reducerea nivelurilor stocurilor, logisticienii vor trebui să facă faţă 
dilemei de a realiza susţinerea forţelor operaţionale având la dispoziţie un volum mai mic de 
materiale. În acest caz, este de presupus că se va opta pentru o raţionalizare a utilizării resurselor. 
Aceasta înseamnă că va fi necesar să se utilizeze cât mai puţin din stocurile existente asupra 
unităţilor logistice ceea ce s-ar putea realiza în primul rând prin creşterea calităţii (performanţelor) 
tehnicii de luptă. 

În opinia noastră, susţinerea forţelor va trebui să satisfacă cerinţele operaţionale ale 
comandantului, să ajute la exploatarea succesului operaţional şi la realizarea unei eficienţe şi 
economii maxime. Toate acestea vor rezulta din coordonarea eficace a elementelor logistice şi 
integrarea efortului logistic în efortul operaţional. Comandantul va trebui să se asigure că forţele din 
subordine sunt capabile să-şi asigure (singure sau cu sprijinul eşalonului superior) întreaga gamă de 
echipamente, tehnică şi materiale necesare obţinerii succesului. 

d) Mentenanţa 
Forţele de mentenanţă din armata noastră s-au redus prea mult deoarece valoarea 

procentuală a lor faţă de totalul militarilor este mult mai mică comparativ cu cele din armatele 
celorlalte state membre NATO (cum ar fi S.U.A., U.K., Franţa, Germania etc.) 

Eficacitatea operaţională a forţelor va depinde într-o mare măsură de un înalt standard al 
mentenanţei în timp de pace, al echipamentului şi materialului asociat în folosinţă. Acest standard 
se proiectează şi se pregăteşte iniţial în cadrul logisticii de producţie. În situaţii de criză sau conflict 
o organizare eficientă a mentenanţei, alcătuită din facilităţile de reparaţii civile şi militare aflate la 
dispoziţie, este o componentă esenţială a capacităţii operaţionale a forţelor. 

Apreciem că, în viitor, în domeniul mentenanţei vor acţiona două tendinţe de bază. 
Prima tendinţă se referă şi la o tehnicizare maximă a acestei activităţi şi se manifestă prin 

proiectarea şi testarea tehnologiilor pentru evaluarea distrugerilor în luptă şi proiectarea 
instrumentelor şi materialelor necesare executării rapide şi eficace a reparaţiilor. 

Această tendinţă va duce la o creştere a specializării unităţilor şi personalului care asigură 
mentenanţa, precum şi la necesitatea ridicării profesionale a specialiştilor din acest domeniu. 

A doua tendinţă este cea conform căreia este probabil să asistăm la o creştere a implicării 
întreprinderilor din sectorul civil în asigurarea mentenanţei unităţilor militare, în special în timp de 
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pace. Odată cu dezvoltarea tehnologiei cu dublă utilizare pentru proiectarea şi producerea unor noi 
echipamente şi categorii de tehnică se va constata şi creşterea ponderii agenţilor economici în 
procesul de întreţinere şi reparaţii. 

Aceste tendinţe vor determina, în opinia noastră, o reducere a nivelului stocurilor necesare 
executării mentenanţei, o scutire semnificativă a timpului de imobilizare a tehnicii. 

În continuare se vor analiza care vor fi vulnerabilităţile logisticii în viitorul război. 
Cum vor translata toate aceste tendinţe privind furnizarea sprijinului logistic în probabile 

vulnerabilităţi ale logisticii? 
La o privire simplă se poate aprecia că o structură mai mică a forţelor nu va introduce noi 

vulnerabilităţi. Cu toate acestea considerăm că gradul vulnerabilităţilor existente va creşte pe 
măsură ce capacităţile la dispoziţie descresc. În esenţă, vulnerabilităţile logisticii sunt în relaţie 
directă cu câteva puncte critice (centre de importanţă) pe care specialiştii militari trebuie să le 
protejeze în viitor pentru a preîntâmpina apariţia unor noi "ferestre de vulnerabilitate". 

Primul centru de importanţă logistică apreciem că este procesarea informaţiilor. 
La începutul secolului XXI "cheia" sistemului nostru logistic va fi rapida şi eficienta 

procesare a unei mari cantităţi de date şi informaţii, care va da posibilitatea logisticienilor să desfăşoare cu 
succes funcţiile de achiziţie, aprovizionare, distribuţie şi susţinere a forţelor şi mentenanţa. 

Tendinţa spre reducerea stocurilor şi creşterea încrederii în sistemul de aprovizionare în timp 
real, impune o transmitere rapidă şi la timp a unor informaţii clare, aşa că orice întrerupere a 
legăturilor de procesare a informaţiilor printr-un atac direct sau prin război informaţional poate fi 
catastrofală. Această întrerupere nu trebuie neapărat să fie de lungă durată pentru a fi eficientă, mai 
ales dacă este sincronizată cu alte acţiuni ale inamicului pe câmpul de luptă. 

Tendinţele privind creşterea utilizării civililor în asigurarea sprijinului logistic deschide o posibilă 
"fereastră de vulnerabilitate" şi creează posibilităţi mai mari de atac pentru un viitor adversar. 

Agenţii economici şi organizaţiile civile, în special contractanţii angajaţi în grabă în situaţii 
de criză, nu-şi permit luxul sau nu au stimulente economice necesare pentru a-şi asigura un sistem 
eficient de securitate, în special privind angajaţii. Lipsa unui sistem adecvat de securitate poate crea 
unui adversar facilităţi pentru infiltrarea de agenţi operativi în forţa de muncă a organizaţiei civile 
pentru a altera sistemul de procesare a informaţiilor şi pentru a produce disfuncţionalităţi majore 
sistemului de transport şi aprovizionare. 

Atacul asupra operaţiilor logistice desfăşurate de organismele civile poate fi mult mai 
direct decât infiltrarea sau sabotajul. Organizaţiile civile se bazează pe sistemul de comunicaţii 
civil. Aceste mijloace de comunicaţii sunt mult mai uşor de distrus, nu numai pentru că ele sunt 
încadrate cu personal civil neînarmat, dar şi pentru că, în mod normal, sunt instalaţii fixe. 

Această vulnerabilitate apare şi în cazul operaţiilor logistice desfăşurate de unităţile 
logistice întrucât şi o parte din sistemul de comunicaţii militar se bazează pe preluarea unor facilităţi 
puse la dispoziţie de sistemul de comunicaţii civil. 

Apreciem că, în viitor, odată cu generalizarea punerii în funcţiune a unui sistem de 
comunicaţii prin satelit, această vulnerabilitate se va reduce considerabil. 

O altă modalitate de atac asupra sistemului de comu-nicaţii ar putea fi folosirea unui 
impuls electromagnetic sau a bombelor cu grafit (cel mai concludent exemplu în acest sens este 
conflictul din Iugoslavia). Sistemul de comunicaţii civil, fără protecţie adecvată împotriva acestor 
acţiuni, va fi făcut în mod cert neoperativ. 

Prin aceste acţiuni, un adversar poate distruge sistemul de procesare a informaţiilor şi 
dezechilibra acest centru de importanţă logistic, cu consecinţe negative majore asupra siste-mului 
de asigurare al sprijinului logistic. 

Al doilea centru de importanţă logistică apreciem că este capacitatea de regenerare a 
sistemului logistic. 

După cum este prevăzut şi în regulamentele de specialitate, logistica trupelor are rolul "de 
a asigura unităţile luptătoare cu tot ceea ce este necesar pentru desfăşurarea activităţilor şi 
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executarea misiunilor în condiţii corespun-zătoare"108. Pornind de la aceasta, putem deduce că, în 
cazul unui conflict, primele ţinte vizate vor fi unităţile de logistică, precum şi capacităţile economice care 
vor sprijini efortul de război. Deci, diminuându-se capacitatea forţelor de logistică de a acţiona în sprijinul 
trupelor proprii, în mod automat va fi afectată şi capacitatea operaţională a acestora. 

Tocmai din acest motiv, considerăm că de capacitatea de regenerare în timp util a 
sistemului logistic va depinde obţinerea succesului într-o confruntare armată. 

Ca şi în cazul sistemului de procesare a informaţiilor, şi acest al doilea centru de 
importanţă logistic este afectat de o serie de vulnerabilităţi care trebuie cunoscute pentru a se putea 
întreprinde cele mai eficiente măsuri de contracarare a efectelor acestora asupra sistemului logistic. 

O primă vulnerabilitate apare în cazul angajării forţelor un timp îndelungat pe teatrul de 
operaţii. În primele zile ale acţiunilor, oportunităţile inamicului de a descoperi şi lovi sistemul 
logistic sunt relativ limitate. Dar atunci când zilele devin luni, inamicul va dispune de mult mai 
multe oportunităţi de a infiltra trupe speciale sau de a executa lovituri aeriene pentru a produce 
disfuncţionalităţi asupra componentelor acţionale ale sistemului logistic, şi practic pentru a-i 
micşora capacitatea de regenerare. 

În mod similar, informaţiile referitoare la dispunerea principalelor elemente ale sistemului 
logistic şi a infrastructurii economice vor deveni mult mai precise şi detaliate odată cu trecerea 
timpului. Mărindu-se timpul de desfăşurare a operaţiilor se vor mări şi oportunităţile inamicului 
pentru întreruperea fluxului de sprijin logistic. 

O altă vulnerabilitate apare atunci când forţele de protecţie destinate asigurării securităţii 
unităţilor logistice sunt reduse sau au capacitatea operaţională diminuată din varii motive. În acest 
caz, apare posibilitatea ca unele elemente ale sistemului logistic să fie scoase din funcţiune prin 
lovituri directe ale forţelor speciale sau aviaţiei. De asemenea, inamicul ar putea acţiona direct 
asupra surselor de aprovizionare care în condiţiile existenţei unor forţe de protecţie reduse ar 
constitui ţinte deosebit de vulnerabile. Există exemplul forţelor logistice atacate în Irak de forţe 
ostile americanilor; o coloană de automobile ale unei subunităţi de logistică a fost atacată prin 
surprindere de forţe irakiene partizane ale lui Saddam. Aceasta arată necesitatea ca forţele de 
logistică să fie apărate sau să aibă posibilitatea de a se apăra singure. 

În acest fel ar putea fi afectată şi capacitatea de reconversie economică pentru producţia de 
război cu repercusiuni majore asupra capacităţii de regenerare a forţelor. 

A treia vulnerabilitate se referă la condiţiile economice actuale caracterizate prin diverse 
procese (restructurări, privatizări, diminuări sau chiar dispariţii de stocuri, lichidări ale unor 
întreprinderi economice etc.) slabele performanţe ale agenţilor economici, instabilitatea economică, 
diminuarea drastică a fondurilor bugetare alocate sectorului de apărare au scăzut posibilităţile de 
asigurare a unor categorii de tehnică, echipa-mente şi servicii, şi totodată au afectat posibilităţile de 
rechiziţii de bunuri materiale din economia naţională. 

Toate acestea au repercusiuni negative asupra gradului de suport logistic a trupelor şi pot 
afecta capacitatea unităţilor şi formaţiunilor logistice de a asigura un sprijin eficient. 

Ce se poate face? 
Pentru a proteja cele două centre de importanţă ale logisticii, procesarea informaţiilor şi 

regenerarea sistemului logistic, propunem câteva remedii. 
O primă măsură apreciem că ar putea fi asigurarea unor stimulente economice, care să fie 

încorporate în viitoarele contracte de achiziţii pentru a încuraja formarea la agenţii economici a unui 
filtru de securitate rigid şi continuu privind operaţiile logistice pe care le desfăşoară în beneficiul 
unităţilor militare. Odată ce agenţii economici vor fi conştientizaţi asupra necesităţii şi utilităţii unui 
sistem propriu de securitate, apreciem că se vor reduce şi posibilităţile unui eventual adversar de a 
acţiona asupra sistemelor de aprovizionare şi transport. 

O atenţie deosebită ar trebui să se acorde unui element care va cunoaşte o dezvoltare rapidă 
în viitorul nu tocmai îndepărtat în domeniul aprovizionărilor directe. Este vorba de aşa-numitul 
comerţ electronic – folosirea reţelelor de computere pentru conducerea tranzacţiilor privind 

                                           
108 L-1, Regulamentul logisticii acţiunilor militare, Bucureşti, 1999, p.7. 
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achiziţionarea bunurilor materiale. Prima verigă a acestui sistem ar trebuie să fie un program 
privind schimbul electronic de date (electronic data interchange E.D.I.). E.D.I. reprezintă în fapt un 
schimb reciproc de date privind facilităţile de afaceri, cu un format standard, realizat prin 
intermediul reţelelor de computere. Reţeaua electronică pentru schimbul reciproc de date poate 
actualiza automat nivelul stocurilor, poate evidenţia bunurile materiale disponibilizate, poate 
expedia facturile la clienţi, efectua plăţile pentru materialele şi echipamentele aprovizionate şi, 
poate furniza informaţii privind expedierile (distribuţiile) bunurilor materiale. 

Utilizarea sistemelor electronice în realizarea logisticii trupelor asigură o serie de avantaje 
care se referă în special la promptitudinea lansării şi executării comenzilor, scurtarea timpului de 
reacţie în situaţii de criză, posibilitatea reducerii nivelurilor stocurilor la unele categorii de materiale 
şi, nu în ultimul rând, realizarea de economii atât în forţa de muncă, cât şi în mijloace financiare. 

Toate aceste facilităţi conduc la scăderea timpului necesar pentru stabilirea şi executarea 
planurilor de aprovizionare şi, deci, la diminuarea posibilităţilor unui adversar de a acţiona asupra 
sistemului logistic. 

Un alt posibil mod de a reduce "ferestrele de vulnerabilitate" existente considerăm că ar fi 
creşterea posibili-tăţilor de protecţie a căilor de comunicaţii şi a unităţilor, subunităţilor şi 
formaţiunilor de logistică, atât prin utilizarea forţelor de protecţie existente, cât şi prin aşa-numita 
organizare de tip modular a elementelor componente ale forţelor de logistică. 

O posibilă organizare de tip modular a organelor de conducere apreciem că ar putea fi 
constituirea unor celule de conducere şi orientarea în timp a activităţilor. O astfel de organizare 
presupune crearea unei celule pentru planificarea operaţiilor viitoare, a unei celule pentru 
conducerea operaţiilor curente şi a unei celule de legătură pentru administrarea fluxului cum este 
prezentată şi în figura 1. 

Organizarea structurilor de execuţie în sistem modular constituie un avantaj prin faptul că 
prin "desprinderea" unei părţi din întreg, sistemul poate să opereze în continuare fără perturbări 
majore. Astfel dacă într-o anumită situaţie o parte a structurii logistice va fi obligată să lucreze în 
condiţii de izolare, aceasta îşi va putea desfăşura atribuţiile în condiţii cât mai bune fără a influenţa 
în mod decisiv funcţionarea sistemului în întregul său. Flexibilitatea structurală va trebui să 
constituie o caracteristică a viitoarelor structuri logistice. 

Desigur adoptarea acestor măsuri poate oferi doar parţial protecţie. Cea mai bună protecţie 
rămâne punerea în aplicare a vechii axiome militare a surprinderii şi a rapidităţii acţiunilor militare, 
pentru a anula posibilităţile inamicului de a exploata vulnerabilităţile logistice existente şi de a-i 
reduce capacitatea de a dezorganiza fluxul logistic. 

Considerăm că ar trebui să se aibă în vedere evitarea realizării a ceea ce ar putea deveni 
caracteristica vulnerabilităţilor logistice a secolului XXI: "lipsa informaţiilor duce la pierderea 
bătăliei". Dacă vom da atenţie acestui avertisment, sistemul logistic va fi gata întotdeauna să asigure 
un sprijin eficient în orice situaţie. 

PLANIFICAREA  
OPERAŢIILOR  

VIITOARE 
• Planuri 
• Estimări 
• Anticiparea viitoarelor acţiuni 

CONDUCEREA  
OPERAŢIILOR 

CURENTE 
• Menţine situaţia curentă 
• Monitorizează statutul resurselor 
• Asigură concordanţa între misiuni  

şi facilităţile la dispoziţie 

CELULA DE LEGĂTURĂ 
• Primeşte, distribuie şi transmite informaţii 
• Întocmeşte rapoarte 
• Emite ordine 
• Gestionează informaţiile privind situaţia logisticii trupelor 

Stimuli externi 

Flux informaţional Flux informaţional 
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SUNTEM NOI PREGĂTIŢI  

PENTRU CONFLICTELE DE MÂINE? 
 
 

Col.prof.univ.dr. Benone ANDRONIC  
Mr.instr. şef Bixi-Pompiliu MOCANU 

 
Toujours on pose la question si les militaires sont aujourd’hui prêts à faire face au défits 

de demaine. Mais quels sont ces défits?  
Voilà pourquoi les auteurs se demandent quels sont les conflits de demaine et ce qu’il faut 

faire pour mieux former nos officiers. 
 
De mai bine de zece ani, armata noastră este angajată în multiple operaţiuni în exteriorul 

frontierei noastre naţionale. Se poate afirma oare că în acest moment este ea gata să ducă un război? 
Deoarece războaiele pot fi clasificate în funcţie de intensitatea acţiunilor de luptă, este 

necesar să analizăm ambele tipuri: atât războaiele de mare intensitate cât şi cele de guerilă. 
Războaiele din prima categorie sunt acelea care se vor purta împotriva unui inamic care nu va fi 
ales de noi, dar care ne va obliga să ducem acţiuni de luptă de înaltă intensitate. În acest caz, 
inamicul va avea o armată puternică şi probabil la fel de modernă ca a noastră iar lupta armată va 
avea ca scop distrugerea sau capturarea uneia sau alteia din părţile beligerante. Celălalt tip de 
război,- de guerilă - ar putea fi dus împotriva unui inamic ale cărui forţe ar avea un dezechilibru 
tehnologic în raport cu ale noastre, dar care în acest caz se va proteja prin legături strânse cu 
populaţia se va infiltra în rândul populaţiei de unde va acţiona. 

În ciuda unui intens angajament operaţional pe parcursul ultimilor zece ani, totuşi armata 
noastră (a se vedea şi procesul de restructurare şi profesionalizare) şi-a diminuat capacitatea ei 
operaţională în angajamente de stăpânire a violenţei şi de stabilitate, care nu i-au lăsat timpul 
necesar pentru a se antrena pentru lupta de înaltă intensitate; să ne amintim că înainte de 1989, în 
armata noastră se executau aplicaţii cu trupe în teren de nivel divizie iar regimentele noastre erau 
bine antrenate, acum se organizează aplicaţii cu plutonul şi compania ceea ce este insuficient pentru 
tipul de război de care vorbim. 

Unele armate ale OTAN/NATO, prin reprezentanţii lor încep să spună că operaţiunile la 
care participă de mai bine de zece ani, le-au diminuat capacitatea pentru un război de înaltă 
intensitate; noi credem că nici armata noastră nu este prea departe de această realitate. Totuşi 
conflictele care ar putea să ne privească în viitor pot cere de la noi, capacităţi ce nu sunt cele ce se 
cer acum în operaţii de impunere a păcii, stăpânire a violenţei sau de stabilitate. Iată de ce noi 
credem că este absolut necesar să întreţinem la forţele noastre aptitudinile de luptător cerute de 
calităţile morale şi psihice şi un antrenament intens dincolo de ce facem astăzi, dacă dorim să fim la 
nivelul de pregătire de luptă pe care naţiunea o cere. 

Un lucru este sigur, aceste operaţii de tip nou corespund misiunilor recent primite de 
armata noastră de la factorul politic în concordanţă cu cerinţele noii constituţii.  

Acestea au contribuit şi vor contribui la întreţinerea unor calităţi militare importante cum 
ar fi: respectul strict al misiunii (respectarea întocmai a regulilor de angajare), răbdarea, abilitatea 
de a percepe situaţiile delicate, ingeniozitate în arta de a se descurca, diplomaţie în arta negocierilor etc. 
Acestea au permis printre altele trupelor noastre şi în special subunităţilor, să se obişnuiască cu 
situaţii puţin obişnuite şi să se angajeze pe teatre de operaţii exterioare la care nici nu au visat. 

Totuşi este posibil de a gândi astfel că acest fel de operaţii au inventat un nou tip de 
comportament militar caracterizat de operaţiile de interpunere  sau de impunere a unei situaţii, ceea 
ce este total diferit de coerenţa unui război. Nu subzistă oare în aceasta un pericol? Aceste noi 
forme de intervenţie fac apel la acelaşi comportament fie pe teritoriul naţional, fie în operaţii de 
stăpânirea violenţei în exteriorul frontierei? 
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Subunităţile noastre şi prin ele soldaţii şi cadrele noastre militare au trecut astfel printr-un 
proces de tranziţie din anii ’80 spre anii 2000 de la o logică unde victoria se obţinea prin luptă dar 
fără să lupte, la o logică de intervenţie fără victorie, de la o logică unde antrenamentul pregătea 
războiul, la o logică unde antrenamentul vizează menţinerea păcii. Iată, deci un impact real în aceşti 
zece ani asupra mentalităţii cadrelor armatei noastre, asupra gândirii lor, obiceiurilor existente în 
armată, asupra profesionalismului lor. 

Între altele există în armata noastră ca dealtfel şi în alte armate moderne, precum şi în 
opinia publică credinţa că puterea unei armate ţine de dezvoltarea tehnologică şi de cât de 
sofisticată este tehnica şi că astfel războiul pretinde planuri bine elaborate, că loviturile sunt de o 
manieră chirurgicală şi nu afectează decât forţa combativă a adversarului. 

Această iluzie este periculoasă, ea este de asemenea costisitoare, căci ea transformă progresul 
într-un scop în sine şi de aici o cursă fără precedent a înarmărilor cu cheltuieli exorbitante. 

Ce se întâmplă însă când o armată supersofisticată are în faţă o armată ce nu posedă o 
tehnică modernă şi pentru care super tacticile de luptă nu au nici o relevanţă? În acest sens 
conflictul din Irak este edificator. 

Războiul, în ciuda tuturor eforturilor noastre de oameni civilizaţi poate să nu fie "curat" 
atât timp cât interesul nostru direct şi vital este în joc. 

Dar cum va acţiona armata atunci când "inamicul nostru", va fi strâns legat de populaţia 
civilă, va acţiona din mijlocul ei şi nimic nu va putea să-l diferenţieze? 

Războaiele moderne sau cele din trecut sunt strâns legate de revendicările teritoriale ale 
beligeranţilor. Poate pentru că "spaţiul" este indispensabil încă de la originea unei naţiuni până la 
naşterea revendicărilor politice, ideologice sau religioase şi exprimarea lor liberă. Războiul este deci 
strâns legat de spaţiu (pământ) şi se rezumă mereu la posesia sau la pierderea sa şi este indiscutabil 
că acest fapt va fi valabil şi în viitorul mai mult sau mai puţin îndepărtat. 

Trebuie să acceptăm astăzi că un conflict ar putea să apară şi în afara scenariilor 
tradiţionale. Schema potrivit căreia o puternică lovitură aeriană ar reduce capacităţile ofensive şi 
defensive ale inamicului pe teritoriul căruia am pătrunde nu mai este de actualitate într-un cadru în 
care acesta nu mai are o reprezentare oficială naţională. Protejat de populaţie, având simpatie 
transfrontalieră, acest inamic devine dificil de identificat şi de separat de populaţia civilă. Şi atunci 
fireasca întrebare. Cum va acţiona armata împotriva unui astfel de inamic? Poate veţi spune că un 
astfel de scenariu nu poate să apară. Să examinăm ce se întâmplă astăzi în Europa. 

Pe continentul european se poate observa un veritabil mozaic de diferenţe atât sociale cât şi 
religioase, economice şi demografice încât ne putem întreba cum vor controla statele naţionale 
propria lor populaţie. Europa lărgită la 27 de state îşi va mări cu o treime suprafaţa sa actuală, populaţia şi 
probabil îşi va spori cu 8% produsul intern brut. În aceste condiţii este posibil fără să exagerăm să ne 
imaginăm dezechilibre ce vor reieşi din deplasarea liberă a populaţiei într-un spaţiu unificat. 

Din acel moment, tipul de conflict descris nu va avea nimic comun cu cele pentru care 
armatele de astăzi ale bătrânului continent se pregătesc. Acest tip de conflict poate că va lua naştere 
în interiorul Uniunii Europene sau la frontierele sale. Va avea ca principală caracteristică derularea 
într-un context total legat de populaţia civilă şi în care formele de luptă cunoscute astăzi nu vor mai 
avea nici o relevanţă. Violenţa va fi foarte dificilă de stăpânit când chiar armata ar putea fi prinsă în 
acest conflict. Să ne gândim la actele de terorism ale căror origini şi principali actori sunt părţi 
integrante ale unei populaţii ce trăieşte în acelaşi spaţiu. 

Acest tip de război îşi face deja apariţia. În viitoarea Europă lărgită se poate întâmpla ca o 
parte a populaţiei să nu se supună regimului (politic, religios) pe teritoriul căruia a venit. Şi atunci 
pot să apară actele de terorism pentru a obliga guvernul (regimul) să le accepte revendicările lor 
dacă  nu doreşte să-şi vadă pierdută legitimitatea sa sau chiar să dispară sub presiunea maselor. O 
altă situaţie poate să apară atunci când în mijlocul aceleiaşi populaţii o comunitate nu poate să 
impună alteia (de o altă religie, venită dintr-un alt teritoriu) modelul de viaţă (sistemul de valori) 
existent. Una din cele două comunităţi poate să aleagă ca mijloc de expresie violenţa. Iată cum 
inamicul este pe teritoriul nostru, va acţiona în mod direct asupra intereselor noastre şi atunci 
armata va trebui să acţioneze împotriva acestuia. Ca urmare unii ofiţeri francezi l-au numit trădător. 
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O situaţie similară s-a petrecut în Algeria (care făcea parte din Franţa) unde populaţia s-a răsculat 
şi a cerut independenţa iar preşedintele De Gaulle s-a deplasat acolo şi constatând că se ajunsese în faza în 
care armata trăgea în populaţia civilă şi situaţia era fără ieşire a declarat independenţa Algeriei! 

Cum va acţiona armata? Este greu de dat un răspuns acum la această întrebare, cu atât mai 
mult cu cât la această oră în Orientul Apropiat şi Mijlociu, armata SUA şi aliaţii ei nu găsesc un 
răspuns adecvat. 

Ar putea armata în astfel de cazuri să deschidă focul împotriva unui inamic ce acţionează din 
rândul populaţiei civile? O astfel de acţiune ar fi sinucigaşă pentru ea. Să ne aducem aminte că armata 
noastră în decembrie 1989 nu a acceptat să înăbuşe în sânge revoluţia şi a hotărât să treacă in corpore, de la 
soldat la general, de partea maselor populare ceea ce a condus la victoria Revoluţiei din Decembrie.  

Ce rol va juca în acest caz forţele de restabilire a ordinii (forţele de interior)? Vor fi plasate 
trupe regulate sub autoritatea forţelor de poliţie? Şi apoi militarii provin din mijlocul naţiunii şi 
misiunea lor în acest moment este de a o apăra. Dar un grup de cetăţeni violenţi nu poate reprezenta 
naţiunea. Un asemenea grup care a apărut în mijlocul oraşului Los Angeles şi a distrus tot ce 
întâlnea în cale, terorizând oraşul, nu a putut fi oprit decât de trupele armatei americane care a 
deschis focul fără milă şi a restabilit liniştea şi ordinea. Se putea altfel? Încă nu există alte mijloace. 

Chiar dacă războiul pare acum că se schimbă, specificitatea descrisă mai sus este mereu 
aceeaşi şi mai mult chiar cere ca ea să se plaseze în cadrul unui regim politic democratic şi într-o 
societate din ce în ce mai individualizată, unde militarul este recunoscut ca membru al unei 
organizaţii a statului ce se pregăteşte pentru ducerea războiului. Ori profesionalizarea care ar fi 
putut fi ocazia unei reafirmări a specificităţii militare este însoţită tot mai insistent de un discurs 
axat pe legătura armată-naţiune. Dar profesionalizarea integrării armate prezintă riscul de a se rupe 
de naţiunea sa şi la un moment dat poate să apară "mercenalizarea". În istoria noastră o astfel de 
soluţie a existat. În istoria viitoare a Europei o astfel de situaţie este posibil să apară.  

Cum se va pregăti armata pentru un astfel de conflict doar timpul ne-o va spune. Pare însă 
evident că atunci când pericolul terorismului este iminent armata, pentru moment, este însărcinată 
cu paza instituţiilor importante ale statului şi contribuie la liniştea societăţii civile. 

Şocul provocat de evenimentele din 11 septembrie 2001 poate fi elocvent, deoarece 
demonstrează că războiul poate lua naştere chiar în mijlocul unei societăţi democratice şi atunci ar 
trebui să ne gândim deja că în armată ar trebui să existe capacităţi de acţiune într-un astfel de 
conflict, presupunând trupe antrenate pentru a interveni într-o luptă de tip particular. 

Am lăsat loc pentru dezbateri deoarece noi nu am epuizat subiectul şi nu am dat soluţii ci 
am prezentat numai câteva idei, am ridicat câteva întrebări care deocamdată au rămas fără răspuns nu 
numai la noi în ţară ci şi în ţări dezvoltate ba chiar în unele dintre cele mai puternice state de pe glob. 

Aşadar, această lucrare constituie o invitaţie la găsirea unor căi de rezolvare a problemelor 
prezentate succint în rândurile de mai sus. Ne exprimăm convingerea că Universitatea Naţională de 
Apărare are suficiente personalităţi ştiinţifice care pot să răspundă la întrebările noastre şi pot găsi 
soluţii la problemele de extremă dificultate care au fost supuse dezbaterii publice. 

 
 

ORIENTĂRI PRIVIND PERSPECTIVA 
DEZVOLTĂRII CONSTRUCŢIILOR 
DIN SISTEMUL MILITAR ŞI CIVIL 

 
 

Gl.bg.dr. Traian PIGUI 
 
Dezvoltarea durabilă şi viitorul construcţiilor 
Numeroase studii, proiecte, comunicări ştiinţifice prezentate la diferite Conferinţe 

internaţionale ori simpozioane, sesiuni, seminarii cu acest caracter încearcă să răspundă la 
întrebarea „Care vor fi consecinţele dezvoltării durabile în industria construcţiilor în anul 2010?” 
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Studiile făcute pe această temă au identificat principalele probleme, constrângeri şi politici curente, 
schimbări preconizate şi adaptări ale sectoarelor de construcţii din diferite ţări, analizând în acelaşi 
timp consecinţele pentru fazele procesului de construcţie, făcând recomandări principalilor actori 
implicaţi în acest proces şi ilustrând necesitatea aprofundării unor studii de caz, prospectarea unor 
metode de proiectare şi produse de construcţii mai performante. 

Dezvoltarea durabilă trebuie să ia în consideraţie necesităţile prezentului, fără să 
compromită aspiraţia generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi. Rezultă deci foarte 
clar că dezvoltarea durabilă trebuie să aibă în vedere variatele activităţi ale sectorului construcţiilor: 
pe de o parte, mediul construit (infrastructuri, clădiri) constituie unul din principalele suporturi ale 
dezvoltării economice; pe de altă parte, construcţia acestuia are un important impact asupra 
resurselor (teren, materiale, energie, apă, capital social şi uman) şi asupra mediului de viaţă şi de 
muncă. Industria construcţiilor are importante legături directe şi indirecte cu aspectele variate ale 
dezvoltării durabile. 

La Conferinţa internaţională privind Construcţiile şi Dezvoltarea durabilă de la Tampa, 
S.U.A., 1994 s-a introdus următoarea definiţie a construcţiilor durabile dată de Kilbert: „Crearea şi 
întreţinerea responsabilă a unui mediu construit sănătos, bazat pe principii eficiente şi ecologice de 
gestionare a resurselor”. 

Această definiţie, destul de largă, a constituit începutul pentru definirea mai clară şi mai 
concretă a conceptului de construcţie durabilă, punând în evidenţă principalele probleme care 
stabilesc legături între dezvoltarea durabilă şi sectorul construcţiei. 

Analizarea factorilor externi care afectează dezvoltarea şi viitorul construcţiilor şi 
producerea, formularea şi evaluarea alternativelor de dezvoltare viitoare ale acestui domeniu 
încearcă să răspundă la întrebarea de mai sus: Care vor fi consecinţele dezvoltării durabile asupra 
domeniului construcţiilor în anul 2010? 

Din acest punct de vedere s-au formulat mai multe variante de definire a „dezvoltării 
durabile” astfel: ameliorarea calităţii vieţii umane, în condiţiile creşterii capacităţii de a proteja 
ecosistemele (Caring for the Earth, IUCN/UNEP 1991); dezvoltare ce furnizează tuturor 
rezidenţilor unei comunităţi servicii fundamentale legate de mediu, sociale şi economice, fără ca 
acestea să constituie o ameninţare pentru viabilitatea sistemelor naturale, construite sau sociale de 
care depinde furnizarea acestor servicii (International Council for Local Environmental Initiatives, 
ICLEI 1996); promovarea progresului economic şi social al popoarelor, luând în consideraţie 
principiul dezvoltării durabile în contextul dezvoltării unei pieţe interne, creşterii coeziunii şi 
protecţiei mediului, implementarea de politici capabile să asigure integrarea economică în paralel cu 
progresul în alte domenii (Tratatul de la Amsterdam 1997). 

În contextul creat de aceste definiţii, „construcţiile durabile” sunt privite ca modalitatea 
prin care industria construcţiilor răspunde principiilor „dezvoltării durabile”. 

 
Caracteristici naţionale şi definiţii ale „construcţiilor durabile” 
Ţinând seama de acceptarea de „durabil” a termenului englezesc „sustainable” (sustainable 

development), în unele ţări ca Olanda, Finlanda, Franţa şi România aplicată conceptului de 
„construcţie durabilă”, axarea definirii conceptului poate fi îndreptată către rezistenţa în timp sau 
durabilitatea construcţiei. Conceptul „construcţie durabilă” are diferite abordări şi priorităţi în 
diferite ţări. Unele dintre ele identifică aspecte culturale, economice şi sociale, ca parte a noţiunii 
„construcţii durabile”; în câteva ţări aceasta este tratată ca o problemă majoră. În general, în 
definiţiile naţionale, accentul se pune pe impactul ecologic asupra mediului. 

Problemele de sărăcie, subdezvoltare sau echitate socială sunt, adeseori, ignorate în 
definiţiile „construcţiilor durabile”. Pe lângă problemele economice sau sociale, numeroase alte 
variabile şi importanţa lor variază de la ţară la ţară. Probleme ca densitatea populaţiei şi demografia, 
economia naţională şi standardul de viaţă, geografia şi hazardurile naturii, disponibilitatea de teren 
şi apă, producerea şi furnizarea de energie, structura sectorului construcţiilor şi calitatea stocului 
construit existent etc. influenţează interpretarea definiţiilor naţionale. 
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Categoriile de probleme identificate în structura conceptului de „construcţie durabilă” pot 
fi clasificate astfel: probleme fizice legate de situaţia resurselor; probleme biologice legate de viaţa 
omenirii; probleme sociologice şi aspecte socio-politice, socio-economice sau socio-culturale. 

Elementele cheie în variatele definiţii ale „construcţiilor durabile” sunt: reducerea utilizării 
surselor de energie şi epuizarea resurselor minerale; conservarea zonelor naturale şi bio-
diversitatea; menţinerea calităţii mediului construit şi managementul de medii interioare sănătoase. 

La un nivel mai detaliat, sunt identificate următoarele elemente asociate: calitatea şi 
valoarea proprietăţii; satisfacerea necesităţilor utilizatorului în viitor, flexibilitate, adaptabilitate; 
durata prelungită a serviciilor; utilizarea resurselor locale; procesul de construcţie; utilizarea 
eficientă a terenului; econo-misirea apei; utilizarea de produse derivate; distribuţia de informaţii 
relevante pentru procesul de decizie; dezvoltarea şi mobilitatea urbană; resursele umane; economia 
locală. 

Definiţiile scurte ale construcţiei durabile propuse creează un cadru general în propriu unei 
dezvoltări ulterioare şi unei abordări la nivel naţional. 

În forma scurtă, definiţia este prea generală, prea vagă. La nivel detaliat, trebuie avute în 
vedere constrângerile locale, trăsăturile specifice şi priorităţile naţionale ale fiecărei ţări. 

 
Perspectiva dezvoltării construcţiilor din sistemul militar şi civil 
Majoritatea specialiştilor din domeniul construcţiilor, dar nu numai, sunt de părere că din 

punct de vedere al dezvoltării durabile, se impune a fi date răspunsuri la următoarea întrebare: - 
„Care vor fi consecinţele dezvoltării durabile asupra industriei construcţiilor în anul 2010?” 

În acelaşi timp, se impune a se răspunde la întrebările subordonate celei de mai sus, şi 
anume: Ce fel de clădiri se vor construi în 2010 şi cum vom adapta clădirile existente la noul 
context? Cum vom proiecta şi construi aceste locuinţe? Ce schimbări vor interveni în ceea ce 
priveşte iniţierea, proiectarea, construirea, întreţinerea, exploatarea şi demolarea clădirilor? Ce fel 
de materiale, servicii şi componente vom utiliza? Ce schimbări vor determina (penetra)acestea 
pentru resursele umane şi pentru evoluţia aptitudinilor umane necesare în industria construcţiilor?; 
Ce fel de oraşe şi aşezări vor fi în 2010? Ce implicaţii vor părea în acest sens pentru urbanişti şi 
pentru mediul construit? 

Răspunsurile la aceste întrebări conduc mai departe la o altă întrebare complexă: „Care vor 
fi consecinţele asupra industriei construcţiilor în general?” 

În abordarea răspunsurilor la întrebările de mai sus trebuie să ţinem seama de gradul de 
dezvoltare al construcţiilor durabile în diferite ţări. Totodată trebuie avute în vedere diferenţele 
marcante între economiile de piaţă dezvoltate, economiile de tranziţie şi economiile în curs de 
dezvoltare. Astfel: economiile de piaţă dezvoltate acordă o importanţă mai mare creării unui stoc de 
„construcţii durabile”, în defavoarea ameliorării stocului existent sau a construcţiilor noi; în 
economiile de tranziţie, accentul se pune pe construcţiile noi, pe de o parte, pentru a reduce lipsa 
locuinţelor, pe de altă parte, pentru a-şi îmbunătăţi reţelele de transport; în economiile în curs de 
dezvoltare, echitatea socială este mai importantă decât preocupările pentru mediu. Dezvoltării 
economice şi sociale i se acordă o importanţă mai mare decât construcţiilor durabile. 

Nu trebuie neglijate nici aspectele legate de interesul faţă de mediu: teren, energie, apă şi 
minerale. 

• Utilizarea terenului. Prevenirea unui declin urban şi reducerea dezvoltării urbane 
excesive sunt preocupări ale majorităţii ţărilor. În Europa de Vest şi de Est, conservarea de spaţii 
deschise şi protecţia structurii aşezărilor rurale este o problemă de importanţă majoră. Există o 
divergenţă între habitatul de mare densitate şi cel de densitate redusă. În ţările puternic urbanizate se 
remarcă o tendinţă către habitatul dens, în timp ce în alte ţări cu mega-oraşe (Japonia, Grecia etc.) 
există o migrare către habitatul de densitate redusă. Prin utilizarea eficientă a terenului se 
preconizează creşterea longe-vităţii noilor clădiri prin intermediul flexibilităţii şi adaptabilităţii şi 
prin reabilitarea economică a clădirilor existente. 

• Energie şi trafic. Principalele probleme adoptate în practică în acest domeniu s-a referit 
la economisirea energiei. Aproape fiecare ţară tinde către o creştere a eficienţei energetice a 
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clădirilor şi mediului construit. Se caută, în acelaşi timp, o utilizare cât mai largă a energiei 
neconvenţionale, a resurselor energetice locale, precum şi o gamă mai mare de oportunităţi pentru 
producători, în scopul aducerii pe piaţă a unor materiale şi sisteme de construcţie cu consum redus 
de energie. 

Reducerea traficului este o problemă comună tuturor ţărilor dezvoltate, căutându-se soluţii 
care variază de la o mai bună planificare a deplasării fizice a mijlocului de transport şi amenajare a 
teritoriului la utilizarea crescândă a tehnologiei informaţionale. Diametral opus, economiile în curs 
de dezvoltare exprimă o nevoie urgentă de ameliorare a reţelelor de transport, pentru a fi 
competitive în relaţia cu ţările dezvoltate. 

• Apa. Economisirea apei în mediul construit este o temă de mare interes, în mod 
deosebit în ţările Europene. În alte ţări, cum ar fi de exemplu Africa de Sud şi Olanda, se fac 
eforturi deosebite pentru deshidratarea şi drenarea pânzelor de apă freatică. 

• Materiale şi deşeuri. În această problemă diferenţele dintre statele care respectă 
performanţele de mediu ale materialelor de construcţie şi acţionează pentru reciclarea clădirilor şi 
deşeurilor provenite din demolarea clădirilor nu sunt prea mari. Principalele preocupări sunt 
orientate spre folosirea: materialelor neconvenţionale, a resurselor materiale care se pot reutiliza 
(recircula) cu dau fără recondiţionarea celor care se dezasamblează uşor, resurselor care sunt 
standardizate şi necesită pentru obţinere un consum redus de energie ca şi a celor netoxice. Ţările 
dezvoltate se concentrează pe îmbunătăţirea speranţei de viaţă a tehnologiilor de construcţie şi 
materialelor de construcţie indigene şi de a se asigura că materialele şi metodele utilizate intensiv 
rămân valabile. Cu toate acestea, nu va putea fi evitată confruntarea cu criza producţiei de masă de 
locuinţe, care utilizează sisteme de construcţie energofage. 

• Dezvoltarea durabilă socială şi economică. În acest sens, un accent deosebit se pune pe 
participarea publicului şi a consumatorilor la procesul decizional privind construcţiile durabile, 
interdisciplinaritate, co-proiectare şi reproiectare a ciclului de construcţii pentru o mai bună 
înglobare a problemelor de dezvoltare durabilă în procesul decizional. 

• Standarde şi abilităţi. Barierele profesionale vor deveni mai puţin importante, se 
prevede dezvoltarea cererii de manageri şi operatori policalificaţi pe o gamă variată de domenii 
apropiate. Încă de acum se procedează în multe ţări la educaţie interdisciplinară (domenii 
dependente sau care se întrepătrund), tocmai în scopul de a depăşi barierele profesionale. 

Problemele cu care se confruntă astăzi sectorul construcţiilor nu se referă numai la găsirea 
celui mai bun echilibru între variatele constrângeri contemporane ale actului de construcţie (tehnice, 
arhitecturale, sociale sau economice), ci şi la favorizarea adoptării de „decizii fără regrete” în 
soluţiile de compromis pe care le impune actul de construcţie în fiecare moment din ciclul de viaţă 
al unei clădiri, în mod deosebit în faza de construcţie. Desigur că fiecare dintre actorii implicaţi – 
clienţi, investitori, promotori, autorităţi, factori educaţionali, proprietari, proiectanţi, producători 
industriali, contractanţi, utilizatori, cercetători, personal de întreţinere au rolul lor bine definit în 
acest proces. 

Astfel proprietarii şi clienţii au un rol foarte important, ţinând seama că reprezintă cererea 
în cadrul sectorului de construcţii. Aceştia trebuie să fixeze părţilor implicate în procesul de 
proiectare specificaţii anexate privind protecţia mediului şi să asigure productivitatea propriei lor 
afaceri. Autorităţile trebuie să stimuleze actorii să adopte măsuri, să creeze mecanisme în special în 
ceea ce priveşte planificarea, standarde sau măsuri şi stimulente fiscale. Educaţia şi formarea 
profesională joacă un rol deosebit în cunoaşterea şi acceptarea de „construcţie durabilă” şi 
„dezvoltare durabilă”. Programele educaţionale nu trebuie să se adreseze numai celor din sectorul 
construcţiilor, ci şi publicului, politicienilor şi administratorilor guvernamentali şi în acest sens, o 
problemă importantă o constituie găsirea unui limbaj comun. Proiectanţii trebuie să abordeze 
proiectarea într-o manieră mai integrată, să considere problemele de mediu ale materialelor de 
construcţii ca un punct de plecare al proiectării şi să nu neglijeze fazele de exploatare în proiectarea 
funcţională. Producătorii de produse pentru construcţii trebuie să considere problemele legate de 
ciclul de viaţă al clădirilor ca bază a dezvoltării produselor, să coopereze cu proiectanţii pentru 
crearea de noi proiecte şi pentru facilitarea reciclării materialelor. Utilizatorii clădirilor trebuie să 
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conştientizeze faptul că problemele de mediu sunt strict legate de confortul lor, acestea reprezentând 
un factor care afectează eficacitatea utilizării spaţiilor. Organizatorii programelor de întreţinere a 
clădirilor trebuie să coopereze cu furnizorii şi ceilalţi parteneri, pentru toate problemele legate de 
buna funcţionare a clădirilor şi instalaţiilor. 

 
 
 

SPRIJINUL ANTIAERIAN APROPIAT 
 
 

Lt. col. Gabriel STUPARU 
 
This article looks at the impact of very short and short range air defence system 

developments and the challenge they pose to forces in hostile areas. 
 
Rachetele sol-aer cu bătaie medie sau mare s-au impus o bună perioadă de timp, dar 

sistemele antiaeriene cu rază scurtă şi foarte scurtă de acţiune (VSHORAD109), cu o dezvoltare mai 
recentă, au înclinat din nou “balanţa defensivă” către trupele din teren. 

În anii ’80, experienţa luptelor sovietice în Afganistan a dovedit cât de letale pot fi aceste 
sisteme. La începutul campaniei, aeronavele sovietice, în special Mi-24 HIND, au dominat câmpul 
de luptă şi păreau să simbolizeze marea discrepanţă tehnologică dintre mujahedini şi forţele 
sovietice. Pe de altă parte, S.U.A. au căutat să redreseze balanţa şi au livrat rebelilor afgani sistemul 
VSHORAD Raytheon FIM-92 STINGER, care s-a dovedit în scurt timp foarte eficient, înregistrând 
o rată de 80% şi aproximativ 270 de doborâri, incluzând Mi-24 şi avioanele de sprijin la sol Su-25 
FROGFOOT. 

Sistemul s-a dovedit pe deplin eficient nu numai datorită capacităţilor rachetei, ci şi 
datorită mobilităţii sporite. Unul sau doi trăgători puteau fi gata de tragere în câteva secunde, lansau 
rachetele, după care se redislocau cu rapiditate şi se mascau. Sistemul de însoţire a ţintei era pasiv 
(IR) şi, ca urmare, nu furniza nici un fel de indiciu al prezenţei sale în zona respectivă. Aşa după 
cum trăgătorii nu aveau mult timp la dispoziţie pentru a combate aeronavele cu viteză mare sau care 
utilizau acoperirile din teren, tot aşa şi piloţii inamici nu aveau timp să reacţioneze şi să utilizeze 
contramăsurile sau să folosească manevra antirachetă.  

Spre deosebire de conflictele recente din Balcani şi din Golful Persic, în Afganistan natura 
terenului şi a ţintelor nu a permis executarea bombardamentelor de la înălţimi medii şi mari, ci a 
impus atacurile la joasă înălţime pentru a reuşi lovirea forţelor mujahedine organizate în formaţiuni 
mici, relativ simple dar bine instruite şi, mai ales, uşor de camuflat. Aceasta a presupus acţiunea 
forţelor aeriene sovietice, direct în raza de acţiune a numeroaselor sisteme VSHORAD din regiune. 

Principiul original care a stat la baza dezvoltării sistemelor VSHORAD a fost acela de a se 
oferi o ultimă “tranşee” şi o protecţie apropiată forţelor mobile, ca o “umbrelă” ideală, pe lângă 
acţiunea sistemelor antiaeriene cu rază medie şi mare de acţiune şi a avioanelor proprii de 
vânătoare. 

Pe de altă parte, acesta ar fi un caz izolat şi VSHORAD au devenit parte componentă a 
oricărui sistem complet de apărare aeriană. Ţintele de importanţă strategică, cum ar fi aerodromurile 
sau centrele C2, deseori includ sisteme V SHORAD ca parte a apărării aeriene cu baza la sol, iar 
multe nave le au incluse în sistemele de apărare antiaeriană şi antirachetă. 

Dezvoltarea acestor sisteme s-a făcut în mod gradual încă de la apariţia şi intrarea în 
serviciu a primelor tipuri. Primul tip de sisteme a fost sistemul sovietic Kolomna KBM Strela-2 
(SA-7 “Grail”), intrat în dotare în jurul anului 1968, şi cam în aceeaşi perioadă, cel american al lui 
General Dynamics, FIM-43 “Redeye”. Amândouă erau cu cap de căutare-însoţire, sistem “trage şi 
uită”, putând fi transportate şi întrebuinţate de către un singur servant pe o distanţă mică, şi 

                                           
109 Very Short Range Air Defence – n.a. 
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furnizând forţelor înaintate, fără armament greu o crucială capacitate de a angaja cu precizie şi 
rapiditate avioanele şi elicopterele care le-ar fi atacat în câmpul de luptă. 

Această primă generaţie de sisteme s-a dorit a fi optimă în combaterea avioanelor, prin 
autodirijarea lor, cu ajutorul amprentei în IR degajată de părţile fierbinţi ale acestora (ajutajul 
motorului). Oricum, ulterior, ele au putut angaja adesea numai ţintele la întâlnire, care, în mod 
uzual, deja îşi lărgiseră încărcătura de luptă. Rachetele au fost relativ uşor înşelate de cartuşele de 
iluminare sau de manevrele bruşte antirachetă. Mai mult, câteva condiţii tactice şi de mediu 
(influenţa condiţiilor meteo asupra radiaţiilor în IR) au determinat scăderea dramatică a eficienţei 
acestora. De atunci, aceste sisteme au cunoscut o rapidă dezvoltare, devenind cunoscute sub 
acronimul de MANPADS (sisteme portative de apărare antiaeriană)110. Ultimele modele permit 
angajarea aeronavelor din aproape orice unghi, inclusiv din faţă, cu o foarte mare probabilitate de 
interceptare, folosind dispozitive de căutare şi însoţire avansate, rachete cu motoare de mare viteză 
şi o manevrabilitate sporită. Cu aceste modernizări, MANPADS au devenit mai grele. 

Mulţi utilizatori reclamă astăzi raza mărită de acţiune, cerinţă ce a dus, de asemenea, la 
mărirea greutăţii rachetelor şi a dispozitivelor de vizare pe timp de noapte (iniţial, intensificatoare 
de lumină, ulterior, termale). La rândul ei, aparatura de identificare “amic-inamic” (IFF), devenită 
parte componentă a acestor sisteme, contribuie la creşterea greutăţii şi, în acelaşi timp, micşorarea 
portabilităţii.  

În ultimii ani, s-a remarcat tendinţa clară de a da unor sisteme SHORAD o mai mare 
mobilitate prin instalarea lor pe vehicule de diferite tipuri (camioane, de teren, blindate etc.). 
Acestea oferă numeroase avantaje, între care o cadenţă mare de tragere şi capacitatea de a angaja 
mai multe ţinte, ca urmare a numărului sporit de rachete (de regulă 4-8) pe care le transportă. Mai 
mult, ele au o mobilitate sporită şi pot fi manevrate cu uşurinţă în câmpul de luptă. De asemenea, 
pot fi echipate şi cu alţi senzori pentru căutarea şi angajarea ţintelor, iar vehiculele pot fi întreţinute 
şi menţinute în stare de operativitate la fel ca şi celelalte, furnizând astfel sprijinul antiaerian 
nemijlocit (apropiat), reclamat de forţele cu mobilitate ridicată. Ca un “bonus” suplimentar, 
vehiculele de transport pot duce rachete şi echipament suplimentar, permiţând sistemelor 
MANPADS să acţioneze pe câmpul de luptă o perioadă extinsă de timp. 

Una dintre ultimele tendinţe este utilizarea lor într-o gamă extinsă de misiuni, garantându-
le o largă răspândire şi uşurând aprovizionarea logistică. Aşa de exemplu, sistemul Mistral are o 
largă aplicabilitate în apărarea antiaeriană terestră sau navală, dar şi ca sistem de rachete aer-aer 
pentru elicoptere. Iniţial, el a fost destinat să răspundă cerinţelor impuse de forţele armate franceze, 
până când, fiind apreciat şi de alte ţări, a devenit unul dintre cele mai bine vândute sisteme 
MANPADS de pe piaţa internaţională de profil. De când a început producţia sa, în 1988, 36 de 
armate din 25 de ţări au comandat mai mult de 16000 de rachete şi sistemele asociate pentru tragere. 
Potrivit firmei Matra British Dynamic Aerospace (MBDA), mai mult de 1100 de rachete Mistral au 
fost lansate în condiţii operaţionale (de luptă), înregistrându-se o rată a succesului de 93%. 
Bazându-se pe acest fapt, s-a înlocuit varianta iniţială cu una modernizată (Mistral 2). Sistemul 
MANPADS de bază Mistral s-a diversificat într-o familie completă de sisteme cu o largă 
aplicabilitate. Acestea includ ALBI (lansator dublu pentru blindate), ATLAS ( lansator dublu), 
ATAM (lansator aerian), iar pentru utilizarea navală – SADRAL, TETRAL, SIMBADS şi proiectul 
Dispozitivului Stabilizat Integrat Tun-Rachetă (SIGMA). 

Creşterea popularităţii integrării tunurilor şi a rachetelor VSHORAD a dus la realizarea 
unor sisteme antiaeriene foarte eficace şi mobile. Într-un scenariu tipic, rachetele ar angaja ţintele 
aflate la distanţă mare, în timp ce tunurile ar fi utilizate pentru angajarea ţintelor care trec de 
rachete, precum şi împotriva celor terestre. 

Tunul antiaerian autopropulsat Krauss-Maffei Wegman Gepard 1 A2, adaptat pentru a avea 
montate coaxial 4 rachete Stinger, este un bun exemplu în acest sens, ca şi sistemul antiaerian 
american, uşor blindat, General Dynamics LAV-AD. Acesta, aflat în dotarea Infanteriei Marine, 
constă dintr-un şasiu General Motors Defence LAV 8x8 echipat cu o turelă acţionată elctro-mecanic 
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şi armată cu un tun de 25 mm GAU-12/U Gatling, căreia i s-au montat, de o parte şi de alta, două 
blocuri a câte 4 Stinger gata de tragere.  

Rusia a dezvoltat un sistem similar prin integrarea sistemului antiaerian 2S6M Tunguska (4 
tunuri de 30 de mm, cu cadenţă mare şi control radar) cu 8 rachete SA-19 Grison (dispuse în 2 
blocuri) gata de tragere. 

China North Industries Corporation comercializează în mod curent sistemul antiaerian 
Tip-95, sistem care mixtează 4 tunuri de 25 mm Tip-85 montate pe o turelă acţionată electro-
mecanic, cu 2 blocuri a câte 2 rachete MANPADS QW-2. Este folosit cu un radar CLC-2 instalat pe 
un şasiu similar. 

Mulţi ani, Forţele de Apărare Israeliene au folosit sistemul antiaerian autopropulsat 
american General Dynamics M163 Vulcan, bazat pe un tun turelat de 20 mm Gatling. Acesta nu a 
fost considerat eficient prea mult timp. Din această cauză Israel Aircraft Industries a dezvoltat o 
variantă îmbunătăţită numită Machbet, care integrează tunul cu un bloc de 4 rachete Stinger şi un 
sistem pasiv, electronooptic, de control al focului, în scopul măririi capacităţii de angajare a ţintelor. 

Multe alte ţări continuă să cumpere, la rândul lor, sisteme MANPADS, şi un număr sporit 
adoptă noile abordări în perfecţionarea acestora. Un pachet complet cuprinde rachetele şi 
lansatoarele lor, elementele-cheie de C2 şi o suită completă de echipamente şi programe de 
instruire. 

Introducerea  mai multor sisteme perfecţionate de C2 va conduce la o şi mai eficientă 
întrebuinţare a mijloacelor antiaeriene. Suplimentarea şi standardizarea IFF vor reduce riscul 
fratricidului şi vor preveni multipla angajare a ţintelor. În acelaşi timp, vor permite eşaloanelor 
superioare să aibă o mai bună viziune asupra situaţiei antiaeriene, permiţând desfăşurarea 
mijloacelor în cel mai bun avantaj tactic. 

De fapt, de când rachetele sunt foarte precise şi greu de înşelat, un număr sporit de ţări pun 
accentul pe aspectele de C2 şi pe fuziunea datelor. De asemenea, întrucât radarele sunt active şi-şi 
“telegrafiază” prezenţa când lucrează în regim de căutare, o serie de ţări se focalizează mai mult 
asupra dispozitivelor antiaeriene pasive. Acestea pot fi mobile, cum este sistemul ceh Tamara, sau 
statice, şi bazate pe tehnologie civilă, cum ar fi sistemul american Lockeed Martin Silent Sentry. 

Cu toate că sistemele VSHORAD sunt desfăşurate pe scară largă cu fiecare contingent 
naţional de forţe, pe întregul glob, forţele neconvenţionale au înţeles rolul acestora ca multiplicator 
de forţă sau în operaţiunile teroriste. Sistemele MANPADS au fost pe larg întrebuinţate de către 
guerile şi organizaţii teroriste, fapt ce a dus la un control foarte sever al vânzărilor acestora, cel 
puţin în Occident. Cu toate acestea, acest gen de arme găseşte destule căi de a ajunge în mâna unor 
asemenea grupuri paramilitare, câteodată pe canalele oficiale, ca în cazul livrărilor de Stinger către 
Afganistan, dintre care se crede că se mai regăsesc destule în ţară, dar majoritatea prin contrabandă. 
Dimensiunea redusă a acestor arme le face uşor de ascuns şi de întrebuinţat, fiind foarte preţuite de 
către guerile şi grupările teroriste. 

VSHORAD pot fi utilizate în acţiuni teroriste îndeosebi pentru a doborî, de exemplu, 
aeronavele de pasageri, cu precădere pe timpul decolărilor sau al aterizărilor. În octombrie 1998, 
luptători rebeli au doborât o aeronavă cu 40 de pasageri la bord, în partea de est a statului Congo, 
deşi este încă neclarificat faptul dacă a fost un atac terorist deliberat. 

O lungă perioadă de timp, sistemele MANPADS au fost accesibile numai statelor 
dezvoltate, dar astăzi, un număr sporit de ţări fabrică asemenea sisteme. Îngrijorător este faptul că 
unele dintre ele au o politică de vânzare a acestora mai puţin riguroasă, ceea ce ar putea constitui o 
cale „uşoară” de câştigare a publicităţii de către grupările teroriste.  

Fără îndoială, sistemele VSHORAD vor continua să joace un rol major în apărarea aeriană 
convenţională a multor state. Oricum, pentru câteva dintre aceste sisteme, constrângerile financiare 
şi atenţia sporită acordată interceptării rachetelor balistice ar putea însemna că suficiente fonduri nu 
vor fi direcţionate către sistemele VSHORAD şi că elementele (trupele) înaintate ar putea fi expuse 
ameninţărilor aeriene. 
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„ The first task in war planning is identifying  the enemy’s centres of gravity  and if 

possible, finding a single one” 
Carl von Clausewitz. 
 

Pentru planificarea operaţiilor sunt esenţiale două concepte „centrele de greutate” şi 
„părţile vulnerabile cele mai importante” ale inamicului şi trupelor proprii. Centrul de greutate 
reprezintă acea „caracteristică, capacitate, sau localitate care stă la baza libertăţii de acţiune, 
forţei fizice şi a dorinţei de a lupta a inamicului. Centrele de greutate există la toate nivelele.” 
Centrul de greutate descrie punctele vulnerabile ale inamicului, care de multe ori nu coincid cu 
punctele sale cele mai slabe.  

Orice adversar, care are capacitatea de a-şi identifica în mod corect punctele sale 
vulnerabile, va lua măsurile necesare pentru a le proteja în mod corespunzător. În orice caz, analiza 
centrului de greutate ajută la identificarea punctului sau punctelor asupra cărora aplicarea unei forţe 
de un anumit nivel, are un efect mult mai mare decât dacă ar fi aplicată oriunde în altă parte.  

Cea mai mare responsabilitate a comandantului la nivel operativ este, probabil, aceea de a 
identifica în mod corect atât centrul de greutate al inamicului cât şi pe cel propriu. Pentru aceasta 
trebuie să privim centrul de greutate ca pe un sistem alcătuit din elemente care interacţionează atât 
între ele cât şi cu exteriorul, a căror dispariţie secvenţială sau totală  poate determina blocarea 
sistemului. Dificultatea  analizării centrului de greutate, constă tocmai în stabilirea acelui element 
care este cu adevărat punctul vulnerabil.  

Esenţială este determinarea punctelor vulnerabile ale fiecărei capacităţi în parte şi apoi a 
centrului de greutate în ansamblul său. Problema este dacă avem abilitatea necesară identificării 
centrelor de greutate ale inamicului şi a punctelor sale slabe, lucru care necesită cunoaşterea şi 
înţelegerea modului său de organizare, de luptă, de luare a deciziilor, a elementelor puternice şi 
slabe , fizice şi psihologice. În acelaşi timp este absolut necesar să determinam corect „centrele  de 
greutate”, „capacităţile", „cerinţele" si „punctele vulnerabile” şi să întreprindem  măsurile necesare 
protecţiei eficiente a acestora.  

Dacă ne gândim la modul de atac al centrelor de greutate, desigur că am fi tentaţi să 
spunem că cel mai eficient, din toate punctele de vedere, este cel direct. Dar, nu întotdeauna modul 
direct de atac este şi cel mai sigur, fiind nevoiţi în multe cazuri să recurgem la atacuri indirecte, 
asupra unor ţinte adiacente, cu rolul de a diminua capacitatea de rezistenţă a centrului de greutate şi 
a crea condiţiile necesare executării atacurilor directe.  

Dacă ar fi să luăm în considerare ceea ce spune Clausewitz111 despre centrele de greutate, 
ideal ar fi să se identifice doar unul singur. Totuşi, în condiţiile teatrului de operaţii actual, 
caracterizat prin complexitate, ciclu decizional scurt, mobilitate şi informatizare, un comandant, 
îndeosebi de  la nivel operativ în sus, poate avea în mod frecvent dificultăţi în găsirea doar a unui 
singur centru de greutate. Mai mult chiar, centrele de greutate se pot schimba. O schimbare majoră 
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a direcţiei operative, înlocuirea unui comandant important, a unor unităţi şi sisteme de armament, 
pot determina schimbarea semnificativă a centrului de greutate. Aceasta înseamnă că, în încercarea 
sa de a lovi centrul de greutate al inamicului, comandantul trebuie să fie atent la aceste schimbări, 
să le identifice şi să-şi adapteze operaţiile/acţiunile la schimbările survenite.  

Regulamentul „AN-2” defineşte centrul de greutate fără a face vreo precizare referitoare la 
numărul posibil al acestora.112 Noi considerăm că este de dorit să se stabilească un singur centru de 
greutate, dar atunci când nu este posibil, se poate determina un număr limitat, astfel încât să nu se 
risipească eforturile. În schimb, se precizează că centrul de greutate poate fi abstract sau concret, 
fără a stabili până la cel nivel poate fi acceptat un centru de greutate abstract. Apreciem că la nivel 
politic sau strategic, centrul de greutate poate fi şi de natură abstractă, dar la nivel operativ şi mai 
jos acesta trebuie să fie concret, sub forma unor ţinte clare ce trebuie lovite.   

Procesul de determinare şi atacul centrului de greutate cuprinde următoarele etape: 
• primirea orientării politice şi militare; 
• elaborarea strategiei militare generale, capabilă să sprijine şi să ducă la îndeplinire 

obiectivele militare;  
• analiza centrelor de greutate posibile ale inamicului; 
• stabilirea centrelor de greutate posibile cu adevărat importante în ansamblul strategiei 

inamicului; 
• stabilirea centrelor de greutate vulnerabile la atacurile directe; examinarea alternativei 

atacurilor  indirecte; 
• analizarea măsurii în care soluţia aleasă de atac a centrului de greutate, este realizabilă, 

luându-se în considerare numărul, calitatea forţelor la dispoziţie, regulile de angajare, nivelul 
conflictului, pierderile considerate ca acceptabile; 

• executarea operaţiei aeriene de lovire a centrului (centrelor) de greutate; 
• evaluarea şi analiza impactului asupra strategiei adversarului. 
 
Metode de analiză a centrelor de greutate. 
Centrul de greutate este definit ca reprezentând acele trăsături, capacităţi sau localităţi 

care stau la baza libertăţii de acţiune, a forţei fizice sau dorinţei de a lupta a unei naţiuni sau forţe 
armate113. 

„Prima sarcină în planificarea războiului este identificarea centrelor de greutate ale 
inamicului şi dacă este posibil doar a unuia singur.”114   

„Primul principiu se referă la descoperirea surselor de putere ale inamicului şi în mod 
ideal, identificarea celei mai importante. Lovirea acestor surse trebuie să se limiteze la cât mai 
puţine acţiuni şi din nou, în mod ideal, doar la una.”115  

„Cineva trebuie să aibă clar în minte caracteristicile principalele ale ambelor părţi. 
Dintre acestea va ieşi la iveală centrul de greutate, centrul de putere şi mişcare de care depinde 
totul. Acesta este punctul către care trebuie orientată întreaga energie.”116

Alegerea centrului de greutate nu este un lucru simplu, presupunând multă experienţă şi 
capacitate de analiză şi vrem să demonstrăm aceasta analizând un mic exemplu. Considerăm că un 
stat care se apără are o putere/forţă de a rezista la nivel naţional determinată de: o armată puternică; 
un conducător charismatic, capabil, popular; o populaţie determinată, decisă să reziste agresorului; 
numeroase bogăţii în resurse minerale; resurse agricole mari; o capacitate industrială dezvoltată, în 
special cea cu caracter de apărare; importante resurse financiare; aliaţi puternici. Oricare dintre 
aceste surse de putere poate fi considerat, în anumite circumstanţe, un centru de greutate. Potrivit 
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teoriei lui Clausewitz, noi trebuie să reducem aceste surse la una singură, pentru ca apoi să definim 
doar un centru de greutate. 

În opinia noastră pot fi situaţii când o ţară, spre exemplu, pe timpul etapei iniţiale a 
războiului, îşi bazează capacitatea de rezistenţă pe un singur centru de greutate a cărui distrugere, o 
determină să adopte o nouă strategie bazată pe un alt centru de greutate. De asemenea, în faza 
iniţială a războiului, o ţară îşi poate baza capacitatea de a rezista pe trei centre de greutate. Când 
două dintre ele sunt distruse sau neutralizate, ţara va avea la dispoziţie o nouă strategie bazată pe cel 
de al treilea centru de greutate. Este cel de-al treilea centru de greutate cel mai important dintre cele 
avute la dispoziţie? Dacă da, de ce nu a fost folosit de la bun început? 

Un comandant la nivel operativ, în mod cert va avea probleme în identificarea doar a unui 
centru de greutate. La acest nivel suntem tentaţi să identificăm centrul de greutate cu o concentrare 
de forţe. Dar, la acest nivel, pot fi mai multe asemenea concentrări (2-3 divizii mecanizate, 2-3 
aerodromuri sau unităţi antiaeriene etc.), comandantul fiind pus în poziţia de a alege dintre mai 
multe centre de greutate posibile. Care dintre ele este cel mai important? Care sunt criteriile de a-l 
alege? Răspunsurile, depind de importanţa pe care comandantul o acordă mobilităţii fiecăruia dintre 
centrele de greutate identificate sub forma unor unităţi şi mari unităţi, de capacitatea acestora de a 
se sprijini reciproc unele pe celelalte atunci când este nevoie, de relaţiile concrete existente între 
acestea pe teatrul de operaţii. Toate acestea pot constitui  argumente în alegerea mai multor centre 
de greutate, chiar şi la nivel operativ.  

Sfatul lui Clausewitz de a avea doar un centru de greutate la fiecare nivel al războiului, 
rămâne în opinia noastră un ideal care, nu întotdeauna şi nu cu uşurinţă, poate fi transformat în 
realitate. Totuşi, este important de a avea un număr cât mai mic de centre de greutate, de a stabili 
relaţiile care există între cele de la acelaşi nivel şi dintre cele de la nivele diferite şi de a defini o 
strategie şi un plan realizabile împotriva acestora.  

Un alt aspect important al planificării este analiza centrelor de greutate identificate. 
Aceasta trebuie să pună în evidenţă părţile vulnerabile ale centrelor de greutate şi modalităţile de 
lovire pentru a realiza efectele dorite. Ne propunem să prezentăm şi să comentăm, în continuare, 
două abordări americane diferite, asupra centrelor de greutate.  

I) Modelul „celor cinci inele”117  
Modelul „celor cinci inele”- creează cadrul conceptual pentru analizarea aspectelor fizice 

ale inamicului. Modelul face o distincţie clară între partea fizică şi cea morală a inamicului, 
considerându-le complet separate. Prin urmare, războiul poate fi pus sub forma unei ecuaţii bazată 
pe cele două părţi care, pot reprezenta eventuale obiective (ţinte) aeriene:   

Partea fizică x Partea morală = Efect asupra inamicului 
În opinia noastră modelul alege partea mai uşor de identificat şi analizat, punând accent pe 

mijloacele şi caracteristicile fizice ale inamicului. Spre deosebire de aceasta, latura morală se 
caracterizează printr-un grad ridicat de necunoaştere, datorită în primul rând modului imprevizibil 
de manifestare a comportamentului uman în diferite situaţii şi în special în cele de război. De aceea 
se apreciază că eforturile de război şi, implicit, ale operaţiilor aeriene trebuie să fie îndreptate către 
partea fizică a inamicului. 

Apreciem că analiza inamicului doar din acest punct de vedere, nu oferă o imagine 
completă, fiind necesară analiza şi a celeilalte necunoscute din ecuaţia efectului asupra inamicului.  

Modelul imaginează un sistem inamic format din cinci inele concentrice: 
a) inelul interior, cel mai important, reprezintă conducerea centrală sau conducerea 

sistemului militar inamic. Este elementul care poate face concesii, care ia decizii importante pentru 
a menţine ţara pe un anumit curs politic şi militar, conducând pe timpul războiului. De asemenea, 
sistemele de comunicaţii prin care se realizează conducerea au devenit din ce în ce mai importante 
ca obiective de lovit, fiind destul de vulnerabile la atacurile aeriene. Când aceste sisteme sunt 
neutralizate, aşa cum s-a întâmplat în Irak, conducerea are mari dificultăţi în coordonarea efortului 
de război, iar în cazul unui regim nepopular, lipsa sistemului de comunicaţii creează dificultăţi nu 
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numai în menţinerea moralului populaţiei, dar, în acelaşi timp, creează condiţiile necesare revoltei 
populare. Atunci când elementul de conducere nu poate fi ameninţat direct, se impune găsirea unor 
soluţii de a crea suficientă presiune indirectă, care să-l determine să abdice sau să facă anumite 
concesii. Apreciem, totuşi, că analiza la nivelul acestui inel ar fi mult mai completă dacă nu s-ar 
limita doar la lider sau conducător, ci s-ar extinde la elita politică, internă şi/sau externă care poate 
declanşa, sau influenţa desfăşurarea conflictelor armate;  

b) următorul inel, elemente organice esenţiale, se referă la acele facilităţi fără de care 
statul şi/sau o organizaţie nu pot funcţiona. Apreciem că aceste elemente nu sunt legate în mod 
necesar de capacităţile de război dat fiind faptul că sunt state care nu deţin capacităţi de producţie 
militară foarte importante. Creşterea dependenţei faţă de sursele de energie, de exemplu, au 
transformat energia electrică şi petrolul în elemente organice esenţiale. Dacă aceste surse sunt 
distruse, viaţa devine mult mai dificilă, statul devine incapabil de a folosi armele moderne, fiind 
obligat să renunţe la operaţii ofensive în afara graniţelor;  

c) cel de-al treilea inel cuprinde infrastructura sistemului (reţeaua de transport, fabrici 
etc.). În general, elementele acestui inel sunt mult mai numeroase decât cele ale primelor două inele 
şi prin urmare necesită un efort mult mai mare pentru a produce pagube, de o asemenea proporţie, 
încât să fie atins efectul scontat; 

d) populaţia reprezintă cel de-al patrulea inel. Numărul de obiective specifice acestui inel 
sunt numeroase şi adesea mult mai dificil de atacat, în special din motive morale. Există fără 
îndoială, destule acţiuni care pot fi întreprinse pentru a determina populaţia să se opună într-o 
anumită măsură politicilor şi iniţiativelor guvernelor. Este însă greu de determinat care sunt aceste 
măsuri, datorită caracterului complex şi greu de identificat al comportamentului uman;  

e) inelul exterior reprezintă mecanismul de luptă sau forţele armate. Ca militari, 
considerăm că există tendinţa de a gândi că forţele armate sunt vitale într-un eventual război, dar, de 
fapt, ele reprezintă doar unul dintre mijloacele de realizare a scopului final. Noile tehnologii, în 
special în domeniul aeronauticii şi armamentului de înaltă precizie, fac din forţa aeriană, spre 
exemplu, un instrument important de prevenire şi câştigare a conflictelor, preferat de politicieni. 
Obiectivele corespunzătoare acestui inel sunt multe şi dificil de lovit, în comparaţie cu cele 
specifice celorlalte inele.  

Apreciem că modelul „celor cinci inele” poate fi aplicat oricărui tip de organizaţie, care 
poate funcţiona autonom, de la orice nivel, indiferent dacă este vorba despre o organizaţie teroristă, 
o centrală electrică sau o naţiune inamică. Precizăm aceasta deoarece considerăm că orice structură 
sau organizaţie, proprie sau inamică, poate fi asimilată unui sistem. De asemenea, în mod ideal, o 
operaţie aeriană va trebui să se  axeze mai întâi pe centrele de greutate legate de conducere.  

O altă caracteristică importantă constă în existenţa unui sistem de comunicaţii atât între 
elementele aceluiaşi nivel cât şi cu cele de nivel superior sau inferior. Aceasta poate conduce la o 
reţea de informaţii complicată care poate genera efecte neaşteptate atunci când este lovită. În 
particular, atacurile pot pune inamicul în situaţia de a capitula, el nefiind capabil să se adapteze la 
schimbările de mediu produse.  

Atât la nivel strategic cât şi operativ, având la îndemână acest model, considerăm că se 
poate face o analiză detaliată a forţelor armate ale inamicului în scopul identificării centrelor de 
greutate. Apreciem că acest studiu poate fi realizat încă din timp de pace, fiind responsabilitatea 
compartimentului de planificare strategică, atât de la nivelul COAP, cât şi de la cel al 
Comandamentului Operaţional Întrunit, pe problemele specifice Forţelor Aeriene. Considerăm că o 
asemenea analiză trebuie să ia în considerare următoarele aspecte: 

• sistemele de comandă şi control – este necesar să înţelegem modul de funcţionare a 
sistemului şi rolul acestuia în desfăşurarea operaţiilor. De asemenea este necesar să cunoaştem 
capacitatea inamicului de a culege informaţii, precum şi mijloacele de care dispune, proprii, sau ale 
eventualilor aliaţi; 

• tipul şi numărul de aeronave şi rachete balistice, clasificate în funcţie de misiunile pe 
care le pot îndeplini, de organizarea lor şi concepţia de folosire; 
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• forţele terestre, navale şi speciale – mărime, organizare, misiuni, înzestrare, capacitate 
de regenerare a forţei, concepţia de angajare; 

• dacă forţele armate pot să-şi îndeplinească misiunea – pentru aceasta este necesar să 
relevăm elementele puternice şi cele slabe din componenţa lor; 

• dacă forţele armate în ansamblul lor, reprezintă un centru de greutate care trebuie atacat 
pentru a se îndeplini obiectivele propuse. De asemenea este necesară identificarea centrelor de 
greutate la nivel operativ; evaluarea capacităţii forţelor armate de a face faţă operaţiilor aeriene şi de 
a planifica, organiza şi desfăşura operaţii aeriene ofensive, luând în considerare atât capacitatea 
acestora din acest punct de vedere, cât şi condiţiile geografice şi de stare a vremii. 

II) Modelul “Observare-Orientare-Decizie–Acţiune” (OODA) 
În contrast cu modelul „ celor cinci inele”, modelul „OODA” se concentrează asupra 

proceselor şi modelelor de gândire. Modelul consideră că un criteriu important în analiza unui 
centru de greutate este capacitatea acestuia de a se informa, decide şi acţiona rapid, apreciindu-se că 
perturbarea acestui ciclu poate avea o contribuţie importantă în atingerea obiectivelor operaţiei aeriene.  

Potrivit acestui model, analiza oricărui sistem se concentrează asupra elementelor de 
culegere şi prelucrare a informaţiilor, a capacităţii de comandă-control şi a procesului de decizie, 
precum şi asupra capacităţii sale de acţiune. Procesul apare frecvent în timpul operaţiilor militare, 
unde obiectivul comandantului este de a intra în procesul de observare – orientare – decizie – 
acţiune al inamicului, în ideea de a-l obliga mai mult să reacţioneze, decât să aibă iniţiativa, de a-i 
diminua capacitatea de adaptare la situaţiile mereu în schimbare. De aceea, apreciem că obiectivul 
fiecărui comandant este de a parcurge acest ciclu mai rapid decât adversarul.  

Una dintre primele şi cele mai importante operaţii aeriene are ca scop câştigarea 
controlului asupra spaţiului aerian întrucât, obţinerea acestuia, va crea condiţii favorabile celorlalte 
componente de a-şi desfăşura operaţiile. Atunci când este folosită împotriva unui adversar limitat doar la 
forţa terestră şi navală, forţa aeriană asigură cheia necesară pătrunderii în ciclul OODA al acestuia. 

Cel mai bun exemplu cu privire la modul de aplicare a acestui model la operaţiile aeriene, 
l-a reprezentat primul război din Golf(1991). Forţa aeriană a contribuit din plin la crearea cadrului 
strategic al războiului, nu doar prin distrugerea fizică a obiectivelor inamice ci şi prin capacitatea sa 
de a culege informaţii (observa), de a le procesa şi a le pune la dispoziţia utilizatorilor (orientare), 
de a decide pe baza acestor informaţii şi apoi de a ataca. Durata ciclului OODA pentru forţele 
aeriene prezente în Golf a fost de 48-72 ore. Se poate aprecia că planificarea operaţiilor de culegere 
a informaţiilor a avut un caracter întrunit, cuprinzând forţe şi mijloace ale tuturor componentelor. 

Atunci când nu există posibilitatea de a perturba ciclul OODA al inamicului, apreciem că 
importantă este găsirea modalităţilor de a-l îmbunătăţi pe cel propriu. Un rol important în acest sens 
revine COAP care poate contribui la reducerea duratei procesului de planificare-execuţie-evaluare. 
De asemenea, COAP trebuie să fie în măsură să elaboreze planuri uşor adaptabile la situaţiile 
aeriene în schimbare, la necesităţile de sprijin ale celorlalte componente, care să permită 
descentralizarea conducerii ca unul dintre mijloacele de creştere a vitezei de reacţie.  

De regulă, comandantul componentei aeriene(CCA) nu are suficiente mijloace la dispoziţie 
pentru a lovi toate ţintele la momentul oportun. Sunt ţinte noi care apar sau sunt ţinte care îşi măresc 
importanţa datorită schimbării condiţiilor de luptă. Pentru a face faţă situaţiilor complexe, un 
principiu de care trebuie să se ţină cont pe timpul procesului de repartiţie a resursei de aviaţie este, 
de exemplu, existenţa unei rezerve de ieşiri/avion la dispoziţia CCA. În acelaşi timp, planul 
operaţiei trebuie să acorde suficient timp de pregătire subordonaţilor. Aceste cerinţe, uneori, pot fi 
îndeplinite prin planuri anticipate, care presupun suficiente informaţii încât să permită anticiparea 
evoluţiei acţiunilor de luptă.  
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ACTUALIZAREA TIPOLOGIEI MILITARE  
ÎN LITERATURA GERMANĂ 
A SECOLULUI AL XVIII-LEA 

MODEL STRUCTURAL 
 

Lect.univ.dr. Mirela IONIŢĂ 
 
Die literarische Realisierung des Soldatenbildes in der deutschen Aufklärung weist eine 

interessante Vieldimensionalität auf. Diese Darstellung zeigt schematisch die verschiedenen Facetten des 
Soldatenbildes im literarischen Niederschlag der deutschen Aufklärung und dient als Vorarbeit zur 
Identifizierung der Invarianten in der Realisierung des epochenspezifischen Soldatenbildes. 

 
Demersul de sistematizare a multitudinii faţetelor întâlnite în realizarea tipologiei 

personajului în corpusul de texte presupune atât identificarea trăsăturilor ce conduc la constituirea 
invariantelor, cât şi stabilirea şi ierarhizarea unor criterii pertinente. În reprezentarea tipului militarului din 
perioada Iluminismului pot fi constatate, în funcţie de accentele marcante, două orientări principale: cea 
umană şi cea eroică. Aceste dimensiuni dominante, aflate în relaţie dihotomică, sunt actualizate, la rândul 
lor, sub diverse forme. În tipologia iluministă latura eroică este evident mai puternic, respectiv, mai 
diversificat reprezentată. Imaginea militarului

german 

Dimensiunea
umană 

Dimensiunea
eroică 

 
 
 
 
 
Dimensiunea umană este actualizată fie pur contemplativ, ori în opoziţie cu aceasta, 

răzvrătit. În figurarea contemplativă pot fi identificate două nuanţe distincte: - ipostaza lamentaţiei, în 
care se înscrie viziunea vieţii de soldat ca suferinţă. Aceasta se regăseşte mai cu seamă în creaţia populară 
care dezvoltă motivul luării la oaste, ce presupune despărţirea nedeterminată de cei dragi, - şi cea 
resemnată, ca o treaptă superioară a conştientizării zădărniciei oricărei revolte împotriva destinului de a 
fi soldat, caracterizată de o concepţie fatalistă. 

În contrast cu aceasta se actualizează ipostaza răzvrătită, printr-o atitudine critică 
(îndreptată împotrivă războiului şi concretizată ca refuz al sistemului militar, într-o formă 
sarcastică), aşa cum reuşeşte, spre exemplu, G.E. Lessing să satirizeze militarismul prusac prin 
intermediul unei comedii aparent inocente, ori printr-o figurare vehement-protestatară, prezentă abia în 
producţiile literare ale noii generaţii de scriitori, aparţinând mişcării Sturm und Drang şi particularizată 
prin dezbaterea publică a conflictelor rezultate din disfuncţionalităţile sistemului militar. 

 Dimensiunea
umană 

Ipostaza 
contemplativă 

Ipostaza
activă 

Actualizarea resemnată 
Corespondenţă 

Mr. Ev. von Kleist 

Actualizarea critică 
Autobiografie  

Ulrich Braeker 

Actualizarea sarcastică 
Mr.v.Tellheim 
(G.E.Lessing) 

Actualizarea vehementă 
Sturm und Drang 

Militarii –JMR Lenz 

Actualizarea tânguitoare 
Cântece populare 

Balade, cântece de jale 
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Complementar dimensiunii umane, este actualizată concomitent dimensiunea eroică a 
imaginii militarului german. Deşi cantitativ mai considerabilă, aceasta se regăseşte în corpusul de 
texte într-o formă mult mai puţin izbutită estetic, mai ales din cauza artificialităţii orientării politice 
afişate. Ca numitor comun al ipostazierilor aparent divergente în realizarea dimensiunii eroice, se 
desprinde viziunea idealizatoare asupra personajului, indiferent dacă accentul cade pe componenta 
senzaţională, doctrinară, patriotică, sau chiar cea pur decorativă în diversele situaţii particulare. 

Ipostaza senzaţională este nuanţată printr-o figurare trivial-vulgară sau aventuroasă. 
Trivialul se actualizează dominant în acele creaţii populare accesibile ale cântecului soldăţesc care 
glorifică amoralitatea castei militare prin reprezentarea soldatului ca erou al jafului în teritoriile 
cucerite şi ca idol irezistibil într-o lume fictivă, lipsită de norme şi legi. Aventura domină în acea 
proză senzaţională (în parte confirmată de indicii autobiografice) care stilizează militarul regimului 
absolutist în maniera romanelor medievale cavalereşti. Ambele figurări sunt înrudite printr-un 
pronunţat rol de ventil social, perceput ca o compensaţie la sumbra realitate cazonă. 

Ipostaza doctrinară funcţionează mai ales ca o confirmare a imaginii reprezentantului 
instituţiei militare promovate oficial şi poate fi sintetizată în general din texte aflate la graniţa dintre 
beletristică şi literatura utilitar-declarativă. Această dominantă devine evidentă în memoriile de 
front, a căror sinteză atitudinală, între sincera venerare a demersurilor armate ale unui principe 
luminat şi caracterul privat al scrierilor, pare în prezent greu de conceput. 

Moralizatoare, în virtutea tendinţelor educative iluministe, se conturează imaginea propusă 
în amplul poem didactic Die Kriegskunst (Arta războiului) al cărui autor este chiar Friedrich cel 
Mare. Concepţia concretizată în acest gen literar considerat poetic depăşit, chiar la data apariţiei 
creaţiei amintite, este o completare a abordării domeniului militar în operele teoretice ale regelui 
prusac. Intenţii didactice sunt prezente de asemenea şi în imaginea militarului desprinsă din acea 
istorie a războiului de şapte ani: Geschichte des Siebenjährigen Krieges, devenită „carte populară” a 
lui Archenholtz, care mai ales prin inserările memorialistice, propune popularizarea unui arhetip 
militar prusac în ipostaza sa instrumentalizată şi totodată protectivă. 

Ca o dovadă concludentă a strategiilor persuasive, în absolutismul german funcţionează 
abordarea patriotic-mobilizatoare a personajului în tratatele promilitare, ca Vom Tode fürs 
Vaterland (Despre jetrfa pentru patrie) de Abbt. 

Ipostaza patriotică poate fi dedusă din cea doctrinară ca o accentuare a tendinţei 
naţionaliste. Instrumentarul acestei actualizări variază de la istorie şi mitologie până la vulgarizarea 
tematicii, dar reprezentarea se reduce la promovarea unei figuri emblematice. În scopul legitimării 
figurii ostăşeşti ca simbol naţional, „răcnetul barzilor” (Bardengebrüll) s-a folosit (începând cu 
creaţia de tinereţe a lui Klopstock până la descendenţii acestuia, cunoscuţi ca membrii ai mişcării 
„Göttinger Hain”) de arsenalul unei mitologii germanice (în parte inventate) cu evidentă tentă războinică. 

Prima contribuţie importantă în crearea unui curent de opinie caracterizat de „patriotismul 
prusac” a fost realizat în această direcţie de figura ostaşului angajat, propusă de Ode an die 
preussischee Armee (Odă armatei prusace) de către ofiţerul-poet Ewald von Kleist. Contextul a 
condus la falsa canonizare a autorului (în ciuda neconcordanţelor biografice) ca fanatic partizan al 
politicii lui Friedrich. Tonul instaurat de acest text, a fost reluat până la demonetizare de numeroşi 
literaţi ai timpului. Atitudinea panegirică (de venerare a principelui) a devenit o obligativitate morală în 
mediile artistice. 

Suprema actualizare patriotică a chipului ostaşului în Iluminismul german se regăseşte în 
ciclul de poezii Grenadierlieder (Cântecele ostaşului) de J.W.L. Gleim, conceput la începutul 
războiului de şapte ani, ca prolog al unui proiect nerealizat de istorie romanţată a operaţiunilor 
întreprinse de genialul strateg Friedrich cel Mare pentru impunerea Prusiei în rândul marilor puteri. 
Figura simbol a vajnicului ostaş (Grenadier), care este totodată un iscusit poet al faptelor de luptă, 
s-a impus în literatura germană. Popularitatea sa a declanşat o inflaţie de creaţii epigonale, printre 
ale cărei victime s-a numărat chiar autorul, Gleim, care tot restul vieţii sale a revenit nostalgic 
asupra vechii sale ficţiuni despre ostaşul model, descris cu aceleaşi clişee imagistice perimate. 
Moda consacrată astfel s-a degradat până la imaginea idealizată, atemporală a unui ostaş vag definit 
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istoric, care personaliza toate însuşirile pozitive ale „breslei” sale, însă fără finalitate artistică sau 
politică. Trăsătura dominantă a producţiilor epigonale este concentrarea asupra componentei 
decorative a domeniului militar. 

Ignorarea unor motivaţii politice pertinente în figurarea personajului militar, ca strategie de 
conformare la un gust facil şi îndoielnic, a condus la conturarea unei reprezentări sentimentale a 
tipologiei mai ales în „melodramele militare” (Soldatenlärmstücke) care au invadat scenele germane 
concomitent cu dramele înverşunate împotriva „decrepitei” instituţii militare germane. 

Constituenţii tabloului pot fi ilustraţi la nivelul unor texte relevante, prin izolarea 
operaţională a invariantelor din structuri conbinatorii (cu grad diferit de complexitate) şi 
interrelaţionaţi pe baza unor caracteristici comune. Fără a tinde spre un demers exhaustiv, 
sistematizarea propusă în acest capitol se constituie ca premiză pentru identificarea potenţialului 
ideologic prognozat în segmentul literar selectat. 

 
 
 
 

Actualizarea aventuroasă 
Autobiografia baronului

 von Trenck

Actualizarea grotescă 
Aventurile baronului 

Munchhausen

Actualizarea trivială 
Cântece lăutăreşti,

de petrecere

Ipostaza  
doctrinară 

Actualizarea declarativă 
Memorialistica 

militară prusacă

Ipostaza 
 patriotică 

Dimensiunea  
eroică 

Ipostaza  
decorativă 

Ipostaza  
senzaţională 

Actualizarea sentimentală 
Dramaturgia de consum 

Epigonii lui Lessing 

Actualizarea atemporală 
Epigonii lui Gleim 

Weisse, Gertenberg 

Actualizarea nostalgică 
JWL Gleim 

Propriul epigon 

Actualizarea civilă 
Cântece grenadierului 

JWL Gleim 

Actualizarea populistă 
Texte anonime 

în culegeri şcolare 

Actualizarea prusacă 
Odă armatei prusace 

Ew.v.Kleist 

Actualiz. mitologizantă 
Frenezia barzilor 

Klopstock 

Actualiz. mobilizatoare 
Tratate despre patriotism

Abbt

Actualizarea didactică 
Istoria razboiului de 7 ani

Archenholtz

Actualiz. moralizatoare 
Catehismul „Der Krieg”

Fridrich II. al Prusiei
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CONSIDERAŢII PRIVIND ROLUL ŞI LOCUL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 
PENTRU APĂRAREA INTERESELOR ROMÂNIEI LA MARE ŞI LA FLUVIU 

 
 

Cam.fl.dr. Eugen LAURIAN 
Cpt.cdor. Ion CHIORCEA 

 
According to MFA instructions, on 16 September 2004, 12 p.m (România time), the 

Ambassador of România to The Hague referred a case to the International Court of Justice, during 
an audience with International Court of Justice Registrar, Philippe Couvreur, în a dispute 
concerning the continental shelf and the exclusive economic zones appertaining to România and 
Ukraine în the Black Sea. On this occasion the Recorder was handed România’s unilateral 
application, the Românian Foreign Minister’s letter appointing the agent and co-agent on behalf of 
România on this case, as well as copies of judicial bilateral Românian-Ukrainian instruments 
fundamenting România’s application to the International Court of Justice. 

 
În conformitate cu Strategia Ministerului Administraţiei şi Internelor poliţia de frontieră 

este destinată să asigure menţinerea normalităţii la frontiera de stat, chiar în condiţiile apariţiei şi 
amplificării unor fenomene destabilizatoare în spaţiul de interes al României. 

După cum bine se ştie, din cele mai vechi timpuri, străjuitorii de hotar au constituit vârful 
de lance al ,,oastei" care apără ţara. Aceeaşi destinaţie a avut-o poliţia de frontieră multă vreme.  

Poliţia de frontieră română face parte din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi este 
instituţia specializată a statului care exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea şi 
controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice 
criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, respectarea regimului juridic al 
frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor, asigurarea intereselor statului român pe Dunărea 
interioară şi canalul Sulina, precum şi în afara zonei de frontieră, în zona contigua şi în zona 
economică exclusivă, respectarea ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă. 

Preocupările poliţiei de frontieră, astăzi, sunt ca cele ale întregii societăţi româneşti în 
ansamblu, şi anume perfecţionarea formelor şi metodelor de acţiune, creşterea eficienţei acestora, 
aplicarea cu stricteţe a prevederilor legale, a tratatelor, acordurilor şi convenţiilor încheiate cu 
organele de graniţă ale statelor vecine precum şi perfecţionarea sistemului de acţiune. 

În ceea ce priveşte misiunile poliţiei de frontieră trebuie arătat că acestea au un înalt grad 
de specificitate şi în principal se referă la: ,,supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat şi 
respectarea legalităţii cu privire la regimul de frontieră”. Această misiune se concretizează printr-un 
ansamblu de măsuri şi acţiuni elaborate şi aplicate pentru asigurarea inviolabilităţii frontierei, 
respectarea tratatelor, acordurilor şi convenţiilor încheiate de statul român cu statele vecine, 
supravegherea spaţiului aerian şi a apelor de frontieră. În practică, frontiera de stat este marcată în 
teren prin semne de frontieră ale căror date topogeodezice sunt prevăzute în documentele de 
demarcare încheiate de statul român cu statele vecine. 

,,Acţiunea specifică” a poliţiei de frontieră reprezintă ansamblul de măsuri şi activităţi 
întreprinse în mod curent de o unitate/subunitate din cadrul acesteia, în cooperare cu alte forţe şi 
organe în scopul descoperirii, urmăririi şi reţinerii persoanelor care au încălcat prevederile legii 
privind frontiera de stat. În ceea ce priveşte sintagma de ,,acţiune specifică strategică”, aceasta 
reprezintă ansamblul de măsuri şi activităţi planificate şi desfăşurate de mai multe unităţi ale poliţiei 
de frontieră în cooperare sau  independent, pentru executarea misiunilor în zona de frontieră în 
vederea asigurării şi menţinerii stării de normalitate la frontiera de stat, restabilirea ordinii  publice 
grav deteriorate de forţe ostile interne sau externe în situaţie de criză (tensiune), în vederea 
respectării prevederilor tratatelor, acordurilor şi convenţiilor încheiate cu statele vecine, respectarea 
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drepturilor omului, a normelor de drept internaţional şi a celor stabilite prin tratate acorduri şi 
convenţii la care România este parte. 

Documentul de bază după care poliţia de frontieră îşi pregăteşte, desfăşoară şi conduce 
acţiunile specifice, sunt Legea nr. 81/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei de frontieră 
(care stabileşte organizarea, subordonarea şi atribuţiile acesteia) şi Legea nr. 243/2002 privind 
regimul juridic al frontierei de stat. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice şi a rolului lor de forţe specializate de ordine 
publică la frontiera de stat, poliţia de frontieră, pe lângă legile menţionate, aplică documente proprii, 
elaborate în baza prevederilor acestora, pe care le perfecţionează prin exerciţiul cotidian al 
misiunilor pe care le execută la frontiera de stat. 

La acestea se adaugă documentele (tratatele, convenţiile, înţelegerile) pe care România, în 
spiritul normelor juridice internaţionale şi al bunei vecinătăţi, le-a încheiat cu statele vecine, care se 
referă la: colaborarea şi asistenţa mutuală la frontiera de stat, soluţionarea unor probleme 
hidrotehnice, rutiere, feroviare, executarea de comun acord a deciziilor organismelor internaţionale. 
Este de remarcat că România a încheiat şi Tratatul privind regimul frontierei de stat româno-
ucrainene, în vigoare din 27 mai 2004, ultimul pe listă cu ţările vecine. Acesta din urmă este cu atât 
mai important cu cât, la ora actuală, România şi Ucraina se află în dispută privind construcţia 
canalului Bâstroe. 

Unităţile şi subunităţile poliţiei de frontieră, punctele de trecere a frontierei, navele şi 
ambarcaţiile constituie eşalonul nemijlocit de acţiune al poliţiei de frontieră. 

Poliţia de frontieră română face parte din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi este 
instituţia specializată a statului care execută : 

-  supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat; 
- prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii 

transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă; 
- respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor; 
- asigurarea intereselor statului român pe Dunăre şi canale în zona de frontieră, în zona 

contiguă şi în zona economică exclusivă; 
- respectarea ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă. 
 
Aceste funcţii se pot concretiza astfel: 
În zona de competentă a graniţei terestre, poliţia de frontieră română are următoarele 

atribuţii specifice: 
a) execută supravegherea şi controlul la trecerea frontierei de stat a României, previne şi 

combate migraţia ilegală şi criminalitatea transfrontalieră în zona de competenţă, precum şi orice 
altă încălcare a regimului juridic al frontierei de stat; 

b) apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea publică şi 
privată, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi comunităţii; 

c) realizează controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat în punctele de trecere 
deschise traficului internaţional, la intrarea în şi la ieşirea din zonele libere, în punctele de mic trafic 
şi treceri simplificate sau în alte locuri, după caz, potrivit legii; 

d) asigură derularea fluentă, corectă şi civilizată a traficului de călători şi mărfuri prin 
punctele de trecere a frontierei de stat, împreună cu celelalte autorităţi care au, potrivit legii, 
competenţe de control privind trecerea frontierei de stat; 

e) asigură controlul trecerii peste frontiera de stat, în condiţiile legii, a armelor, muniţiilor, 
armelor de panoplie şi de autoapărare, muniţiilor aferente acestora, substanţelor explozive şi a 
dispozitivelor încărcate cu substanţe toxice ori radioactive; 

f) supraveghează, prin observare directă permanentă, spaţiul aerian adiacent frontierei de 
stat şi mării teritoriale; 

g) asigură aplicarea prevederilor tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor cu 
privire la frontiera de stat şi la controlul trecerii frontierei, încheiate de România cu statele vecine, 
cu alte state, cu organizaţii internaţionale sau regionale; 
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h) asigură supravegherea şi controlul semnelor de frontieră; 
i) organizează şi realizează cooperarea, în domeniile specifice de activitate, cu organele 

similare ale statelor vecine, ale altor state sau comunităţi de state, conform înţelegerilor bi sau 
multilaterale la care România este parte; 

j) organizează acţiuni pentru descoperirea şi identificarea persoanelor care au încălcat sau 
despre care se deţin date că intenţionează să încalce normele regimului juridic al frontierei de stat, 
precum şi alte prevederi legale stabilite; desfăşoară activităţi pentru constatarea faptelor penale şi 
efectuează cercetări în legătură cu acestea, conform legii; 

k) culege, stochează, prelucrează, valorifică şi face schimb de date şi informaţii, în 
condiţiile stabilite de lege, în scopul exercitării atribuţiilor legale, cu autorităţile publice interesate, 
pe bază de protocol, şi cu organisme similare din alte state, pe baza înţelegerilor la care România 
este parte; 

l) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale, potrivit legii; 
m) coordonează activităţile personalului celorlalte instituţii sau ale agenţilor economici 

care, potrivit legii, îşi desfăşoară activitatea în punctul de trecere a frontierei de stat, în legătură cu 
trecerea frontierei de stat, şi urmăreşte respectarea legii de către întregul personal din punctul de 
trecere; 

n) introduce date şi exploatează datele introduse în Sistemul de informare naţional privind 
circulaţia persoanelor şi bunurilor prin frontieră, în scopurile şi în condiţiile prevăzute de lege; 

o) asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în punctele de trecere a frontierei de stat, iar 
la solicitarea altor autorităţi ale statului participă la astfel de acţiuni în localităţile din zona de 
frontieră; 

p) participă, împreună cu alte formaţiuni ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în 
colaborare cu trupe ale Ministerului Apărării Naţionale, cu unităţi de protecţie civilă şi cu alte 
autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor 
periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de 
limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; 

r) participă, împreună cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului şi cu organele de 
frontieră ale statelor vecine, după caz, la luarea măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor 
ecologice şi a producerii daunelor, precum şi, în caz de accidente care afectează factorii de mediu, 
la eliminarea efectelor acestora; 

s) exercită orice alte atribuţii stabilite prin lege. 
În zona de competenţă a graniţei pe apă, poliţia de frontieră are următoarele atribuţii 

specifice: 
a) supraveghează şi asigură respectarea drepturilor statului român în apele din zona de 

competenţă; 
b) previne şi combate pirateria, acţiunile teroriste şi faptele circumscrise crimei organizate 

în apele aflate sub jurisdicţia statului român; 
c) execută, direct sau împreună cu autoritatea vamală, controlul navelor şi ambarcaţiunilor 

despre care se deţin date şi informaţii că desfăşoară activităţi ilegale în zona de competenţă ori sunt 
surprinse desfăşurând asemenea activităţi; 

d) execută controlul navelor şi al ambarcaţiunilor împreună cu unităţile teritoriale pentru 
protecţia mediului în caz de evacuare a apelor uzate sau în caz de producere a unei poluări 
accidentale; 

e) participă la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului 
cinegetic şi piscicol natural, prin prevenirea şi combaterea vânatului şi pescuitului ilegal, precum şi 
a exploatării ilegale a altor resurse biologice şi nebiologice din apele aflate în zona de competenţă; 

f) caută navele aflate în pericol în apele din zona de competenţă şi în marea liberă şi 
participă la salvarea echipajelor acestora în caz de necesitate, iar la solicitare desfăşoară acţiuni de 
salvare a navelor şi a încărcăturii lor, conform dreptului maritim internaţional; 
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g) execută supravegherea şi participă la controlul pentru respectarea normelor privind 
ordinea şi siguranţa navigaţiei în apele din zona de competenţă şi în porturi, în colaborare cu 
organele zonale ale căpităniilor de port; 

h) interzice, direct sau cu participarea, la cerere, a unităţilor de nave ale Forţelor Navale, 
accesul navelor străine în anumite zone, sectoare sau raioane ale mării teritoriale şi căilor navigabile 
fluviale aflate sub jurisdicţia statului român, prin suspendarea temporară a dreptului de trecere 
inofensivă, conform legii; 

i) asigură protecţia şi participă la apărarea obiectivelor de importanţă deosebită aflate în 
apele din zona de competentă, în colaborare cu unităţile de nave ale Forţelor Navale, cu alte forţe, în 
conformitate cu planurile aprobate din timp. 

 
Locul şi rolul poliţiei de frontieră în cadrul forţelor Sistemului Naţional de Apărare 

în situaţii de pace, criză şi în caz de război 
Pe lângă tradiţia istorică de apărători ai graniţelor, poliţiştii de la frontieră au şi o tradiţie 

de luptă (au participat la Războiul de Independenţă, la primul şi cel de-al doilea război mondial); ei 
sunt constituiţi în forţe specializate pentru combaterea eficientă a elementelor ostile, atât în timp de 
pace cât şi în timp de război. 

După cum se ştie, poliţia de frontieră are o pregătire şi dotare adecvate, pregătire tactică şi 
operativă, dotare cu armament de infanterie, nave şi ambarcaţiuni, mijloace auto, de transmisiuni, 
protecţie N.B.C., nu numai pentru executarea misiunilor, ci şi pentru participarea efectivă la acţiuni 
în cadrul războiului de apărare a ţării. 

La atingerea scopurilor strategiei de ordine publică poliţia de frontieră participă în timp de 
pace, în situaţii de criză sau în caz de război, prin modul specific de acţiune ca structură a M.I.A. 
pentru asigurarea, menţinerea şi restabilirea ordinii publice la frontiera de stat, prin supravegherea şi 
controlul trecerii acesteia. Prin urmare, locul poliţiei de frontieră este potrivit legii, în cadrul forţelor 
de ordine publică destinate supravegherii şi controlului trecerii frontierei de stat în timp de pace, iar 
în caz de război se regăsesc în sintagma ,,forţele luptătoare ale S.N.Ap.”, care împreună cu armata 
constituie forţele armate ale ţării, iar ca gen de armă a M.I.A., poliţia de frontieră îndeplineşte o 
misiune specifică în timp de pace şi pe direcţiile neatacate în caz de război, şi de asemenea, 
participă şi la lupta armată. 

Totodată, împreună cu alte forţe ale M.I.A. şi ale armatei dispuse în apropierea zonei de 
frontieră, poliţia de frontieră execută cercetarea şi supravegherea spaţiului de interes naţional în 
scopul determinării oportune a indiciilor de producere a unei agresiuni. 

 
Drepturile şi obligaţiile poliţiei de frontieră în zona de frontieră maritimă şi fluvială 
În marea teritorială, poliţiştii de frontieră execută următoarele misiuni specifice: 

respectarea regimului mării teritoriale şi al apelor de frontieră, acţionează pentru descoperirea şi 
zădărnicirea încercărilor de evaziune pe mare, a trecerilor ilegale peste frontieră fluvială şi a 
activităţilor de contrabandă şi piraterie. 

În prezent, pe mare, poliţia de frontieră are rolul principal în a descoperi şi împiedica 
activităţile ilegale din marea teritorială şi marea liberă, ce ar afecta interesele şi suveranitatea 
statului român, informând de îndată organele române competente sau să intervină pentru reţinerea 
navelor infractoare şi să le conducă în porturi pentru cercetări. Pentru exercitarea acestor obligaţii, 
poliţia de frontieră întâmpină mari greutăţi, întrucât la litoral nu dispune de un sistem de observare 
şi de supraveghere prin radiolocaţie propriu (şi nu s-a realizat unul integrat) şi nici de elicoptere şi 
de nave de intervenţie suficient de rapide, moderne şi eficiente. 

În caz de forţă majoră şi numai când utilizarea altor mijloace de împiedicare sau 
constrângere nu este posibilă, elementele poliţiei de frontieră aflate în misiune au dreptul să 
utilizeze armamentul din dotare, în condiţiile Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor şi 
muniţiilor şi ale Legii specifice, dar aceasta rămâne o soluţie de ultimă instanţă şi numai când este 
pusă în pericol viaţa poliţiştilor de frontieră aflaţi în misiune sau când se încalcă flagrant regimul de 
frontieră sau drepturile României în zonele maritime cu regim special. 
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Drepturile şi obligaţiile poliţiştilor de frontieră aflaţi în exerciţiul funcţiunii în zona de 
frontieră se înscriu în normele generale care compun registrul acţiunilor şi activităţilor întreprinse 
de aceştia pentru a asigura, menţine şi eventual a restabili normalitatea la frontieră de stat. Acestea 
nu sunt date o dată pentru totdeauna, exerciţiul de aplicare a legii până în prezent dovedind 
viabilitatea lor, dar societatea însăşi, în evoluţia ei, precum şi apropierea tot mai mult a ţării noastre 
de U.E. şi integrarea  în structurile euroatlantice, impun perfecţionarea acestora. 

 
 
 

INTERNETUL CA PLATFORMĂ DE DOCUMENTARE 
PENTRU TERMINOLOGIA MILITARĂ ÎN LIMBA GERMANĂ 

 
 

Lect.univ.dr. Mirela IONIŢĂ 
 
Das Internet erweist sich als äußerst hilfreich im militärfachsprachlichen Unterrricht, 

hauptsächlich dank des authentischen und aktuellen Angebots. Deutsche und österrichische 
Internetseiten werden separat angeführt und kommentiert, da es nicht nur um spezifische 
Sachverhalte geht, sondern auch um bemerkenswerte Unterschiede im lexikalischen Bereich. 

 
SURSE DIN GERMANIA 
Primele noţiuni de terminologie militară intervin relativ devreme în cadrul cursurilor de 

limba germană desfăşurate în U.N.Ap., în paralel cu temele majore ale cursului. În măsura 
posibilităţilor, se încearcă stabilirea unor conexiuni tematice. (Spre exemplu: Unitatea didactică 
despre uniformă este concepută ca o continuare a capitolului despre vestimentaţie, iar cea despre 
descrierea unei unităţi militare completează capitolul despre instituţii). 

În faza următoare iniţierii în vocabularul general, accentul se deplasează spre aprofundarea 
acestuia  în funcţie de interesele şi preocupările fiecărui cursant. 

Materialele informative şi revistele militare în limba germană reprezintă surse bogate de 
documentare cu două condiţii: prima: depăşirea barierei lingvistice, a doua - măsura în care este 
posibil accesul la numere actuale ale publicaţiilor.   

Internetul oferă un nou mediu de informare în care putem găsi practic resurse inepuizabile 
şi în sprijinul demersului nostru de îmbogăţire a vocabularului militar de specialitate. Avantajul 
incontestabil al acestui mediu este că oferă materiale autentice şi de actualitate. 

Amintim însă faptul că textele de pe site-uri sunt funcţionale, nicidecum didactice sau 
didactizate, ceea ce presupune că gradul lor de dificultate din punct de vedere lingvistic este destul 
de ridicat. 

De aceea, recomandarea se adresează mai ales celor ce posedă deja cunoştinţe de limba 
germană cel puţin la nivel intermediar, şi mai puţin începătorilor care se presupune că, mai ales la 
început, vor avea dificultăţi de înţelegere chiar şi cu ajutorul dicţionarului. 

Pentru familiarizarea cursanţilor cu vocabularul militar în limba germană propunem o 
selecţie de de link-uri comentate din sfera militară germană, menite sa îmbogăţească cunoştinţele de 
limba germană şi să faciliteze cunoaşterea mediului militar german. 

Totodată, precizăm că în prima parte vom avea în vedere doar site-urile din Germania, 
pentru că diferenţele terminologice impun tratarea separată a celor două surse. 

 
Motoare de căutare 
Pentru accesarea paginilor referitoare la armata germană, este indicat să se lucreze cu 

motoare de căutare ce restrâng rezultatele la spaţiul german. Recomandăm binecunoscutul “google” 
în varianta “google.de” (de - reprezintă sigla pentru Germania), şi restrânge căutarea la spaţiul 
german prin opţiunea “Seiten in Deutschland”. Pentru armata Germană este util sa introducem 
titulatura oficială a acesteia “Bundeswehr”. 
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Primele rezultate afişate se referă la noutăţile din presa referitoare la această temă: News-
Ergebnisse für Bundeswehr - Meldungen des Tages. 

În continuare este indicat portalul armatei germane www.bundeswehr.de; site-urile 
Universităţii Militare din München (Universität der Bundeswehr München) www.unibw-
muenchen.de, cel al Academiei de Comandă a Armatei Germane din Hamburg (Führungsakademie 
der Bundeswehr): www.dbwv.de; site-uri ale rezerviştilor etc. Avem surpriza să fim trimişi şi la un 
site al unei organizaţii pacifiste ce militează pentru desfiinţarea serviciului militar în Germania: 
http://www.bundeswehrabschaffen.de/.  

În rubrica de anunţuri îşi fac reclamă câteva magazine de efecte militare germane 
www.bw-online-shop.de şi străine  www.outdoorfan.de  din Germania. 

Cu siguranţă site-urile oficiale pot fi apelate şi în mod uzual, utilizând orice motor de 
căutare în limba engleză, introducând cuvintele cheie “german army”, atât pagina armatei germane 
cât şi cea a ministerului au variante în engleză şi în franceză, dar scopul demersului de faţă este 
preponderent didactic şi se referă la îmbogăţirea cunoştinţelor de limba germană, informaţia 
conţinută este în prezentul demers doar instrumentul ce facilitează  progresul lingvistic. 

 
Bundeswehr – Armata Republicii Federale Germania 
Site-ul se afla la adresa www.bundeswehr.de, oferă prin intermediul unui design sobru  şi 

funcţional facilităţi de navigare spre domeniile: categorii de forţe armate, administraţie, sport, 
social, carieră, tineret, service. 

Apelând rubrica categorii de forţe armate găsim informaţii despre efectivele actuale ale 
armatei, despre ultimele masuri întreprinse în procesul de reformă al armatei germane. 

În rubrica cariera putem găsi informaţii ce se adresează atât tinerilor interesaţi de o carieră 
militară, cât şi informaţii interne referitoare la promovarea în cariera militară. 

Rubrica tineret  trimite la o pagină dedicată  tinerilor din armata germană: 
www.treff.bundeswehr.de, care este chiar atractivă. Ea oferă imaginea în mişcare a unui soldat 
echipat complet cu posibilitatea de vizualizare detaliată a fiecărui element din echipament. De 
asemenea, există şi o ofertă de jocuri online ce testează viteza de reacţie, cât şi un test de cultură 
generală pe teme militare şi de politică de securitate. Tot în această rubrică sunt oferite gratuit 
screensavere, bannere logo-uri,  felicitări electronice, toate cu specific militar. De aici se poate 
downloda chiar şi sunetul pe care îl face motorul unui tanc Leopard 2A6. 

De la rubrica service  găsim contractul cadru  de muncă pentru cadrele militare şi putem 
downloda chiar un tabel cu clasele de salarizare ale cadrelor militare. 

Dar şi o trimitere la revistele militare germane, toate disponibile şi în varianta online: aktuell - 
Zeitung für die Bundeswehr ,Y. - Das Magazin der Bundeswehr, IFDT - Information für die Truppe, 
Militärgeschichte - Zeitschrift für historische Bildung, Die Bundeswehr - Magazin des Deutschen 
Bundeswehr-Verbandes, IMS - Internationales Magazin für Soldaten, loyal - Das deutsche Wehrmagazin, 
kompass - Soldat in Welt und Kirche (katholisch), JS - Das Magazin der Evangelischen Militärseelsorge 

În registrul superior, site-ul oferă un motor de căutare intern şi trimiteri către Ministerul 
Apărării şi presa militară. 

Comentariu: paginile sunt prezentate atractiv şi oferă o imagine de ansamblu asupra 
conţinutului, informaţiile sunt actualizate. Navigarea este uşoară.  Exista opţiunea de navigare 
rapidă cu ajutorul unor cuvinte cheie. 

 
Ministerul federal al Apărării 
Pagina ministerului: http://www. bmvg. de/ ministerium/ index.php ne familiarizează, în 

primul rând, cu titulatura oficiala; Bundesministerium der Verteidigung. Aici găsim informaţii 
despre ministru, organigrama  şi bugetul ministerului. 

Site-ul este foarte comunicativ. Dacă nu ne descurcăm între titluri, spicuiri din presă, 
articole, imagini şi icon-uri putem recurge la sitemap care prezintă sistematic conţinutul site-ului. 
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O listă de link/uri ne trimite la site-rile categoriilor de forţe şi la cele ale eşaloanelor 
multinaţionale cu participare germană. De asemenea găsim adresele paginilor ministerelor apărării 
din toata lumea. 

Lista de link/uri este comuna cu cea a a paginii armatei ( www.bwb.org ). 
Din aceasta listă spicuim adresele câtorva instituţii: 
• Academia federala pentru studii de securitate - www.baks.com Bundesakademie für 

Sicherheitspolitik; 
• Asociaţia germană pentru politică externă - www.dgap.org Deutsche Gesellschaft für 

Auswärtige Politik; 
• Centrul european de studii de securitate Marschall - www.marshallcenter.org George 

C. Marshall Center, Europäisches Zentrum für Sicherheits Studien; 
• Centrul de conducere interna a armatei - www.zentruminnerefuehrung.de Homepage 

des Zentrum Innere Führung; 
• Fundaţia pentru studii de pace şi conflict - www.hsfk.de Die Hessische Stiftung 

Friedens- und Konfliktforschung; 
• Fundaţia pentru ştiinţă şi politică - www.swp-berlin.org Stiftung Wissenschaft und 

Politik; 
• Grupul de lucru pentru istorie militară - www.akmilitaergeschichte.de  - Homepage 

des Arbeitskreises Militärgeschichte; 
• Institutul german de politică şi securitate - www.swp-berlin.org Deutsches Institut für 

Internationale Politik und Sicherheit; 
• Societatea Clausewitz - www.clausewitz-gesellschaft.de Clausewitz-Gesellschaft e. V.; 
• Societatea pentru politică de apărare şi securitate - www.gfw-ev.de Gesellschaft für Wehr- 

und Sicherheitspolitik e.V. 
 
Lexicon militar 
La pagina www.bundeswehr-karriere.de găsiţi un lexicon militar foarte cuprinzător. 
 
Categoriile de Forţe armate 
Fiecare din categoriile de forţe are propriul site. 
Trupele terestre : www.deutschesheer.de  
Trupele aeriene: www.luftwaffe.de  
Trupele navale www.marine.de
Departamentul de medicină militară: www.sanitaetsdienst-bundeswehr.de  
Asociaţia rezerviştilor: www.vdrbw.de  
 
Academia de comandă a armatei germane  
Aceasta funcţionează la hamburg şi poate fi accesată la adresa www.fueakbw.de. 
Modul de realizare îl combină pe cel de prezentare al unei instituţii militare cu cel al unei 

universităţi civile. În meniul principal găsim următoarele rubrici cu specific militar:   
• Auftrag der Akademie , Gliederung und Aufgaben, Kasernen der Akademie, 

Geschichte der Akademie, Besucher der Akademie 2004 (Misiunea academiei, structura şi obiective, 
locaţii, istoria academiei, oaspeţi 2004) ; 

• rubrici de interes general: Hamburg (cu trimitere la site-ul oficial al oraşului si landului 
federal); 

• rubrici specifice mediului universitar: Alumni. 
Există chiar şi o trimitere spre pagina: Asociaţiei de prietenie a ofiţerilor străini care au 

studiat in această instituţie. 
Tot pe aceasta pagina apar şi alte instituii care se subordonează academiei Int. Clausewitz-Zentrum, 

Wissensch. Forum Int. Sicherheit, Baudissin Dokumentationszentrum (Centrul internaţional Clausewitz, Forumul 
ştiinţific internaţional pentru securitate, Centrul de documentare Baudissin). 
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Comentariu: Site-ul este extrem de bine structurat. Navigarea este foarte uşoară. Site-ul 
dispune de multe link-uri interne şi către alte adrese concepute inteligent. 

 
Universităţile militare 
Cele două universităţi militare din München şi Hamburg au pagini concepute asemănător, 

care aduc mai degrabă cu site-urile universităţilor civile din Germania, ceea ce nu împiedică însă 
navigarea lejeră. 

 
Universitatea din München îşi structurează meniul principal pe facultăţi şi domenii 

universitare: Enumerăm Facultăţile ce se afla aici: Fakultät für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen (BAUV), Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik (EIT), Fakultät 
für Informatik (INF), Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik (LRT) 

Fakultät für Pädagogik (PÄD), Fakultät für Sozialwissenschaften (SOWI), Fakultät für 
Wirtschafts- und Organisationswissenschaften (WOW), Fachbereich Betriebswirtschaft (BW), 
Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik (ETTI), Fachbereich Maschinenbau (MB), 
(Facultatea de construcţii şi geodezie, Facultatea de electronică şi tehnica informaţiei, Facultatea de 
informatica, Facultatea de aeronave, Fac. de pedagogie. Fac. de ştiinţe sociale, Fac. de economie şi 
ştiinţe organizaţionale) şi colegiile: Fachbereich Betriebswirtschaft (BW), Fachbereich Elektrotechnik 
und Technische Informatik (ETTI), Fachbereich Maschinenbau (MB). (colegiul de contabilitate, 
colegiul de electrotehnică şi tehnica informatica, colegiul de construcţii de maşini). 

 
Universitatea din Hamburg poate fi accesată la adresa: www.unibw-hamburg.de. De aici 

aflăm numele complet al instituţiei: Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr 
Hamburg. Aici se şcolarizează următoarele specialităţi: Elektrotechnik, Maschinenbau, Fachbereich 
Pädagogik, Wirtschafts- und Organisationswissenschaften. (Elektrotehnică, Constructii de maşini, 
Colegiul pedagogic, Ştiinţe economice). 

 
Divertisment 
În internet găsim chiar site-uri de divertisment în sfera militară. 
La adresa: www.fastgame.de/witze/militaerwitze.php - gasim bancuri cu militari. 
La adresa: www.unmoralische.de/ bundeswehrlexikon/ bundeswehr.htm - găsim un dicţionar 

satiric al jargonului soldăţesc. 
 
Concluzie 
Fără a afirma exhaustivitatea acestui demers, sperăm să oferim celor interesaţi un punct de 

plecare pentru a cunoaşte realităţile militare germane. 
Accesarea unora dintre aceste site-uri s-a dovedit utilă în procesul de predare a 

terminologiei militare, o modalitate eficientă de actualizare şi aprofundare a informaţiilor.  
Nu putem să nu remarcăm că, dincolo de informaţia intrinsecă, paginile accesate oferă şi 

un model de structurare a informaţiei după criterii bine definite, ceea ce permite accesul rapid la 
informaţia dorită. 

 
SURSE DIN AUSTRIA 
Demersul de faţă este menit de a veni atât in sprijinul cursanţilor ce învaţă limba germană 

şi doresc să-şi îmbogăţească şi pe această cale cunoştinţele de limbă, cât şi tuturor celor ce doresc să 
se informeze în sfera militară, în legătură cu Austria.  

Demersul a fost iniţiat pornind de la oferta germană de pe internet în domeniu; prin urmare 
intenţia era de structurare similară  a celor două prezentări. Studiul ofertei austriece  din internet a 
condus la concretizarea parţială a intenţiei iniţiale. 

Motoare de căutare: 
Pentru accesarea informaţiilor referitoare la armata austriacă am apelat la motorul de 

căutare: „google”, în varianta: „google.at”,  care  oferă avantajul restrângerii căutării doar la 
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spaţiul austriac. Am introdus cuvântul care denumeşte armata austriacă: „Bundesheer”. Am optat 
pentru varianta austriacă a motorului de căutare şi pentru a evita o confuzie in operaţia de căutare. 

Precizare: Acelaşi termen „Bundesheer” denumeşte în Germania trupele terestre, ori 
folosirea oricărui alt motor de căutare ar fi afişat în acest caz rezultate combinate. 

Imediat surprizele au început să apară. Site-ul armatei austriece se află la adresa: 
www.bundesheer.at  sau la  www.bundesheer.com ? 

Deschizând ambele pagini, am aflat ca la adresa: www.bundesheer.com găsim o pagină 
independentă de informare şi discuţie pentru cadrele militare din Austria. 

Şi surprizele n-au încetat. Căutând site-ul ministerului apărării din Austria, a fost afişat 
următorul rezultat:  www.bmlv.gv.at. 

Deschizând această pagină, am constatat cu stupoare că este vorba de unul şi acelaşi site cu 
cel al armatei austriece, fără o indicaţie evidentă, unde am putea găsi informaţii referitoare la 
minister. 

Din pagina de informare pentru cadrele militare ne-am lămurit. O notă precizează că din 
2000 la adresa sus menţionată se găseşte site-ul armatei austriece. Acelaşi site poate fi accesat deci 
la două adrese diferite. 

Împăcându-ne cu nebuloasa criteriilor de sortare, am încercat să explorăm site-ul armatei 
austriece pentru că motoarele de căutare accesate nu au afişat alte rezultate referitoare la pagini 
individuale ale unor instituţii militare din Austria. 

 
Pagina armatei austriece 
Conform precizării anterioare, ambele căi au condus la acelaşi rezultat. 
Rubricile ce pot fi accesate sunt. „Actualităţi”, „Categoriile forţelor armate”, „Galeria 

foto”, „Date şi cifre”, „Publicaţii” şi „Service”. 
În rubrica de „Actualităţi” găsim extrase de presă, informaţii despre manifestări, toate 

actualizate. 
Rubrica „Streitkräfte” („Categorii de forţe armate”) ne oferă informaţii despre: structura 

armatei,  clasificată după genuri de armă şi dislocare/ dispunere. 
Accesând iconul pentru garnizoana „Wien” („Viena”), putem găsi trimiteri către Ministerul 

Apărării şi către alte instituţii aflate în regiunea respectivă.   
Deci problema este rezolvată. Informaţii despre Ministerul Apărării din Austria obţinem pe 

această cale: Pagina armatei austriece / Rubrica: Categorii de forţe armate” / Criteriul: „Dislocare/ 
dispunere” / Garnizoana: Viena / „Ministerul Apărării” („Ministeriun fuer LandesVerteidigung”). 
Simplu nu? 

Despre organizarea ministerului putem afla dacă pornim de la submeniul “Categorii de 
forţe armate” şi  urmăm calea: “Instituţii centrale”. 

 
Academia de apărare: 
Tot din submeniul: „Garnizoana Viena” putem ajunge şi la paginile Academiei Militare a 

Austriei („Landesverteidigungsakademie”, Sigla: „LvAk”): www.bmlv.gv.at/organisation. Mai departe, 
structura site-ului este clasică: Landesverteidigungsakademie, Kommandant, Auftrag, Geschichte, 
Führungsabteilung, Höhere Militärische Führung, Strategie und Sicherheitspolitik, Friedenssicherung und 
Konfliktmanagement, Militärsoziologie und Militärpädagogik, Sprachausbildung und Sprachmittlung, 
Zentraldokumentation, Österreichische Militärische Zeitschrift, Militärgeographie, Studienzentrum, 
Aktuelles. (Prezentare, Comandant, Misiune, Istorie, Structuri de conducere, Conducerea militară, 
Strategie şi politica de securitate, Menţinerea păcii şi managementul conflictelor, Sociologie şi pedagogie 
militară, Învăţarea limbilor străine, Punct de informare, Revista militară austriacă, Geografie militară, 
Centrul de studii) 

 
Academia categoriilor de trupe: 
Pentru că academia trupelor de uscat nu este în Viena, iar dispunerea instituţiilor este 

expusă pe unităţi administrative ale Austriei (landuri), nu am ştiut să o caut după acest criteriu. Am 
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găsit însă informaţii despre aceasta, accesând în meniu rubrica “Karriere” (cariera) / Submeniul 
„Offizier”. Astfel am găsit instituţia de învăţământ: Theresianische Militärakademie, sau „direct” 
accesabilă la: www.bundesheer.at/ karriere/ offizier/index.shtml.  

În continuare structurarea oferă o navigare lejeră: Startseite, Kommandant, Berufsbild, 
Laufbahnbild, Heranbildung, Ausbildung, Weiterbildung, Organisation, Geschichte, 
Jahrgangsabzeichen, Aktuell, Fotogalerie, Presseaussendungen, Veranstaltungen. (Pagina de start, 
Comandant, Portretul profesional, Imaginea carierei, Evoluţie, Şcolarizare, Perfecţionare, 
Organizare, Istorie, Însemnele promoţiilor, Actualităţi, Galerie foto, Extrase din presă, Manifestări). 

Revenim însă la pagina armatei austriece. 
La rubrica „Streitkräfte” aflăm şi despre misiunile armatei austriece în străinătate.  
La rubrica: „Facts” (Date şi cifre) găsim articole despre perspectivele armatei austriece 

până în 2010. Deschizând însă submeniul următor: „Facts & Figures” găsim o situaţie cu efectivele 
armatei austriece in anul 2002. Oricum următorul submeniu este intiutulat: „Istorie”. 

Tot la rubrica: „Facts” putem afla şi despre ministrul apărării. Şi de aici să mai ajungem la 
paginile despre minister. Toate articolele despre Ministerul Apărării sunt oferite  in varianta 
germană, engleză, franceză şi italiană. (!?!) 

La rubrica: „Publicaţii” aflăm că în Austria se editează trei reviste miliare: „Milizinfo”, 
„ÖMZ” şi „TRUPPENDIENST”. 

La rubrica: „Service” găsim un „Sitemap” (harta site-ului) organizat alfabetic, în care însă 
nu găsim nici denumirea ministerului, nici pe cea a academiei militare. 

Comentariu: Site-ul armatei austriece nu oferă o privire de ansamblu. După părerea mea, 
lipseşte un meniu (eventual: vertical) de navigare rapidă (sau o opţiune de căutare) care să ofere 
accesarea directă a unor informaţii utile ca: structura armatei ministerul apărării, instituţii militare etc 

 
Concluzie:  
Din punct de vedere lingvistic se poate observa diferenţa între terminologia de specialitate 

folosită în Germania şi Austria.  
Încă un exemplu (în afară de confuzia posibilă între „Bundesheer” în Germania şi Austria, 

amintită în Introducere): În rubrica: „Karriere”, la cariera ofiţerului, expresia care se referă la 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească orice candidat la cariera de ofiţer la austrieci se cheamă 
„Heranbildung” (Intraductibil: aprox. şcolarizare necesară până la momentul exprimării opţiunii). 
La nemţi acelaşi lucru se cheamă: „Voraussetzungen” (premise). 

Din punct de vedere al opţiunilor de navigare, se pare ca site-ul comentat nu respectă 
canonul cu care suntem obişnuiţi. În primul rând, surprinde faptul că toate instituţiile militare austriece pot 
fi accesate la o singura adresă. Adică nu la una, ci la două!?! Dar să n-o luăm de la început ... 

 
 
 

PUTEŢI ÎNVĂŢA GERMANA? 
CONSIDERAŢII REFERITOARE LA PREMISELE 
PREDĂRII LIMBII GERMANE ÎN CONTEXTUL 

PARTICULARIZAT AL CURSURILOR INTENSIVE 
PENTRU CADRELE MILITARE 

 
 

Lect.univ.dr. Mirela IONI}| 
 
Der DaF-Unterricht (Deutsch als Fremdsprache) im Intensivkurs für Lehrgangsteilnehmer 

aus dem militärishen Bereich weist spezifische Züge auf, die Lehr- und Lernstrategien unmittelbar 
beeinflussen. Eine Betrachtung der Voraus-setzungen und Erfahrungen aus Lehrer- und 
Lernenrperspektive kann zur besseren Aneignung deutscher Sprachkenntnisse führen. 
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Pentru un profesor de limba germană ocazia de a preda în sistemul militar poate fi 

considerată cu siguranţă o provocare. 
Contextul în care îşi desfăşoară activitatea poate fi cu greu asimilat oricărei experienţe din 

mediul civil. Specificitatea activităţii este determinată de interacţiunile mai multor factori, în funcţie 
de vârsta cursanţilor, de mediul militar, de obiectivele urmărite prin aceste cursuri aspecte ce nu 
trebuie pierdute din vedere deoarece constituie premisa unui proces didactic eficient. 

  
Aspecte preliminare 
Ca demers preliminar s-ar cuveni să încercăm identificarea aspectelor operaţionale pentru 

învăţarea limbii germane, ce derivă din cadrul complex al specificităţii. 
Vârsta poate fi considerată nu numai un dezavantaj în învăţarea limbilor străine. Adulţii 

învăţa în mod conştient o limbă străină, raportând-o permanent la sistemul de referinţă al limbii 
materne şi la experienţele socio-culturale anterioare. 

Motivaţia individuală şi contextul învăţării sunt factori de importanţă majoră în însuşirea 
unei limbi străine mai ales la adulţi pentru că în acest caz predomină abordarea raţională. 

Adulţii sunt apţi datorită abilităţilor constituite anterior să conştientizeze mai bine procesul de 
învăţare, să prelucreze aspecte particulare şi să coreleze elemente distincte, în general, să controleze 
concomitent mai mulţi parametri. Totodată dispun de o capacitate de concentrare pe o durată mai lungă de 
timp şi, de regulă, de facilităţi de memorare sporită cu ajutorul demersurilor de sistematizare a informaţiei. 
Avantajul se materializează în însuşirea mai rapidă a unor elementele lexicale şi a regulilor gramaticale. 

Dispoziţia adulţilor de a crea asociaţii se manifestă în detrimentul dezvoltării 
automatismelor şi, prin urmare, asupra aspectului comunicativ al însuşirii limbii. 

Este interesanta observaţia că, deşi este recunoscut faptul că tinerii învaţă mai repede, s-a 
constatat ca adulţii parcurg mai rapid fazele de cunoaştere ale unei limbi străine, deoarece dispun de 
alte avantaje de ordin cognitiv. 

Însuşirea limbii străine la un nivel înalt presupune in paralel iniţierea în contextul socio-
cultural şi al formelor specifice de interacţiune din spaţiul lingvistic ţintă. 

Trebuie avut în vedere caracterul specific învăţării limbilor străine de către adulţi în cadru 
instituţional şi în mediu nongerman, dar şi premisele de ordin cognitiv şi, mai ales, relaţia dintre 
limba maternă şi limba română. În acest context se naşte întrebarea dacă limba maternă trebuie 
văzută ca o piedică sau ca un impuls în procesul de însuşire a unei limbi străine.  

Este verificat faptul ca însuşirea celei de a doua limbi depinde de stadiul de cunoaştere al 
limbii materne. 

Cunoaştem din experienţă că însuşirea unei limbi străine este favorizată de gradul de înrudire al 
acesteia cu limba maternă.  

În legătură cu durata necesară pentru a putea vorbi cursiv, cercetătorii (Fromkin 1974) 
consideră că pentru  o limba puternic înrudită este suficient un an (la o frecvenţă de 2 ore pe zi), pentru o 
limbă diferită sunt necesare 18 luni de curs şi un stagiu minim de 3 luni în spaţiul lingvistic 
respectiv, iar pentru o limbă total diferită – cel puţin 30 de luni şi un stagiu de 3-6 luni. 

Din păcate, studiul este dificil de aplicat în practică deoarece puţini oameni dispun de 
condiţiile ideale de învăţare pe care le presupune studiul. 

Este evident faptul că un român poate învăţa mai repede franceza decât germana, dată fiind 
apropierea diferită de limba română. Acesta poate recunoaşte cu uşurinţă asemănările din franceză, 
dar găseşte cu greu similitudini  (mai ales la nivel lexical) în germană. Şi în acest caz este valabil 
faptul că orice proces de învăţare este facilitat atunci când informaţiile pot fi integrate într-un sistem 
deja constituit. 

Un experiment interesant a fost făcut pentru a demonstra gradul de dificultate al unei limbi 
străine (Bodmer 1955). S-au analizat primele 100 de pagini din dicţionarul “Concise Oxford Dictionary” 
şi s-a constatat că peste 50 % dintre cuvinte sunt de origine latină şi aprox. 30 % de origine germanică. 

O cercetare asemănătoare pe dicţionarul “Grosser Duden” a demonstrat că doar 20 % 
dintre cuvinte au origine latină şi aprox. 70 % origine germanică. 
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Cu siguranţă cuvintele asemănătoare sau înrudite pot fi învăţate cu mai multă uşurinţă. Ele 
facilitează (cf. Ard 1983), în general, procesul de învăţare pentru că favorizează şi însuşirea 
structurilor înconjurătoare ce conţin deseori şi cuvinte fără referent în limba maternă. 

Într-o limbă diferită se spune că trebuie învăţat aproape fiecare cuvânt în parte. 
O premisă favorabilă pentru o înţelegere diferenţiată a sensului exact în limba străină este o 

bună cunoaştere a propriei limbi. 
Atunci când exprimarea este total diferită în cele două limbi, cursantul se concentrează mai 

intens şi asupra unor elemente de prozodie şi nonverbale (pronunţie, accent, intonaţie, mimică, 
gestică etc). 

În învăţarea limbilor străine “dificile” s-a constatat că faza iniţiala este cea mai 
problematică, fiindcă ea solicită mult efort şi timp până se creează un fond de bază. Apoi această 
diferenţă nu mai constituie un handicap. 

Faptul că toţi cursanţii aparţin aceleiaşi sfere de activitate constituie, de asemenea, un 
avantaj pentru că aceştia dispun de experienţe în mare măsură asemănătoare, iar scopul fiecăruia nu 
este atât de diferenţiat ca în cazul cursurilor de tipul celor de la universităţile populare. Un alt aspect 
pozitiv întâlnit din ce în ce mai des este faptul că militarii dispun deja de cunoştinţe într-o altă limbă 
străină. (Dar invers, din păcate, întâlnim din ce în ce mai rar militari care au cunoştinţe anterioare de 
limba germană). 

 
Experienţe concrete 
Pentru ameliorarea performanţelor didactice este necesară corelarea condiţiilor cadru cu 

experienţele acumulate la cursurile de limba germană,  desfăşurate în instituţiile militare de 
învăţământ. 

Deosebim în procesul de învăţare al oricărei limbi străine o faza de control, urmată de o 
fază de automatizare. La început pentru orice activitate în limba străină este necesară multă 
concentrare, apelul la vocabularul pasiv, la sistemul de reguli, ceea ce încetineşte considerabil 
viteza de reacţie. În timpul unei faze de tranziţie (când greşelile de limbă sunt încă frecvente) începe 
să se contureze reflexul. Procesele odată automatizate, se actualizează mult mai repede decât cele 
dirijate conştient.  Însă reflexe greşite, odată constituite, sunt greu de înlăturat. De aceea această 
fază de tranziţie este considerată pentru limba germană de o importanţă esenţială, pentru că exista 
permanent pericolul imprimării unor tipare eronate ( mai ales într-un context neadecvat de învăţare, 
şi aici ar putea fi incluşi şi cei ce recurg la studiul individual). 

Efortul trebuie sa fie îndreptat asupra demersului de însuşire a unor structuri corecte. Este mai uşor 
să înveţi de la început corect, decât să încerci să corectezi ulterior reflexe greşite. 

Transferul de structuri din limba maternă în limba străină apare într-o serie de greşeli, 
frecvente mai ales la începători, care încearcă astfel să substituie cunoştinţe încă neînsuşite. Ele sunt 
acceptate în limita greşelilor de competenţă. 

O serie de fenomene de transfer apar conştient, atunci când cursanţii încearcă să se 
exprime pertinent şi nu-şi găsesc cuvintele destul de repede. Atunci aceştia combină: de obicei, 
preiau cuvinte din limba maternă, pe care le introduc în mesaj, adaptează cuvinte din limba maternă 
(pronunţându-le ca în limba străină, adăugându-le terminaţii şi sufixe străine) sau preluând un 
cuvânt din limba maternă şi traducându-l într-un mod neadecvat (de ex: “Gefluegelsuppe” – “supă 
de orătănii”) 

Fenomenele de transfer depind de stadiul de cunoaştere a limbii străine (este firesc ca la 
orice începător să poată fi identificate mai multe interferenţe), de cadrul de învăţare (un mediu 
artificial determină înregistrarea unui număr mai mare de greşeli), de vârstă (pentru că adulţii învăţă 
conştient, prin comparaţie, apar mai multe interferenţe decât la copii care învăţă, mai degrabă, prin 
imitaţie), de apropierea celor două limbi (cu cât limbile sunt mai apropiate, frecvenţa unor astfel de 
greşeli este mai mare) sau factori de stres. 

Din păcate însă acestea se instaurează uneori ca greşeli de performanţă (respectiv după ce 
tiparul lingvistic a fost învăţat). Dacă ele persistă, vor perturba comunicarea. 
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Cursanţii pleacă de cele mai multe ori de la premisa că structurile din limba străină 
funcţionează la fel că în limba maternă. Putem afirma că ei aplică inconştient reflexele lingvistice 
instaurate în învăţarea limbii materne, ceea ce conduce inerent în comunicare la apariţia unor 
mesaje nefireşti. 

Pentru începători este esenţială capacitatea de a auzi selectiv. Mai ales pentru un 
nespecialist faptul că nu sesizează intervalele, accentele, cantitatea sunetelor poate constitui un 
handicap. Cu cât sunt mai îndepărtate limbile, este necesară o preocupare mai intensă pentru 
dezvoltarea abilităţii de a înţelege mesajele verbale. 

Pronunţia este aspectul limbii care creează multe probleme cursanţilor adulţi, mai ales când 
aceştia îşi însuşesc o limbă străina în ţara de origine. Reflexele articulatorii ale limbii materne pot fi 
depăşite, de regulă, doar cu multă perseverenţă. Însuşirea corectă a intonaţiei şi accentului în limba 
străină pare să devină tot mai dificilă, odată cu înaintarea în vârstă. Dar această dificultate nu 
afectează, în general, însuşirea aspectelor morfo-sintactice ale limbii străine. 

Posibile cauze ale pronunţiei defectuoase la adulţi sunt de natură psihologică -  acestea 
sunt: teama de ridicol şi premiza extralingvistică a identităţii individului deja constituite şi afirmate. 

Trebuie să acceptăm faptul că, în general, adulţii rămân cu o pronunţie defectuoasă (în 
diferite grade), puternic influenţată de modul de articulare a limbii materne, chiar şi atunci când s-a 
depăşit stadiul incipient în procesul de însuşire a structurilor lexico-gramaticale şi cursantul este 
deja capabil să comunice mesaje cu un anumit grad de dificultate Acest deficit se datorează faptului 
că un aspect care ar trebui să devină automatism, aşa cum este pronunţia, nu poate fi controlat. 

De aceea, pentru un profesor, atitudinea adecvată în cazul adulţilor, mai ales a 
începătorilor, este de a nu corecta greşelile de pronunţie decât atunci când acestea perturbă 
comunicarea, şi atunci chiar, cu răbdare şi toleranţă. 

În practică s-a constat că mulţi adulţi se mulţumesc cu un nivel scăzut de cunoaştere, 
orientat mai ales pe abilităţi pasive. Abilităţile productive sunt dezvoltate pe o arie limitată , 
caracterizându-se prin frecvenţa unor clişee verbale verificate. Capacitatea combinatorie şi inovaţia 
se manifestă, de obicei, doar la scară redusă. 

S-a constatat că un adult este tentat mai rar să încerce viabilitatea unor structuri noi în 
comunicarea autentică.  

Indispensabile procesului de asimilare sunt experienţa şi fondul cognitiv al cursantului. Cu 
cât înaintează în vârstă, cu atât influenţa limbii materne îşi face simţită prezenţa mai puternic. 

 
Strategii de învăţare 
Cunoaşterea satisfăcătoare a unei limbi străine poate fi atinsă doar prin aplicarea adecvata 

a strategiilor de învăţare de către cursanţi. Acestea sunt definite ca procedee şi tehnici utilizate 
conştient de către subiect în demersul de învăţare a unei limbi străine. 

Ele sunt în esenţă răspunsuri creative la probleme concrete legate de limbă şi este necesar 
să fie predate împreună cu limba, atunci când subiectul nu le dezvoltă. 

Pot fi deosebite cinci tipuri de strategii pentru învăţarea eficientă a unei limbi străine 
(Oxford 1990).  

1. Strategii metacognitive, cum ar fi “ascultatul atent”, “căutarea şi utilizarea conştientă de 
situaţii în scopul activării cunoştinţelor de limbă”, “autocorectura”, “autoevaluarea progreselor 
lingvistice”. 

2. Strategii afective, de ex.: “reducerea temerilor”, “încurajarea”, “recompensele” – pe 
care subiectul le exercită asupra lui însuşi. 

3. Strategii sociale. De ex.: “dorinţa de informare”, “dorinţa de comunicare cu vorbitorii 
nativi”, “dorinţa de cunoaştere a culturii şi civilizaţiei”. 

4. Strategii intelectuale, cum ar fi: “gruparea/ clasificarea informaţiilor”, “puterea 
imaginativă”, “utilizarea de structuri simple, relativ echivalente”, “folosirea mimicii /gesticii”. 

5. În contrast cu aceste demersuri creative se situează modul de acţiune stereotip, 
favorizat de rutine de învăţare. 
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Strategiile de învăţare acţionează eficient în corelaţie cu strategiile de comunicare – cum ar 
fi parafraza sau soluţiile de compensare a structurilor încă necunoscute.  

O strategie se poate dovedi păguboasă atunci când este utilizată neadecvat. De exemplu: în 
faza pasivă, care se limitează la observarea atentă şi este caracteristică etapei de acumulare la 
începători. Deşi psihologii  afirmă că aceasta poate dura până la jumătate de an la persoanele 
introvertite, în contextul nostru concret se înregistrează şi cazuri în care cursanţii, la sfârşitul 
cursului nu depăşesc această fază, pentru a interacţiona efectiv în limba străină. 

În cazul strategiilor comunicaţionale, un cercetător (Steiner 1895) face o observaţie 
interesantă în cazul limbii germane ca limbă străină. 

Acesta a observat că,  într-o primă fază, comunicarea cursantului este sufocată de 
interferenţe din limba maternă, situaţie înregistrată, în general, în procesul de învăţare a limbilor 
străine. În perioada de tranziţie la etapa interactivă se poate constata însă că subiectul are tendinţa, 
în cazul limbii germane să-şi constituie propriul sistem gramatical (de reguli), în general, un hibrid 
în care se intercalează sistemul limbii materne. Această etapă este considerată necesară în procesul 
de a renunţa progresiv la soluţia de a traduce cuvânt cu cuvânt în situaţiile de comunicare. 

Procesul este asociat cu “redescoperirea” potenţialului semantic al limbii materne. Tocmai 
această revizuire a atitudinii faţă de propria limbă favorizează depăşirea fazei de comunicare cu 
ajutorul “clişeelor” şi avansarea la faza “creativă”. 

 
Concluzie 
Aspectele enunţate se pot constitui ca elemente ale unui studiu preliminar în vederea 

conceperii unei strategii eficiente de însuşire a cunoştinţelor de limba germană în contextul specific 
cursului, în demersul de permanentă adaptare la condiţiile reale.  

 
 
 

OPINII PRIVIND ACŢIUNILE ASIMETRICE 
ŞI RĂZBOIUL BAZAT PE REŢEA 

 
 

Cpt.cdor.conf.univ.dr. Gabriel-Florin MOISESCU  

                                          

 
Within the specific framework of the 21st century military conflicts, asymetric operations 

have become a global and multidirective reality, to include a wide range of forms and more lethality. 
 
Acţiunile asimetrice au devenit în cadrul conflictelor militare ale începutului secolului al 

XXI-lea o realitate omniprezentă şi omnidirecţională, cu forme de manifestare diverse şi efect letal 
din ce în ce mai ridicat 

Acţiunile asimetrice, în cadrul cărora terorismul reprezintă manifestarea cea mai vizibilă şi 
cea mai îngrijorătoare, relevă numeroase forme. Ele decurg din natura grupărilor care se confruntă: 
de o parte statele care dispun de armament superperformant; de cealaltă parte, grupări care deţin 
armament considerat în acest moment rudimentar dar cu posibilităţi de acces la tehnologiile de vârf, 
dar al căror obiectiv este de a destabiliza şi de a demoraliza adversarul, promovându-şi în acest fel 
interesele sale, ale luptătorilor săi şi ale popoarelor din care fac parte; capacitatea lor 
organizaţională şi acţională precum şi informaţiile pe care aceştia le au  despre “ sensibilităţile” care 
caracterizează societatea occidentală le fac redutabile. 

Asimetria în domeniul problemelor militare şi al securităţii naţionale este definită ca fiind 
“acţiunea, organizarea şi concepţia diferită de cea a adversarului, în scopul maximizării propriilor avantaje, 
al exploatării slăbiciunilor adversarilor, al obţinerii iniţiativei sau câştigării libertăţii de acţiune”118. 

 
118 General de brigadă dr. Vasile Paul, Asimetria strategică- riscuri, ameninţări şi conflicte asimetrice-, Editura D.B.H., 
Bucureşti, 2001, pag.20 
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Din punct de vedere al conducerii precum şi al nivelurilor artei militare la care se 
desfăşoară acţiunile, asimetria poate fi politico- strategică, militaro-strategică, operaţională sau o 
combinaţie a acestora. 

Analiza asimetriei relevă următoarea taxonomie din punct de vedere al dimensiunilor 
acesteia: 

- asimetria strategică poate fi pozitivă( constă în folosirea deosebirilor în scopul obţinerii 
avantajului) sau negativă (reprezintă o diferenţă pe care adversarul ar putea-o exploata pentru a 
obţine avantaje de pe urma vulnerabilităţilor noastre); 

- asimetria strategică poate fi întrebuinţată pe termen lung sau pe termen scurt(de regulă 
pe termen scurt întrucât ulterior adversarul se adaptează); 

- asimetria strategică poate fi planificată sau întâmplătoare; 
- asimetria strategică poate produce riscuri reduse sau mari şi foarte mari; de asemenea 

poate fi individuală sau integrată altor tehnicii asimetrice. 
Studiul efectuat de experţi asupra asimetriei a condus la identificarea următoarelor forme 

de manifestare ale acesteia : 
- asimetria metodei - presupune întrebuinţarea de concepte, doctrine, diferite de cele ale 

adversarului; 
- asimetria tehnologiilor - consideră avansul tehnologic ca un factor hotărâtor în 

determinarea câştigului de cauză; 
- asimetria de voinţă – are un impact decisiv în situaţia în care unul din beligeranţi luptă 

pentru interesele sale vitale iar celălalt pentru protejarea sau extinderea unor interese mai puţin 
vitale; 

- asimetria organizaţională – a avut şi va avea un rol deosebit de important în pregătirea 
şi desfăşurarea acţiunilor militare; 

- asimetria în durată/ răbdare - este semnificativă atunci când una dintre părţi doreşte să 
câştige războiul în timp scurt iar cealaltă îşi concentrează eforturile pentru prelungirea acestuia.119 

Acţiunile din Afganistan şi Irak demonstrează cu prisosinţă că războaiele sunt uşor de 
câştigat dar că grupările de forţe “ clasice” nu sunt suficiente pentru a decide în operaţiile 
postconflict, pierderile fiind mai mari în această etapă decât în război. Acest fapt depinde în mare 
măsură de mijloacele desfăşurate pentru a câştiga şi în etapa postconflict ,de a reconstrui material şi 
politic ţările vizate că ar găzdui şi susţine grupări teroriste. 

În acest context, se apreciază că intervenţia O.N.U., cu organismele sale specializate este 
indispensabilă pentru ca acţiunea întreprinsă să dispună de legitimitate internaţională fără de care 
aceasta are toate şansele să eşueze.  

Războiul bazat pe reţea este un concept specific societăţii în care trăim, societăţii 
informaţionale, şi reprezintă potrivit fondatorilor lui, o soluţie mai adecvată pentru contracararea 
eficientă a ameninţărilor asimetrice. 

Caracteristicile principale ale acestui nou tip de confruntare sunt apreciate a fi 
următoarele120: 

• fundamentul său îl constituie circulaţia informaţiei în timp real; 
• se înscrie în filozofia determinismului dinamic, a sistemelor dinamice complexe; 
• este modelat de ecuaţii nelineare din teoria haosului; 
• materializarea conceptului a devenit posibilă datorită proliferării sistemelor de arme 

inteligente, a sistemelor de informaţii şi comunicaţii bazate pe reţele; 
• “seva” din care îşi extrage mijloacele este economia de piaţă; 
• instrumentele războiului sunt din ce în ce mai mult produse ale economiei de piaţă. 
“Substanţa” conceptului abordat îşi are originea în schimbările fundamentale ale societăţii 

americane, dominate de evoluţia ştiinţelor economice, a tehnologiei informaţiei, a proceselor şi 
organismelor de afaceri. Acestea îşi pun amprenta asupra conceptului prin următoarele teme121: 

                                           
119 Idem, pag.23-24 
120 Gheorghe Văduva, Strategie militară pentru viitor, Editura Paideia, Bucureşti, 2003, pag.257 
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• variaţia în centrul platformei bazată pe reţeaua unui sistem C4I2SR; 
• diferenţa între viziunea independentă şi cea specifică unui sistem dinamic complex care 

se adaptează fără întrerupere; 
• importanţa opţiunilor strategice pentru adaptare şi supravieţuire în astfel de sisteme 

schimbătoare. 
Din punct de vedere teoretic şi practic, puterea conceptului de război bazat pe reţea constă 

în integrarea eficientă în reţea a tuturor componentelor participante la acţiunile militare ( prin 
suprapunerea a trei subreţele sau ”grile”: a senzorilor, a informaţiilor şi a elementelor luptătoare) 
fapt ce permite forţelor dispuse geografic chiar la mari distanţe, să-şi distribuie adecvat informaţii 
despre teatrul de operaţii şi să se autosincronizeze în scopul îndeplinirii misiunilor repartizate. 

Deci, războiul bazat pe reţea interconectează toate structurile militare ale unei grupări de 
forţe într-o reţea unică (de regulă de tip “grătar”), prin intermediul căreia fiecare element va putea 
să acceseze reţeaua şi să primească informaţii în timp real despre situaţia tactică, operativă sau 
strategică pe care o are de rezolvat în teatrul de acţiuni militare dar să şi pună la dispoziţia celorlalţi 
membrii ai reţelei informaţii din zona sa de dispunere. 

De ce războiul bazat pe reţea constituie o soluţie optimă menită să sporească eficienţa 
contracarării provocărilor sporite ale ameninţărilor asimetrice ? 

Răspunsul oferit de specialişti este următorul: datorită capacităţilor sale de a pune la 
dispoziţia factorilor de decizie informaţii care să descurajeze încă de la început orice acţiune 
asimetrică (atacuri teroriste cu arme convenţionale, chimice, biologice sau nucleare, luarea de 
ostatici, deturnarea de aeronave, distrugeri ecologice etc.) 

În urma celor mai sus prezentate rezultă faptul că, în  arhitectura conflictelor militare ale 
viitorului, războiului bazat pe reţea îi revin un loc central şi un rol extrem de important  întrucât se 
fundamentează pe integrarea în reţele reale şi virtuale a sistemelor de culegere şi prelucrare a 
informaţiilor, a celor de comandă şi control şi a sistemelor de lovire asigurând astfel accelerarea 
ciclului de conducere astfel încât decalajul între informaţie şi lovire să fie redus la minim, acţiunea 
devenind aproape instantanee. 

O parte din elementele teoretice ale conceptului au fost experimentate în cadrul unor 
aplicaţii desfăşurate de categoriile de forţe ale armatei S.U.A. în perioada 1998-2000 iar rezultatele 
au fost pe măsura aşteptărilor. Dintre acestea amintim :creşterea considerabilă a puterii combative, 
reducerea la jumătate a timpului necesar îndeplinirii misiunii, sincronizarea şi cooperarea superioară 
a forţelor, îmbunătăţirea capacităţii de comandă şi control, reducerea de 10 ori a pierderilor, 
reducerea costurilor. 

Faţă de conceptul nou apărut, în continuă configurare şi dezvoltare, specialiştii militari 
străini s-au împărţit în două “tabere”: unii care susţin conceptul( “optimiştii”) şi alţii care au îndoieli 
în ceea ce priveşte funcţionarea lui la parametrii proiectaţi ( “scepticii”). 

Obiecţiile “scepticilor” şi răspunsurile “optimiştilor” la acestea sunt următoarele: 
• întrebuinţarea lui va determina din partea adversarului a noi tipuri de ripostă, inclusiv 

din gama celor asimetrice; “optimiştii” spun însă că, războiul bazat pe reţea va conduce la cucerirea 
supremaţiei informaţionale şi implicit la reducerea posibilităţii de ripostă ale adversarului; 

• vulnerabilităţile reţelelor informaţionale rămân în continuare mari datorită inexistenţei 
unor software de protecţie “perfecte”; “optimiştii” demontează această temere prin existenţa unor 
reţele fiabile, flexibile, adaptabile şi robuste; 

• cantitatea de informaţii vehiculată prin reţea va determina supraîncărcarea sistemului şi 
blocarea acestuia; contraargumentul “optimiştilor” relevă faptul că, prin creşterea caracteristicilor 
discriminative ale componentelor reţelei, efortul se va “focaliza” pe aspectul calitativ al informaţiei; 

• costurile ridicate îl fac accesibil numai pentru armatele statelor puternic dezvoltate, 
impediment cu suficiente implicaţii asupra interoperabilităţii; la această temere susţinătorii 
conceptului arată că acest fapt n-ar trebui să se constituie într-un obstacol pentru dezvoltarea lui ci 
doar ca o problemă ce va trebui rezolvată ulterior; 

                                                                                                                                            
121 ibidem 
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• se adresează în special confruntărilor militare; “tabăra” “optimiştilor” susţine însă că 
acesta poate fi aplicat şi în situaţii altele decât războiul. 

Dificultatea abordării problematicii acţiunilor militare la început de secol XXI creşte direct 
proporţional cu posibilitatea redusă de a identifica posibilul inamic, aceasta transformându-se dintr-
un adversar constituit dintr-un stat (grup de state) într-un „actor” nonstatal. 

Gradul de dificultate al abordării acestora sporeşte prin mutarea centrului de greutate al 
ultimelor acţiuni militare, de la cele de natură convenţională spre gama celor asimetrice. 

De aceea, considerăm că acordarea unei atenţii deosebite dezvoltării şi perfecţionării 
conceptului de război bazat pe reţea trebuie să constituie o permanenţă pentru factorii de decizie 
politico-militară ai statelor membre N.A.T.O. 

 
 

APĂRAREA N.B.C. ÎN OPERAŢIA DE APĂRARE 
A GRUPĂRII DE FORŢE DE TIP DIVIZIE 

 
 

Col.prof.univ.dr. Ion MITULEŢU  
 
The group of forces at division level is able to prepare and deploy military operations in 

collective defense (article 5) or can participate at crises response operations (without article 5) 
respectively at stabilization and support actions. 

In context of NBC risks and threats proliferation, NBC defense is a complex process which 
consists of planning of NBC risks in headquarters, NBC military structures and functional 
compounds of NBC defense as well as specialized forces and means engagement in NBC 
environments/conditions. 

 
Proliferarea şi dezvoltarea armelor N.B.C., precum şi existenţa unor facilităţi industriale care 

stochează, transportă şi utilizează în procesul de producţie materiale toxice industriale, constituie pericole, 
riscuri şi ameninţări cu implicaţii deosebite asupra mediului de securitate global, regional şi local. 

Acest context determină pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor militare în condiţii/medii 
N.B.C., fapt ce implică existenţa unor structuri specializate la nivelul sistemului de conducere şi în 
plan acţional, capabile să gestioneze situaţiile N.B.C. şi să răspundă cu eficacitate şi operativitate 
cerinţelor tot mai complexe în domeniu, statuate la nivelul Alianţei Nord-Atlantice. 

Gruparea de forţe de tip divizie poate pregăti şi desfăşura operaţia de apărare (ofensivă) în 
cadrul apărării colective (Art.5) şi poate participa la operaţiile de răspuns la crize (C.R.O.), Non-
art.5, respectiv la operaţii altele decât războiul (de stabilitate). 

Din ansamblul acţiunilor la care poate participa gruparea de forţe de tip divizie, vom detalia şi 
analiza pregătirea şi desfăşurarea operaţiei de apărare în condiţii/medii N.B.C. 

Etapele procesului de analiză a apărării N.B.C. în operaţia de apărare a grupării de forţe de tip 
divizie vor cuprinde: 

- planificarea apărării N.B.C. în cadrul comandamentului; 
- structurile şi componentele apărării N.B.C.; 
- întrebuinţarea (angajarea) structurilor de apărare N.B.C. 
Planificarea apărării N.B.C. este integrată procesului desfăşurat de compartimentele 

statului major în vederea găsirii celei mai bune metode de îndeplinire a sarcinilor stabilite în 
condiţiile existenţei la adversar a armelor N.B.C. şi a pericolelor ce pot genera emisii de materiale 
toxice industriale în zona de responsabilitate a grupării de forţe. 

Anticiparea modului de manifestare a unui eventual atac/eveniment N.B.C. şi prevederea 
măsurilor corespunzătoare, implică executarea pregătirii informative a câmpului de luptă (I.P.B.) în 
cadrul compartimentului operaţii (G.2) la care participă şi specialişti N.B.C. 

Pregătirea informativă a câmpului de luptă N.B.C. este un proces ciclic ce începe înaintea 
analizei misiunii, se continuă pe tot parcursul planificării operaţiei şi cuprinde: 
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- evaluarea pericolului N.B.C.; 
- evaluarea zonei de operaţii; 
- analiza terenului; 
- analiza condiţiilor meteorologice. 
Evaluarea pericolului N.B.C. are ca scop identificarea capacităţilor N.B.C. ale adversarului 

pornind de la doctrina acestuia şi a facilităţilor industriale care deţin materiale toxice industriale 
pentru a determina vulnerabilitatea forţelor proprii. 

Cuprinde: 
- estimarea ameninţării N.B.C.; 
- determinarea vulnerabilităţii forţelor proprii; 
- determinarea riscurilor E.A.D.A. 
Estimarea ameninţării N.B.C. are la bază analiza şi evaluarea informaţiilor despre 

organizarea, dispunerea capabilităţilor N.B.C. şi intenţiilor adversarului. Nivelul ameninţării N.B.C. 
poate fi ZERO, MIC, MEDIU şi MARE. 

Determinarea vulnerabilităţii forţelor proprii presupune efectuarea unor calcule din care 
rezultă tipurile şi efectele agenţilor chimici, biologici şi radiologici ce ar putea fi folosiţi de către 
adversar, în cel mai rău caz. 

Determinarea riscurilor E.A.D.A. presupune identificarea şi înregistrarea facilităţilor din 
zona de responsabilitate, ce deţin materiale radioactive, toxine, biologice industriale sau substanţe 
chimice toxice industriale şi care prin lovire/avariere, pot amplifica efectele contaminării R.B.C. a 
personalului şi mediului ambiant. 

Evaluarea zonei de operaţii are ca scop identificarea în câmpul de luptă analizat a 
următoarelor elemente de interes: topografia, demografia, situaţia socială, politică şi economică, 
infrastructura, regulile de angajare şi restricţiile legale/religioase. 

Din analiza acestor elemente trebuie să rezulte locurile unde adversarul ar putea folosi 
A.D.M.N.B.C., zonele cele mai dens populate, dacă există combinate industriale chimice sau 
facilităţi nucleare pe care adversarul le-ar putea lovi şi dacă există sancţiuni semnificative morale, 
legale sau religioase care pot împiedica folosirea de către adversar a A.D.M.N.B.C. 

Analiza terenului presupune determinarea modului cum va fi afectată operaţia de apărare 
într-un mediu N.B.C., având în vedere formele de relief, vegetaţia, comunicaţiile, sursele de apă etc. 
existente în zona de responsabilitate a grupării de forţe. 

Analiza acestor elemente va viza stabilirea punctelor critice care pot afecta mobilitatea şi 
dispunerea forţelor proprii, precum şi a măsurilor de apărare N.B.C. pentru contracararea efectelor 
care s-ar produce prin utilizarea armelor N.B.C./E.A.D.A. de către adversar. 

Analiza condiţiilor meteorologice cuprinde informaţii detaliate despre temperatura, umiditatea, 
viteza vântului, direcţia vântului, precipitaţiile, stabilitatea pe verticală a aerului existente în zona de 
responsabilitate a grupării de forţe, pentru a determina influenţa efectelor utilizării armelor N.B.C. 
de către adversar. 

Avantajele/dezavantajele folosirii armelor N.B.C. de către adversar pot fi prezentate într-
un tabel care exprimă intervalul de timp când există "fereastra de oportunitate" pentru adversar de a 
întrebuinţa A.D.M.N.B.C. şi "fereastra de vulnerabilitate" pentru forţele proprii. 

În această etapă este foarte importantă prognoza meteorologică în următoarele 72 de ore 
pentru a estima dacă sunt condiţii favorabile, nefavorabile sau medii în scopul utilizării armelor 
N.B.C. de către adversar. 

Concluziile rezultate din analiza acestor elemente vor fi utilizate pentru elaborarea estimărilor 
de specialitate, participarea la determinarea cursurilor de acţiune probabilă ale adversarului, inclusiv a 
intenţiei N.B.C. a acestuia şi identificarea unor nevoi urgente de informaţii N.B.C. 

Structurile şi componentele apărării N.B.C. 
În compunerea grupării de forţe de tip divizie funcţionează Centrul de prognoză şi control 

N.B.C. şi batalionul de apărare N.B.C. 
Centrul de prognoză şi control N.B.C. este compus dintr-un birou de analiză şi evaluare 

N.B.C. şi o grupă radio şi constituie structura specializată a comandamentului grupării de forţe care 
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colectează, centralizează, corelează, evaluează, prognozează şi raportează datele privind atacurile 
N.B.C./evenimentele E.A.D.A. în cadrul Sistemului de avertizare şi raportare N.B.C. (S.A.R.N.B.C.) 

Batalionul de apărare N.B.C. este structura acţională în cadrul grupării de forţe pentru 
sprijinul operaţiei desfăşurată în condiţii/medii N.B.C. şi cuprinde: subunităţi pentru detecţie, 
identificare, monitorizare, avertizare şi raportare N.B.C.; subunităţi de sprijin specializat N.B.C.; 
subunităţi de stat major şi deservire. 

Subunităţile de detecţie, identificare, monitorizare şi raportare N.B.C. sunt compuse din o 
companie de cercetare N.B.C. şi un detaşament pentru misiuni speciale N.B.C. 

Subunităţile de sprijin specializat N.B.C. se compun din două companii de decontaminare 
şi o companie de decontaminare echipament şi fumizare, iar subunităţile de stat major şi deservire 
dintr-o companie. 

Structurile de apărare N.B.C. din compunerea grupării de forţe constituie elemente de 
dispozitiv distincte, parte din ele pot fi date ca întărire (puse sub comandă operaţională) sau acţiona 
în sprijinul marilor unităţi/unitaţi. 

Elementele de dispozitiv constituite din structurile de apărare N.B.C. sunt: 
- sistemul de avertizare şi raportare N.B.C. compus din centrul de prognoză şi control 

N.B.C., subcentrele de prognoză şi control N.B.C. ale brigăzilor şi sursele de informare N.B.C.; 
- forţa de sprijin de apărare N.B.C. compusă din batalionul de apărare N.B.C., mai puţin 

subunităţile de cercetare N.B.C., constituite în surse de informare N.B.C. şi subunităţile de 
decontaminare echipament. 

Parte din subunităţile de cercetare N.B.C. şi decontaminare N.B.C. pot fi date ca întărire 
detaşamentului de salvare-evacuare, iar subunităţile de decontaminare echipament acţionează în 
cadrul marii unităţi/unităţii logistice. 

Sprijinul de specialitate este asigurat de către structurile de apărare N.B.C. în folosul 
sistemului de conducere şi logistic şi al forţelor de angajare imediată şi ulterioară în situaţia atacului 
N.B.C./producerea evenimentului E.A.D.A. 

Forţa de sprijin de apărare N.B.C. se dispune, de regulă, înapoia forţelor de angajare 
imediată, pe direcţia principală de interzis, într-un raion cu o suprafaţă de 15-20 kmp, care să 
asigure atât facilităţi pentru cartiruire, odihnă, hrănire, posibilităţi de mascare, comunicaţii şi surse 
de apă, cât şi oportunităţi pentru executarea misiunilor de specialitate în raioanele/pe 
direcţiile/aliniamentele ordonate. 

Componentele funcţionale ale apărării N.B.C. sunt: prevenirea N.B.C. (detecţia şi 
identificarea N.B.C.; avertizarea şi raportarea N.B.C.); protecţia N.B.C. (individuală şi colectivă); 
gestionarea pericolului N.B.C. (pre-pericol, controlul pericolului prin evitare; controlul dispersiei, 
controlul expunerii şi decontaminare), mascarea cu aerosoli; întrebuinţarea sistemelor incendiare; 
sprijinul medical N.B.C.; logistica apărării N.B.C. 

În perspectivă, se conturează o nouă componentă funcţională a apărării N.B.C. privind 
întrebuinţarea armelor neletale şi protecţia împotriva efectelor acestora. 

Componentele funcţionale ale apărării N.B.C. includ activităţi, măsuri şi acţiuni executate 
de trupele de toate armele şi de structurile de specialitate, în zona de responsabilitate a grupării de forţe 
înainte de atacul N.B.C./E.A.D.A., pe timpul atacului N.B.C./E.A.D.A. şi după atacul N.B.C./E.A.D.A. 

Întrebuinţarea (angajarea) structurilor de apărare N.B.C. va fi analizată în cele trei faze precizate 
anterior: înainte de atacul N.B.C./E.A.D.A.; pe timpul atacului N.B.C./E.A.D.A.; postatac N.B.C./E.A.D.A. 

Înainte de atacul N.B.C./E.A.D.A. măsurile de apărare N.B.C. au caracter preventiv şi sunt 
realizate pentru a feri/proteja personalul şi echipamentele de luptă împotriva efectelor armelor 
N.B.C./E.A.D.A., fără a reduce capabilitatea de luptă (performanţa) forţelor proprii. 

În această fază se organizează: prevenirea N.B.C.; protecţia N.B.C.; gestionarea pericolului 
N.B.C.; mascarea cu aerosoli; întrebuinţarea sistemelor incendiare; sprijinul medical N.B.C.; 
logistica apărării N.B.C. 

Prevenirea N.B.C. se realizează prin organizarea şi funcţionarea S.A.R.N.B.C. în cadrul 
grupării de forţe şi asigură detecţia, identificarea, avertizarea şi raportarea N.B.C. în zona de 
responsabilitate, prin colectarea, centralizarea, analiza şi evaluarea datelor primite de la subcentrele 
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de prognoză şi control N.B.C. şi de la sursele de informare N.B.C., de către centrul de prognoză şi 
control N.B.C. 

Rezultatele acestei activităţi se prezintă factorilor de decizie pentru stabilirea măsurilor de 
avertizare, protecţie şi acţiune a forţelor proprii. 

Protecţia N.B.C. se organizează şi se execută în funcţie de nivelul ameninţării N.B.C., iar 
în acest context, forţele proprii adoptă nivelul optim de protecţie N.B.C. (N.O.P.N.B.C.) corespunzător şi 
după caz, identifică, verifică şi pregătesc sistemele de protecţie colectivă (C.O.L.P.R.O.) 

Gestionarea pericolului N.B.C. în această fază, presupune organizarea acţiunilor pre-
pericol de control a contaminării R.B.C. şi de pregătire a punctelor (dispozitivelor) de 
decontaminare R.B.C. 

Acţiunile pre-pericol vizează ascunderea, dispersarea, disimularea, camuflarea, utilizarea 
acoperirilor şi secretizarea comunicaţiilor. 

Controlul contaminării R.B.C. presupune măsuri preventive de distribuire a dozimetrelor 
termoluminiscente forţelor proprii şi de pregătire a echipamentelor de detecţie N.B.C. 

Decontaminarea R.B.C. vizează recunoaşterea şi pregătirea pentru instalare a punctelor 
(dispozitivelor) de decontaminare ce vor fi folosite în caz de nevoie, pentru executarea 
decontaminării operaţionale, ulterioare şi finale a celor afectaţi. 

Totodată, se recunosc punctele obligatorii de trecere şi comunicaţiile importante din zona 
de acţiune pentru decontaminarea terenului şi se pregătesc pentru lucru punctele de decontaminare 
echipament din cadrul marilor unităţi/unităţi de logistică. 

Mascarea cu aerosoli se realizează în scopul diminuării posibilităţilor de observare terestră 
şi aeriană ale adversarului, inducerii în eroare şi reducerii eficacităţii mijloacelor sale de lovire. 

La nivel operativ se întrebuinţează subunităţile de fumizare, iar la nivel tactic modulii 
fumigeni, lumânările, proiectilele şi bombele fumigene. 

Întrebuinţarea sistemelor incendiare se realizează, de regulă, la nivel tactic în scopul 
nimicirii adversarului, distrugerii tehnicii de luptă şi a altor materiale din înzestrarea acestuia, prin 
efectul produs de muniţia incendiară. 

Sprijinul medical N.B.C. cuprinde măsuri pre-tratament, contramăsurile medicale, 
tratamentul şi evacuarea victimelor contaminate R.B.C. 

În aceasta fază, aceste măsuri se pregătesc de către personalul medical specializat şi se 
asigură echipamentele, materialele, medicamentele, vaccinurile şi antidoturile necesare. 

Logistica apărării N.B.C. presupune în special, aprovizionarea cu echipamente şi materiale 
de apărare N.B.C. a forţelor proprii şi mentenanţa acestora. 

Pe timpul atacului N.B.C./E.A.D.A., activitatea desfăşurată de specialiştii N.B.C. şi 
structurile de apărare N.B.C. subordonate vizează răspunsul imediat/reacţia imediată la un atac 
N.B.C./E.A.D.A. 

În această fază se organizează: detecţia iniţială (descoperirea începutului atacului 
N.B.C./E.A.D.A.); avertizarea şi raportarea N.B.C.; implementarea protecţiei fizice individuale şi colective. 

Detecţia iniţială, avertizarea şi raportarea N.B.C. se realizează în cadrul S.A.R.N.B.C. prin 
acţiunea surselor de informare N.B.C., subcentrelor şi centrului de prognoză şi control N.B.C. 

Circulaţia informaţiilor N.B.C. în cadrul S.A.R.N.B.C. se realizează prin sistemele de 
procesare automată a datelor şi de informaţii şi comunicaţii pe formulare tipizate (raportul N.B.C.-
1, N.B.C.-2 etc.), atât pe verticală, cât şi pe orizontală, astfel încât avertizarea/alarmarea forţelor proprii 
să fie oportună. 

Protecţia individuală vizează trecerea echipamentelor de protecţie individuală 
(E.P.I.N.B.C.) în poziţia "de luptă", fapt ce presupune adoptarea N.O.P.I.N.B.C.-4, iar sistemele de 
protecţie colectivă ocupate trebuie să asigure facilităţi pentru lucru, odihnă, hrănire şi refacere a 
personalului ca urmare a  purtării mijloacelor de protecţie. 

Postatac N.B.C./E.A.D.A. se organizează măsuri pentru limitarea şi înlăturarea 
(ameliorarea) urmărilor atacului N.B.C./E.A.D.A. 

Aceste măsuri cuprind: avertizarea şi raportarea N.B.C.; cercetarea N.B.C.; gestionarea 
pericolului N.B.C.; sprijinul medical N.B.C.; evaluarea protecţiei colective. 
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Avertizarea şi raportarea N.B.C., precum şi cercetarea N.B.C. se execută în cadrul 
S.A.R.N.B.C. pentru a oferi comandantului şi statului major al grupării de forţe informaţii precise şi 
complete despre situaţia N.B.C. creată pentru a se putea lua contramăsurile adecvate. 

Cercetarea N.B.C. va descoperi şi determina raioanele contaminate R.B.C., iar ulterior, vor 
întocmi şi transmite rapoarte tipizate către centrul de prognoză şi control N.B.C. pentru diseminarea 
informaţiilor despre contaminarea reală. 

Aceste acţiuni conduc la actualizarea documentelor de conducere şi informare în cadrul 
statului major, fapt ce impune corectarea şi completarea măsurilor de specialitate realizate anterior. 

Gestionarea pericolului N.B.C. este o activitate complexă organizată la nivelul statului 
major şi cuprinde măsuri pentru evitarea contaminării R.B.C., controlul răspândirii acesteia, 
controlul expunerii la radiaţii şi decontaminarea R.B.C. 

Principalele elemente de interes operaţional vizează stabilirea itinerarelor de ocolire a 
raioanelor contaminate, restricţionări privind deplasările, limitarea răspândirii contaminării, 
înregistrarea dozelor absorbite de personal etc. 

Decontaminarea R.B.C. se execută în scopul limitării răspândirii contaminării, reducerii 
contaminării personalului, echipamentelor de luptă şi materialelor la un risc neglijabil şi menţinerii 
capabilităţii de luptă a forţelor afectate. 

Sprijinul medical N.B.C. vizează trierea, evacuarea, asistenţa medicală şi tratamentul 
victimelor N.B.C. 

Evaluarea protecţiei colective, după un atac N.B.C./E.A.D.A., are în vedere verificarea 
integrităţii sistemului C.O.L.P.R.O. şi dacă este necesară, reabilitatea acestuia. 

Am încercat să prezint sintetic problematica apărării N.B.C. în operaţia de apărare a 
grupării de forţe de tip divizie în viziunea abordată în Doctrina Întrunită a Organizaţiei Tratatului 
Atlanticului de Nord pentru Apărare N.B.C. şi în standardele militare operaţionale de specialitate. 

Însă, având în vedere faptul că în noua structură a batalionului de apărare N.B.C. găsim 
elemente de compatibilitate cu batalionul multinaţional de apărare N.B.C. şi anume, detaşamentul 
de misiuni speciale N.B.C., compus din subunităţi de prelevare a probelor N.B.C., detaşament 
E.O.D.N.B.C. şi laborator pentru analize N.B.C., trebuie soluţionate următoarele probleme: 

- integrarea structurilor de  prelevare şi analize N.B.C. în cadrul S.A.R.N.B.C. pentru 
furnizarea informaţiilor necesare stabilirii procedurilor de decontaminare şi de prim-
ajutor/tratament; 

- asigurarea facilităţilor necesare de comunicaţii şi informatică, dislocare, protecţie şi logistică; 
- stabilirea modului de acţiune a detaşamentului E.O.D.N.B.C. şi relaţia cu alte structuri 

specializate; 
- realizarea graduală a interoperabilităţii dintre structurile de apărare N.B.C. proprii şi cele 

existente în cadrul celorlalte state membre N.A.T.O., inclusiv cele ale batalionului multinaţional de 
apărare N.B.C. 

 
 

PREVENIREA CONFLICTELOR 
ŞI MANAGEMENTUL CRIZELOR 

ÎN ABORDARE NATO 
 

Cam.fl.dr. Eugen LAURIAN 
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This articol presents the main considerations related to crisis concept. It also considers the 

basis for the Alliance’s role in crisis management and conflict prevention and how that role and the 
tools that the Alliance can bring to bear have evolved, particularly in the post-Cold War period. It also 
considers NATO’s cooperation with Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) and Partnership for 
Peace (PfP) partners and with other key international organizations, that contribute to international 
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peace and security, in crisis management and conflict prevention, and, in particular, recent developments 
in NATO-EU relations.

 
Cuvântul „criză” este utilizat extrem de frecvent. Unii oameni îl folosesc cu atâta 

entuziasm, încât ajung în situaţia hilară de a nu mai simţi nevoia de a fi sensibili la semnificaţii. Şi 
acest lucru se întâmplă deoarece termenul a fost şi este folosit pentru a desemna evenimente extrem 
de diferite. De foarte multă vreme, cuvântul “criză” se repetă cu obstinaţie, pe parcursul aceleiaşi 
lucrări, în contexte ce-i induc semnificaţii diferite, fără să se încerce clarificări conceptuale. După o 
adevărată hiperutilizare, cuvântul “criză” a devenit un clişeu, un cuvânt folosit cu uşurinţă, un abuz 
în vorbire chiar şi în cercetări “ştiinţifice” ale fenomenului. 

Acest început de mileniu este afectat deja de mai multe tipuri de crize, definite şi 
clasificate într-o mare varietate de moduri. De aceea, prin intermediul acestui articol îmi propun o 
scurtă incursiune în domeniul crizelor, accentuând atât interpretarea dată de NATO acestui concept, 
cât şi instrumentele Alianţei de prevenire a conflictelor.  

Ca primă observaţie se poate afirma că despre conceptul de “criză” şi efectele sale asupra 
calităţii procesului decizional s-a scris şi se va mai scrie, ceea ce trebuie însă reţinut este faptul că 
aria problematicii de cuprindere a acestui concept poate fi organizată pe trei pachete de probleme: 

a) Cum se poate identifica o criză? Cum poate fi caracterizată o criză vizavi de alte 
evenimente şi situaţii decizionale? 

b) Ce fel de efecte produce o criză la nivel internaţional? Dar al unui singur stat? 
c) Cum se gestionează criza la nivel naţional şi internaţional (Crisis Management)? Cum 

pot fi garantate ca raţionale deciziile luate pe timpul desfăşurării unei crize. 
 
♦ Criza – delimitări conceptuale  
De-a lungul vremii, abordarea fenomenului “criză” a cunoscut numeroase interpretări în 

deplin acord cu gradul de evoluţie a sistemului relaţiilor internaţionale şi cu aspiraţiile istorice ale 
actorilor acestuia. 

Analişti politici de marcă precum Charles Herman, Michael Brecher, Richard Lebow, Karl 
Deutsch, Cătălin Zamfir şi alţii au încercat, de-a lungul vremii, definirea acestui concept. Cea mai 
răspândită (şi acceptată) definiţie a crizei internaţionale i se datorează lui Charles Herman.  

Pentru Herman122, criza este “o situaţie care (1) ameninţă obiectivele cu prioritate înaltă 
pentru unitatea decizională, (2) restrânge timpul disponibil pentru un răspuns, înainte ca situaţia 
să fie modificată şi, (3) când se produce, surprinde pe membrii unităţii decizionale”. 

Strategiile naţionale ale statelor a reprezentat un alt cadru de abordare a crizei. Spre 
exemplu, în cadrul strategiilor naţionale ale SUA, şi ale altor state europene, criza ocupă un loc 
esenţial, fiind definită astfel: 

- în SUA: un incident sau o situaţie ce implică existenţa unei ameninţări la adresa 
Statelor Unite ale Americii, a teritoriilor sale, cetăţenilor, forţelor militare, posesiunilor sau 
intereselor vitale americane, ce se dezvoltă rapid şi creează condiţii de o asemenea importanţă 
diplomatică, economică, politică sau militară, încât determină angajarea forţelor armate şi resurselor 
SUA pentru a realiza obiectivele naţionale123; 

- în Franţa: situaţie în care indivizii, grupurile şi/sau instituţiile îşi manifestă dezacordul 
cu privire la normele, regulile şi valorile sociale şi se organizează pentru a modifica ordinea 
socială existentă124; 

- în Germania, politica externă are ca principale obiective prevenirea crizelor şi gestionarea 
crizelor, despre care afirmă că sunt două concepte ce nu pot fi abordate separat125. 

                                           
122 Charles Herman F., Crises in Foreign Policy. A Simulation Analysis, Indianapolis, 1969. 
123 US Department of Defense, Joint Publication 1-02. DoD Dictionary of Military and Associated Terms, 2004. 
124 Brémond, J.; Gélédan, A., Dictionnaire économique et social, Paris, Ed. Hatier, 1990. 
125 German Foreign Policy, http://www.auswaertiges-amt.de/ www/en/ aussenpolitik/ friedenspolitik/ 
ziv_km/konfliktpraev-1_html. 
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Aşadar, în plan internaţional, există o largă varietate de definiţii ale crizei: de la cele 
elaborate de specialiştii în studii de securitate, la cele enunţate în documentele oficiale ale 
instituţiilor de securitate. De exemplu, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord a convenit 
asupra următoarei definiţii: criza poate fi înţeleasă drept o situaţie manifestată la nivel naţional sau 
internaţional, ce este caracterizată de existenţa unei ameninţări la adresa valorilor, intereselor sau 
scopurilor principale ale părţilor implicate126. Specialiştii Centrului European pentru Studii de  
Securitate „George C. Marshall” consideră că spectrul crizelor, cu care se confruntă organizaţiile de 
securitate, include atât crizele internaţionale, cât şi pe cele cu o dimensiune pur naţională. De 
exemplu, primele pot include: forme de auto-apărare individuală sau colectivă (a căror importanţă a 
fost subliniată de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001); crize ce necesită un răspuns sau 
operaţii de menţinere a păcii, aşa cum s-a întâmplat în Balcani şi în Orientul Mijlociu; dezastre naturale, 
tehnologice şi umanitare ce afectează mai multe state. Crizele naţionale pot fi de natură politică, 
economică, socială, de mediu, tehnologică sau chiar umanitară.  

La fel de importantă, în această dezbatere conceptuală, este şi definiţia dată de NATO 
gestionării crizelor: acţiunile coordonate, iniţiate cu scopul de a evita o criză, a preveni 
escaladarea sa într-un conflict armat şi de a stopa ostilităţile, dacă acestea apar127. Aceste acţiuni 
includ, printre altele, şi strângerea şi evaluarea informaţiilor, analiza situaţiei, stabilirea scopurilor, 
dezvoltarea opţiunilor de acţiune şi compararea lor, implementarea opţiunii selectate (inclusiv a 
acţiunii militare) şi analiza reacţiei (feedback).  

După războiul rece, NATO şi-a concentrat atenţia asupra prevenirii şi gestionării crizelor 
cu rădăcini în: tensiunile şi antagonismele de natură etnică, naţionalismul extremist, lupta politică 
internă, schimbarea politică inadecvată, problemele economice interne etc. Momentul 11 
septembrie 2001 a făcut ca interesul să fie orientat spre terorism şi armele de distrugere în masă, ca 
surse ale crizelor, dar şi spre cooperarea interinstituţională, cu toate organizaţiile angajate în 
promovarea păcii şi securităţii la nivel regional şi mondial, şi în special cu Uniunea Europeană. 

Analizând modelul european de răspuns la criză, se încearcă delimitarea a două strategii, 
ce compun răspunsul la criză, adică gestionarea crizelor şi rezolvarea conflictelor. Referitor la 
gestionarea crizelor, Uniunea Europeană defineşte acest concept astfel: acţiuni iniţiate pentru a 
preveni escaladarea pe verticală (intensificarea violenţelor) şi pe orizontală (răspândirea 
teritorială) a conflictelor violente existente128. Rezolvarea conflictelor are în vedere acţiunile 
întreprinse, pe termen scurt, pentru a stopa un conflict violent. 

În ultimii ani, s-au concretizat o serie de dezvoltări referitoare la gestionarea crizei: 
prevenirea crizei, pregătirea, învăţarea (crisis learning) şi cercetarea cu scopul influenţării. 
Principala sarcină a prevenirii crizelor şi a avertizării timpurii este evitarea sau soluţionarea rapidă a 
problemelor la nivel local, pentru a evita escaladarea acestora şi transformarea lor în conflicte 
deschise. Sunt obiective ce vizează îndeosebi starea de criză. Pregătirea pentru o reacţie adecvată în 
cazul unei situaţii de criză ţine de două aspecte: pe de o parte, construcţie şi capacitate 
instituţională, iar pe de altă parte – pregătirea. 

 
♦ Experienţa NATO în domeniul managementului crizelor 
În decursul anilor, NATO a dobândit o experienţă aparte în domeniul prevenirii 

conflictelor şi gestionării crizelor. Ea a fost nevoită să facă faţă unei diversităţi de crize de mai 
multe tipuri. La început, pentru membrii Alianţei crizele apăreau şi se abordau din perspectiva 
războiului rece. Prevenirea crizelor de către Alianţă se baza pe crearea unor mecanisme 
instituţionale care "făceau ca ameninţările deliberate la adresa sistemului bipolar să devină 
potenţial foarte costisitoare". 

Datorită schimbărilor suferite pe plan mondial în ultimii ani şi apariţiei de noi tipuri de 
riscuri şi ameninţări la adresa Alianţei, abordarea iniţială, deşi nu total depăşită, a fost nevoită să fie 
                                           
126 George C. Marshall European Center for Security Studies, Conflict Prevention and Management of Crisis and Conflict, 
http://www.marshallcenter.org/site-text/lang-en/page-coll-ep-1/xdocs/coll/ep-syllabus-04-01/module-10.htm 
127 US Department of Defense, Joint Publication 1-02. DoD Dictionary of Military and Associated Terms, 2004. 
128 http://europa.eu.int/comm/development/prevention/definition.htm. 
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supusă unor adaptări şi completări. Mecanismele Alianţei de gestionare a crizelor trebuiau să fie 
adaptate noului climat internaţional pentru a putea rămâne relevante şi eficiente. 

Este meritul Alianţei de a fi reacţionat la recentele schimbări ale condiţiilor politico-
militare. Prin Declaraţiile şefilor de stat şi guvern NATO, au fost adoptate o serie de principii, 
pornind de la: Conceptul cuprinzător privind controlul armamentelor şi dezarmarea (mai 1989); 
Declaraţia de la Londra privind o Alianţă Nord Atlantică în schimbare (iulie 1990); Noul Concept 
strategic şi Declaraţia de la Roma privind pacea şi cooperarea (Roma 1991); Conceptul Strategic şi 
Declaraţia de la Washington din 1999; Declaraţia Summit-ului de la Praga din 2002; Declaraţia Summit-
ului de la Istambul din 2004.  

În ciuda lipsei unei definiţii clare a conceptului de criză, NATO a fixat, totuşi, următoarele 
obiective pentru managementul crizelor: 

• reducerea tensiunilor şi înlăturarea cauzelor pentru care acestea ar putea deveni crize; 
• managementul crizelor şi înlăturarea cauzelor pentru care acestea ar putea deveni 

conflicte; 
• asigurarea timpului necesar pentru intervenţia civilă sau militară în diferite etape ale crizei; 
• adoptarea măsurilor de răspuns dacă ostilităţile au degenerat, prevenirea escaladării 

conflictului şi convingerea oricărui agresor să înceteze atacul declanşat şi să se retragă de pe 
teritoriul aliat; 

• detensionarea şi restabilirea situaţiei normale când escaladarea conflictului sau 
desfăşurarea ostilităţilor au încetat sau sunt sub control. 

În plus, un alt obiectiv, mai puţin subliniat de documentele Alianţei, este acela de a analiza 
orice criză sau exerciţiu de management al crizelor din perspectiva lecţiilor ce trebuie învăţate 
pentru îmbunătăţirea sistemului NATO de management al crizelor. 

În conformitate cu obiectivele fixate, NATO a stabilit principiile pentru prevenirea conflictelor şi 
managementul crizelor, principii aplicate, de altfel, şi în alte domenii ale procesului decizional. 

Controlul politic asupra factorului militar completează ca un corolar setul de principii 
NATO referitoare la managementul crizelor şi prevenirea conflictelor. Nici o decizie referitoare la 
planificarea formală, dislocarea sau folosirea forţelor militare nu poate fi luată fără acordul NAC 
(North Atlantic Council) sau DPC (Defence Planning Committee). 

Pentru a înţelege cum funcţionează sistemul NATO de management al crizelor, este 
necesar să aruncăm o privire asupra rolului principalelor comitete şi a staff-ului NAC, sau, în unele 
situaţii, implicarea structurii militare integrate în care DPC joacă rolul cel mai înalt. 

Pentru îndeplinirea acestor funcţiuni în domeniul managementului crizelor, NAC/DPC sunt 
sprijinite de alte comitete dintre care cele mai importante sunt: 

- Grupul de Coordonare Politică (Policy Coordination Group – PCG), care este un 
organism de consiliere politico-militară; 

- Comitetul Politic (Political Committee – PC), care cuprinde, în majoritatea cazurilor, 
consilierii politici ai delegaţiilor ţărilor membre ce oferă consultanţă referitor la evoluţiile şi 
opţiunile politice, inclusiv strategia în domeniul relaţiilor publice cu referire la o situaţie de criză anume; 

- Comitetul Militar (Military Committee – MC), compus din ofiţerii cu rang superior care 
reprezintă şefii apărării statelor membre. Acesta este sursa primară de consultanţă militară şi 
stabilire a politicii militare şi este responsabil în faţa NAC/DPC cu afacerile militare ale Alianţei. 
Comitetul Militar nu este o structură de comandă a Alianţei. Conducerea operaţiilor militare actuale 
este responsabilitatea recentului înfiinţat Comandament Aliat pentru Operaţii (Allied Command 
Operations – ACO) care este strict direcţionat de autorităţile politice; 

- Comitetul de Planificare a Urgenţelor Civile (Senior Civil Emergency Planning 
Committee – SCEPC), responsabil în faţa NAC/DPC cu managementul crizelor de natura urgenţelor 
civile. Acesta asigură pregătirea pentru soluţionarea urgenţelor civile şi oferă sprijinul civil 
operaţiilor militare şi pentru toate celelalte probleme de planificare în domeniul urgenţelor civile. 

 
♦ Sistemul NATO de management al crizelor 
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În august 2001, NAC a emis liniile directoare pentru dezvoltarea Sistemului NATO de 
Răspuns la Crize (NATO Crisis Management System – NCRS), care, în momentul de faţă, a fost 
deja creat dar nu pe deplin implementat. NCRS este destinat pentru a oferi cadrul pregătirilor 
necesare şi sprijin pentru operaţiile de prevenire şi management al crizelor, precum şi pentru 
operaţii de tip Art. 5 sau non-Art. 5. Odată implementat, NCRS va fi destinat pentru creşterea 
abilităţilor statelor membre NATO, iar în unele situaţii şi a altor state non-NATO, să se pregătească 
pentru a putea răspunde tuturor tipurilor de criză cu care Alianţa se va putea confrunta. 

NCRS cuprinde o gamă largă de măsuri destinate punerii în practică de către Alianţă, 
independent sau în cooperare cu alte naţiuni nemembre NATO, a unui răspuns potrivit şi coordonat. 
Acesta are un număr de componente dintre care cele mai importante sunt opţiunile preventive şi 
măsurile de răspuns la crize. 

NCRS este destinat să acţioneze complementar şi interactiv cu Sistemul NATO de 
Informare şi Avertizare (NATO Intelligence Warning System – NIWS), Sistemul Operaţional de 
Planificare (Operational Planning System – OPS), precum şi Sistemul de Planificare a Urgenţelor 
Civile (Civil Emergency Planning – CEP). 

Odată ce NCRS va fi implementat va fi necesară adaptarea tuturor sistemelor naţionale ale 
ţărilor partenere după modelul NATO, pentru ca acestea să fie în măsură să lucreze împreună. 
Implementarea deplină a NCRS este planificată pentru sfârşitul anului 2004. Aşadar, NCRS reprezintă 
varianta mult îmbunătăţită a sistemului de management al crizelor NATO, care pune la un loc diferite 
elemente într-un sistem nou, atotcuprinzător şi interconectat, destinat a fi mult mai uşor de folosit. 

 
♦ Cooperarea NATO cu alte organizaţii pentru managementul crizelor 
Aşa după cum deja am arătat, aliaţii subliniază importanţa activităţilor de cooperare în 

cadrul Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC), Partnership for Peace (PfP), NATO Russia 
Council (NRC), NATO Ukraine Commission (NUC), Mediteranean Dialogue, pentru prevenirea 
conflictelor şi managementul crizelor. Atât aceste activităţi, cât şi ţările participante la ele pot 
contribui la prevenirea conflictelor şi managementul crizelor în diferite moduri. 

Activităţile de cooperare NATO contribuie, de asemenea, la managementul crizelor şi 
prevenirea conflictelor prin discutarea activă a crizelor în desfăşurare sau a celor potenţiale. Aceste 
consultări permit concentrarea atenţiei asupra problemelor ce pot duce la reducerea tensiunilor. 

Cooperarea cu alte organizaţii internaţionale care contribuie la menţinerea păcii şi 
securităţii este o altă faţetă a implicării NATO în prevenirea conflictelor şi managementul crizelor. 

Deşi Tratatul de la Washington conţine referiri explicite la angajamentul NATO faţă de 
principiile Cartei ONU şi a Naţiunilor Unite, în timpul războiului rece contactele dintre NATO şi 
ONU s-au menţinut la un nivel scăzut. 

Una dintre schimbările importante în acest sens s-a produs încă de la Summit-ul de la 
Roma, din 1991, când în Conceptul Strategic adoptat atunci s-au făcut referiri la nevoia unei 
concepţii lărgite de securitate prin lărgirea cooperării dintre NATO şi alte organizaţii internaţionale. 

Un aspect important, dar oarecum complicat pentru contribuţia NATO la managementul crizelor 
şi prevenirea conflictelor este progresul făcut în dezvoltarea unui parteneriat strategic cu Uniunea 
Europeană “pentru punerea în comun a mijloacelor disponibile în scopul întăririi păcii şi securităţii”. 

Un test mult mai substanţial pentru relaţiile NATO-UE şi ESDP se aşteaptă a fi preluarea 
sarcinilor SFOR de către UE în Bosnia-Herţegovina. 

Pe lângă toate aceste aspecte, cooperarea NATO cu UE şi cu alte organizaţii internaţionale 
va crea condiţiile necesare realizării managementului oricărei situaţii de criză, inclusiv a procesului 
de menţinere a păcii. 

 
♦ Concluzii 
NATO are o experienţă colectivă în domeniul gestionării crizelor. Mecanismele 

consultative, structurile militare, experienţa în controlul politic al operaţiunilor militare, gama largă 
de capacităţi militare şi dimensiunea sa trans-atlantică constituie laolaltă o serioasă bază de 
experienţă, experienţă şi capacităţi care ar putea fi puse la dispoziţia ONU sau a OSCE, după caz, în 
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sprijinul unei game largi de activităţi de prevenire a conflictelor şi gestionare a crizelor, sub 
autoritatea acelor organizaţii internaţionale. Alianţa a lansat un proces de reorganizare şi adaptare a 
propriilor sale proceduri interne de gestionare a crizelor. Însă, dat fiind "caracterul complex şi 
multidirecţional" al viitoarelor riscuri şi ameninţări care confruntă Alianţa, aşa cum se recunoaşte în 
noul Concept strategic, nu este surprinzător faptul că Alianţa identifică prevenirea conflictelor şi 
gestionarea crizelor cu un mijloc de a menţine şi de a îmbunătăţi securitatea membrilor săi. 

Cu toate acestea, Alianţa a recunoscut că orice acţiune în această direcţie va fi temperată de 
faptul că, pe ansamblu, autoritatea politică pentru gestionarea crizelor în teritoriile din afara 
spaţiului Alianţei va aparţine fie ONU, fie OSCE. Astfel, NATO va trebui să rezolve potenţiala 
contradicţie dintre propria sa autonomie instituţională în domeniul decizional şi al controlului 
operaţional asupra expertizei şi resurselor sale, pe de o parte, şi noua cerinţă de a sprijini alte 
organisme, pe de alta. Reconcilierea acestor două aspecte va fi una dintre preocupările principale 
ale Alianţei, pe măsură ce aceasta caută să-şi definească noul rol în domeniul prevenirii conflictelor 
şi gestionării crizelor (inclusiv menţinerea păcii). Deşi această transformare nu se va realiza 
imediat, iar posibilele implicaţii politice nu sunt pe deplin previzibile, este clar că procesul respectiv 
se află, totuşi, în curs de desfăşurare. 

 
 
 

EMERGENŢA NOILOR CENTRE DE PUTERE 
ŞI EVOLUŢIA LIDERILOR REGIONALI ŞI GLOBALI 

 
 

Maria BARBU 
 
I. Consideraţii generale 
În ceea ce priveşte analiza relaţiilor internaţionale există două direcţii importante, şi anume 

realismul şi liberalismul. 
Realismul identifică întregul sistem al relaţiilor internaţionale prin analize bazate pe criterii 

de tipul: forţă, putere, geopolitică, geostrategie, ca şi corelaţia de forţe între marile puteri. 
Liberalismul subliniază alţi factori, cum ar fi interdependenţa economică, sursele "soft" ale 

puterii, ca şi rolul instituţiilor internaţionale şi multilaterale. 
Realismul este dominant atâta timp cât politicile marilor puteri şi relaţiile lor influenţează 

atât de puternic relaţiile internaţionale129. 
Teoria balanţei puterii este asociată cu realismul şi rămâne fundamentul înţelegerii 

relaţiilor internaţionale. 
Conceptul de balanţă a puterii a fost folosit, din punct de vedere istoric, pentru a explica 

acţiunea statelor într-un mediu de insecuritate. Sistemul a fost pentru prima oară utilizat în analiza 
situaţiei statelor-cetăţi ale Greciei Antice ca şi pentru Italia din perioada Renaşterii. Această teorie 
rămâne încă valabilă şi continuă să fie aplicată cu succes. 

Balanţa puterii este percepută ca fiind conceptul de bază în relaţiile dintre state. Teoria 
modernă a balanţei puterii este conectată la concepţia newtoniană a universului în echilibru. 

Substanţa acestei teorii este următoarea: în circumstanţe normale, toate statele caută mereu 
să-şi maximalizeze puterea şi poziţia internaţională prin metode şi tehnici variate dar, datorită unei 
"mâini invizibile", nimeni nu câştigă cu adevărat hegemonia, iar echilibrul în sistemul de relaţii 
internaţionale este în general menţinut. 

Astfel încât, starea de echilibru în sistemul relaţiilor internaţionale este cea în care nici un 
stat nu devine o putere dominantă absolută, iar mai multe state puternice care urmăresc propriile lor 

                                           
129 Reinhard Wolf - How Partners become Rivals. Testing Realist and Liberat Hypotheses, 41-st Annual Convention of 
the International Studies Association, Los Angeles, March, 2000, pp.4-8. 
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interese strategice sunt satisfăcute cu teritoriul existent şi cu angajamentele politice şi economice 
din sistem. 

Deşi pot avea loc unele ajustări ori poziţionări, nici un stat puternic (sau grup de state) nu 
caută să schimbe sistemul în mod fundamental. 

În consecinţă, marile puteri au suportat frecvent evoluţii ale sistemului balanţei puterii în 
istorie pentru că ele au avut o mai mare capacitate de influenţă şi un mai larg aport la ordinea 
stabilită. 

În fapt, balanţa puterii oglindeşte compromisurile marilor puteri în ceea ce priveşte 
distribuţia beneficiilor şi a sferelor de influenţă în lume pe baza corelării forţelor lor. 

Scopul contrabalansării puterii şi a excesului de putere este acela de a proteja securitatea 
fiecărui stat în parte şi sistemul în care aceste state există ca un tot130. 

Astfel, calea de a asigura securitatea fiecărui stat este de a preveni emergenţa haotică a 
altor state care ar putea duce la depresia sistemului general de echilibru. Sistemul internaţional nu 
este menţinut într-o stare de echilibru atunci când se produc modificări importante în diferenţa de 
forţe între state. 

Există două elemente de bază care conduc la tentative de a schimba sistemul balanţei de 
putere, şi acestea sunt: 

- creşterea diferenţială, din punct de vedere al puterii politice, militare ori tehnologice, 
poate crea o schimbare în distribuţia forţelor dintre state; 

- modificările din politicile naţionale ori de coaliţie pot necesita redefinirea "intereselor 
naţionale" ca şi a politicilor externe. 

De-a lungul istoriei, un nou echilibru era definit în principal prin război, statele victorioase 
fiind cele care dictau condiţiile păcii şi redistribuirea de forţe în sistem. Există totuşi şi ajustări 
făcute pe timp de pace, prin compromisuri care să răspundă ambiţiilor unor puteri emergente. 

Pe tabla de şah a lumii131, rangurile "şahiştilor" sunt date de criteriile geopolitice, 
economice, militare, demografice, ca şi de criteriile tradiţionale în care geopolitica are o pondere 
semnificativă. 

Sunt în general identificate două "ranguri" ale jucătorilor. Primul rang este acela al marilor 
Puteri, ale căror interese şi capacităţi de intervenţie depăşesc cu mult graniţele lor. 

Al doilea rang este al puterilor mijlocii şi mici, care nu au (sau au foarte puţin) aceste 
caracteristici. Marile puteri sunt considerate jucătorii principali, protagoniştii, cei ce acţionează, în 
timp ce asupra puterilor mijlocii şi mici se acţionează din afară. 

 
II. Europa 
În condiţiile în care războiul rece a luat sfârşit, Europa s-a văzut confruntată cu dificila 

situaţie a redefinirii identităţii sale, atât în sensul concret, adică geografic, cât şi politic şi cultural. 
Dihotomia Est-Vest, care fusese funcţională în perioada războiului rece, a devenit 

irelevantă, dat fiind faptul că au dispărut criteriile ideologice. Reperele formale ca şi cele de 
conţinut şi-au schimbat scara, deoarece nu se mai poate vorbi de o parte sau alta a Europei, ci de 
Europa în întregul ei, ceea ce pare mai simplu din perspectiva discursului, dar incumbă 
impresionante schimbări de realitate economică, politică, spirituală. 

Întreaga regiune europeană se găseşte de un deceniu şi jumătate într-o stare de ebuliţie, de 
transformare, de reajustare, de refacere a echilibrului. 

Reunificarea Germaniei a fost semnalul cel mai clar al noii epoci în care a intrat bătrânul 
continent european. Reclamându-şi statutul de "locomotivă a Europei", Germania a trebuit şi trebuie 
să dea semnalele unei forţe stabile şi constructive. În jurul ei, asemenea unui nucleu, se coagulează 
şi se consolidează Uniunea Europeană. 

Reconcilierea istorică dintre cele două mari puteri europene, Germania şi Franţa, nu mai 
miră pe nimeni, deoarece depăşirea diferendelor istorice este condiţia sine qua non a solidarităţii. 

                                           
130 J.E. Dougherty, R.L. Pfaltzgraff - Contending Theories of International Relations, Longman Inc., NY, 1995, p.39. 
131 Zbigniew Brzezinski - The Grand Chessboard, Basic Books, NY, 1997, p.99. 
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Germania şi Franţa reuşesc astfel să alcătuiască o "balama"132 în jurul căreia se roteşte "poarta" 
construcţiei europene. 

Noua şi reunificata Germanie îşi asumă rolul de coagulator al Europei prin politica sa 
activă de "asumare" a Estului, atât din punct de vedere economic, cât şi politic. De asemenea, 
Germania este profund implicată în formularea problemelor de securitate ale Estului Europei. 

Postura Germaniei reunificate de lider al Europei este de necontestat. Ea îşi găseşte 
expresia mai mult ca oriunde în formulările de conţinut ale Uniunii Europene. 

În cadrul Alianţei Nord-Atlantice însă, situaţia este mult mai complexă. Germania ca mare 
putere europeană şi deci lider regional se întâlneşte confruntată cu Statele Unite, ca hiper-putere şi 
lider global, situaţie care poate atrage după sine stări tensionate şi disensiuni vizibile în chestiuni de 
importanţă vitală. 

Statele Unite nu doresc să vadă că Germania îşi asumă de facto rolul de lider al politicii 
Europei de Vest faţă de Estul Europei133. 

Interesele în Europa ale celei mai mari puteri globale se materializează prin intermediul 
N.A.T.O., alianţă în care Statele Unite au un rol covârşitor. 

"Reîntoarcerea" americană la Europa este cea mai recentă fază a eforturilor de a găsi o 
soluţie pentru a reconcilia scopurile americane post război rece cu realităţile europene actuale. 

Aceste direcţii se pot formula în felul următor: 
- prezervarea Alianţei transatlantice având Statele Unite în poziţia de lider şi definirea unui 

rol preeminent al Alianţei în politica europeană de securitate; 
- consolidarea securităţii Europei, prevenirea ameninţării unei noi hegemonii, dar şi 

stabilizarea centrului şi estului Europei; 
- reducerea costurilor implicării americane în securitatea europeană şi creşterea 

responsabilităţii Europei occidentale pentru securitatea regională, incluzând aici împărţirea 
răspunderilor pentru reconstrucţia şi stabilitatea Europei; 

- motivarea unei implicări mai accentuate a Europei în scopurile de securitate extra-
regională şi în operaţiunile aferente promovate de Statele Unite ale Americii. 

Plasată în contextul strategiei americane globale de securitate, această politică faţă de 
Europa intenţionează să transforme Alianţa Atlantică dintr-un "net drain" într-un "net gain"134. 

 
III. Asia-Pacific 
În Asia-Pacific, după războiul rece avem jucători de prim-rang, cum sunt S.U.A., China, 

Japonia, Rusia şi India, dar poziţiile lor nu sunt totuşi egale135. 
Statele Unite ale Americii reprezintă singura super-putere care are şi forţa politică, 

economică şi militară şi influenţă globală. 
China este o putere emergentă a cărei importanţă creşte în contextul economiei regionale şi 

al unei mai mari influenţe politice în regiunea Asia-Pacific. 
Prestigiul internaţional al Rusiei a scăzut dramatic după colapsul U.R.S.S., dar Rusia 

rămâne totuşi o forţă puternică din punct de vedere militar, fiind putere nucleară. 
India este şi ea percepută ca o putere emergentă, influenţa ei fiind manifestă în regiunea 

sud asiatică. 
Puterile de rangul doi menţin echilibrul, ceea ce se întâmplă şi în cazul Europei şi în cazul 

zonei Asia-Pacific. În cartea sa despre "Jocul pe care îl joacă naţiunile"136, John Spanier se referă la 
trei comportamente majore pe care le pot avea puterile mijlocii şi mici în raport cu marile puteri, şi 
anume: 

- să se alieze sau să se alinieze cu o singură mare putere şi să ceară protecţie în sfera 
securităţii, a politicii şi a economiei de la acea putere; 

                                           
132 Maria Barbu - România în pragul mileniului III. Renaşterea optimismului, Mondo Media, Bucureşti, 2000, p.63. 
133 Eugen Bădălan - Securitatea naţională şi unele structuri militare româneşti la cumpăna dintre milenii, Editura Militară, 
Bucureşti, 1999, p.30. 
134 Walter S. Jones - The Logic of International Relations, Longman, NY, 1997, p.52. 
135 Wu Dang Dzung - A New Balance of Power in Asia Pacific, Harvard University Press, May, 2000, pp.27-32. 
136 John Spanier - Games Nations Play, Congressional Quarterly Press, Washington, 1993, p.80. 
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- să participe la jocurile de putere dar să păstreze relaţii echilibrate cu toate marile puteri; 
- să stea în afara jocurilor şi să-şi păstreze neutralitatea, cum fac Finlanda şi Elveţia 

(atitudine deja etichetată drept "finlandizare"). 
În Europa, atitudinea puterilor mijlocii şi mici vis-a-vis de marile Puteri s-a văzut foarte 

clar în momentul intervenţiei în Irak, cu scopul "eliberării poporului irakian de sub dictatura lui 
Saddam Hussein". Marile puteri europene au acţionat disociat. Pe de o parte s-a remarcat 
solidaritatea practic necondiţionată a Marii Britanii cu Statele Unite ale Americii, în timp ce 
Germania şi Franţa s-au pronunţat deschis împotriva acestei intervenţii. "Noii aliaţi" ai Americii, 
ţări devenite recent membre N.A.T.O., cum sunt România şi Bulgaria, şi-au exprimat ferm 
solidaritatea cu intervenţia, alăturându-se coaliţiei. 

Această atitudine a dus la ceea ce s-a numit "criza Alianţei", din care unii analişti au tras 
concluzii interesante şi anume că "vechii aliaţi" au de învăţat de la "noii aliaţi" lecţia solidarităţii şi 
a loialităţii137. 

 
IV. Consideraţii finale 
Într-un foarte interesant articol scris de Benjamin Swartz şi Christopher Layne, intitulat "O 

nouă mare strategie" (A New Grand Strategy)138 şi publicat în ianuarie 2000 într-o revistă on-line, 
autorii afirmă că marile puteri au practic două opţiuni strategice: 

a) ele pot avea ca scop dominarea geopolitică, urmând aşa-numita "strategie unipolară" sau 
b) ele pot căuta să menţină o complexă balanţă de putere între cele mai puternice state 

dintr-o regiune sau din întreaga lume, urmând aşa-numita "strategie multipolară". 
În timpul războiului rece, S.U.A. şi Rusia şi-au asumat "povara bipolarităţii". Autorii sus-

menţionaţi exprimă convingerea că Statele Unite ar trebui să scape de capcana actuală a 
unipolarităţii, construind cu grijă multipolaritatea prin încurajarea şi susţinerea marilor puteri vest-
europene, Franţa, Anglia, Germania, ori a marilor puteri asiatice, Japonia, China şi chiar India. Un 
efort special trebuie făcut în direcţia Rusia, a cărei putere este încă funcţională atât pe continentul 
european, cât şi pe cel asiatic, cu influenţa majoră în Asia centrală ca şi în Orientul Mijlociu. 

În noua retorică a lumii a apărut conceptul de leadership, care permite analize mult mai 
complexe şi mai nuanţate ale balanţei de putere. Astfel încât tendinţele hegemonice ale uneia sau 
alteia dintre marile puteri primesc o atenţie şi o focalizare analitică specială, ele înscriindu-se în 
cadrul fenomenului de leadership. 

Colapsul Uniunii Sovietice a alterat convingerea americanilor că o ordine globală politică 
şi economică poate depinde numai de leadership-ul Statelor Unite asupra marilor puteri ale lumii. 
Politica americană de încurajare a unui leadership din ce în ce mai clar regional şi global este 
considerată a fi plină de primejdii de înşişi gânditorii politicii americane, deoarece, spun ei, această 
supremaţie presupune să îşi asume cheltuieli militare de exemplu, mai mari decât toate celelalte 
mari puteri (Rusia, Japonia, China, Franţa, Anglia, Germania) la un loc. 

Asumându-şi acest rol, spun analiştii, S.U.A. luptă în Golful Persic nu pentru propriile ei 
nevoi de petrol ci pentru nevoile marilor puteri vest europene ori est-asiatice. 

"Totuşi strategia americană a preponderenţei este seducătoare", spun mulţi dintre analişti. 
Washington-ul crede că celelalte puteri nu au de ce să se teamă de preeminenţa geopolitică a S.U.A. 
deoarece se ştie că America uzează de puterea sa fără precedent pentru a promova în cadrul 
sistemului internaţional elementele pozitive în care crede şi nu pentru a servi intereselor egoiste. 

Totuşi, intervenţia în Kosovo de exemplu a cristalizat temerile unei hegemonii americane, 
permiţând emergenţa unei "constelaţii" antiamericane formată din mari puteri precum Rusia, China 
şi India. 

                                           
137 Hartmut Olboeter - The Challenges for Armed Forces Today, keynote speech to the International Seminar 
"Contemporary Leadership in the Armed Forces, Zagreb, 20-22 September, 2004. 
138 Benjamin Swartz and Christopher Layne - A New Grand Strategy, Keep Media, January 2000 
(www.keepmedia.com). 
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De asemenea, conflictul din Kosovo a evidenţiat disparitatea dintre puterea geopolitică a 
Americii şi cea a Europei, incitând puterile europene să facă primii paşi în coagularea şi 
consolidarea unei identităţi în domeniul securităţii şi apărării. 

Emergenţa unor mari puteri este inevitabilă, iar S.U.A. ar putea reprezenta la un moment 
dat pentru acestea un potenţial rival. 

Pentru a preîntâmpina aceste riscuri, la care S.U.A. se dovedesc a fi vulnerabile, se prevede 
o urgentare a adoptării strategiei multipolare şi abandonarea celei unipolare. 

Într-o lume multipolară este foarte importantă balanţa de putere în sensul limitării 
dezvoltării vechilor ori noilor rivalităţi dintre noile mari puteri emergente. 

Fiecare nouă putere trebuie evaluată corect, în prezent şi în perspectivă, prin recunoaşterea 
legitimităţii celorlalte mari puteri ca şi a sferelor de influenţă ale acestora. 

Eforturile concertate ale noilor mari puteri pot reechilibra sistemul de relaţii internaţionale. 
Nu numai Statele Unite sunt interesate în lupta împotriva terorismului, mai ales după tragedia de la 
11 septembrie 2001, ci şi Rusia şi China sunt profund vizate de evoluţia dramatică a 
fundamentalismului islamic la periferiile lor. 

De asemenea, din raţiuni economice serioase privind securitatea zonelor furnizoare de ţiţei, 
cum ar fi Golful Persic şi Asia Centrală, mai mult decât S.U.A. sunt interesate să menţină 
stabilitatea în aceste zone atât marile puteri ale Europei, cât şi Rusia, Japonia, China şi India, ca 
mari puteri ale zonei Asia-Pacific. 

Poate că, prin trecerea de la strategia unipolară la cea multipolară, Statele Unite ar putea 
pierde din supremaţia şi chiar veneraţia de care se bucură în postura de mare putere globală, dar va 
putea câştiga, spun analiştii serioşi, mai multă securitate şi ar putea ajunge într-o relaţie mai firească 
şi mai echilibrată cu celelalte mari puteri ale lumii, ceea ce poate duce la reechilibrarea atât de 
încercatei balanţe mondiale de putere. 

 
 
 

CONSIDERAŢII PRIVIND SERVICIILE 
DE SECURITATE STANDARDIZATE 

ÎN REŢELE DE CALCULATOARE 
 
 

Lt.col.dr.ing. Liviu CUMPĂTĂ-ARSENIE   
 
În armatele moderne se acordă o atenţie deosebită noii revoluţii în domeniul militar, care 

asigură crearea sistemelor informaţionale principial noi, a armelor informaţionale şi electronice. 
Particularitatea acestei revoluţii constă în faptul că ea se bazează pe realizările în sfera 
informaţională şi va asigura obţinerea, transmiterea, prelucrarea şi distribuirea cu înaltă precizie, în 
timp real, simultan şi la distanţe mari a informaţiilor la toţi utilizatorii de pe câmpul de luptă, 
determinând creşterea rapidă a rolului spaţiului informaţional. 

În războiul modern, informaţia poate să substituie elementele de forţă, ea reprezentând un 
factor calitativ capabil că compenseze, într-o anumită măsură, inferioritatea cantitativă, decalajul de 
potenţial. Informaţia este transformată din componentă auxiliară în mijloc principal de lovire, în 
armă de luptă, creşterea rolului şi importanţei acesteia pregătind saltul de la războiul clasic la cel 
informaţional. 

Obţinerea acestor rezultate a fost determinată de dezvoltarea fără precedent a 
microelectronicii, tehnicii numerice, calculatoarelor şi inteligenţei artificiale care au permis 
realizarea unor sisteme de comunicaţii moderne, capabile să satisfacă cerinţele privind transmiterea, 
distribuirea şi afişarea în timp real a informaţiilor pe câmpul de luptă, într-o manieră fără precedent, 
de la comandant până la soldat, ceea ce va influenţa esenţial organizarea forţelor, procedurile de 
comandă şi stat major, desfăşurarea operaţiilor şi luptelor.  
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În procesul de modernizare a sistemelor de comunicaţii este angajată şi armata noastră, 
întrucât realizarea acestora constituie o condiţie esenţială, primordială, pentru integrarea la NATO 
şi asigurarea posibilităţilor de interoperare cu mari unităţi de arme întrunite din alte armate 
naţionale, în cadrul operaţiilor militare multinaţionale conduse, de regulă, de Organizaţia Nord-
Atlantică. 

Se are în vedere şi fenomenul insecurităţii datelor care este din ce în ce mai prezent şi se 
extinde proporţional cu dezvoltarea erei informaţionale astfel încât „cu cât eşti mai dezvoltat din 
punct de vedere al tehnologiei informaţiei, cu atât eşti mai vulnerabil”.  

Deşi fenomenul vulnerabilităţii informaţiilor afectează un număr mare de instituţii publice 
sau particulare, cu consecinţe deosebite, el capătă o importanţă deosebită când este vorba de 
apărarea naţională. 

Întrucât în războiul modern, volumele mari de informaţii necesare pentru conducerea pe 
câmpul de luptă trebuie să fie protejate împotriva interceptării şi utilizării de către adversar, în mod 
logic la construirea şi exploatarea noilor sisteme de comunicaţii trebuie să se acorde atenţie 
deosebită securităţii (protecţiei) acestora, care cuprinde un ansamblu de măsuri juridice, 
organizatorice, tehnice şi logice capabile să asigure autenticitatea, integritatea şi secretul informaţiilor 
vehiculate. 

Protecţia informaţiilor pe câmpul de luptă modern este analizată în lucrare în contextul 
specific al operaţiilor (ofensive, de apărare şi de altă natură) ale marilor unităţi tactice si operative, 
insistându-se pe cerinţele impuse de sistemele de comandă şi control moderne, ce urmează a fi 
realizate în perspectivă. 

Complexitatea măsurilor preconizate, eficacitatea lor, uneori greu de apreciat, dinamica 
situaţiei şi presiunea timpului, în mod deosebit a celui operativ, conferă specificitate şi 
multidimensionalitate domeniului protecţiei informaţiilor prin sistemele de comunicaţii. 

Studiul a avut în vedere mai ales condiţiile de asigurare a securităţii comunicaţiilor 
(COMSEC) şi a calculatoarelor (COMPUSEC) în sistemele de comunicaţii moderne ale marilor 
unităţi de arme întrunite, în concordanţă cu standardele EUROCOM şi ale NATO, precum şi cu 
realizările internaţionale în domeniu. 

Opţiunile adoptate şi soluţiile tehnice preconizate se bazează pe concepţia actuală din 
armata noastră privind sistemele de comunicaţii moderne şi pe oferta de echipamente propusă de 
firma realizatoare a acestora. Totodată, s-a urmărit ca protecţia informaţiilor pe timpul transmiterii 
acestora pe liniile magistrale şi pe canale să poată fi asigurată mai ales cu echipamente criptografice 
produse în ţară.  

Serviciile de securitate standardizate în sistemele de comunicaţii moderne ale marilor 
unităţi prevăzute în standardele utilizate în armatele statelor membre NATO cuprind operaţiile care 
asigură evitarea accesului neautorizat, direct sau indirect, la echipamentele de transmisiuni şi de 
automatizare existente în reţelele sistemelor de transmisiuni ale marilor unităţi. 

Serviciile de securitate utilizate trebuie să asigure în principal: 
- confidenţialitatea; 
- integritatea;  
- disponibilitatea; 
- autentificarea; 
- nonrepudierea. 
Serviciile de securitate menţionate139 trebuie să garanteze expeditorului (emiţătorului) că 

mesajul (comunicarea) său va ajunge cu siguranţă la destinatar (receptor) şi că doar acesta îi va 
putea înţelege conţinutul, confirmând totodată destinatarului autenticitatea emiţătorului (dacă este 
cel adevărat) şi integritatea mesajului. Ca urmare, destinatarul nu va putea nega primirea mesajului 
(comunicării) şi nici nu va putea pretinde primirea unui mesaj neexpediat prin reţea, iar emiţătorul 
nu va  putea nega expedierea mesajului. 

                                           
139 Titu Băjenescu, Managementul reţelelor moderne de telecomunicaţii, Editura TEORA, 1998, p.46. 
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Principalele mecanisme prin care se asigură serviciile de securitate în sistemele de 
comunicaţii ale marilor unităţi din principalele armate occidentale sunt menţionate în tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Serviciul de securitate Mecanisme de securitate utilizate 

Confidenţialitatea 
Criptare (legătură, grup, utilizator-
utilizator) 
Controlul accesului140 (MAC/DAC) 

Integritatea Semnătura digitală 
Controlul accesului (MAC/DAC) 

Disponibilitate 
(respingerea serviciilor)

Criptare (legătură, grup, utilizator-
utilizator) 
Semnătura digitală 
Controlul accesului (MAC/DAC) 

Autentificare Criptare (semnătura digitală) 
Nonrepudierea Criptare (semnătura digitală) 

 
În detaliu, serviciile de securitate utilizate141 se prezintă în continuare: 
Serviciile de confidenţialitate asigură ca datele să nu fie accesibile, văzute sau făcute 

disponibile unor utilizatori neautorizaţi când sunt stocate sau tranzitează reţeaua de transmisiuni. 
Drepturile de acces la informaţii trebuie să fie astfel organizate încât să respecte întocmai 

structura ierarhică a conducerii marilor unităţi şi unităţilor. Un comandant (şef) are drept de acces 
pentru control la toate informaţiile structurii organizatorice din subordine, dar nu şi la informaţiile 
altor structuri (mari unităţi, unităţi, compartimente). 

Criteriile de confidenţialitate sunt satisfăcute prin utilizarea mecanismelor de control al 
accesului (MAC) în tehnica de calcul din reţelele de transmisiuni şi prin criptarea datelor pe timpul 
cât acestea sunt în tranzit şi chiar când sunt păstrate pe dispozitive magnetice de memorare. Datorită 
importanţei deosebite ce se acordă criptării, în armatele statelor occidentale sunt standardizate 
câteva metode de criptare (legătură, grup, utilizator-utilizator). 

Serviciile de integritate asigură ca datele să nu fie alterate sau distruse de către o acţiune 
neautorizată. Mecanismele utilizate pentru protecţia integrităţii includ împachetarea mesajelor, 
criptarea şi controlul accesului la mesaje (MAC) folosind coduri de autentificare a acestora. 

Operaţiile necesare pentru realizarea serviciului de integritate142 se prezintă în figura 1. 
 

Texte criptate

Criptare 

Mesaj Cod de autentificare a mesajului 

Funcţie unidirecţională 

Operaţie de autentificare a mesajului

 
 
  
  
  
 
 
  
 
 

Figura 1. Succesiunea operaţiilor pentru serviciul de integritate 

                                           
140 Controlul accesului se referă la mediul de transmitere (MAC – Medium Acces Control) sau la direcţionarea 
accesului (DAC). 
141 „Romania C4 Study Interoperability, Architecture and Implementation Approach“, elaborat de USAF Electronic 
Systems Center/Hanscom AFB Massachusetts USA, 1999, cap. 5.5.3.2. 
142 Kornel Terplan, Communication Networks Management, Prentice Hall PTR, 1992, pp. 456-461. 
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Autentificarea mesajelor este o tehnică ce constă în crearea unei „sume de control” ce se 
ataşează la mesaje, care permite ca la recepţie să se determine prin calcul dacă datele primite sunt 
corecte sau eronate. 

În cazul utilizării semnăturii digitale, procesele de criptare nu criptează „textul” ci în locul 
acestuia se secretizează mesajul de împachetare143 şi alte date desemnate pentru prevenirea 
replicărilor şi a altor tipuri de atac. Controlul accesului asigură introducerea-extragerea şi 
consultarea datelor numai de către personalul autorizat.  

Baza asigurării integrităţii prin semnătura digitală o constituie utilizarea metodei de 
criptare cu cheie publică în combinaţie cu o cheie secretă pentru prevenirea accesului neautorizat pe 
timpul transmiterii, aşa cum se prezintă schematic în figura 2. 
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Figura 2. Operaţiile de criptare cu cheie publică 
 
Disponibilitatea asigură ca resursele de informaţii particulare ale marilor unităţi şi 

unităţilor să fie accesibile şi utilizabile la cererea personalului autorizat, nefiindu-le refuzat accesul. 
Criptarea este utilizată pentru a preveni atacurile  împotriva sistemelor de transmisiuni, iar controlul 
accesului este folosit pentru a preveni oprirea sau defectarea acestor sisteme de către personalul 
neautorizat prin acces fraudulos. Acest control al accesului asigură de asemenea, ca utilizatorii care 
au drept de acces la resursele sistemului de comunicaţii (comutatoare, multiplexoare, canale etc.) să 
nu poată avea acces şi la funcţiile de management ale acestuia (funcţia supervizor) care ar permite 
oprirea sistemului. 

Autentificarea este mecanismul prin care un utilizator demonstrează că este exact cine 
afirmă că este, putându-se astfel identifica personalul autorizat şi cel neautorizat.  

Prin autentificarea informaţiilor se înţelege capacitatea de a stabili caracterul corect al 
acestora exclusiv pe baza structurii lor interne, independent de sursa informaţiilor, beneficiarul şi 
expeditorul legal, asigurându-se că conţinutul informaţiilor nu este distorsionat. În reţelele de 
transmisiuni autenticitatea se referă la utilizatorii autorizaţi, structura şi funcţionarea reţelei, 
caracterul adevărat al comunicărilor şi veridicitatea produselor software şi bazelor de date. 

Sistemul de autentificare bazat pe folosirea parolelor nu este destul de eficient şi, ca 
urmare, se utilizează procedee mai moderne de identificare şi autentificare, dar cele mai puternice 
depind de criptare şi de semnătura digitală. Procesul de autentificare este implementat144 nemijlocit 
în echipamentele tehnice ale sistemelor de transmisiuni. Prin monitorizare, informaţia se va 
examina, înregistra, copia şi utiliza pentru acces autorizat. Protecţia informaţiei pe canale se poate 
asigura şi prin transmiterea acesteia pe linii de comunicaţii protejate, realizate din fibre optice sau 
din diferite cabluri ecranate. Una dintre sarcinile principale ale protecţiei informaţiilor constă în 
minimizarea cercului de persoane considerate „de încredere”, care au acces autorizat la informaţii. 

Nonrepudierea este un serviciu care nu permite unui utilizator participant la schimbul de 
informaţii prin sistemul de transmisiuni să nu recunoască faptul că el a fost iniţiatorul unui anumit 
mesaj (comunicare) sau că nu a primit un mesaj (comunicare). Semnătura digitală constituie o soluţie 
tehnică sigură ce se utilizează pentru realizarea serviciului de nonrepudiere. 

Nivelul minim modern al serviciilor de securitate ce se impune a fi asigurat în sistemele de 
comunicaţii moderne din armatele străine este cel stabilit prin modelul arhitectural de referinţă 

                                           
143 Romania C4 Study, cap. 5.5.3.2. 
144 AR 380-19, p.19. 
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OSI145 (Open Systems Interconnection) privind sistemele deschise, în raport cu structurile 
prevăzute, care în esenţă este redat în tabelul 2. 

Importanţa deosebită acordată informaţiilor pe câmpul de luptă modern, mai ales pentru 
funcţionarea sistemelor de comandă şi control ale marilor unităţi proprii de arme întrunite a impus 
adoptarea unor măsuri eficiente pentru realizarea securităţii în sistemele de comunicaţii moderne 
din armatele statelor occidentale. 

 
Tabelul 2 

Nivelurile stivei OSI 
Fizic Legătura 

de date Reţea Trans- 
port 

Sesi- 
une 

Prezen- 
tare 

Aplica- 
ţie 

Servicii de 
securitate 

1 2 3 4 5 6 7 
Cu 
conexi-
une 

       

Fără 
conexi-
une 

       

Parţial 
selectivă        

Confiden-
ţialitate 

Trafic de 
calitate 
(lux) 

       

Conexi
uni cu 
reluare 

       

Conexi
uni fără 
reluare 

       

Conexi-
une parţial 
selectivă 

       

Fără 
conexi-
une 

       

Integri- 
tate 

Fără 
conexi- 
une parţial 
selectivă 

       

Entitate 
omo-
loagă 

       

Origine 
date        

Autentifi-
care 

Controlul 
accesului        
Origine        Non-

repudiere Remitere        

 
În armatele statelor membre NATO securitatea informaţiilor în sistemele de comunicaţii 

numerice ale marilor unităţi este asigurată în conformitate cu standardele EUROCOM D/1 (1986) 
„Tactical Communications Systems – Basic Parameters“ şi EUROCOM D/1 (EES). 

Potrivit acestor standarde, securitatea se realizează în principal prin criptare şi se au în 
vedere următoarele niveluri146: 

- criptarea de grup (bulk encryption) a liniilor de legătură (link by link) magistrale şi de 
interconectare; 

- criptarea terminal la terminal (end to end); 
- criptarea în reţelele radio monocanal ale abonaţilor mobili (SCRA); 
- criptarea circuitelor individuale; 
- criptarea infrastructurii de management (canale de serviciu); 
- sistemul de distribuire a cheilor pentru criptare. 
Criptografia147 este un mijloc tehnic prin care poate fi ascuns (protejat) conţinutul traficului 

şi cuprinde metode şi procese automate, on-line, care permit la emisie, concomitent cu transmiterea, 
transformarea textului inteligibil într-o formă neinteligibilă, iar la recepţie asigură conversia inversă 
a acestuia. Procesul de transformare se bazează la emisie pe cifrare sau criptare, iar la recepţie pe 
funcţia inversă de descifrare sau decriptare. 

                                           
145 STANAG 4250-4260, NATO Reference Model for Open Systems Interconnection-Layer 1-7. 
146 EUROCOM D/1 (1986), cap. 2, p. IF1 – IF5. 
147 Kornel Terplan, p.458. 
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În prezent criptografia a devenit o ştiinţă matematică de nivel înalt, inclusă în infrastructura 
tehnologiei moderne a informaţiilor. 

Nivelul de securitate a transmisiunilor, obţinut prin metode criptografice, depinde de 
valoarea ştiinţifică şi complexitatea algoritmilor utilizaţi, precum şi de numărul variabilelor în 
cheile de criptare. 

Unul dintre criteriile de realizare a sistemelor de criptare148 este ca ele să rămână sigure 
după ce s-a aflat natura algoritmilor de cifrare şi descifrare. Aceasta se poate obţine numai prin 
utilizarea unei chei care este folosită în ambele procese de la cele două capete ale liniei (canalului), 
asigurând ca transformările la emisie şi recepţie să fie totdeauna exact inverse, dar nu altfel. Trebuie 
să existe o gamă mare de valori pentru cheie, adică un spaţiu mare pentru aceasta, altfel cheia poate 
fi găsită simplu prin încercarea tuturor valorilor posibile pentru a se determina cu care din ele se 
obţine un mesaj inteligibil din textul criptat. 

Sistemul de securitate adoptat în reţelele de transmisiuni din armatele moderne trebuie să fie 
capabil să asigure transmiterea informaţiei cu orice categorie de clasificare până la SECRET NATO 
transmisă în telefonie, telegrafie, sub formă de date, facsimil sau video atât în interiorul sistemului, 
cât şi cu sistemele de telecomunicaţii din ţările membre NATO. 

Identificarea măsurilor pentru asigurarea managementului corect al cheilor criptografice 
permite dobândirea unei viziuni de ansamblu asupra implicaţiilor protecţiei informaţiilor prin 
utilizarea tehnicilor de automatizare, care complică organizarea şi exploatarea sistemelor de 
comunicaţii moderne, dar conferă acestora performanţe funcţionale deosebite, transformându-le în 
elemente indispensabile ale sistemelor C4I pentru marile unităţi de arme întrunite. 

 
 
 

POLITICA DE SECURITATE 
A SISTEMELOR DE REŢELE 

DE CALCULATOARE 
 
 

Lt.col.dr.ing. Liviu CUMPĂTĂ-ARSENIE   

                                          

 
Organizarea protecţiei informaţiilor pe timpul transmiterii lor constituie o necesitate 

obiectivă pentru sistemele de conducere (incluzând şi pe cele de transmisiuni) utilizate în acţiunile 
militare moderne. Ampla diversificare şi marea complexitate a acestora, bazate mai ales pe tehnica 
de calcul, transmiterea de date şi informatică, au determinat proiectarea şi construirea unor sisteme 
de comunicaţii moderne care, în armatele statelor membre NATO şi a celor partenere, trebuie să 
respecte parametrii de bază definiţi prin standardele EUROCOM (D/0 şi D/1) şi ale NATO. Potrivit 
acestora149, fiecare armată naţională răspunde pentru controlul şi securitatea reţelelor de 
calculatoare ale marilor unităţi subordonate. 

Progresele înregistrate în ştiinţă şi tehnică au determinat apariţia tehnologiei informaţiei150, 
care poate fi apreciată în domeniul militar ca o armă de luptă reală, o forţă multiplicatoare a 
proceselor de comandă şi control, iar teatrul de operaţii viitor va fi unul informaţional modern. 
Acest efect de multiplicare poate fi diminuat sau chiar anulat dacă adversarul reuşeşte să intercepteze, să 
înţeleagă şi să prelucreze informaţiile care stau la baza proceselor de comandă şi control. 

În armata noastră nu a existat o preocupare permanentă pentru protecţia informaţiilor pe timpul 
acţiunilor militare, atitudine manifestată atât în cele două războaie mondiale, cât şi în perioada 
postbelică, până la revoluţia din decembrie 1989, ca urmare a faptului că mijloacele tehnice şi 

 
148 Davies D.W. şi alţii, Teleinformatica, Editura Tehnică, 1983, p. 414. 
149 D/1 (EES) Part. A: System Definition, 1999, p. 7.3-1. 
150 Tehnologia informaţiei cuprinde ansamblul operaţiilor la care este supusă  informaţia într-un sistem informaţional 
modern, incluzând procesele, procedurile, serviciile, interfeţele, interoperabilitatea şi modurile de transmitere. 
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procedurile utilizate nu asigurau securitatea comunicărilor necesare pentru conducerea oportună a 
trupelor. 

Măsurile de protecţie sau de securitate (cum sunt denumite în armatele occidentale) a 
informaţiilor trebuie aplicate tuturor sistemelor şi reţelelor de calculatoare. 

Asigurarea unei protecţii (securităţi) informaţionale adecvate, împotriva ameninţărilor 
substanţiale, este o problemă fundamentală a organelor militare de conducere din armatele moderne. 
Această preocupare se materializează în dezvoltarea şi modernizarea unei arhitecturi de securitate 
informaţională (INFOSEC). 

În standardele militare151 şi în literatura de specialitate din principalele armate occidentale, 
cu precădere din armata S.U.A.152, se acordă o atenţie deosebită protecţiei (securităţii) sistemelor 
informaţionale împotriva accesului neautorizat şi modificării informaţiilor pe timpul culegerii, 
memorării, prelucrării şi transmiterii, asigurând utilizarea acestora de către personalul autorizat şi 
luarea măsurilor pentru prevenirea accesului neautorizat prin descoperirea şi contracararea 
acţiunilor respective. 

Această securitate are în vedere mijloacele de transmisiuni (COMSEC), tehnica de calcul 
(COMPUSEC) şi controlul radiaţiilor (emanaţiilor) compromiţătoare (TEMPEST). Sistemele de 
comunicaţii moderne ale marilor unităţi includ şi componente asociate în mod normal cu tehnica de 
calcul, ceea ce determină ca ele să respecte şi cerinţele impuse sistemelor informaţionale automate. 

Finalmente, nivelul de protecţie pe care şi-l poate permite un sistem depinde de valoarea 
informaţiilor conţinute sau vehiculate prin acesta sau de funcţiile pe care trebuie să le asigure. 

Pentru adaptarea unor niveluri corespunzătoare de securitate a informaţiilor protejate, 
statele membre ale NATO au elaborat documentul C - M(55)15 numit „Securitatea în cadrul 
Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord” care oferă cerinţele minime de securitate ce trebuie 
satisfăcute pentru protecţia informaţiilor clasificate (secrete) în NATO. 

Politica de securitate a sistemelor de reţelelor de calculatoare are în vedere următoarele 
domenii: 

- hardware; 
- software şi firmware; 
- proceduri; 
- comunicaţii: reţele şi mediul fizic; 
- personal; 
- radiaţii parazite; 
- calamităţi naturale.  
Securitatea hardware constituie un factor important al securităţii mediului pentru fiecare 

sistem militar. Cerinţele de securitate hardware se urmăresc pe timpul proiectării, fabricării şi 
achiziţionării echipamentelor tehnice şi se bazează pe adoptarea următoarelor măsuri: 

- utilizarea unui personal verificat (la încadrare); 
- prevenirea accesului neautorizat la echipamente, materiale şi documente; 
- protecţia împotriva acţiunilor de spionaj, sabotaj, deteriorare a mijloacelor tehnice şi altele; 
- reducerea ameninţării asupra componentelor tehnice, care pot cauza scoaterea lor din 

funcţiune sau alterarea neautorizată a datelor cuprinse în acestea; 
- personalul de întreţinere care are acces la date de nivel superior, să fie autorizat special 

în acest scop. 
Securitatea software şi firmware constituie o componentă majoră a măsurilor care 

asigură protecţia sistemelor de transmisiuni din armatele moderne, caracterizate printr-un grad înalt 
de automatizare şi prin utilizarea pe scară largă a calculatoarelor.  

                                           
151 Un standard de telecomunicaţii cuprinde un ansamblu de definiţii, criterii şi reguli care sunt derivate din legi şi 
înţelegeri la nivel internaţional între organizaţii de specialitate cu interese comune. 
152 AR 380-19, Information Systems Security (Army Regulation), Headquarters Department of the Army, Washington 
D.C., 1998. 

 204



Erorile care pot apărea în funcţionarea produselor software153 pot fi generate de cauze 
numeroase, dintre care cele mai importante sunt: greşelile de programare (0,5%) şi de implementare 
(1%), defectarea suportului hardware (6,5%), erori generate de catastrofe naturale (2%), erori 
provocate de acţiunile adversarului (35%), greşeli de operare (25%) şi acţiuni specifice mediului 
cibernetic (30%). 

Cerinţele de securitate software se au în vedere în toate etapele de elaborare şi exploatare a 
produselor logice şi se realizează prin: 

- asigurarea unui control permanent asupra funcţionării componentelor software şi 
firmware, pentru protecţia împotriva compromiterii, deteriorării sau utilizării neautorizate; 

- înainte de darea în exploatare, toate produsele software utilizate în sistemele militare 
trebuie să fie verificate de personal autorizat; 

- fiecare componentă software şi firmware a calculatoarelor implementate în 
echipamentele de transmisiuni trebuie să includă o listă de identificare a modulelor executabile, 
autorizate să ruleze pe acestea, iar în toate mecanismele hardware şi software ale aparaturii, fiecare 
produs software să fie protejat împotriva modificărilor neautorizate; 

- personalul de exploatare autorizat trebuie să dispună de întreaga documentaţie asupra 
produselor software, atât în format sursă cât şi în cel de execuţie, pentru a elimina în timp scurt 
erorile apărute. 

Dacă din analiza riscurilor rezultă că este posibil atacul prin software de distrugere 
(malicious software) în scopul penetrării sistemelor informatice, trebuie adoptate măsuri de 
protecţie corespunzătoare: programe antivirus, de identificare şi blocare a hackerilor, soluţii 
holografice rezistente la falsificări şi alte metode nontehnice, astfel încât riscul să fie menţinut la un 
nivel acceptabil. 

Ca urmare, se impune adoptarea şi a următoarelor măsuri: 
- documentaţia privind proiectarea şi performanţele software va fi protejată şi va fi 

utilizată numai de către programatorii şi operatorii autorizaţi, fiecare dintre aceştia având acces 
numai la documentaţia software de care răspunde în mod oficial; 

- produsele software vor fi păstrate în configuraţia originală furnizată de firma 
producătoare, fiind interzis a se executa copii neautorizate de pe orice documentaţie de programare 
sursă; 

- copiile software, executate legal, vor fi apărate şi nu vor fi folosite niciodată pentru 
operaţii de producţie ulterioare;  

- controlul sever pentru reducerea riscurilor introducerii de produse software netestate 
sau a software-ului distructiv (malsoftware); 

- personalul care a încălcat regulile privind utilizarea software trebuie să suporte 
sancţiuni legale şi să i se interzică accesul la reţelele sistemului de comunicaţii.  

Protecţia bazelor de date folosite în sistemele de reţele de calculatoare moderne se poate 
realiza prin: 

- asigurarea confidenţialităţii, prin ierarhizarea strictă a informaţiilor stocate în funcţie de 
importanţa lor, distribuirea lor autorizată şi asigurarea accesului limitat al utilizatorilor la acestea, 
potrivit competenţelor funcţionale; 

- asigurarea integrităţii şi disponibilităţii bazelor de date prin măsuri tehnice, organizatorice şi 
software corespunzătoare; 

- utilizarea unor mecanisme şi programe de protecţie a datelor, prin controlul citirii şi 
scrierii acestora numai la nivelurile permise; 

- separarea funcţiilor cu atribuţii de control faţă de cele de utilizare. 
Conceptul de securitate hardware şi software multinivel154 asociază diferite niveluri de 

control al accesului, pentru a proteja cât mai bine o resursă, indiferent de natura sa, fără a produce 
degradarea performanţelor sistemului de comunicaţii, aşa cum se prezintă în schema din figura 1. 

                                           
153 Ion Roceanu, Amici şi adversari software, Editura A.I.S.M., 2000, p. 7. 
154 Titu Băjenescu, Managementul reţelelor moderne de telecomunicaţii, Bucureşti, Editura Teora, 1998, pp. 123-124. 
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Figura 1. Nivelurile de securitate hardware şi software 

Resurse hardware şi software 
de protejat

Controlul accesului la elemente

Controlul accesului la fiecare subsistem

Controlul accesului la sistem în ansamblu 

Detectarea pătrunderii (accesului) neautorizate 

Prevenirea pătrunderii personalului neautorizat 
 
Securitatea procedurilor constituie o parte integrantă a programului general de securitate 

şi trebuie să asigure un înalt nivel de protecţie a echipamentelor ce folosesc software prin: 
- supravegherea continuă a parametrilor de exploatare şi a echipamentelor; 
- operaţiile trebuie să fie clar descrise şi separate pentru reducerea riscurilor ca un 

adversar potenţial să afecteze accesul la operaţiile sistemelor de calcul utilizate în reţelele de 
transmisiuni; 

- componentele hardware, software, firmware şi documentaţia vor fi protejate pentru 
prevenirea dislocării, distrugerii sau modificării intenţionate sau neintenţionate, ceea ce presupune 
un control riguros al configuraţiei, dispunerii fizice şi a personalului de exploatare, precum şi 
generarea oportună a rapoartelor, alarmelor şi semnalelor de avertizare; 

- sistemul trebuie să permită schimbarea formei de prezentare a unei alarme în funcţie de 
faptul că ea este confirmată sau nu; 

- determinarea prealabilă a implicaţiilor probabile ce pot surveni la modificarea 
configuraţiei echipamentelor de automatizare ale sistemului de comunicaţii (schimbare software, 
facilităţi, mediu, module tehnice sau interfeţe), inclusiv a modificării nivelului radiaţiilor parazite, 
ceea ce atrage măsuri suplimentare de protecţie şi o nouă certificare TEMPEST155; 

Securitatea comunicaţiilor (COMSEC) interesează în mod deosebit sistemele de 
comunicaţii, având scopul să asigure prevenirea interceptării emisiunilor, accesului electronic 
neautorizat şi modificării informaţiei pe timpul memorării, prelucrării şi transmiterii, garantând 
utilizarea acesteia numai de către personalul autorizat. De asemenea, trebuie să prevină accesul 
personalului neautorizat la echipamente, servicii, material şi documente prin descoperirea, confirmarea şi 
contracararea acţiunilor de spionaj, sabotaj şi de distrugere ale acestuia. 

Sistemul de securitate adoptat156 trebuie să fie capabil să asigure circulaţia sigură a 
informaţiei cu orice categorie de clasificare (până la SECRET NATO) în telefonie, facsimil, 
teleimprimare sau sub formă de date şi video, atât în interiorul oricărui sistem de transmisiuni 
(EUROCOM) cât şi cu diferite naţiuni. 

                                          

- toate echipamentele din sistemele de automatizare utilizate în reţelele de transmisiuni 
pentru prelucrarea, transmiterea şi memorarea informaţiilor cu grad diferit de confidenţialitate vor fi 
operate şi secretizate în conformitate cu legislaţia de protecţie în vigoare (în armata americană este 
cuprinsă în DIAM 50-4,  NSAM/30-1 şi în alte instrucţiuni); 

- organizarea unui control sever asupra generării, gestionării şi utilizării parolelor privind 
accesul la diferite facilităţi oferite de sistemele de comunicaţii.  

Sistemul de securitate preconizat se realizează la nivel monocanal sau multicanal şi 
operează pe baza principiului legătură cu legătură, cu criptare în linie şi/sau a utilizării de circuite 
fizice aprobate de autorităţile autorizate. Dacă o parte din circuite nu sunt protejate, pe acestea se 
utilizează un indicator de avertizare. 

 
155 Măsurile incluse în TEMPEST se referă la investigarea, studiul şi controlul emanaţiilor (radiaţiilor) compromiţătoare 
din sistemele de transmisiuni şi în cele de informare profesională. 
156 EUROCOM D/1 (1986), Tactical Communication System, p. IF1-1. 
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Protecţia fizică a echipamentelor de tehnică de calcul se realizează prin organizarea şi 
dotarea corespunzătoare a locurilor de dispunere, pentru interzicerea accesului neautorizat şi a 
interceptării radiaţiilor parazite ale acestora. Se are în vedere verificarea continuă a protecţiei fizice prin 
monitorizarea umană şi/sau electronică a zonei protejate. De asemenea, se vor folosi bariere şi 
proceduri standardizate, chei de control, iluminări şi alte soluţii care să interzică accesul neautorizat. 

Securitatea personalului urmăreşte să asigure interzicerea accesului persoanelor 
neautorizate sau răuvoitoare la echipamente, mediile de informaţii şi bibliotecile de programe ale 
sistemelor automatizate din reţelele de calculatoare moderne, ceea ce se realizează prin: 

- stabilirea pentru fiecare operator a unui domeniu de responsabilitate (echipamente de 
exploatat) şi ansamblu de comenzi autorizate; 

- investigarea strictă a personalului militar şi civil destinat pentru operarea şi accesul la 
echipamentele de tehnică de calcul, care trebuie să respecte toate cerinţele prevăzute în 
instrucţiunile privind personalul destinat să lucreze la aparatura de prelucrare automată a datelor din 
complexele reţelelor de calculatoare. Personalul care prezintă riscuri pentru securitate va fi înlocuit 
din funcţiile de operare şi mentenanţă; 

- asigurarea unei protecţii stricte împotriva persoanelor rău intenţionate, întrucât 
pericolul interior reprezintă posibilitatea ca personalul care are acces autorizat la o reţea de 
calculatoare să abuzeze intenţionat sau accidental de dreptul său de acces  pentru a pune în pericol 
întreaga securitate a acesteia (experienţa a dovedit că cele mai mari pericole la adresa securităţii 
sistemelor de reţele de calculatoare au venit din interiorul acestora); 

- actualizarea continuă şi compartimentată a pregătirii personalului destinat să exploateze 
diferite echipamente din sistemul de calcul, antrenarea acestuia pentru rezolvarea oportună a 
situaţiilor ce pot apărea pe timpul operării; 

- controlul şi supervizarea permanentă a întregii activităţi a personalului de operare şi 
întreţinere, inclusiv prin monitorizarea video a locurilor de lucru; 

- protecţia personalului autorizat împotriva acţiunilor de cercetare-diversiune şi teroriste 
prin interzicerea accesului persoanelor străine la locurile de lucru. 

Protecţia contra urmărilor calamităţilor naturale cuprinde un spectru larg de măsuri privind 
cutremurele de pământ, inundaţiile, furtunile, descărcările electrostatice, fenomenele 
electromagnetice naturale sau provocate (zone cu anomalii magnetice, zone energetice artificiale 
din atmosferă etc.), radiaţii nucleare. Protecţia se referă în egală măsură la echipamentele de 
transmisiuni şi la personalul de operare. 

Severitatea ameninţărilor şi pericolelor asupra sistemelor de comunicaţii şi informatice 
determină ca acestea să fie supuse unui mare risc, generat de posibilitatea accesului neautorizat la 
informaţiile secrete şi de existenţa resurselor tehnice şi procedurale pentru distrugerea datelor 
importante sau diminuarea încrederii în acestea, creându-se condiţii pentru pierderea potenţială a 
controlului asupra forţelor proprii. Ca urmare, necesitatea asigurării unei securităţi ridicate a 
informaţiilor împotriva ameninţărilor substanţiale de pe câmpul de luptă este o problemă 
fundamentală a conducerii militare moderne. 

 
 
 

ABORDĂRI ALE ASIMETRIEI. 
DETERMINĂRI LOGISTICE SPECIFICE 

 
 

Lt.col.dr. Gheorghe MINCULETE 
 
To make the forseable asimetry of own forces to become real, the logistic support of 

operational forces must be realised at the highest possible level, to avoid surprises from opponent 
side and to create the possibility of  talking the best decisions in the conduct of conflict. 
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La începutul mileniului III, o privire de ansamblu asupra managementului ne dezvăluie 
imaginea unei lumi a schimbărilor rapide şi neaşteptate, orientate în direcţii surprinzătoare şi uneori 
convulsive, generate atât de competiţia mondială pentru controlul resurselor strategice şi al căilor de 
acces la acestea, cât şi de încercările de identificare a soluţiilor de atenuare a efectelor negative ale 
globalizării. 

În ultimele conflicte militare s-a demonstrat că se tinde către o ieşire din normal, din 
tiparele de ducere a unui război clasic, nu s-au mai respectat legile şi principiile cunoscute ale luptei 
armate, ceea ce a făcut  ca aceste conflicte să devină atipice. Simetria părţilor înţeleasă ca o 
concordanţă a forţelor la nivel tactic, operativ şi strategic, calitativ, cantitativ şi din punct de vedere 
al tehnologiilor, a început să dispară lăsând locul acţiunilor atipice, asimetrice, având în vedere 
numai modalitatea de declanşare, de ducere şi de  finalizare a conflictului militar. 

Trinomul politică-tehnologie-artă militară şi multiplele implicaţii pe care le generează pe 
scena geopolitică şi geostrategică constituie un produs al epocii actuale. Revoluţia provocată de 
armamentele de înaltă precizie, muniţia inteligentă, explozivii puternici, programele cosmice este 
desăvârşită astăzi de infinitele deschideri provocate de computere în domeniul nanotehnologiilor, 
comunicaţiilor, culegerii şi transmiterii datelor şi informaţiilor în ştiinţă şi economie. 

Nu există activitate umană care să nu fie influenţată de aceste deschideri încă suficient 
exploatate. S-a creat, astfel, posibilitatea asocierii produselor letale cu destinaţie militară, supuse, de 
regulă, unor restricţii pentru mediile nou-militare, cu tehnologiile de vârf, uşor accesibile. De 
această combinaţie pot beneficia nu numai structurile militare, dar şi teroriştii, grupurile insurgente, 
paramilitare, o parte a liderilor locali etc., care vor dispune, astfel, de posibilităţile de protecţie şi 
coordonare a acţiunilor la nivel global, de lărgire a spaţiului acţiunilor, de a se transforma, astfel, 
într-un adversar capabil să lovească oriunde şi oricând. 

 
Repere specifice asimetriei. Implicaţii de natură logistică 
Asimetria este menţionată oficial, pentru prima dată, în SUA, în 1995, în Doctrina Întrunită 

a Armatei Americane care evidenţiază faptul că “… luptele asimetrice sunt duse între forţe 
deosebite/diferite, în special aeriene contra terestre, aeriene contra maritime şi aşa mai departe”. 

Evoluţia conceptului a fost rapidă, de la o abordare  generală, incluzând în cadrul luptelor 
asimetrice terorismul, ameninţările cu folosirea armelor de distrugere în masă şi războiul 
informaţional, până la încurajarea adversarilor de a folosi mijloace asimetrice şi asigurarea unui 
cadru conceptual al riscurilor asimetrice şi a recomandărilor de răspuns. În general, este evidenţiată 
ideea că dominaţia SUA în zona militară convenţională “încurajează adversarii să caute mijloace 
asimetrice pentru a ataca interesele americane, forţele armate şi cetăţenii acestei ţări”. 

Una dintre cele mai ample şi cuprinzătoare definiţii ale asimetriei este tot cea americană, 
care datează din 1999. Potrivit acestei definiţii, abordările asimetrice sunt încercările de a înşela, 
dejuca sau submina puterea/forţa SUA şi de a-i exploata punctele slabe, folosind metode care diferă 
semnificativ faţă de metodele de ducere a operaţiilor la care SUA se aşteaptă. Abordările asimetrice 
urmăresc, în general, un impact psihologic major, ca de exemplu şoc ori confuzie, care-i afectează 
adversarului iniţiativa, libertatea de acţiune şi voinţa. Metodele asimetrice solicită o 
apreciere/evaluare a vulnerabilităţilor adversarului. Abordările asimetrice folosesc des tactici noi, 
netradiţionale, arme sau tehnologii diferite şi pot fi aplicate la toate nivelurile războiului − strategic, 
operativ şi tactic − precum şi în întreg spectrul operaţiunilor militare. 

Asimetria este o trăsătură caracteristică rezultată din acţiunile acelei părţi implicate în 
război care dispune de mai multă imaginaţie şi iniţiativă, are o gândire creatoare şi vizionară. Ele nu 
sunt un dat, nu se impun de la sine, ci sunt rezultatul activităţii umane şi al revoluţiei în afacerile militare. 

În războiul modern, un sistem întrunit intercategorii de forţe îşi manifestă puterea într-un 
atac asimetric, ameninţând inamicul dintr-o multitudine de direcţii, cu o mare varietate de sisteme 
de armament şi echipamente tehnice. 

Sprijinul logistic al forţelor întrunite, care desfăşoară în teatru atât acţiuni simetrice, cât şi 
asimetrice, are ca scop valorificarea punctelor tari ale forţelor proprii şi pe cele slabe ale inamicului 
şi menţinerea libertăţii de acţiune în operaţiile viitoare. 
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Eficacitatea maximă a acţiunilor asimetrice, care implică logistica specifică, se obţine 
atunci când acestea nu se desfăşoară împotriva forţelor adversarului pregătite pentru luptă, ci 
împotriva acelora care se află în deplasare, se mobilizează sunt în refacere sau pe timpul pregătirii. 
În acest sens, se remarcă tăierea  liniilor de comunicaţii şi dezorganizarea acestora. 

Actualmente şi mai ales în perspectivă acţiunile militare asimetrice sunt determinate de 
noile forme, procedee de acţiune şi proceduri de stat major, de exercitare a conducerii utilizând 
mijloace tehnice performante, de utilizare a sistemelor GPS, a comunicaţiilor prin satelit, a 
sistemelor de armament cu capacitate de lovire la mare distanţă şi cu mare precizie, de creştere a 
capacităţii de manevră în timp real prin capacităţi extinse de transport aerian (inclusiv pentru 
logistică), de ridicare a nivelului de protecţie a forţelor proprii, de acordare a sprijinului logistic 
oportun, spre a susţine ritmuri înalte de ducere a acţiunilor militare la mari distanţe de teritoriul naţional. 

Realizarea asimetriei necesită evitarea repetării unor scheme tactice deja utilizate şi a unor 
forme de manevră repetitive care ar mări gradul de predictibilitate a acţiunilor, oferind astfel 
adversarului şansa contracarării la timp a acţiunilor proprii. 

Asimetria nu se poate realiza fără un sprijin logistic adecvat. În acest sens, asigurarea 
materială lineară, aproape strict eşalonată, a cedat locul unui sistem logistic integrat, suplu, care să 
poată interveni atât în sprijinul forţelor pentru care este creat, dar şi pentru constituirea, în situaţii de 
urgenţă, a unor forţe pentru îndeplinirea anumitor misiuni. 

Sprijinul logistic al forţelor care participă la acţiuni militare asimetrice este influenţat de 
diferiţi factori, în principal de zona geografică, terenul, clima, posibilităţile materiale existente în 
zona de conflict, precum şi de datele existente despre logistica adversarului. 

Pentru realizarea asimetriei în folosul forţelor  proprii, în perspectivă se intenţionează ca 
necesarul de tehnică, produse şi materiale să fie stabilit nu numai în funcţie de statul de organizare, 
prevederile normelor şi perioada de consum, ci conform nevoilor stabilite de către utilizatori pentru 
a realiza întocmai obiectivele misiunilor. 

Profesionalizarea structurilor luptătoare va conduce la dispariţia normelor de consum pe 
timpul îndeplinirii misiunilor. Comandantul forţei, în funcţie de misiune, va stabili tehnica, 
produsele şi materialele necesare realizării asimetriei şi garantării succesului. 

Tehnica şi materialele aprovizionate trebuie să fie interoperabile şi cel puţin egale ca 
performanţe cu cele ale unităţilor altor state participante la îndeplinirea misiunilor primite în cadrul 
NATO. 

Pentru a păstra avantajul asimetriei, evitând transporturile inutile, în operaţiile de 
stabilitate, echipamentele vor fi deplasate numai la desfăşurarea iniţială şi retragerea finală din zona 
misiunii. În vederea executării rotirilor, la termenele stabilite va fi implicat numai personalul 
forţelor respective şi echipamentul din dotarea individuală, inclusiv armamentul. Tehnica şi 
materialele comune se vor preda-primi între forţele care  se schimbă. 

 
Principii şi obiective logistice 
Tehnologiile şi tehnicile specifice forţei militare integrează toate informaţiile necesare 

comandanţilor militari să ia decizii rapide şi foarte precise, în condiţiile în care factorul logistic 
adecvat fiecărei situaţii decizionale reprezintă unul dintre elementele critice. 

Supremaţia în domeniile tehnologic şi logistic determină supremaţia în domeniul militar 
prin generarea avantajului asimetric asupra adversarilor şi dominarea acestora din punct de vedere 
militar într-un timp foarte scurt. 

În documentul Viziunea Strategică 2001 Armata României, elaborat de Statul Major 
General în anul 2001, sunt preluate patru concepte operaţionale pe care le aplică armata americană 
în perspectiva anilor 2020 şi anume: manevra dominantă, angajamentul de precizie, concentrarea 
logistică şi protecţia multidimensională. 
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Forţa 
întrunită

Manevra 
dominantă

forţele întrunite au ca obiectiv 
ocuparea unor poziţii avantajoase 
care determină utilizarea întregii 
puteri de luptă în scopul 
îndeplinirii misiunilor primite 

Angajamentul 
de 

precizie
maximizarea rezultatelor în
utilizarea for

 
ţelor întrunite 

Concentrarea
logistică

abilitatea de a asigura materialele 
de care este nevoie la locul şi
timpul dorite de utilizatori 

capacitatea forţelor de a se 
autoproteja pe timpul pregătirii şi 
îndeplinirii misiunilor 

Protecţia 
multi-

dimensională

Concentrarea logistică presupune, pe lângă asigurarea libertăţii de acţiune a structurilor 
specifice, susţinerea eficientă a tuturor acţiunilor, într-un spaţiu conflictual, supradimensionat şi 
supraaglomerat, dar, în acelaşi timp, punctual în privinţa intervenţiilor de specialitate propriu-zise. 

Ideal ar fi ca logistica să nu se “vadă” dar să fie mereu prezentă în locul şi la momentul 
potrivit. 

Componentele sistemului logistic pot fi şi ele ţinta unor atacuri asimetrice, impunându-se o 
grijă deosebită pentru asigurarea protecţiei acestora, apreciindu-se ca fiind de importanţă vitală 
pentru susţinerea operaţională în câmpul de luptă modern. Pentru realizarea conceptului de 
concentrare logistică de către armata noastră, încă din perioada 2000-2001 au fost elaborate 
Concepţia Managementului Logisticii şi concepţiile logistice ale categoriilor de forţe ale armatei. 

Modernizarea sistemului logistic integrat se va baza pe adaptarea conceptuală şi structurală 
a sistemului logistic actual, la dimensiunile, configuraţia şi misiunile armatei României, astfel încât 
să răspundă nevoilor de asigurare a structurilor luptătoare cu toate categoriile de tehnică şi materiale 
(la timpul şi în locul ordonat, cât mai simplu şi cu cheltuieli minime), precum şi a cerinţelor de 
compatibilitate cu sistemele similare din ţările membre NATO, inclusiv pentru asigurarea 
Sprijinului Naţiunii Gazdă. 

Sistemul logistic integrat va avea la bază următoarele principii: 
• asigurarea unei punţi de legătură eficientă între sistemul logistic al armatei şi 

economia naţională, care  se va baza în continuare pe utilizarea resurselor materiale şi umane, 
respectiv a capabilităţilor şi facilităţilor de care dispune ţara noastră. În acest sens, se va demara 
externalizarea activităţii de întreţinere/reparaţii a echipamentelor majore, prin dezvoltarea unui 
parteneriat cu industria de apărare; 

• asigurarea managementului centralizat al resurselor materiale comune categoriilor de 
forţe şi implementarea conceptului de vizibilitate totală asupra resurselor. Aceasta implică 
concentrarea structurilor logistice furnizoare de resurse materiale pentru folosirea comună de către 
categoriile de forţe (centre de mentenanţă pentru tehnica şi depozitele de materiale comune), la 
nivelul unei structuri unice pentru întregul sistem logistic al armatei, prin intermediul căreia să se 
asigure managementul centralizat şi distribuţia resurselor materiale. Această structură este 
reprezentată de Comandamentul Logistic Întrunit care va realiza managementul resurselor prin 
Centrul de  Management al Materialelor. 

• adaptarea şi aplicarea conceptului de vizibilitate totală a resurselor materiale 
disponibile în sistemul logistic prin utilizarea Sistemului Informatic Automatizat pentru Logistică. 
Prin utilizarea acestui sistem, baza de date privind existentul în echipamente şi materiale comune va 
fi vizibilă pentru toţi utilizatorii din structura categoriilor de forţe şi a comandamentelor de armă; 
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• sprijinul logistic al forţelor operaţionale care îndeplinesc misiuni în afara teritoriului 
naţional. Aceste forţe  au capacitatea de autosusţinere pentru un număr determinat de zile, în funcţie 
de nevoile misiunilor pe care le au de îndeplinit, caracteristicile teatrului de operaţii (relief variat şi 
climă excesivă - deşert, zone arctice, junglă -, anotimp, grad de dezvoltare economică a zonei, 
infrastructură, diferenţe culturale) şi posibilităţile de transport. La realizarea sprijinului logistic 
participă unităţile (subunităţile) organice, Elementele de Sprijin Naţional (NSE), precum şi forţele 
de logistică stabilite pe baza unor acorduri bi şi multinaţionale. Adaptarea la noile exigenţe de 
autosustenabilitate a forţelor în teatru este continuă, cu toate că deocamdată posibilităţile (mai ales 
cele de transport logistic) sunt limitate. Spre exemplu, numai transportul unui batalion în teatru 
necesită în jur de 30 de avioane C-130 sau 30 de curse ale unui singur avion. 

• executarea transporturilor în sistem unitar. Structura specializată care planifică, 
coordonează şi monitorizează transportul personalului, tehnicii şi materialelor pe  căile de 
comunicaţie terestre, aeriene şi navale ca mijloace de transport militare şi civile este Direcţia 
Logistică prin Centrul de Coordonare a Mişcării; 

• extinderea acţiunii de externalizare şi perfecţionarea prestărilor de servicii în 
următoarele domenii: hrănirea efectivelor, spălarea lenjeriei şi echipamentului, la toate unităţile de 
învăţământ şi instruire, precum şi la unităţile din subordinea categoriilor de forţe ale armatei şi 
comandamentelor care sunt în proces de generare şi regenerare; paza unor obiective militare şi 
păstrarea unor rezerve necesare pentru situaţii de criză majoră sau la război, la Comandamentul 
Logistic Întrunit; efectuarea reparaţiilor şi întreţinerea cazărmilor la toate unităţile din armată; 

• gestionarea bunurilor materiale aflate în administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale destinate valorificării se face prin concentrarea acestora în centre de colectare, în 
responsabilitatea Comandamentului Logistic Întrunit şi valorificarea lor potrivit procedurilor legale; 

• asigurarea capacităţii de dislocare rapidă a forţelor. Pentru dislocarea rapidă a forţelor 
în teatrul de operaţii se utilizează atât resursele proprii ale unităţilor şi marilor unităţi sau ale 
Comandamentului Logistic Întrunit, cât şi cele puse la  dispoziţie prin contracte încheiate cu agenţi 
economici; 

• asigurarea medicală operaţională se desfăşoară prin Secţia de Asigurare Medicală 
Operaţională din Statul Major General. Aceasta va coordona asistenţa medicală operaţională, pe 
structuri ierarhice, atât pentru efectivele participante la acţiunile multinaţionale, cât şi pentru cele 
care acţionează în situaţii de criză majoră sau la război. Asistenţa medicală operaţională se 
realizează prin module sau în totalitate, de către spitalul mobil de campanie, prin grija 
Comandamentului Logistic Întrunit. 

Principalele obiective ale sistemului logistic integrat sunt:  
• eliminarea paralelismelor şi suprapunerilor în realizarea susţinerii logistice a forţelor; 
• reducerea semnificativă a stocurilor excedentare, inclusiv a depozitelor, precum şi a 

personalului implicat în activităţi administrative; 
• continuarea procesului de valorificare a excedentelor de tehnică şi materiale; 
• alocarea eficientă a resurselor materiale; 
• modernizarea structurilor şi procedurilor de achiziţii şi mentenanţă a echipamentelor; 
• dimensionarea rezervelor (stocurilor) materiale în raport cu dimensiunea şi misiunile forţelor; 
• asigurarea unui sistem de transporturi militare terestre, maritime/fluviale şi aeriene, 

suplu, flexibil şi eficient; 
• transformarea sistemului logistic bazat pe depozitare şi aprovizionare, în sistem logistic 

bazat pe fluxuri de distribuţie. 
 

* 
*   * 

 
Caracterul multinaţional şi interaliat al acţiunilor militare va fi determinant. Va spori 

interoperabilitatea acţională, tehnică şi logistică dintre structurile militare aparţinând unor state 
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diferite care fac parte din NATO sau din coaliţii, cerinţă impusă de necesitatea omogenizării, 
conducerii şi execuţiei operaţiilor. 

Maximizarea violenţei armate va fi un proces care va impune gestionarea atentă şi 
permanentă a tuturor componentelor acţiunii militare pentru a evita atât efectele exagerate asupra 
adversarului, cât şi obţinerea acestora de către adversar asupra trupelor proprii. 

Un loc deosebit în cazul acţiunilor militare interaliate revine logisticii. Ea trebuie să 
realizeze fluxuri logistice permanente şi neîntrerupte la mari distanţe de infrastructura obişnuită. 
Spaţiul logistic extins este un factor de vulnerabilizare a acţiunilor forţelor proprii cu toate măsurile 
de protecţie ce s-ar întreprinde. Aşadar, sub aspect logistic, protecţia forţei este o măsură complexă, 
cu multe intercondiţionări de natură politică, economică, financiară ce nu pot fi omise. 

Provocările confruntărilor asimetrice nu afectează numai înzestrarea şi structura forţelor 
(caracterizate prin flexibilitate, viteză şi timp de reacţie) ci şi sistemele de conducere a forţelor, de 
instruire şi mai ales de susţinere logistică. De aceea, crearea unor structuri/module de conducere şi 
de logistică determină realizarea concordanţei structuri-logistică-misiuni. 

 
 
 

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR 
ÎN DOMENIUL SPECIALITĂŢII PRIN TESTE DOCIMOLOGICE:  

TIPOLOGIE, TEHNICI ŞI CONDIŢII DE ELABORARE ŞI APLICARE 
 
 

Mr.instr. şef Marian STANCU 
 
Precizări conceptuale 
Evaluarea în învăţământ este o problemă veche cu conotaţii noi, un subiect controversat, 

datorită, în special, încărcăturii sale morale (deoarece prin evaluare se realizează clasificări şi 
selecţii, se dau “verdicte” şi, cu alte cuvinte, se hotărăşte soarta unor oameni). Cu atât mai mult în 
cadrul Facultăţii de Comandă şi Stat Major unde, în ultimă instanţă, rezultatele evaluărilor şcolare 
stau la baza repartiţiei viitorului absolvent, cele afirmate anterior îşi găsesc deplină aplicabilitate. 

Materialul de faţă îşi doreşte să prezinte câteva principii pedagogice unanim recunoscute în 
ceea ce priveşte evaluarea şcolară, să evidenţieze factorii care generează o obiectivitate scăzută în 
evaluarea didactică şi să traseze unele căi prin care cadrul didactic poate micşora influenţa factorilor 
perturbatori în evaluarea didactică. 

 
Funcţiile evaluării: 
• funcţia de control, de constatare şi apreciere a activităţii şi rezultatelor obţinute în 

procesul de învăţământ; 
• funcţia de reglare a sistemului, care în esenţă constă în demersurile comune ale 

evaluatorilor şi evaluaţilor pentru a face corecţiile necesare în stilul de conducere, respectiv în 
activitatea de execuţie; 

• funcţia de predicţie, prin care se încearcă prefigurarea desfăşurării activităţii în sistem 
şi de anticipare a rezultatelor ca urmare a măsurilor preconizate; 

• funcţia de clasificare şi selecţie, în baza căreia se ierarhizează studenţii; 
• funcţia educativă, menită să conştientizeze şi să motiveze, să stimuleze interesul pentru 

studiul continuu; 
• funcţia socială, prin care se realizează informarea colectivităţii asupra rezultatelor 

obişnuite de studenţi. 
Performanţele şcolare sunt, de fapt, rezultanta unor factori multipli, care ţin de studenţi, de 

profesori, de cadrul material-organizatoric şi de management. 
Pentru o evaluare corectă este necesar să se respecte anumite cerinţe psihopedagogice: 

 212



1. O primă cerinţă se referă la necesitatea de a compara pregătirea studenţilor cu 
obiectivele specifice fiecărei discipline de studiu şi cu cele operaţionale ale fiecărei lecţii. Este 
absolut inadmisibil (din punct de vedere pedagogic şi al deontologiei profesionale) să predai una şi 
să ceri (la evaluare) alta. Această meteahnă este întâlnită destul de des, ceea ce mă determină să 
reamintesc tuturor evaluatorilor că cerinţele probelor de evaluare trebuie să fie aceleaşi cu cerinţele 
formulate faţă de studenţi, cu prilejul predării, prin obiectivele anunţate şi prin bibliografia minimă 
ce trebuie studiată. Un fenomen specific catedrei noastre este acela al enunţării unor subiecte din 
bibliografia care nu a fost studiată sau care nu este oficial aprobată de factorii în drept şi, prin 
urmare au existat situaţii când răspunsurile au fost date din surse diferite. 

2. A doua cerinţă are în vedere diminuarea hazardului în evaluare prin formularea unui 
număr de întrebări care să permită verificarea cunoştinţelor şi deprinderilor esenţiale din materia 
sau cursul parcurse. Mai exact, o evaluare nu este relevantă când constată că un student ştie bine 
(chiar foarte bine) 1-2 teme din materia expusă evaluării. Studentul ar fi putut învăţa la întâmplare 
sau preferenţial, în timp ce o mare parte a materiei a fost neglijată sau asimilată superficial. Se poate 
invoca aici lipsa de timp pentru o evaluare exhaustivă. Nimic mai exact! 

Integrată în activitatea de predare-învăţare, evaluarea se poate face în diverse modalităţi: 
prin fişe de lucru, discutate şi apreciate cu studenţii; prin miniteste aplicate la fiecare lecţie sau după 
2-3 lecţii; în caz particular, catedrei prin evaluarea fiecărui studiu aplicativ desfăşurat la clasă, a 
contribuţiei personale la aplicaţiile integratoare, precum şi a studiilor de stat major şi a aplicaţiilor 
desfăşurate la diferite comandamente operaţionale. 

3. A treia cerinţă este aceea referitoare la caracterul stimulator al evaluării. Ea nu trebuie 
să-i inhibe pe studenţi, să-i demoralizeze, ci dimpotrivă, să-i încurajeze şi să-i stimuleze să înveţe 
mai bine. Indiscutabil aici trebuie avută în vedere o particularitate a studenţilor catedrei: aceea că 
studiază la o vârstă la care performanţele şcolare deosebite se obţin mai greu şi sunt adeseori 
influenţate de probleme sociale şi familiale specifice acestei vârste. 

Consider că evaluarea intervine în trei momente distincte: 
- la începutul cursului (materiei); 
- pe parcursul acestuia; 
- la sfârşitul cursului. 
De aici putem defini şi trei tipuri de evaluare: 
- evaluare iniţială; 
- evaluare pe parcurs; 
- evaluare finală (examenul la materia sau cursul predat). 
Evaluare iniţială poate răspunde profesorului la câteva întrebări fundamentale în procesul 

de predare a materiei: 
1. Au studenţii cunoştinţele anterioare necesare învăţării care urmează? 
2. Cât poate să înveţe fiecare student la materia mea? 
3. Cât este de dispus să înveţe fiecare dintre studenţii mei materia pe care o predau? 
Evaluarea iniţială este recomandată atunci când un profesor preia un colectiv nou de 

studenţi. 
Evaluarea pe parcurs, cunoscută şi sub denumirea de evaluare formativă sau de progres, 

este un fel de barometru pentru profesor şi pentru studenţi, deoarece le indică, pe tot parcursul 
instruirii, unde se situează rezultatele parţiale faţă de cele finale. 

Evaluarea finală sau sumativă este mai complexă, pentru că ea trebuie să furnizeze 
informaţiile relevante despre nivelul pregătirii studenţilor la sfârşitul unei etape de instruire sau al 
cursului. 

Examenele constituie obiectul de preocupări al docimologiei, ştiinţa examinării şi a notării. 
Iată câteva dintre cele mai uzitate metode de evaluare care, de altfel, se regăsesc şi în practica 

din Catedra Forţe Terestre: 
- evaluarea orală; 
- evaluarea scrisă; 
- evaluarea practică; 
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- evaluarea cu ajutorul calculatorului. 
 
Factorii care generează o obiectivitate scăzută în evaluarea didactică 
A. Factorii perturbatori ai aprecierilor generaţi de activitatea şi trăsăturile de 

personalitate ale cadrului didactic: 
• efectul halo – constă în supraaprecierea sau subaprecierea rezultatelor unui elev sau 

student sub influenţa impresiei generale pe care şi-a făcut-o în timp profesorul despre elevul sau 
studentul respectiv. În acest caz, există tendinţa de a trece cu vederea unele greşeli sau rezultate mai 
slabe la elevii cu o bună reputaţie şi de a ignora progresele şcolare sau răspunsurile excelente date 
de aşa-numiţii “elevi problemă”; 

• efectul blând – se exprimă în tendinţa de a aprecia cu indulgenţă persoanele cunoscute 
în comparaţie cu cele mai puţin cunoscute, profesorul dovedind o mai mare precizie în notare abia 
după cunoaşterea mai bine a tuturor studenţilor; 

• eroarea de generozitate – constă în acordarea unor note excesiv de mari în raport cu 
nivelul de pregătire al elevilor prin probe deosebit de uşoare şi o exigenţă scăzută; 

• efectul Pygmalion sau efectul oedipian – are ca efect modificarea comportamentului 
elevului în raport cu convingerea profesorului că acel elev nu poate satisface cerinţele şcolare. 
Acest comportament indus elevului duce, în final, la eşec; 

• efectul de contaminare – care se referă la situaţia în care cunoaşterea notelor atribuite 
de ceilalţi profesori influenţează aprecierea unui evaluator; 

• efectul de contrast sau de ordine – constă în mărimea diferenţelor în aprecierea unor 
răspunsuri succesive. Astfel, dacă un elev care a răspuns foarte bine, urmează un răspuns bun, 
există tendinţa de a-l subevalua pe cel din urmă. Şi reciproca este valabilă, adică un răspuns bun, de 
regulă, este supraevaluat dacă succede unui răspuns foarte slab; 

• ecuaţia personală a examinatorului sau eroarea individuală constantă rezultă dintr-o 
exigenţă specifică fiecărui cadru didactic în aprecierea rezultatelor şcolare; 

• eroarea de tendinţă centrală – se concretizează în renunţarea acordării de note foarte mari sau 
foarte mici elevilor din precauţia de a nu greşi sau din dorinţa de a mulţumi pe toată lumea; 

• eroarea logică – presupune înlocuirea unor criterii de apreciere a rezultatelor şcolare în 
funcţie de obiectivele didactice cu variabile adiacente acestora cum ar fi: forma grafică, acurateţea 
lucrării, modalitatea imediată a prezentării; 

•  efectul curbei lui Gauss – rezultă din dorinţa cadrului didactic ca distribuţia 
rezultatelor şcolare în fiecare clasă să fie cât mai aproape de curba lui Gauss. Astfel, la clasă foarte 
bună exigenţa creşte, iar la alta cu rezultate în general mai slabe, exigenţa scade. În acest mod, la 
cele două clase de niveluri diferite există 2-3 elevi foarte slabi. 

După unele opinii ale specialiştilor în psihopedagogie, ar exista (dacă luăm drept criteriu 
de clasificare stilul de evaluare) trei categorii: 

1. profesori echilibraţi, care folosesc întreaga gamă a notelor, sunt stabili şi fideli în 
apreciere, respectând criteriile de evaluare; 

2. profesori extremişti (severi sau indulgenţi); 
3. profesori capricioşi, care notează în funcţie de dispoziţia pe care o au, de impresia pe 

care şi-au format-o despre ei înşişi, de conştientizarea propriei valori şi chiar de starea materială. 
Extrem de interesante, în cazul particular al catedrei noastre, sunt circumstanţele sociale în 

care se realizează evaluarea didactică. În ceea ce priveşte acest aspect doresc să enumăr câteva din 
aceste circumstanţe care, în ultimă instanţă pot avea atât caracter subiectiv cât şi obiectiv: 

1. vârsta relativ înaintată a studenţilor catedrei; 
2. apartenenţa la aceeaşi breaslă – cea a ofiţerilor, în unele cazuri unii studenţi fiind chiar 

colegi cu cadrele didactice în unităţi sau pe timpul efectuării studiilor anterioare; 
3. problemele de învăţare ale studenţilor cauzate în principal de vârstă, depărtarea de familie şi 

neajunsurile acesteia. 
 
Aspecte metodice privind realizarea unei evaluări cu grad mai mare de obiectivitate 
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Sugerez câteva căi prin care cadrul didactic poate micşora influenţa factorilor perturbatori 
în evaluarea didactică: 

1. cunoaşterea amănunţită de către cadrele didactice a acestor factori pentru a le sesiza 
mecanismul de funcţionare şi, implicit, adecvarea comportamentului didactic de aşa natură încât 
influenţa lor să fie minimă; 

2. stabilirea, încă din faza de proiectare didactică, a unor obiective generale şi 
operaţionale adecvate finalităţilor demersurilor instructiv-educative urmărite în corelaţie cu 
conţinuturile de învăţat, a resurselor umane şi materiale existente, a comenzii sociale în general; 

3. realizarea unor instrumente de verificare curentă şi periodică care să fie relevante 
pentru comportamentele dezirabile cuprinse în obiectivele didactice, având criterii precise de 
apreciere a răspunsurilor date de student; 

4. combinarea metodelor de evaluare pentru asigurarea unor judecăţi de valoare corecte 
având în vedere că nici o metodă nu este suficientă oricât de bine ar fi stăpânită şi aplicată corect; 

5. asigurarea anonimatului probelor scrise, corectarea aceloraşi lucrări de mai mulţi 
profesori, adoptarea unui sistem unic de notare, fie cu zecimale, fie cu notă fixă (personal sunt 
adeptul sistemului cu zecimale în învăţământul formativ, deci şi în catedra noastră, şi cu notă fixă 
sau calificativ în cel informativ, cursuri postuniversitare etc.); 

6. dezvoltarea la studenţi a capacităţii de autoevaluare şi, în acest sens, informarea 
studenţilor la începutul anului universitar asupra obiectivelor instruirii şi asupra modalităţii de 
evaluare. 
 
 
 

CAPABILITĂŢILE STRUCTURILOR 
DE ARTILERIE ŞI INFLUENŢA LOR ASUPRA 

PUTERII DE LUPTĂ 
 

Mr.conf.univ.dr. Daniel DUMITRU 
 
Field artilery provider now the main support in the ground operations and will continue to 

support the future operations. Like a branch, field artilery, is a complex domain, the meeting place of the 
exact sciences, social sciences and interdisciplinary sciences (informatic, theory of sistems, statistic) 

 
Artileria, principala armă de sprijin, influenţează direct acţiunile marilor unităţi (unităţilor) 

de arme întrunite, asigurând puterea de foc necesară lovirii dispozitivului de luptă al inamicului. Ea 
trebuie întrebuinţată pentru sprijinul unităţilor de arme întrunite şi pentru distrugerea, neutralizarea, 
hărţuirea, interdicţia şi demoralizarea inamicului în întreaga zonă de acţiune şi pentru a dejuca 
intenţiile adversarului. 

Artileria terestră este mijlocul principal pe care un comandant îl are la dispoziţie pentru 
sprijinirea cu foc indirect a forţelor sale manevriere. Ea  poate neutraliza, suprima sau distruge 
gurile de foc ale inamicului, poate ataca artileria şi mortierele inamice, poate folosi mine cu 
separaţie pentru izolarea şi interzicerea pătrunderii forţelor inamice sau protejarea acţiunilor proprii 
şi poate executa lovituri simultane şi precise asupra ţintelor, la distanţe mari la care alte mijloace de 
foc nu pot ataca fără un risc semnificativ.  

Comandantul marii unităţi (unităţii) de arme întrunite poate folosi focul artileriei  la 
acoperirea terenului cheie, flancurilor, obstacolelor şi spaţiilor moarte, pentru a reduce riscul când 
forţele de manevră nu sunt disponibile.  

Elementele artileriei terestre din compunerea forţelor manevriere servesc drept centru de 
integrare pentru toate elementele de foc de sprijin şi contribuie atât la lovirea inamicului în 
adâncimea apărării sale, cât şi la distrugerea sistemelor de apărare antiaeriană ale inamicului, pentru 
facilitarea operaţiilor terestre şi aeriene.  
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Concepţia de abordare manevrieră a războiului urmăreşte învingerea inamicului prin 
reducerea progresivă a coeziunii sale morale şi fizice, a capacităţii sale de luptă, până la nimicirea 
lui. Bătaia şi puterea de foc de care dispune artileria modernă, combinată cu eficienţa subsistemelor 
de asigurare cu date, de comandă şi control, de lovire şi capacitatea sa de coordonare a acţiunilor 
altor sisteme de sprijin prin foc, permite punerea în aplicare a capacităţii sale de lovire în momentul 
şi locul potrivit. 

Privită ca sistem, artileria terestră are la dispoziţie o întreagă gamă de posibilităţi oferite de 
subsistemele de comandă şi control, de procurare a datelor despre obiective, de prelucrare a datelor 
de tragere şi de lovire, subsisteme care pot fi utilizate cu succes în toată tipurile de conflicte. 

Noile structuri organizatorice ale marilor unităţi (unităţilor) de artilerie dispun de o mare 
capacitate operaţională care este dată de armamentul şi tehnica de luptă performante, un înalt grad 
de profesionalizare a personalului, capacitate ridicată de manevră şi acţiune, posibilităţi de acţiune 
graduală şi în structuri modulare. 

Abordarea luptei moderne se bazează pe disponibilitatea informaţiilor, sprijin logistic 
adecvat şi pe capacitatea de a exercita comanda şi controlul care împreună cu focul, manevra şi 
protecţia formează instrumente conceptuale folosite pentru sincronizarea acţiunilor într-un 
ansamblu integrat. Ansamblul şi ponderea acestora exprimă puterea de luptă care maximizează 
rezultatul acţiunii pe câmpul de luptă. 

Aplicarea puterii de luptă a noilor mari unităţi (unităţi) tactice de arme întrunite, în punctul 
decisiv şi la momentul potrivit, se face prin trei acţiuni fundamentale (în care artileria are un rol 
important), şi anume: descoperă, fixează şi loveşte. 

Acţiunea descoperă - are un caracter permanent, nu numai că localizează şi identifică 
inamicul, ci mai are drept scop evaluarea posibilităţilor operaţionale ale acestuia. Aceasta se realizează pe 
tot parcursul acţiunilor militare utilizând subsistemul de procurare (asigurare) a datelor despre 
obiective. Cuprinde localizarea, identificarea şi evaluarea inamicului şi este esenţială pentru 
asigurarea condiţiilor de îndeplinire cu succes a funcţiilor de fixare şi lovire. 

Rezultatele acestei activităţi sunt date de informaţiile primite de la eşalonul superior, care 
dispune de sisteme specifice pentru executarea cercetării în adâncime (avioanele fără pilot, mijloace 
de război electronic, grupuri de cercetare în adâncime ş.a.) şi de cele obţinute de către structurile 
organice de cercetare. În esenţă, un bun plan de culegere a informaţiilor permite identificarea 
punctelor slabe ale inamicului şi implicit, concentrarea puterii de luptă asupra acestora cu şanse 
mari de reuşită. 

Acţiunea fixează - se bazează pe trei elemente care îşi propun câştigarea şi păstrarea 
propriei libertăţi de acţiune prin: a nu permite adversarului atingerea scopurilor sale folosind 
surprinderea şi înşelăciunea; distragerea adversarului prin compromiterea capacităţii sale de 
culegere a informaţiilor şi transmiterea ordinelor; lipsirea inamicului de libertatea de acţiune. 

Artileria terestră acţionează prin foc pentru a nu da posibilitate inamicului să-şi realizeze 
scopurile, pentru a-i abate atenţia de la elementele esenţiale ale planului său şi a-i limita libertatea 
de acţiune pentru a asigura trupelor proprii posibilitate nelimitată de manevră şi acţiune. 

Acţiunea loveşte - urmăreşte folosirea libertăţii de acţiune obţinute pentru: executarea manevrei 
în vederea dispunerii într-o poziţie favorabilă faţă de inamic din care acesta poate fi ameninţat sau puterea 
de lovire poate fi aplicată în mod avantajos de către trupele proprii; lovirea inamicului prin surprindere 
sau cu o cantitate corespunzătoare de mijloace, în punctele stabilite, pentru înfrângerea acestuia. 

Cadrul tactic al acţiunilor artileriei presupune luarea în considerare a acţiunilor din 
adâncimea dispozitivului inamic, la contact şi în spatele trupelor proprii. Aceşti termeni sunt 
utilizaţi pentru a descrie modul în care acţiunile de descoperire, fixare şi lovire se întrepătrund 
funcţional şi spaţial. Acţiunile trebuie să se desfăşoare simultan şi sunt strâns integrate într-o 
concepţie coerentă şi bine sincronizată de ducere a luptei.  

Scopul acţiunilor de luptă în adâncime - este de a descoperi şi fixa obiectivele inamicul, 
împiedicându-l să-şi realizeze misiunile şi de a-i limita libertatea de acţiune, creându-se astfel 
condiţiile pentru desfăşurarea cu succes a luptei la contact de către trupele proprii. Sarcinile 
artileriei pot fi îndeplinite folosind mijloace letale sau neletale. De regulă, aceste acţiuni sunt 
desfăşurate la distanţe mari, pentru o perioadă de timp îndelungată, sunt eminamente ofensive şi 
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sunt purtate pentru a limita capacitatea de manevră a inamicului, concentrându-se pe punctele 
vulnerabile ale acestuia, precum şi pentru a împiedica afluirea rezervelor sau riposta acestora. 
Bătaia şi eficacitatea mijloacelor de lovire asociate cu precizia şi rapiditatea mijloacelor de cercetare 
permit lovirea inamicului la distanţe mari. Principalele mijloace de sprijin prin foc ce permit lovirea 
inamicului în adâncime sunt elicopterele de atac, mijloacele de lovire ale artileriei şi aviaţia. 

Scopul acţiunilor de luptă la contact - constă, în mod deosebit, în lovirea inamicului 
utilizând o varietate de mijloace pentru a-i reduce puterea de luptă. Lovirea se execută la distanţe 
mici, prin surprindere, şi vizează forţele inamicului care sunt în contact direct cu trupele proprii. 
Organizarea sprijinului prin foc trebuie să asigure, pe de o parte, concentrarea focului pentru 
realizarea efectului maxim, şi pe de altă parte, flexibilitatea acţiunilor în funcţie de schimbarea 
priorităţilor stabilite de către comandantul de arme întrunite. Artileria, datorită preciziei şi consistenţei 
focului, cadenţei diferite de tragere şi a varietăţii de tipuri de muniţie pe care o are în dotare, este 
mijlocul de sprijin adecvat pentru executarea acestor acţiuni. Îndeplinind funcţia de fixare, artileria 
limitează libertatea de acţiune a inamicului şi posibilitatea de a-şi reface capacitatea de luptă, făcând 
astfel ca acţiunile inamicului să fie mai uşor de anticipat de către trupele proprii. În urma acţiunilor de 
luptă în această zonă pot apărea breşe în dispozitivul de luptă al trupelor proprii care pot fi acoperite 
cu focul artileriei. 

Scopul acţiunilor de luptă în adâncimea dispozitivului propriu este de a asigura libertatea 
de acţiune prin protecţia forţelor faţă de loviturile inamicului, prin susţinerea acţiunilor şi menţinerea 
libertăţii de acţiune a forţelor proprii (neangajate) din cadrul forţelor de angajare ulterioară şi rezervei. 
Sprijinul prin foc în acest tip de acţiune asigură protecţie trupelor, dându-le astfel libertatea de acţiune 
şi măreşte adâncimea dispozitivului de luptă asigurând totodată condiţii pentru a modifica ritmul 
acţiunilor. Artileria, protejând prin foc elementele din adâncimea dispozitivului de luptă propriu, 
asigură condiţii favorabile desfăşurării activităţii de aprovizionare a trupelor cu muniţie şi alte 
categorii de materiale. 

Sincronizarea pe câmpul de luptă, a activităţilor cuprinse în planul de acţiune, se realizează 
ţinând cont de funcţiile luptei (manevra, sprijinul prin foc, informaţiile, protecţia, apărarea 
antiaeriană, sprijinul logistic, comanda şi controlul), pe care comandantul le îmbină armonios 
pentru realizarea scopului propus în timp şi spaţiu. Comandanţii unităţilor de artilerie trebuie să ia 
în considerare toate aceste funcţii şi să le aplice în procesul de planificare şi conducere a unităţilor 
(subunităţilor) aflate sub comanda lor. 

Actul de comandă prin care se asigură organizarea, coordonarea şi îndrumarea neîntreruptă 
a activităţilor în cadrul structurilor tactice în timp de pace şi a acţiunilor militare desfăşurate de 
trupe pentru îndeplinirea misiunilor în timp de război, reprezintă conducerea acestei structuri. 

Conducerea noilor structuri tactice de arme întrunite este întemeiată pe comandă, control, 
comunicaţii, calculator şi informaţii (C4I), la care sunt racordate sisteme automatizate de armă, 
având la bază următoarele principii generale: unitate de comandă; conducere centralizată şi execuţie 
descentralizată; unitate de acţiune; calitate şi eficienţă; ierarhizare strictă; delegare de autoritate; 
rigurozitate; operativitate; asumarea responsabilităţii. 

Sistemul C4I este un sistem automatizat de conducere a trupelor şi reprezintă lanţul de 
sincronizare a acţiunilor oricărei structuri militare operaţionale. Ordinea enumerării elementelor sale 
răspunde cerinţei de formalizare, în realitate fiind impropriu să se facă o ierarhizare a acestora pentru că 
fiecare este important şi este pus în valoare cu ajutorul celorlalte. 

Subsistemul de conducere, comunicaţii şi informaţii este deservit de subsistemul 
automatizat de procesare a datelor artileriei care constă dintr-o reţea de calculatoare, asigură 
conducerea nemijlocită a focului şi determinarea elementelor de tragere, precum şi conducerea şi 
controlul acţiunilor artileriei. Centrele de conducere a focului, pe baza datelor primite de la centrul de 
conducere a acţiunilor artileriei, determină elementele de tragere şi le transmit mijloacelor de lovire. 
Centrele de conducere a acţiunilor artileriei planifică, coordonează, conduc şi verifică acţiunile tuturor 
unităţilor şi subunităţilor subordonate comandamentelor de artilerie. Mijloacele de prelucrare a datelor 
facilitează activitatea comandanţilor şi statelor majore pentru: luarea deciziilor; planificarea, organizarea şi 
conducerea acţiunilor; realizarea mobilităţii sporite a forţelor şi scurtarea timpului de reacţie a acestora. 
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Comanda şi controlul sunt procese atât de pregnante încât toate acţiunile esenţiale din 
luptă provin din ele, exceptând acţiunea naturii. Aceste procese trebuie să faciliteze libertatea de 
acţiune, delegarea autorităţii şi a conducerii în orice punct critic de pe câmpul de luptă. În orice 
situaţie, scopul acestora este de a transmite voinţa comandantului către structura de artilerie pentru 
îndeplinirea misiunii de luptă. 

Comanda şi controlul acţionează în întregime în domeniul elementelor cognitive, în mod 
direct şi cu un puternic impact în raport cu celelalte funcţii. Acestea nu cuprind numai deciziile 
importante ce urmează a fi luate şi îndrumarea care rezidă din exercitarea funcţiilor de comandă, 
dar, de asemenea formează controlul pe care fiecare individ îl exercită asupra sa în procesul 
combativ. În aceeaşi măsură, factorul uman este integrat în sistemul armelor. 

Comanda şi controlul implică organizarea şi analiza intrărilor informaţionale referitoare la 
trupele proprii, informaţii de cercetare, cunoştinţe şi experienţe acumulate şi desfăşurarea acestora 
în scopul luării deciziei în directive, ordine, estimări, concepţii, planuri şi alte forme de control. 

Focul artileriei trebuie concentrat în locul şi momentul decisiv pentru a sprijini efortul 
principal al luptei. Este deci, esenţial, ca sistemul artileriei să fie comandat şi controlat la toate 
nivelurile ierarhice, în concordanţă cu capacitatea comandanţilor de a executa sau delega atribuţiile 
pe timpul desfăşurării luptei, în funcţie de sistemele avute la dispoziţie. Controlul la un nivel prea 
înalt determină o pierdere în flexibilitate şi ritm, în timp ce comanda la un nivel prea mic are ca 
rezultat o capacitate scăzută de concentrare a focului şi de a reacţiona la modificările aduse planului 
de acţiune. Menţinerea comenzii la un nivel adecvat permite stabilirea priorităţii corespunzătoare de 
lovire a ţintelor, coordonarea şi alocarea mijloacelor de sprijin prin foc şi eliberarea raioanele de 
dispunere în vederea folosirii lor de către artilerie. 

Informaţiile, ca element al sistemului C4I, presupun preluarea acestora de la senzori şi 
diseminarea informaţiilor militare. 

Informaţia este un factor principal în amplificarea puterii de luptă a trupelor, iar rapiditatea 
fluxului de informaţii este un aspect crucial în sarcina distribuţiei puterii de luptă. Partea care are 
cel mai scurt ciclu de culegere, comunicare, prelucrare, acţiune şi reculegere a informaţiei are un 
avantaj important. Tot aşa, partea ce primeşte cele mai exacte şi complete informaţii şi de asemenea 
cea care are cea mai rapidă reacţie în transmiterea deciziilor are avantaj.  

Informaţiile la nivelul câmpului de luptă se referă la inamic, trupe proprii şi mediu. 
Mijloacele de culegere a informaţiilor sunt simţurile raţionale umane şi senzorii tehnologici (radar, 
laser, sonar, interceptare electronică, detectoare magnetice, detectoare în spectrul infraroşu şi termic 
ş.a.). Mijloacele secundare de obţinere a informaţiilor sunt datele şi rapoartele în formă scrisă sau 
verbală şi multe alte forme, în fază iniţială de prelucrare a informaţiilor preluate din linia de 
comunicaţii ce leagă senzorul de utilizatorul primar (brut). 

Obţinerea de informaţii despre mediu include: date de stare a vremii (meteo), condiţiile de 
practicabilitate a drumurilor principale şi de rocadă şi fluxul pe acestea, reţeaua hidrografică etc. 

Deşi acţiunea de obţinere a informaţiilor de cercetare este îndreptată asupra inamicului, 
scopul acesteia este de a se folosi în amplificarea puterii de luptă a trupelor proprii. Odată obţinută 
şi transmisă, informaţia de cercetare a inamicului este analizată în scopul elaborării deciziei de către 
comandanţi. 

Împotriva cercetării terestre, executată prin observare vizuală cu ajutorul aparaturii optice, 
radiotehnice etc., adversarul foloseşte o gamă largă de forme de mascare. În aceste condiţii, 
probabilitatea descoperirii obiectivelor acestuia depinde de: mijloacele şi procedeele de cercetare; 
momentul începerii cercetării şi durata executării ei; experienţa şi pregătirea cercetaşilor; distanţa 
până la obiectivul de cercetat; condiţiile de mediu. 

Ţinând cont de cele menţionate anterior, probabilitatea de descoperire a unui obiectiv Pa(x) 
la distanţa x se determină cu ajutorul formulei157: 

)()()( xPxPxP TVDa ×= ; unde: 

                                           
157  Col.ing. Gheorghe Ilie, Cpt.R.2 Gheorghe Marin, Eficienţa cercetării şi mascării, Editura Militară, Bucureşti, 1990, 
p.24. 
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PVD(x) - probabilitatea asigurării vizibilităţii directe la distanţa x; 
PT(x) - probabilitatea descoperirii obiectivului (ţintei) la distanţa x în funcţie de condiţiile 

mediului. 
PVD(x) = exp (-R), este o funcţie exponenţială dependentă de raportul: 

oh
xkR ⋅

= ;  unde: 

k - coeficient ce ia în considerare relieful şi are valori cuprinse între 0,01-0,03; 
x - distanţa la obiectiv (ţintă); 
h0 - înălţimea obiectivului. 
Probabilitatea de descoperire a unui obiectiv depinde în mare măsură de calitatea 

mijlocului de cercetare, iar în cazul folosirii aparaturii optice şi de luminozitatea ţintei sau de fondul 
de contrast. 

Este necesar ca natura informaţiilor şi gradul lor de detaliere să fie extinse, atât cantitativ, 
cât şi calitativ, lucru pe care îl vor realiza mijloacele performante din dotarea noilor structuri tactice. 
Concepţia luptei aeroterestre pune un accent mare pe sporirea capacităţii de culegere, de analiză şi 
de distribuire a informaţiilor privind câmpul de luptă modern. 

Procesul intelectual de sintetizare a informaţiilor în scopul utilizării în cadrul luptei face 
parte din funcţia de comandă şi control şi nu din cea de obţinere a informaţiilor. 

Comandanţii unităţilor de artilerie sunt responsabili pentru dispunerea elementelor 
subsistemului de asigurare cu date în concordanţă cu cerinţele planului de culegere a informaţiilor şi 
a cerinţelor privind informaţiile strict necesare comandantului. Sistemele de cercetare sunt astfel 
realizate încât să fie utilizate la un anumit eşalon, dar planul general de dispunere a acestora trebuie 
să fie coordonat la un nivel superior, pentru a asigura o utilizare eficientă a tuturor forţelor şi 
mijloacelor de cercetare chiar şi în condiţiile unor resurse limitate. Planul trebuie să ia în 
considerare atât dispunerea şi posibilităţile subsistemelor de asigurare cu date care nu aparţin 
sistemului artileriei, incluse în planul de culegere a informaţiilor, cât şi resursele eşalonului 
superior. O planificare şi anticipare minuţioasă, la care se adaugă folosirea procesului de pregătire 
din punct de vedere informativ a câmpului de luptă, eficienta corelare a informaţiilor şi rapida 
difuzare a acestora sunt esenţiale pentru realizarea eficienţei sprijinului prin foc. Sistemul C 4 I face 
posibilă legătura „senzor cu senzor” şi “senzor cu trăgător” şi prin aceasta, facilitează planificarea 
focului, asigură lovirea oportună a ţintelor şi o transmitere rapidă a ordinelor de lovire între statul 
major de artilerie şi subsistemul mijloacelor de lovire. 

 
Subsistemul de asigurare cu date al artileriei este parte a sistemului de obţinere a 

informaţiilor despre câmpul de luptă. El oferă date şi informaţii pentru planificarea şi executarea 
sprijinului prin foc şi contribuie la cunoaşterea şi analiza situaţiei inamicului în cadrul statului major 
al marii unităţi (unităţii) de arme întrunite sprijinite. Mijloacele de cercetare ale artileriei pot fi 
folosite pentru misiuni de culegere a informaţiilor necesare compartimentelor de cercetare şi 
informaţii din afara structurilor artileriei, dar o astfel de întrebuinţare trebuie stabilită în funcţie de 
necesitatea descoperirii şi determinării obiectivelor care vor fi lovite de artilerie. Pentru asigurarea 
datelor, artileria foloseşte forţe şi mijloace de cercetare terestre şi aeriene cum sunt: observatori înaintaţi şi 
staţiile radar de cercetare; staţii radar şi staţii de cercetare prin sunet; avioane fără pilot şi elicoptere de 
cercetare corectare. 

Toate aceste mijloace sunt integrate şi întrebuinţate întrunit, completându-se reciproc, pe 
timp de zi şi noapte, în orice condiţii de stare a vremii. 

Comunicaţiile reprezintă sistemele care asigură circuitele şi fluxurile informaţionale în 
cadrul procesului de comandă şi control. Aceste sisteme înglobează unul sau mai multe mijloace de 
transmitere a informaţiei, în formă scrisă sau orală, adaptate pentru mijloace de telecomunicaţii 
electromagnetice până la semnale cu fum, cu mâna etc. 

Sistemele de comunicaţii moderne ce se vor afla în dotarea noilor structuri de artilerie vor 
influenţa pozitiv puterea de foc prin calitatea, siguranţa şi rapiditatea cu care sunt transmise 
informaţiile, şi prin alte facilităţi cum sunt: alegerea căii cele mai scurte şi cu parametrii cei mai 
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buni, corecţia erorilor de mesaje, interconectarea reţelelor locale de calculatoare în reţelele extinse 
şi controlul acestora, manipularea informaţiilor secretizate etc. Aceste sisteme asigură legături de la 
un abonat mobil la altul, precum şi cu abonaţi staţionari şi având în vedere că utilizează staţii radio 
cu salt de frecvenţă, sistemul este rezistent la bruiaj şi interceptare. 

Dotarea structurilor de artilerie cu sisteme radio de abonat mobil, duce la realizarea unei 
reţele informaţionale extinse până la cele mai mici subunităţi, îndeosebi la cele cu mare grad de 
mobilitate. 

Calculatoarele sunt sisteme informatice care asigură preluarea, prelucrarea, memorarea şi 
afişarea informaţiilor în cadrul procesului de comandă şi control. 

În cadrul sistemelor C4I şi nu numai, calculatoarele au un rol important care este dat de 
faptul că în condiţiile câmpului de luptă modern orice comandant, indiferent de mărimea şi de 
capacitatea statului său major, n-ar avea imaginea procesului pe care trebuie să-l conducă fără ajutorul 
aparaturii de calcul electronic. 

Considerăm că, multitudinea informaţiilor şi complexitatea lor, necesitatea prelucrării şi stocării 
acestora impun prezenţa calculatoarelor performante în toate punctele de comandă. 

În cadrul forţelor terestre, sistemele automatizate de armă se găsesc, mai ales în cadrul 
artileriei, purtând denumirea generică de aparatură de conducere a focului. Acestea vor fi racordate 
la structura sistemului tactic, vor întruni elemente hardware şi software având următoarele elemente 
de bază: subsistemul de cercetare şi senzori care culeg informaţii despre dispunerea, manevra şi 
activităţile inamicului şi trupelor proprii; subsistemul de navigaţie, care înlocuieşte actualele 
subunităţi topogeodezice şi care vor determina locul de dispunere al mijloacelor; centre de analiză şi 
comandă care preiau, prelucrează şi transmit structurilor de artilerie informaţiile privind inamicul şi 
trupele proprii; comunicaţiile între elementele subsistemului de cercetare şi centrele de analiză şi 
comandă; în structura fiecărui element al sistemului de conducere se găsesc mijloace de 
transmisiuni moderne şi linii de diferite categorii (cu fir, fibră optică, radio, radioreleu etc.). 

Sistemele automatizate de armă (artilerie) influenţează pozitiv nivelul puterii de luptă a 
marilor unităţi (unităţilor) tactice de arme întrunite prin mărirea considerabilă a posibilităţilor 
potenţiale ale comandanţilor de armă de a dispune de un flux sporit de informaţii, creşterea capacităţii 
de prelucrare a acestora în timp real şi raţionalizarea fluxurilor de informaţii. 

Sistemele automatizate de conducerea focului artileriei primesc date despre diferite 
obiective, fac repartiţia obiectivelor pe mijloace de foc, stabilesc cantitatea de muniţii necesară, 
introduc corecţiile balistice şi meteorologice, determină elementele de tragere şi transmit (afişează) 
comenzile la subunităţi şi chiar la piese. Toate aceste activităţi într-un timp foarte scurt, în timp real, 
practic imediat ce a fost descoperită ţinta şi s-a hotărât lovirea ei. 

Sistemele automatizate de armă, prezentate anterior, au posibilitatea de a accelera 
prelucrarea şi distribuirea datelor de cercetare, de a furniza informaţii despre trupele proprii şi 
vecini şi de a preveni posibilitatea ca forţele proprii să fie angajate în misiuni de foc cu forţele 
amice, de a creşte viteza de reacţie şi precizia sistemelor de armament etc. 

Modernizarea mijloacelor de foc convenţionale şi apariţia unora noi, care au la bază o serie 
de tehnologii moderne, duc la creşterea substanţială a puterii de foc şi, respectiv, a puterii de luptă a 
marilor unităţi (unităţilor) tactice de arme întrunite. 

Sprijinul prin foc constă în utilizarea tuturor mijloacelor de cercetare şi lovire, împotriva 
inamicului în scopul slăbirii coeziunii şi voinţei sale de a lupta. Flexibilitatea artileriei permite 
executarea focului pentru lovirea obiectivelor, pe întreg câmpul de luptă, succesiv sau simultan. 
Sprijinul prin foc este integrat în planul de acţiune al armelor întrunite. Acţiunile din cadrul 
sprijinului prin foc trebuie să fie sincronizate cu acţiunile armelor întrunite, în timp şi spaţiu pentru a 
realiza la nevoie concentrarea optimă a focului. Comandantul de arme întrunite trebuie să stabilească 
priorităţile şi criteriile de lovire a obiectivelor, elemente pe care artileria, alături de alte mijloace de sprijin 
prin foc, trebuie să le aplice pentru a produce pierderi în personal şi tehnica de luptă a adversarului. 

Artileria foloseşte o varietate de sisteme de armament şi muniţie pentru a asigura sprijin 
prin foc, producând o gamă largă de efecte, funcţie de solicitarea comandantului de arme întrunite. 
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Există trei tipuri principale de sisteme de armament folosite de artilerie, şi anume: cu ţeavă, rachete 
nedirijate şi rachete dirijate. 

Posibilităţile generale ale sistemului artileriei depind în mare măsură de un subsistem 
logistic eficient. Asigurarea aprovizionării la timp cu muniţie este un factor deosebit de important. 
Prin urmare, sistemul logistic de sprijin al artileriei trebuie: să fie capabil să aprovizioneze 
componentele sistemului artileriei în toate condiţiile meteorologice sau de teren; să aibă o capacitate 
de transport corespunzătoare; să fie condus eficient. 

Evaluarea eficacităţii armamentului şi tehnicii de luptă presupune măsurarea nivelului de 
manifestare a caracteristicilor tehnico-tactice şi a gradului de satisfacere pe care acesta îl asigură în 
procesul utilizării. 

Măsurarea nivelului de manifestare a caracteristicilor tehnico-tactice ale armamentului şi 
tehnicii de luptă presupune elaborarea şi operaţionalizarea unor seturi cât mai relevante de 
indicatori. Aceşti indicatori pot fi comuni, pentru majoritatea armamentului şi tehnicii de luptă, cât 
şi specifici, care privesc o anumită categorie. 

Indiferent de natura indicatorilor utilizaţi în aprecierea eficacităţii armamentului şi tehnicii 
de luptă, se impune să se aibă în vedere, ca reper de comparaţie, armamentul şi tehnica de luptă 
realizate pe plan mondial. 

Asupra eficacităţii armamentului şi tehnicii de luptă se manifestă într-o strânsă dependenţă: 
calitatea gurilor de foc, a muniţiei şi a aparaturii de cercetare şi de conducere a focului, precizia 
executării acţiunilor de foc şi timpul de reacţie prin: efectul la ţintă (greutatea proiectilului, viteza 
iniţială a proiectilului, efectul loviturii etc.); probabilitatea de lovire a ţintei (precizia tragerii şi 
gruparea loviturilor); rapiditatea deschiderii focului şi asigurarea unui ritm de tragere susţinut 
(timpul scurs de la descoperirea ţintei şi până la momentul deschiderii focului, cadenţa de tragere, 
unitatea de foc etc.); manevrabilitatea focului (vitezele de ochire şi câmpurile de tragere); 
invulnerabilitatea armamentului şi condiţiile de dispunere a echipajului. 

În studierea efectului produs la ţintă (obiectiv) trebuie să se ţină cont de tipul loviturilor şi 
caracterul lor. Efectul loviturii la obiectiv este determinat de puterea lui distructivă, tăria 
obiectivului şi de depărtarea punctului de explozie al loviturii faţă de centrul obiectivului. 

În cazul tragerii cu muniţie CARGO, suprafaţa recalculată a efectului unui proiectil se determină 
cu ajutorul formulei158: 

Mai sunt şi alte caracteristici, care pot fi utilizate în aprecierea comparativă a diferitelor 
sisteme de armament, care nu au însă ponderea celor enumerate anterior, pe care o să le analizăm în 
cele ce urmează. 

Efectul la ţintă reprezintă un factor principal în determinarea eficacităţii armamentului şi 
este dat în primul rând de calitatea loviturilor şi anume de greutatea (mărimea) proiectilului, viteza 
iniţială a proiectilului (în cazul celor antitanc de tip săgeată şi perforant trasor subcalibru şi celor 
destinate distrugerii cazematelor şi altor construcţii din beton ş.a.) şi efectul loviturii (mărimea 
suprafeţei recalculate pentru o lovitură trasă). 

Introducerea în dotarea artileriei a proiectilelor de tip CARGO (cu submuniţii), pentru 
piesele calibrul 152 mm şi aruncătoarele de proiectile reactive LAROM, a făcut ca efectul produs la 
ţintă să fie indiscutabil mai mare decât cel produs de către muniţia explozivă obişnuită, chiar dacă 
submuniţiile nu dispun de sisteme de autodirijare şi, în plus, acestea au efect dual (exploziv şi 
cumulativ). 

⎟
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eRS ππ   ;   în care: 

Sr - suprafaţa recalculată; 
R - raza de împrăştiere a bombleţilor; 
Srb - suprafaţa de efect a unui bomblet; 
n - numărul de bombleţi într-un proiectil. 

                                           
158  Metodologia de  calcul  şi  justificarea  consumului de muniţie tip CARGO C.G.-540,  Sibiu, 1999, p.5. 
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În cazul tragerii cu muniţie explozivă asupra unor categorii de obiective de suprafaţă 
adăpostite, asupra cărora efectul se poate realiza obţinând o singură lovitură în plin, dimensiunile şi 
suprafaţa recalculate ale obiectivului pot fi determinate pe baza unor relaţii aproximative astfel159: 
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În acest caz, suprafaţa recalculată a obiectivelor se determină cu relaţia: 
rrr lfS 22 ×= ; în care: 

2fr şi 2lr - dimensiunile recalculate ale lucrării; 
2f şi 2l - dimensiunile reale ale lucrării (front şi adâncime); 
r  - raza gropii produsă de explozia proiectilului; exp

exp4
3

3
2 rla ⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  - distanţa faţă de obiectiv la care explozia proiectilului produce efect asupra 

lucrării. 
În cazul tragerii cu muniţie explozivă asupra obiectivelor neadăpostite (personal în picioare 

sau culcat) suprafaţa recalculată se determină cu ajutorul formulei160:  

 ;  unde: 

Sr - suprafaţa recalculată; 
∆ Si - suprafeţele parţiale recalculate; 
Pi - probabilităţile de lovire a ţintelor elementare dispuse în Si. 
În cazul tragerii ă asupra pieselor de artilerie în amplasament, suprafaţa 

recalculată se determină cu ajutorul formulei161: 

ii
P

r PSS
i

∑
=
∆=

1

0

 cu muniţie exploziv

( )rRS 2
r += π   ;  unde: 

R - raza amplasamentului; 
r - raza gropii exploziei unui proiectil. 
Analizând unele valori ale suprafeţei recalculate în cazul diferitelor obiective, folosind 

diferite tipuri de proiectile (exploziv şi cu submuniţii) am desprins următoarele concluzii: 
• mărimea suprafeţelor recalculate ale obiectivelor creşte odată cu creşterea componentei 

de luptă (fie explozivă, fie CARGO); 
• mărimea suprafeţelor recalculate ale obiectivelor creşte foarte mult folosind o lovitură cal. 

152 mm de tip CARGO faţă de una explozivă; 
• mărimea suprafeţelor recalculate ale obiectivelor neadăpostite creşte de aproximativ 

două ori pentru bombele de aruncător faţă de proiectilele explozive de aproximativ acelaşi calibru. 
Probabilitatea de lovire a ţintei (precizia tragerii şi gruparea loviturilor). În prezent, 

precizia executării tragerii şi gruparea loviturilor depind de măiestria şi a
servanţi, 

bilităţile echipelor de 

                                          

dar în viitor acestea vor depinde, tot mai mult şi într-un procent tot mai mare, de calitatea gurilor 
de foc, a aparaturii de cercetare, de conducere a focului şi de calitatea muniţiilor. 

Influenţa asupra preciziei, probabilităţii de lovire, distanţei loviturii directe a gurilor de foc 
(de calitate), ce se vor găsi în dotarea noilor structuri tactice de arme întrunite, se manifestă datorită 
calibrului, lungimii şi rezistenţei la presiune a ţevii şi a culatei, a aparatelor de ochire performante, 
şi de facilităţile permise de către afet sau de către şasiu în cazul celor autopropulsate. Aparatele de 
ochire moderne, performante, determină creşterea preciziei şi a posibilităţii de lovire şi, totodată, 
duc la scăderea timpului necesar executării focului. 

 
159  Teoria tragerilor artileriei terestre, vol.II, Bucureşti, 1975, p.304.  
160  Ibidem, p.289. 
161  Ibidem, p.305. 
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Aparatura de cercetare are la bază cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, şi în mod 
deosebit ale electronicii. Staţiile de radiolocaţie, mijloacele de televiziune, aparatura pe bază de raze 
laser şi de termolocaţie constituie surse importante ale cercetării. Acestea asigură o mare cantitate 
de informaţii în unitatea de timp, capacitate de rezoluţie înaltă, descoperirea obiectivelor mascate 
necorespunzător sau dispuse în adăposturi neamenajate, pe timp de zi sau de noapte, şi fac parte din 
categoria surselor sigure de informare. 

Datorită mijloacelor de cercetare moderne din înzestrarea noilor structuri tactice de arme 
întrunite, nu vor mai exista obiective probabile şi toate datele şi elementele despre inamic vor fi 
cunoscute, iar selecţia obiectivelor ce trebuie neutralizate, nimicite, distruse, nu se va mai face în 
funcţie de descoperirea lor, ci numai în funcţie de importanţa acestora, iar precizia tragerii creşte 
foarte mult datorită preciziei determinării coordonatelor obiectivelor. 

În determinarea eficienţei cercetării şi a performanţelor mijloacelor de cercetare, un 
criteriu parţial poate fi considerat numărul mediu de proiectile ce pot fi economisite în raport cu 
obţinerea u t scontat. Se poate aprecia că, numărul mediu de proiectile economisite (ME) 
se va exp

nui rezulta
rima prin relaţia162: 

( ) ( )[ ]n
E pmMM −−−= 11   ;   unde: 

M - numărul de proiectile planificat a se executa; 
m - numărul de proiectile cu care s-a obţinut efectul scontat (orice număr mai mic decât M); 
p - probabilitatea de lovire a ţintei cu o lovitură trasă. 
Folosind relaţia de mai sus se poate determina numărul optim de proiectile m ce trebuie 

trase înainte de executarea cercetării de control. 
Precizia tragerii creşte considerabil datorită înzestrării, în special a artileriei, marilor unităţi 

(unităţilor) tactice de arme întrunite cu sisteme automatizate de conducere a focului. 
Calitatea muniţiei este un alt factor important care trebuie luat în calcul la realizarea unei 

probabilităţi de lovire a obiectivului maxim. Folosirea muniţiilor performante (inteligente, dirijate pe 
ultima parte a traiectoriei, cu submuniţii prevăzute cu sisteme de autodirijare şi de recunoaştere a 
ţintelor false, echipate cu focoase electronice ş.a.) determină creşterea preciziei şi a probabilităţii de 
lovire a obiectivului care va tinde către 100% pentru o lovitură trasă. 

Probabilitatea de lovire a obiectivului reprezintă probabilitatea intersecţiei a două evenimente 
independente şi se determină cu ajutorul formulei163: 

( ) ( )2121 zZzPxXxPPPP db <<⋅<<=⋅=  
în care: x1 (x2), respectiv z1 (z2) este depărtarea centrului de împrăştiere a proiectilelor faţă 

de limita apropiată (depărtată), respectiv dreaptă (stângă) a obiectivului. 
Considerăm că eficacitatea unui armament poate fi sporită considerabil, mai cu seamă prin 

îmbunătăţirea preciziei, decât prin mărimea efectului loviturii (mărimea încărcăturii explozive a 
proiectilului); calitatea muniţiei are cea mai mare importanţă în realizarea preciziei de lovire a 
ţintelor şi este necesar să se acorde atenţia cuvenită realizării muniţiei dirijate şi autodirijate. 

Rapiditatea deschiderii focului reprezintă asigurarea unui ritm susţinut de tragere şi 
manevrabilitatea focului. Ca şi precizia, timpul de reacţie la această dată depinde de măiestria şi 
abilităţile servanţilor şi a comandanţilor, dar în viitor, datorită sistemelor de arme şi de conducere 
automatizate, existente în dotarea noilor structuri tactice de arme întrunite, rapiditatea deschiderii 
focului şi manevrabilitatea acestuia a crescut considerabil, ajungând la sub un minut.  

Apreciem că, puterea de foc a armamentului şi tehnicii de luptă din înzestrarea noilor 
structuri tactice de arme întrunite are un nivel de 3-4 ori mai mare (decât a celor actuale) dedus din 
caracteristicile şi performanţele acestora, datorită creşterii considerabile a efectului loviturii 
(suprafeţei recalculate), a preciziei, a timpului de reacţie foarte scurt. Capacitatea de a exploata 
rezultatele focului unei structuri tactice în timpul atacului executat cu toate mijloacele asupra 
inamicului pentru a-i pricinui pierderi în timpul luptei şi pentru a cuceri obiectivele ocupate de către 
acesta, reprezintă puterea de lovire (izbire) a acesteia. 

                                           
162  Col.ing. Gheorghe Ilie, Cpt.R.2 Gheorghe Marin, Eficienţa cercetării şi mascării, Editura Militară, Bucureşti, 1990, p.21. 
163  Teoria tragerilor artileriei terestre, vol.I, Bucureşti, 1974, p. 248. 
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Artileria terestră trebuie să rămână o armă principală din compunerea armatei noastre, 
pentru ducerea acţiunilor militare în mediul terestru, cel puţin din următoarele considerente: 
constituie principalul mijloc de sprijin prin foc, oportun şi permanent al forţelor luptătoare; are 
capacitate sporită pe câmpul de luptă şi posibilităţi de a îndeplini o gamă largă de misiuni de foc în 
funcţie de tipul acţiunilor militare şi particularităţile zonelor de operaţii, în orice situaţie, atât ziua 
cât şi noaptea, indiferent de nivelul de eficienţă al apărării antiaeriene a inamicului şi cu restricţii 
relativ mici din punct de vedere al condiţiilor meteorologice; efectele sale se realizează cu costuri 
acceptabile; are o anumită stabilitate în înzestrare (viaţa relativ lungă a gurilor de foc); este o armă 
deosebit de flexibilă din punct de vedere al structurării; are posibilităţi de perfecţionare foarte mari. 

 
 

ÎN APĂRAREA INTERESELOR ROMÂNIEI 
ÎN MAREA NEAGRĂ ŞI PE FLUVIUL DUNĂREA 

 
 

Cam.fl.dr. Eugen LAURIAN 

he benefits of the important mineral and biological resources offered 
by the se

bvious as our country’s strategic location (especially the access to the Black Sea) and 
the existence of some valuable harbor facilities have been important assets to Romania’s invitation 
to joi

 
Conţinutul şi importanţa intereselor României la Marea Neagră şi Fluviul Dunărea 

l intereselor generale ale ţării 

uveranităţii statului în spaţiile maritime şi fluviale unde legislaţia internă 
şi intern

 acţiunile politico- militare 
legale in

e, 
fie numa

sele politice amintite anterior, 
chiar da  o parte a exercitării drepturilor suverane asupra spaţiilor maritime aferente litoralului 
românes r forţe navale ale Alianţei. 

ie căile cele mai ieftine şi mai sigure pentru accesul la principalele 
surse de materii prime, materiale, produse şi procurarea resurselor materiale strategice necesare 
economiei naţionale.  

 

ANGAJAREA FORŢELOR NAVALE 

Cpt.cdor. Cornel MARINESCU 
 

The NATO membership status of Romania undoubtedly implies the review of Armed Forces 
future roles and tasks and consequently those of the Naval Forces. 

Our country enjoys t
a continental shelf and privilege to control the Danube main flowing branches and Black 

Sea – Danube canal as well. 
The necessity of reconsideration the Naval Forces role within the National Defense System 

becomes more o

n NATO. 

în contextu
 
1. Interesele de ordin politic 
Privind interesele politice, ţara noastră este preocupată în aceste zone de păstrarea 

integrităţii teritoriale şi a s
aţională trebuie aplicată şi impusă şi unde drepturile legitime ale statului român trebuie 

revendicate şi respectate.  
În Marea Neagră România este interesată pentru promovarea unei politici de pace, 

cooperare şi bună înţelegere în această regiune, participând activ la toate
iţiate în această parte a lumii, şi în acest sens putem aminti faptul că ţara noastră a fost 

iniţiatoare a înfiinţării „Zonei de Cooperare Economică a Mării Negre”.  
Forţele Navale joacă un rol deosebit de afirmare a politicii  ţării în relaţiile internaţional
i prin simpla prezenţă a navelor româneşti pe mările şi oceanele lumii. Diplomaţia navală 

reprezintă una din funcţiile de bază a Forţelor Navale şi chiar a Marinei Comerciale ale unui stat. 
Statutul României de ţară membră NATO nu afectează intere
că
c vor fi „transferate” temporar uno
 
2. Interesele de ordin economic 
Marea şi fluviul constitu
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Prin Marea Neagră România are ieşire la oceanul planetar, de aceea interesele sale 
maritime nu trebuie privite doar prin prisma bazinului pontic, ci trebuie proiectate până acolo unde 
pot ajunge navele Marinei Comerciale ca să răspundă nevoilor economiei naţionale. 

Dintre interesele economice ale României la Marea Neagră şi Fuviul Dunărea ar putea fi 
amintite următoarele: 

- preluarea transportului unei părţi a petrolului şi a unor materii prime din zona 
Caucazului şi Asiei Centrale către Europa şi a produselor europene către aceste zone; 

- reluarea traficului fluvial pe întregul curs al Dunării – deblocarea şenalului la Novi Sad; 
- dezvoltarea turismului fluvial şi maritim; 
- utilizarea potenţialului şi capacităţilor şantierelor navale româneşti de la mare şi fluviu; 
- exploatarea raţională a materiilor prime, a surselor de energie, de resurse biologice şi de 

hrană existente în Marea Neagră şi Fluviul Dunărea. 
Integrarea ţării în NATO conduce la crearea unor baze maritime, sau cel puţin la folosirea 

infrastructurii porturilor româneşti de la Marea Neagră şi Dunăre, pentru transporturile strategice pe 
calea mării şi a aerului. Staţionarea unor grupări de nave în porturile noastre, în baze militare NATO, fie în 
tranzit pentru perioadele de refacere a capacităţii de luptă şi chiar pentru lucrări de reparaţii, în şantierele 
navale, sau pentru reaprovizionare, ar avea o influenţă benefică asupra economiei locale. 

Continuând şirul descrierii intereselor şi avantajelor economice ale unei ţări cu deschidere 
la mare sau fluviu, nu putem să trecem cu vederea faptul că marea şi fluviul au fost şi rămân unele 
dintre cele mai importante surse de materii prime, de energie, de resurse biologice şi de hrană 
pentru populaţie. 

Exploatarea resurselor piscicole din Zona Economică Exclusivă şi din marea liberă a 
Oceanului Planetar ar putea aduce economii deosebite statului român şi o sursă de hrană sănătoasă 
pentru populaţia ţării. 

În promovarea şi apărarea intereselor economice Forţele Navale ale României pot deveni un 
factor de siguranţă fie şi numai prin simpla prezenţă pe căile de transport maritim / fluvial sau în zonele de 
pescuit ale oceanului planetar, acolo unde acţionează navele comerciale sau de pescuit româneşti. 

 
3. Interesele de ordin social şi cultural 
Dintre interesele de ordin social şi cultural ar putea fi enumerate următoarele:  
- păstrarea identităţii culturale a cetăţenilor români din zona adiacentă Mării Negre şi Dunării;  
- păstrarea şi dezvoltarea culturii marinăreşti, a învăţământului şi a meseriilor legate de 

activităţile maritime şi fluviale;  
- asigurarea ordinii sociale în zonele în care se desfăşoară preponderent activităţi cu caracter 

maritim, prin dezvoltarea întreprinderilor de profil şi crearea locurilor de muncă; 
- promovarea artelor şi activităţilor artistice cu tematică legată de mare şi fluviu; 
- creşterea siguranţei personale şi a proprietăţii cetăţenilor români ce desfăşoară activităţi 

peste hotare în domeniul maritim, sau în alte domenii corelate cu acesta. 
 
4. Interese de natură ecologică şi protecţie a mediului 
Ca interese de natură ecologică şi protecţie a mediului ar putea fi considerate următoarele:  
- menţinerea echilibrului ecologic al ecosistemelor din zona litorală a Mării Negre şi de 

pe fluviul Dunărea, atât pe apă cât şi pe uscat;  
- împiedicarea şi/sau diminuarea impactului poluării asupra mediului marin; 
- împiedicarea degradării continue a coastei prin acţiunea factorilor naturali şi/ sau 

activităţii umane. 
 

Angajarea Forţelor Navale pentru apărarea intereselor  
României în Marea Neagră şi pe fluviul Dunărea 

 
În primul rând se putea afirma ca interes militar naţional descurajarea oricărui agresor 

(inclusiv terorist) care ar încerca să pătrundă în forţă în spaţiul naţional românesc.  
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Este necesar crearea unui sistem de apărare integrat, care să poată face faţă agresiunilor de 
pe mare, din aer şi de pe uscat într-o concepţie unitară şi sub o conducere unică. 

De asemenea, România are nevoie de  forţe militare credibile şi capabile să acţioneze în 
toate zonele de interes naţional atât în Marea Neagră cât şi în alte zone ale Oceanului Planetar, forţe 
navale echilibrate şi suficient de puternice.  

Un alt interes militar, după primirea statutului de membru cu drepturi depline în cadrul 
Alianţei, este acela de îndeplinire a misiunilor şi sarcinilor asumate pentru Forţelor Navale, la 
standardele impuse de aceasta.  

Cooperarea militară şi realizarea unor relaţii de colaborare şi prietenie cu toate armatele 
ţărilor riverane Mării Negre şi cu armatele celorlalte state în cadrul alianţelor sau acordurilor 
regionale, atât în cadrul Parteneriatului pentru Pace, în cadrul acordurilor bi şi multilaterale, cât mai 
ales în cadrul Alianţei Nord- Atlantice constituie un alt aspect  al intereselor noastre naţionale în 
special în ceea ce priveşte afirmarea ţării ca factor de stabilitate în regiune.  

Ca misiuni la care Forţele Navale româneşti pot participa în cadrul alianţei ar putea fi 
amintite:  

- participarea la lupta împotriva terorismului pe mare, fluviu şi în porturi; 
- supravegherea navală şi avertizarea timpurie pe mare, fluviu şi litoral sau zonele 

adiacente;  
- operaţii de căutare şi salvare pe mare;  
- participarea la operaţiile de evacuare a personalului noncombatant;  
- apărarea  liniilor maritime şi fluviale de comunicaţii;  
- asigurarea hidrografică şi de navigaţie în zona de responsabilitate maritimă şi fluvială a 

României;  
- participarea la apărarea colectivă, la operaţii de răspuns în situaţii de criză, de sprijin a 

păcii şi de asistenţă umanitară (operaţii de apărare colectivă conduse de NATO);  
- participarea la cooperarea militară în cadrul iniţiativelor regionale. 
NATO nu va impune României, ca membru cu drepturi depline în alianţă, ce configuraţie să 

aibă Forţele Navale româneşti puse la dispoziţia sa. Rămâne la latitudinea autorităţilor române să 
stabilească structurile navale pe care le pot susţine financiar şi material, astfel încât să poată 
răspunde standardelor impuse de alianţă, conform angajamentelor asumate. 

Ar trebui avute în vedere următoarele: 
- participarea la realizarea unei grupări de forţe navale în Marea Neagră, pe principiul 

complementarităţii şi compensării părţilor slabe cu forţele navale ale Turciei şi Bulgariei; 
- necesitatea efectuării transporturilor navale pe mare şi fluviu în folosul forţelor Alianţei 

şi al forţelor proprii impune realizarea unor capabilităţi de transport naval strategic pentru Forţele 
Navale ale României; 

- necesitatea apărării antiteroriste (sau împotriva unui eventual adversar, în caz de criză 
sau conflict) a porturilor maritime şi fluviale şi a celorlalte componente ale liniilor de comunicaţie 
pe mare şi fluviu din zona proprie de responsabilitate; necesitatea menţinerii unui minim de forţe 
navale pe fluviul Dunărea pentru acţiune şi descurajare în caz de pericol terorist pe Dunărea 
Maritimă, în Deltă şi în anumite zone, în caz de conflict; 

- necesitatea păstrării unei rezerve minime de forţe pentru a fi folosite în cazul 
escaladării crizelor/conflictelor. 

 
Concluzii 
1. Integrarea ţării în structurile euro- atlantice reprezintă un factor de potenţare, 

multiplicare şi afirmare a intereselor naţionale româneşti,  în general, şi a intereselor maritime şi 
fluviale în particular. 

2. Este în puterea factorilor de decizie politică din fiecare stat să realizeze cadrul şi 
instituţiile necesare promovării şi apărării intereselor lor în spaţiile de interes maritim prevăzute de 
legislaţia maritimă internaţională.  
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3. Este necesar ca statul român să-şi reevalueze şi să-şi redefinească interesele legate de 
mediul maritim şi fluvial, pentru că activităţile din domeniul naval constituie factori de amplificare 
a activităţilor economice la nivel naţional. 

4. Marea Meagră constituie o punte de legătură nu numai cu ţările din zona pontică, dar şi 
cu întreaga lume, ceea ce impune lărgirea ariei de manifestare a intereselor pe apă ale statului 
român dincolo de regiunea pontică. 

5. Interesele maritime româneşti în Marea Neagră sunt amplificate de existenţa uriaşelor 
zăcăminte de petrol din zona Mării Caspice şi de intenţia ţărilor europene de realizare a unui coridor 
de transport a acestui petrol. 

6. Delimitarea spaţiilor maritime de interes ce se cuvin statului român în conformitate cu 
prevederile Dreptului Internaţional Maritim şi cu metodologia de aplicare a acestuia la condiţiile 
concrete existente în bazinul de nord- vest al Mării Negre constituie o prioritate naţională.  

Integrarea ţării în structurile euro- atlantice  este factor de potenţare, multiplicare şi 
afirmare a intereselor româneşti naţionale, a intereselor maritime şi fluviale, şi poate avea urmări 
favorabile pentru toate sectoarele vieţii economico-sociale româneşti: 

− vor spori schimburile comerciale cu ţările comunităţii europene şi cu cele din Caucaz şi 
Asia Centrală;  

− va permite şi impune relansarea industriei navale şi a comerţului naval, precum şi a 
celorlalte activităţi conexe; 

− crearea unor baze militare (maritime, aeriene sau terestre) ale alianţei la litoral vor 
aduce venituri suplimentare şi dezvoltarea activităţilor economice adiacente susţinerii acestora; 

− va contribui la reducerea şomajului prin crearea de locuri de muncă suplimentare şi la 
creşterea nivelului de pregătire şi instruire a  personalului; 

− va conduce la crearea unor forţe navale moderne, flexibile, credibile şi apte să participe 
efectiv alături de cele ale alianţei; 

- va contribui la ridicarea nivelului de calificare a personalului din compunerea forţelor 
navale, prin alinierea la standardele alianţei. 

 
 
 

COMPUTERUL ÎN ÎNVĂŢAREA 
LIMBII GERMANE 

 
 

Lect.univ.dr. Mirela IONIŢĂ 

Facilitarea accesului la informaţie autentică în timp real prin intermediul internetului se 
reflectă în creşterea motivaţiei şi a interesului pentru învăţarea limbilor străine. 

 
Die Rolle des Computers im DaF-Unterricht; Arbeitsmodus: off-line; Entwicklung der 

Grundfertigkeiten; Standardsoftware (ergänzende Materialien, multi-media Lehrwerke, 
Autorenprogramme); Arbeitsmodus on-lilne: das Internet als Informationsquelle, e-Bibliographien, 
Datenbanken, Diskussionsforum, Kommunikationsmedium) , Auswertung der computerunterstützten 
Ausbildung. 

 
Computerul a pătruns deja puternic în toate domeniile de activitate. Învăţământul modern 

abia dacă mai poate fi conceput fără sprijinul tehnicii de vârf. Metodele multimedia în procesul de 
cunoaştere a limbilor străine s-au dovedit extrem de profitabile, cu tot riscul preponderenţei 
ludicului. Profesorul nu poate fi înlocuit în totalitate, dar informatizarea a generat o schimbare de 
paradigmă, accentul deplasându-se de la predarea instituţionalizată către învăţarea autonomă, 
personalizată în funcţie de interesele individuale. Principiul modular şi posibilitatea recombinării 
elementelor constitutive, în funcţie de obiectivele proprii, au devenit într-adevăr aplicabile în 
domeniul limbilor străine datorită tehnologiei multimedia. 
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Oferta informatizată actuală în domeniul învăţării limbii germane ca limbă străină164 este 
extrem de vastă, diversă, atât cognitiv, cât şi calitativ, chiar anarhhică, putem afirma, ea aparţinând 
unor instituţii abilitate, unor institute de cercetare academică, dar şi unor edituri comerciale sau 
chiar unor autori individuali (profesori de germană, metodişti sau cercetători). 

Funcţiile calculatorului 
Computerul poate fi utilizat ca unealtă pentru redactarea si prezentarea de texte, apelând de 

exemplu programele Microsoft Word şi PowerPoint. În sprijinul redactării corecte există dicţionare 
electronice offline/online (bilingve sau explicative, stilistice sau enciclopedice) şi programe de 
corectare automată a ortografiei şi (parţial) a gramaticii (însoţite de explicaţii şi variante de soluţii 
propuse)165. Acestea pot fi apelate simplu din documentul Word, selectând cu mouse-ul cuvântul 
dorit. Printre avantajele redactării computerizate amintim posibilitatea nelimitată de rectificare a 
textului, de formatare şi facilitatea citirii materialului redactat. 

• Software Standard 
Noua paradigmă de învăţare centrată pe nevoile individuale ale cursantului se reflectă şi în 

actuala generaţie de manuale si cursuri (şi) în variantă electronică: Themen Neu (www.Themen-

 
Premise de utilizare 
În pregătirea metodică a viitorilor profesori, cursul de informatică aplicată a devenit 

aproape obligatoriu. Este deja o operă „clasică” lucrarea: Computer im Unterricht de Margit Grüner 
şi Timm Hasser apărută în 2000. Cursul este rezultatul unui proiect de cercetare efectuat la 
universitatea din Tübingen (DIFF), în colaborare cu Universitatea din Kassel (Ghk), cât şi a 
institutului Goethe (GI). În şase capitole sunt abordate modalităţile de bază utilizabile în procesul de 
predare: redactare şi prelucrarea de texte. Cursuri multimedia, accesul la internet, posibilităţi de 
comunicare electronică (e-mail, chat), programe de autor -unelte pentru profesori, o analiză a ofertei 
comerciale în domeniu şi o evaluare realistă a învăţării informatizate. Cursul oferă exemple, soluţii 
metodice, explicaţii tehnice şi trimiteri pentru studiul aprofundat al metodei. 

 

Computerul este un mijloc de comunicare ce permite schimbul de date prin intermediul 
internetului (www, e-mail, chat etc.) 

Si, nu în ultimul rând, computerul poate deveni un mijloc de învăţare prin utilizarea ca 
suport pentru software-ul de învăţare online/offline. 

 
Modul de lucru off-line 
• Crearea si optimizarea deprinderilor de bază 
Software-ul DaF poate fi un instrument util în furnizarea, prelucrarea şi prezentarea de 

informaţie, dar şi în exersarea deprinderilor lingvistice: 1) citit (mai ales citirea selectivă); 2) 
scris(de la corespondenţă la redactarea de texte şi prezentări); 3) vorbit (de la fonetica iniţială până 
la corelarea temporală text performant/imagine proiectată); 4) ascultat(de la dictare, până la 
secvenţe audio/video – însoţite sau nu de varianta scrisă a textului). Aceste deprinderi pot fi 
exersate integrat în cadrul comunicării reale oferite de tehnica multimedia, mai ales de internet. 

neu.de.) Stufen International (www.stufen.de)166, Sichtwechsel (www.sichtwechsel.com.), 
eurolingua deutsch (www.cornelsen.de), sowieso (www.sowieso.org), Moment mal! 
(www.moment-mal.com/index2.html)167 ce tind spre o prezentare multimedia (depăşind stadiul 
iniţial al programelor de învăţare simpliste şi preponderent mecanice) în care noţiunea de progres, 
în sensul clasic, este înlocuită de principiul modular „Baukasten”. 

                                           
164 Petru obiectul: germana ca limba străină se va folosi, pentru economie de spaţiu,  frecvent sigla consacrată DaF = 
Deutsch als Fremdsprache.  
165 Versiunile germane de Microsoft Word – de la Word 98 începând - dispun de opţiuni de corectare şi dicţionare 
explicative integrate. 
166 Accesabilitatea şi actualitatea adreselor de internet indicate nu pot fi garantate. 
167 Themen neu face parte dintr-o generaţie mai veche şi reia cursul editurii Hueber, Stufen –este prezent pe internet 
online. 
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Cursul TV Einblicke (de la Institutul Goethe/ Internationes), apărut în format multimedia, 
oferă o îmbinare atractivă prin prezentarea interactivă a componentelor tradiţionale: secvenţe video 
(cursul TV), audio (casetele însoţitoare), cursul scris, exerciţiile de gramatică şi de vocabular. 
Utilizarea inspirată a avantajelor informatizării permite o accesare rapidă şi descentralizată a 
modulelor, cât şi autoevalluarea imediată. Integrarea componentei video sporeşte impresia de 
comunicare autentică. 

• Programele de autor  
Acestea sunt de mare ajutor profesorilor. Ele se constituie ca instrumente de lucru pentru 

profesor în activitatea sa de a crea el însuşi exerciţii noi. Programele: Übungen per Mausklick sau 
Hot Potatoes (download gratuit de pe internet, de la versiunea 5.0 meniurile dispun de opţiuni in 
germană) sunt de fapt colecţii de macrouri ce pot transforma orice text introdus de profesor în 
exerciţiu (de tip: grilă, MC, rebus, combinatoriu, cu spaţii de completat etc.) 

 
Modul de lucru online 
Internetul este un mediu vast, imposibil de inventariat, ce poate oferi domeniului DaF 

nenumărate posibilităţi de afirmare. Din această imensă bibliotecă virtuală poate fi accesată practic 
orice informaţie actuală despre spaţiul german. Dincolo de interesul general, internetul dispune de o 
bogată bancă de date în domeniul DaF. Putem găsi aici bibliografii adecvate, materiale on-line 
(chiar cursuri complete), consiliere metodică, propuneri de didactizare informatizată, dar şi 
posibilitatea unui dialog real prin intermediul unor forumuri de discuţii atât pentru profesori, cât şi 
pentru cursanţi. 

Avantajele internetului: multimedialitatea, interactivitatea şi hipertextualitatea oferă noi 
premise de învăţare. Interactivitatea noului mediu este incontestabil cea mai apreciată facilitate. 
Internetul permite realizarea unei comunicări interculturale autentice prin optimizarea circulaţiei 
informaţiei în timp şi spaţiu. 

• Internetul ca sursă de informare 
Din 1998 apare lunar un buletin informativ DaF, ce poate fi consultat/primit gratuit pe e-

mail de la IIK-Düsseldorf168: http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/infodienst/index.php3.  
O sursă temeinică de documentare pentru profesori oferă pagina asociaţiei americane a 

profesorilor de germană, prezentă pe internet din 1996 la adresa www.uncg.edu/-
lixlpurc/publications/AATG96.html. (AATG = American Association of Teachers of German) 

Unele site-uri sunt găzduite de serverele unor universităţi de prestigiu, ale unor institute de 
cercetare, ale unor institute de învăţare a limbii germane nu numai din Germania. Alte liste de 
linkuri apar sub girul unor nume consacrate în domeniu. Pentru iniţiere oferim o selecţie a unor 
astfel de site-uri cu funcţie de portal, însoţite de un scurt comentariu, referitor la tipul de ofertă. 

http://www.goethe.de

• Internatul ca sursă bilbliografică 
Webul conţine numeroase colecţii de link-uri spre adrese la care se pot găsi materiale 

online, exerciţii structurate pe diverse nivele de cunoaştere a limbii, pe diferite probleme de 
gramatică, chiar cursuri multimedia (pentru download sau lucru online), informaţii pe diverse teme, 
forumuri de discuţii, chaturi didactice monitorizate etc. Menţionăm, însă, că în listele consultate, o 
parte din ofertă este accesabilă doar contra cost. 

. – pe site-ul Institutului Goethe (ce se ocupă de promovarea limbii 
germane în străinătate şi dispune de peste 70 de filiale în toată lumea) găsim informaţii şi link-uri 
referitoare la materiale de învăţământ, cursuri, modalităţi de perfecţionare a cadrelor didactice, cât 
şi o informare periodic actualizată asupra ofertei de software didactic. Foarte utile sunt propunerile 
şi sfaturile pentru profesorii de germană, cât şi o bogată selecţie de material didactic online. 

http://www.iik.duesseldorf.de. Institutul de comunicare internaţională din Duesseldorf 
dispune de un forum special dedicat învăţării limbii germane, ce oferă pe lângă o informare 
permanent actualizată despre oferta electronică în domeniu, o listă foarte cuprinzătoare de link-uri. 
Se bucură de o cotare excelentă în rândul specialiştilor. 

                                           
168 IIK = Institut făr internationale Kommunikation. 
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Şi alte universităţi şi-au orientat cercetarea spre învăţarea interculturală a limbii germane. 
Astfel întâlnim secţiuni dedicate DaF pe serverele universităţilor din Mainz (www.daf.uni-mainz.de) 

München (www.uni-muenchen.de) sau Friburg –Elveţia (www.unifr.ch/ids/call/fd-links.html) 
Liste de link-uri cuprinzătoare, bine sortate ne oferă cercetători stiinţifici sau şefi de 

proiecte: De ex. Hartmut Schönherr:Lesezeichen für Deutsch-Lerner und Lehrer sau Peter Goelz: 
German for Beginners (University of Victoria, Canada – site bilingv), Reinhard Donath: Internet 
und DaF (www.english.schule.de/DaF.html) sau Andreas Lixl-Purcell cu al său German „Internet-
Project” (www.uncg.edu/-lixlpurc/ german.html). 

• Banca de date 
Materiale didactizate online pot fi găsite pe site-ul institutului Goethe (www.goethe.de) – 

unde accentul este pus pe teste de evaluare; sau pe cel al asociaţiei profesorilor de germană:  
”Lernforum Deutsch” (http://ibm.rhrz.uni-bonn.de) – centrat pe exerciţii de gramatică şi vocabular. 
Site-ul (fostului) institut Internationes este axat mai ales pe elemente de cultură şi civilizaţie şi se 
adresează mai puţin începătorilor (www.internationes.de/d/schulen/laku/landeskundinfo.html.).  

Postul de radio Deutsche Welle oferă, în cadrul programului educaţional, textul scris şi 
înregistrat al unor emisiuni difuzate. (www.dwelle.de/dradio/bildung/ marktpaltz/ wellcome.html.) 

• Forum de discuţii 
Asociaţiile profesorilor de germană oferă în paginile lor de web, pe lângă informaţii 

actuale si consultanţă, posibilitatea unui dialog informal specializat. Cele mai importante sunt: 
FaDaF (FachverbandDaF) la adresa: www.muenster,org/fadaf., FMF (Fachverbad Moderne 
Sprachen) la adresa: www.uni-kassel.de., ÖdaF (din Austria) la adresa 
http://web.vip.at/oesd/oedaf/oedaf.html., sau AATG169 (SUA) la www.aatg.org. 

• Internetul ca mijloc de comunicare 
O metodă inedită (mai ales pentru români) propune un proiect al universităţii din Bochum 

(www.uni-bochum.de) –învăţarea în tandem (corespondenţă/comunicare electronică prin 
intermediul unui canal de chat didactic monitorizat de echipa implicată în proiect) şi prin 
intermedierea de parteneri de corespondenţă e-mail (pentru diverse limbi, nivele, grupe de vârstă, 
interese etc. – pe baza unui chestionar). Iniţiativa nu se adresează numai doritorilor de a învăţa 
germana (în ofertă apare chiar limba română). 

                                          

Concluzie 
Utilizarea ofertei informatizate în DaF presupune ca înşişi profesorii să dispună de 

cunoştinţe în domeniul utilizării calculatoarelor (ceea ce înseamnă formarea de noi deprinderi 
pentru utilizarea noilor metode). Practica a dovedit că sunt necesare aproximativ 20 ore de iniţiere 
ca un novice în PC să poată folosi autonom aplicaţiile standard. Eficienţa metodei informatizate 
rezultă din corelarea factorilor de calitate ai produsului software şi competenţa utilizatorului. 

 
 

PREGĂTIREA FIZICĂ, 
ACTIVITATE AUTONOMĂ ŞI INDEPENDENTĂ 

 
 

Lect.univ.dr. Mihaela LOGHIN 
 
Efficiency physical training consist in the autonomy to planning for theacher end the 

obligation to cardinate, to watch independent work of agent. 
 
În practica exerciţiilor fizice militare, deseori termenul de autonomie este în mod eronat 

perceput şi utilizat. Din acest motiv considerăm că este necesar să clarificăm noţiunea pentru a veni 
în sprijinul celor interesaţi în antrenamentul fizic şi mai ales al celor care răspund de această 
activitate în armată. 

 
169 AATG = American Association of Teachers of German. 
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În domeniul educaţiei fizice, autonomia este definită de specialişti ca o libertate şi 
independenţă în acţiune. Pentru că există şi termenul de activitate independentă în acelaşi timp, 
trebuie să explicăm diferenţa sau egalitatea între termeni, pentru a se evita confuzia. 

În activitatea autonomă nu există totuşi o libertate în totalitate, autonomia necesitând o 
anumită dependenţă, o cunoaştere în prealabil a anumitor factori necesari organizării şi desfăşurării 
activităţilor sportive. 

Cu toate că dicţionarul explicativ defineşte cuvântul autonomie ca fiind ”situaţia celui care 
nu depinde de nimeni, care are deplină libertate în acţiunile sale”, în educaţia fizică autonomia 
solicită din partea celor ce practică activităţi fizice sportive, deprinderi, priceperi, în mod 
obligatoriu cunoaşterea regulilor de autoapreciere şi autoevaluare. Este foarte important să precizăm 
de ce ne preocupă autonomia în practicarea exerciţiilor fizice şi de ce este foarte importantă şi în 
pregătirea militară. Explicaţia este că înţelegerea eronată a termenului atât de către profesori, cât şi 
de către studenţi, elevi etc., lipsa supravegherii activităţii fizice de către unii profesori, poate crea 
inconveniente care se pot traduce prin accidentări, ineficienţa antrenamentului sau chiar suferinţe 
mai grave din cauza proastei dozări a efortului fizic. Între termenii de autonomie şi independenţă în 
activitatea fizică sportivă există ce-i drept o legătură, dar şi o evidentă delimitare. 

Autonomia nu înseamnă că cei care practică exerciţii fizice, elevi, studenţi, fac numai ceea 
ce doresc sau ceea ce le place, fără existenţa vreunui obiectiv, a unei tematici sau a unei idei precise 
a ceea ce fac. 

Activitatea independentă este posibilă fără participarea specialistului în mod direct, ca 
supraveghetor sau îndrumător, dar nu se poate desfăşura fără recomandări şi indicaţii din partea acestuia. 

Activitatea autonomă a practicanţilor activităţilor fizice sportive, presupune desfăşurarea 
acestora numai în prezenţa şi sub controlul permanent al specialistului care intervine ori de câte ori 
constată abateri, greşeli de la obiectivul propus al activităţilor. 

Prezenţa specialistului în timpul activităţii fizice permite şi ajută la stimularea, 
cointeresarea şi mobilizarea totală a aptitudinilor individuale ale practicanţilor. O activitate 
autonomă eficientă presupune o instruire în prealabil a celor ce se antrenează de către specialist. 
Numai specialistul poate stabili când şi dacă o activitate poate fi considerată autonomă. 

Un factor ajutător în desfăşurarea unei activităţi autonome îl constituie şi vârsta subiecţilor. 
Aceştia este bine să aibă o vârstă la care în procesul instructiv-educativ să se poată utiliza cu succes 
metodele învăţării ca: explicaţia, demonstraţia, observaţia, analiza şi sinteza, care dau posibilitatea 
autoaprecierii şi autocorectării actelor motrice efectuate. 

Activitatea autonomă a subiecţilor este o componentă a autoeducaţiei fizice şi sportive, 
fiind necesară şi pentru activitatea independentă a acestora. 

Când amintim despre autonomia specialistului, trebuie să se înţeleagă gradul sporit de 
autonomie rezultat din statutul şi rolul său de specialist în actul de stabilire a obiectivelor, de 
decizie, de prospecţie şi introspecţie a strategiei pedagogice a tuturor demersurilor aplicate în scopul 
realizării obiectivelor propuse. 

Pentru o autonomie perfectă din punct de vedere al eficienţei, a eficacităţii, a transpunerii 
cunoştinţelor în practică, specialistul trebuie să îşi folosească întregul fond de cunoştinţe şi priceperi 
profesionale, care trebuie să fie cât mai complex, diversificat, actualizat, perfecţionat şi completat 
cu cele mai noi informaţii şi cerinţe din domeniu. 

Cum ne dăm seama şi cum stabilim nivelul autonomiei specialistului? 
La ce trebuie raportată şi cum poate fi ea analizată? 
Acestea sunt întrebări la care specialistul în domeniu afirmă în unanimitate că autonomia 

trebuie analizată în funcţie de trei elemente principale care sunt: programa, planificarea şi 
tehnologia. În ceea ce priveşte planificarea care implică şi prognoza şi tehnologia, autonomia 
specialistului se referă la identificarea celor mai optime şi eficiente variante pentru multitudinea de 
condiţii în care se desfăşoară de obicei activitatea, cu respectarea cadrului general unitar de 
concepere, elaborare şi punere în practică a prevederilor documentelor specifice. În cursul 
autonomiei specialistului la capitolul planificare au fost stabilite următoarele posibilităţi: 

a) la nivel de plan tematic anual; 
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b) la nivel de plan calendaristic; 
c) la nivel de plan (proiect) de lecţie (şedinţă); 
Vom insista la punctul “c” care vizează şi activităţile de educaţie fizică militară, şi anume 

la autonomia planului (proiectului) de lecţie, care se referă la: 
• stabilirea duratei (exprimată în minute) pentru fiecare verigă netematică; 
• stabilirea ordinii de susţinere a temelor – ultima verigă (punct) a lecţiei este indicat să 

fie din jocuri sportive (pentru solicitarea componentei psihice); 
• dozarea mijloacelor/sistemelor de acţionare sau a procedeelor metodice utilizate în 

verigile netematice; 
• stabilirea modalităţilor concrete prin care se poate face evaluarea modului de 

îndeplinire a obiectivelor operaţionale – stabilirea conţinutului. 
În activitatea de educaţie fizică militară, autonomia practicanţilor este de o mare 

importanţă. În continuare vom încerca să explicăm această afirmaţie. 
Obiectivele specifice ale pregătirii fizice militare şi statutul profesional al personalului 

militar ne obligă să acordăm o mai mare atenţie procesului de autonomie. Primul obiectiv al 
antrenamentului fizic militar este acela de evitare a oricărui tip de accidentări – un traumatism 
putând să compromită cariera militară. O capacitate psiho-fizică integră îi permite militarului să-şi 
exercite cu brio profesia militară. 

Anumite activităţi ce fac parte din pregătirea militarului, cum ar fi deplasări lungi, trecere 
de obstacole din alergare (poziţii imobile, mers, alergări, sărituri) necesită o stare normală a 
membrelor inferioare. Un posibil traumatism, o artroză, modifică sau face imposibil mersul, de 
exemplu. Utilizarea armamentului pentru apărare şi atac necesită, de asemenea, o integritate morfo-
funcţională normală a membrelor superioare, în special a mâinilor. 

O fractură la mână îl face inapt pe un trăgător pentru uzul armelor de foc. Activităţile de 
cercetare, orientare, infiltrare, care cer localizarea şi identificarea condiţiilor în teatrul de operaţii, 
necesită o stare perfectă a organelor senzoriale (auz, văz, tactil etc.). Nivelul condiţiei fizice este 
corelat cu evaluarea capacităţii psiho-fizice amintită mai înainte, în armatele moderne, de elită, 
fenomen ce contribuie şi la selecţionarea şi clasificarea personalului militar. Un alt element 
important care conferă autonomie pregătirii fizice, calitate şi eficienţă este aprecierea efortului 
fizic individual. Orice militar trebuie să ştie cum să-şi aprecieze intensitatea efortului şi chiar s-o 
clasifice. În armata forţelor terestre americane, pentru uşurarea planificării şi desfăşurării efortului 
se foloseşte o scară a valorilor efortului standard de la 6 ÷ 20 care exprimă valoarea efortului de la 
minim spre maxim. Pentru a se putea şti la ce valoare a pulsului trebuie să se lucreze, se face 
următoarea operaţie: se înmulţeşte o valoare de pe scară cu o constantă (10). Exemplu: 13 x 10 = 
130. Cifra de 130 reprezintă numărul de bătăi pe minut. În general, pentru militari, la valori ale 
pulsului cuprinse între 130 ÷ 170 b/min., considerăm efortul depus de nivelul 13 de pe scară (destul 
de intens) şi 17 (foarte intens). 

Un alt element la fel de important în special pentru planificarea orelor de educaţie fizică 
militară este cunoaşterea fiziologiei efortului şi a ritmurilor biologice. În elaborarea programei de 
pregătire fizică, trebuie în mod obligatoriu să se ţină seama şi de ”caracterul ritmic al funcţiilor 
vitale care influenţează capacitatea de performanţă”. 

Activităţile de pregătire, refacere, mişcare-repaus se succed nu oricum, la întâmplare, ci 
corespunzător unor ritmuri naturale organice care trebuie respectate. 

Nerespectarea acestor ritmuri în planificarea şi desfă-şurarea pregătirii şi o solicitare a 
organismului fără posibilitatea de a se reface duc în final la perturbări de sincronizare a acestor 
fenomene (ritmurile biologice) determinând stări haotice în funcţionarea generală a organismului, 
cum ar fi: hiperexci-tabilitatea neuromusculară, oboseală, insomnii, anorexie, depresii, stări care 
reprezintă factori limitatori ai capacităţii motrice şi ai sănătăţii fizice în general. Cunoaşterea acestor 
elemente indispensabile pregătirii fizice, asigură militarului o autonomie eficientă care se reflectă 
într-o sănătate perfectă şi atingerea unui nivel superior constant al pregătirii. Autonomia pregătirii 
înseamnă mai întâi instruirea teoretico-metodică superioară a practicanţilor şi apoi supravegherea 
directă şi permanentă a procesului instructiv-educativ de către factorii responsabili cu pregătirea 
(profesori, instructori etc.) pe teren. 
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