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Competenţele
unui lider eficient
în organizaţia militară
CăPITAN TEODOROIU-BOGDAN NICOLAESCU*

Abstract
The first challenge of leader assessment and development in any
organization is to determine what functions leaders perform that result
in organization success.
The next challenge is to build the programs, tools, and environment to support leaders in carrying out those functions. As volatility
and change have become the norm in public and private sector organizations, development of future leaders receives intense scrutiny.
Military forces face similar challenges but they are magnified by
a promote-from-within policy and the criticality of organizational
functioning. The nature of military operations places unsurpassed
emphasis on those in positions of leadership.
No amount of equipment or technological superiority will ensure
success without adequate leadership at all levels.
Cuvinte-cheie: leadership, organizaţie, competenţe, lider,
resurse.

* Batalionul 26 Infanterie, Craiova.
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măsură ce organizaţia militară înfruntă o rapidă şi
complexă dezvoltare a ameninţărilor, este crucial ca
leadership-ul în aceste organizaţii să fie bine definit.
Se pune deci întrebarea: ce este leadership-ul? Aparent, zeci de ani
de cercetări şi o multitudine de teorii nu au reuşit să răspundă complet
la această întrebare. Dacă s-ar fi reuşit, atunci nu am fi avut viziuni atât
de vaste şi nici caracteristicile leadership-ului nu ar fi fost diferite de
la o organizaţie la alta.
O definiţie a leadership-ului poate fi următoarea: Influenţarea,
motivarea şi inspirarea altor persoane prin mijloace directe şi indirecte, de a îndeplini obiectivele organizaţiei. O simplă definiţie însă nu
este de ajuns pentru a stabili modul de acţiune în vederea atingerii
obiectivelor stabilite.
Prima provocare pentru lider şi pentru dezvoltarea organizaţiei
este determinarea funcţiilor pe care acesta trebuie să le îndeplinească
pentru ca organizaţia să aibă succes. Următoarea provocare este
construirea de programe, unelte şi a mediului care să-l susţină pe lider
în îndeplinirea tuturor funcţiilor sale.
Cele mai multe definiţii referitoare la competenţele liderilor fac
referire la cunoştinţe, aptitudini, atitudini. Eficienţa liderului depinde
de context, de nevoile şi aşteptările celor implicaţi în eveniment.
Zaccaro et al. (2000) defineşte cunoştinţele ca „reprezentări
organizate ale faptelor şi principiilor care se aplică (ori explică) obiectelor şi faptelor în probleme din anumite domenii”. Cunoştinţele sunt
importante deoarece asigură unui lider credibilitate şi un anumit grad
de expertiză în domeniul respectiv. Cunoştinţele asigură liderului
încredere şi îi permit să înţeleagă ce se întâmplă în jurul său şi să răspundă în concordanţă cu aceasta. Best (1980) indică faptul că acestea
pot fi tacite (dificil de articulat) sau explicite (pot fi verbalizate), pe
când Bandura discută despre două tipuri de cunoştinţe: declarative şi
procedurale. Cunoştinţele asigură înţelegerea influenţelor externe, luarea deciziilor adecvate şi comportarea în concordanţă cu acestea.
O aptitudine reprezintă punerea în practică a unei abilităţi.
Baker (1982) crede că aptitudinile liderului pot fi conceptuale,

Pe
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comunicative, interpersonale, de consiliere sau de luare a deciziei, iar Hersey şi Blanchard (1993) arată, de asemenea, că aptitudinile tehnice sunt cerute unui lider. Abilităţile tehnice sau
cele specifice meseriei cresc eficienţa în domeniul în care
lucrează persoana.
Atitudinea a fost definită ca „un sentiment pozitiv sau negativ în legătură cu o persoană, obiect sau situaţie”. Mumford,
Zaccaro, Harding et al. (2000) arată că anumite caracteristici
motivaţionale afectează comportamentul şi dezvoltarea liderului.
Atitudinile sunt greu de măsurat direct, dar anumite comportamente pot fi observate. Cel mai important aspect al atitudinii liderului îl reprezintă valorile acestuia, Gordon definind valoarea ca
„constructe care reprezintă un comportament generalizat,
considerat de individ a fi important”. Valorile formează baza
viziunii liderului în acţiunile pe care le întreprinde.
Liderii nu iau decizii independent, ei depind de sprijinul sau
constrângerile organizaţiei din care fac parte, aspectele contextului organizaţional care afectează decizia liderului fiind cultura,
viziunea, misiunea şi obiectivele, structura ierarhică a organizaţiei.
Cultura organizaţională creează un set important de norme,
valori, atitudini şi credinţe care sunt împărtăşite şi de către membrii ei, modelează comportamentul liderului, atât în direcţia regulilor de urmat, cât şi în ceea ce priveşte valorile şi atitudinile acestuia. Mai mult decât atât, potenţialul de acţiune al liderului poate
fi limitat de valorile şi credinţele ce determină anumite norme
comportamentale în cadrul organizaţiei.
Viziunea organizaţiei, misiunea şi scopurile sale afectează
deciziile liderului şi comportamentul acestuia, iar atunci când
valorile individuale sunt diferite de cele ale organizaţiei, pot apărea conflicte. De exemplu, studiile întreprinse de Sarros et al. au
identificat pe primele patru locuri în ceea ce priveşte valorile individuale, în ordinea priorităţilor, următoarele: familia, sănătatea,
onestitatea, respectul de sine. La nivelul organizaţiilor, foarte puţine
expun aceste valori şi rar în aceeaşi ordine ca cele individuale.
august, 2012

11

Transformarea forţelor terestre

Referitor la structura ierarhică, multe organizaţii operează
fără anumite forme ale structurii ierarhice, în vederea coordonării activităţilor, atingerii rezultatelor dorite şi distribuirea puterii în organizaţie. Aceasta poate ajuta liderul prin asigurarea unei declinări de autoritate şi responsabilitate şi accesul la resurse care altfel ar fi indisponibile la nivelul său.
Orice grup care execută o sarcină are propriile norme de grup, scopuri şi aşteptări, care pot fi concordante sau nu cu cele ale organizaţiei
din care face parte grupul. Oamenii sunt fiinţe sociale şi adesea reacţionează mai bine când dinamica grupului este utilizată efectiv şi eficient. Liderul grupului trebuie să aibă în vedere direcţiile de acţiune şi
coeziunea grupului atunci când are de luat decizii.
Mediul fizic tinde să fie considerat ca ultima variabilă care influenţează comportamentul liderului, însă este foarte important în anumite circumstanţe. Mediul fizic afectează comportamentul şi include
aspecte cum ar fi accesul la computere, tehnologia informaţiei, buget,
unelte speciale, disponibilitatea şi natura resurselor umane. De exemplu, comportamentul manifestat într-o cameră cu aer condiţionat din
timpul unei videoconferinţe poate fi diferit de acela al unei întâlniri
care se desfăşoară lângă linia de producţie. Resursele disponibile unui
lider pot marca comportamentul deoarece pot creşte cantitatea şi calitatea stimulilor care modelează percepţiile, cresc sau reduc nivelul de
stres ori distrag atenţia.
Comportamentul este modul în care un lider acţionează sau reacţionează într-o situaţie dată şi este cheia integrării variabilelor interne
şi externe la care ne-am referit mai sus. El reflectă personalitatea liderului, fiind rezultatul interacţiunii dintre competenţele interne şi variabilele contextuale externe. Comportamentul este continuu modificat pe
măsura învăţării din experienţă sau practică, poate fi voluntar sau involuntar şi este mult influenţat de propria eficacitate a liderului. La cei
eficienţi se aşteaptă să demonstreze o adaptabilitate considerabilă în
ajustarea comportamentului sub influenţa factorilor interni şi externi.
Bandura arată că monitorizarea proprie a acţiunilor de succes duce la
creşterea eficacităţii.
12
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Caracteristicile comune regăsite în cadrul competenţelor liderului
includ valori, competenţe cognitive, sociale şi alte competenţe, cum ar
fi toleranţă, respect, empatie.
Sunt multe puncte de vedere referitoare la ce sunt competenţele
sau ce ar trebui să fie, iar punctul de vedere care se potriveşte organizaţiei militare este concentrat pe funcţiile care sunt dorite la nivel individual şi la nivel profesional. Competenţele de conducere asigură un
mod demonstrat de stabilire a rolurilor pe care organizaţia le aşteaptă
de la liderii ei. Modelul competenţelor a devenit o metodă mai răspândită în identificarea calităţilor pe care managerii trebuie să le îndeplinească, decât tehnicile de analiză a muncii sau sarcinilor, deoarece asigură o descriere mai generală a responsabilităţilor asociate cu postul.
Analizele tradiţionale ale sarcinilor postului pot aduce informaţii
folositoare, însă sunt consumatoare de timp, costisitoare şi îşi pierd
repede actualitatea, datorită schimbărilor rapide de la nivelul organizaţiilor. Analiza postului se pretează posturilor individuale şi mai puţin
grupurilor de lucru.
Cererile conducerii la nivelul organizaţiei militare derivă din
cerinţele misiunii, care la rândul său reflectă misiunea forţelor armate
şi condiţiile geo-politice. Primul pas în stabilirea competenţelor unui
lider este stabilirea clară a factorilor sociali, economici şi ameninţărilor care vor influenţa conducerea.
Analizele care s-au desfăşurat de-a lungul timpului la nivelul forţelor terestre americane au identificat 13 factori care vor influenţa, probabil, viitorul conducerii, aceştia fiind următorii:
1. creşterea populaţiei în ţările slab dezvoltate, competiţia crescută pentru resurse;
2. prezenţa mass-media în timpul operaţiunilor armate;
3. creşterea conlucrării între echipele multinaţionale şi organizaţii
în vederea îndeplinirii misiunilor;
4. creşterea volumului, vitezei şi complexităţii informaţiei, precum
şi a noilor mijloace de comunicare şi procesare a informaţiei;
5. îmbunătăţirea echipamentului şi sistemelor de armament, informaţii mult mai precise despre ţinte, creşterea mobilităţii;
august, 2012
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6. schimbarea caracteristicilor soldaţilor: problemele puse de
standardele fizice, mai puţin disciplinaţi, mai multă tehnologie computerizată, multitudinea de naţiuni, din ce în ce mai puţini vorbitori
nativi de engleză;
7. relaţii mult mai apropiate de muncă, controlul direct şi autoritatea militară peste serviciile civililor şi contractorilor;
8. evoluţia strategiilor inamicilor, implicând tactici teroriste, motive politice, economice şi religioase în conflictele armate;
9. incertitudinea bugetului alocat armatei;
10. modificarea doctrinei şi organizării unităţii pentru îndeplinirea
unei game extinse de misiuni;
11. implicarea politicii externe şi a percepţiei comunităţii internaţionale în ceea ce priveşte operaţiunile militare;
12. evoluţia unităţilor poate afecta natura şi scopul conducerii în
organizaţia militară;
13. factorii economici pot afecta calitatea vieţii organizaţiei militare.
În urma a numeroase studii, a fost creat un model care cuprinde
competenţele pe care trebuie să le îndeplinească un lider în organizaţia
militară. Acest model este denumit cu acronimul LEVERAGE şi sintetizează modul cum liderii îşi pot folosi abilităţile şi alte atribute personale pentru a îndeplini scopurile organizaţiei militare.
Acest model prezintă următoarele competenţe ca fiind esenţiale
pentru un lider din cadrul organizaţiei militare:
• Leading other to success - un lider influenţează pe alţii în a lua
iniţiativa, să coopereze pentru îndeplinirea unui scop comun, să îndeplinească obiectivele organizaţiei;
• Exemplifying sound values and behaviors - menţinerea unor
standarde ridicate şi oferirea unor exemple de comportament îi pot
influenţa pe subordonaţi să acţioneze la fel;
• Vitalizing Positive Climate – un lider are responsabilitatea să
stabilească şi să menţină aşteptări pozitive;
• Ensuring Shared Understanding – prin înţelegerea naturii şi
puterii comunicării şi prin practicarea tehnicilor efective de comunicare
se poate relaţiona mai bine şi se pot transforma scopurile în acţiune;
14
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• Reinforcing growth in others – asistarea subordonaţilor în dezvoltarea personală şi de grup, uşurând atingerea scopurilor;
• Arming self to lead – numai fiind pregătit pentru misiune şi alte
provocări, fiind conştient de situaţie se pot dezvolta calităţile de lider;
• Guiding successful operations – în ultimă instanţă, scopul unui
lider este de a asigura direcţia şi de a menţine controlul asupra mediului de acţiune pentru creşterea eficienţei propriei activităţi şi a subordonaţilor;
• Extending influence – liderii trebuie să acţioneze dincolo de
limitele autorităţii lor şi deasupra lanţului de comandă.
Competenţele liderului din organizaţia militară, dezvoltate de
modelul LEVERAGE, sunt considerate a fi critice pentru succesul unei
misiuni, pentru succesul unităţii şi pentru succesul individual.
Eficacitatea dezvoltării calităţilor de lider este validată numai în
situaţii reale, misiunile şi exerciţiile asigurând cadrul în care competenţele liderului pot fi evaluate în ceea ce priveşte contribuţia la
succesul individual şi al unităţii.

august, 2012
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Orientări
privind reorganizarea şi
modernizarea structurilor de
tancuri din armatele moderne.
Implicaţii asupra modelării
structurale a unităţilor
şi marilor unităţi din
Forţele Terestre Române (I)
LOCOTENENT-COLONEL MARIAN RăDULESCU*

Abstract
The XXI century will change the war into a meeting space of
some complex and more efficient military systems, implying new technologies. Most of the traditional military practices will be removed,
keeping what is still viable and perfectly connects to the new concepts
of war (effects based operations, full spectrum dominance, network
centric warfare etc).

* Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a
Forţelor Terestre, Piteşti
august, 2012
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The new technologies will determine essential improvements
regarding force structure’s design which must ask the flexibility
requests, strategic mobility, fire power, manoeuvrability, sustainability, interoperability.
Cuvinte-cheie: armate moderne, unităţi mixte, tancuri, unităţi de
tancuri, forţă principală de izbire.

utaţiile profunde în strategia ducerii viitoarelor războaie au
impus regândirea structurilor de forţe, cele mai multe armate moderne aplicând în prezent ample programe de restructurare şi
transformare, constituirea unităţilor mixte devenind, pe zi ce trece,
principiu al teoriei organizării militare.
Deşi societatea umană a evoluat de la era industrială la cea informatică, cel puţin în următorii 30-40 ani, unităţile şi marile unităţi de
blindate (tancuri şi mecanizate), beneficiind de sprijinul forţelor aeriene şi navale, vor continua să fie forţa decisivă, pivotantă în viitoarele
conflicte armate terestre.
Trupele de tancuri ale SUA (peste 6 000 tancuri M1A1 şi
M1A2) sunt constituite dintr-o divizie blindată, o divizie de cavalerie blindată, brigăzi de tancuri şi regimente de cavalerie blindată. La
acestea se adaugă batalioanele de tancuri din compunerea diviziilor
de infanterie marină.
În concepţia SUA, Divizia 1 tancuri este considerată, alături de
Divizia 1 Cavalerie Blindată, centrul de greutate al forţelor armate
destinate apărării teritoriului naţional, dar şi pentru ducerea operaţiilor
majore întrunite, având în compunere două brigăzi de tancuri, o brigadă de infanterie, mari unităţi şi unităţi de arme, o brigadă de elicoptere1. Fiecare brigadă de tancuri are două batalioane de manevră, un
batalion de cercetare, câte un batalion de forţe speciale, artilerie
autopropulsată şi logistic2.
Batalioanele de tancuri din compunerea brigăzilor de tancuri/
mecanizate au o structură variabilă, de la 4 companii de tancuri
(58 tancuri), la organizarea pe sistemul modular, cu câte două companii (tancuri şi infanterie). La rândul ei, compania de tancuri are
14 tancuri, având în compunere3 plutoane de tancuri, fiecare cu câte

M
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4 tancuri, organizate pe câte două secţii. Studiile întreprinse în ultimii
ani au arătat necesitatea menţinerii organizării actuale a plutonului de
tancuri pe 4 tancuri, inclusiv pentru lupta în medii complexe (localitate, munţi, raioane fortificate).
Dezbaterile privind mărimea viitoare a forţelor armate, numărul şi
tipul unităţilor, precum şi alocarea acestora între componenta activă şi
de rezervă au condus la cel mai amplu şi costisitor proces de transformare din istoria US Army.
Astfel, o divizie de blindate conţinea în mod tradiţional două brigăzi de tancuri şi o brigadă de infanterie mecanizată, raportul fiind
inversat pentru o divizie de infanterie mecanizată. Fiecare brigadă
urmează acelaşi tipar, cu batalioanele sale subordonate. Având în vedere că raportul dintre batalioanele de tancuri şi de infanterie mecanizată la nivelul diviziei este de 5:4, în cazul diviziei de tancuri, sau 4:5, în
cazul diviziei de infanterie mecanizată, ambele divizii sunt denumite
generic divizii grele.
În Armata SUA există două tipuri de divizii grele, după Designul
Army of Excellence şi Designul Force XXI.
În 1980, la debutul Army of Excellence, Armata SUA avea 16 divizii, 10 dintre acestea fiind grele (6 de infanterie mecanizată şi 4 de tancuri)3, alte 6 fiind divizii de infanterie. Dacă cele 10 divizii grele s-au
dovedit eficiente, putând opera adânc în teren, pe perioade lungi de
timp, pentru diviziile standard de infanterie, câştigurile în mobilitatea
strategică au trebuit să fie plătite cu pierderi din puterea de luptă,
mobilitatea tactică şi durabilitate.
Pe hârtie, divizia de infanterie a fost o minune a eficienţei. Aceasta
a putut fi dislocabilă destul de rapid pe calea aerului, organizarea acesteia fiind triunghiulară de sus în jos (3 brigăzi de infanterie la divizie,
3 batalioane de infanterie la brigadă)4. Deficienţele în puterea de luptă
a acestor divizii, constatate în urma angajării lor în conflicte de joasă şi
medie intensitate, au trebuit să fie compensate prin ataşarea ulterioară
în organică a unei brigăzi de aviaţie.
Liderii militari americani au înţeles rapid că diviziile nu puteau
opera cu eficienţă egală în toate tipurile de teren. Diviziile de tancuri
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nu dispuneau de unităţi de infanterie pentru a acţiona eficient în teren
puternic împădurit, muntos şi în zone urbane, în timp ce diviziile de
infanterie nu dispuneau de blindate pentru acţiuni de fixare şi ripostă5.
Drept urmare, structura organizatorică a diviziilor de infanterie a
trebuit să fie adaptată cerinţelor, prin transformarea unor brigăzi de
infanterie divizionare în brigăzi mecanizate, o dată cu ataşarea unui
batalion de tancuri. Marine Corps a prevăzut la rândul ei câte un batalion de tancuri la fiecare divizie de infanterie marină.
Designul Force XXI, adoptat după anii 1990, a avut în vedere
mutarea efortului de la eşalonul divizie la brigadă, concomitent cu
convertirea acestora din urmă în trei tipuri de brigăzi: „Heavy” (tancuri şi infanterie mecanizată), „Light” (de infanterie uşoară, aeromobile) şi „Medium” (Stryker).
Pentru brigăzile subordonate diviziei există două tipuri de brigăzi blindate (heavy BCTs), conform modelului Force Design XXI:
brigăzi de tancuri, cu două batalioane de tancuri (fiecare cu câte 3
companii a câte 14 tancuri) şi un batalion de infanterie mecanizată
şi brigăzi de infanterie mecanizată, cu două batalioane de infanterie
mecanizată şi un batalion de tancuri.
Constituirea brigăzilor modulare, după modelul Modularity
Design (în urma iniţiativei Gl. Schoomaker), a permis creşterea
numărului brigăzilor luptătoare din cadrul componentei active de la
33 la 43 sau chiar 486.
Conform planului, noile tipuri de brigăzi de luptă sunt standardizate sub forma brigăzilor uşoare, medii sau grele, cu două batalioane de manevră, un batalion de cercetare şi un set mai robust de
unităţi de sprijin. În unele surse7 se arată că se poate constitui, dacă
este fezabil, şi al treilea batalion de manevră în cadrul Bg. (UA),
răspunzând astfel criticilor enunţate de majoritatea specialiştilor
militari americani privind reducerea drastică a puterii de luptă a
brigăzilor prin renunţarea la al treilea batalion de manevră, batalionul de cercetare având misiuni distincte. Noile brigăzi modulare
sunt, de asemenea, concepute pentru a fi separate cu uşurinţă, la
nevoie, pe batalioane.
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Batalioanele de manevră au o structură mai robustă, fiecare conţinând
câte patru companii (două de tancuri şi două de infanterie), în loc de trei
companii corespunzător batalioanelor din cadrul brigăzilor non-modulare.
Unele opinii privind transformarea tuturor unităţilor de tip brigadă după modelul Modularity Design au fost vehement criticate în unele
cercuri militare, insistându-se asupra ideii menţinerii unor mari unităţi
de tancuri de tip brigadă după modelul Force Design XXI. Mai mult, în
cadrul planului de modularitate, numărul brigăzilor ar creşte cu 5 %,
în timp ce planul de 43 brigăzi nu ar aduce aproape nicio schimbare
în privinţa numărului brigăzilor luptătoare din Componenta Activă.
Regimentele de Cavalerie Blindată8 conţin 3 escadroane de cavalerie
blindată. Spre deosebire de alte unităţi de cavalerie ale Armatei, acestea sunt mai robuste, includ tancuri şi artilerie, fiind unităţi puternic
manevriere, capabile să angajeze independent forţele inamice. Ele
intră în compunerea corpurilor, ca element înaintat sau pentru securizarea flancurilor, fiind singurul tip de BCT care dispune de aviaţie proprie, având jumătate din resursa de elicoptere a diviziei.
Marea Britanie dispune de un Corp de Tancuri (Royal Armoured
Corp - RAC), o colecţie de 10 batalioane (purtătoare ale tradiţiilor
vechilor regimente blindate).
Divizia 1 Blindată9 este compusă din două brigăzi de tancuri, o brigadă de infanterie mecanizată şi unităţi de arme. La rândul ei, fiecare brigadă de tancuri are în componenţă două batalioane de tancuri, două batalioane de infanterie mecanizată şi un batalion de infanterie10. Brigăzile
mecanizate au în organică, de asemenea, câte un batalion de tancuri.
Fiecare batalion este structurat pe 4 companii (14 tancuri), fiecare
cu 4 plutoane. Din punct de vedere al înzestrării, există două tipuri de
structuri organizatorice: Type 58 (58 Challenger 2 şi 8 CVR Scimitar)
şi Type 44 (44 Challenger 2 şi 22 CVR Scimitar). În urma criticilor
privind puterea redusă de foc a batalioanelor organizate pe 44 tancuri,
se va generaliza structura batalioanelor pe 58 tancuri. Se analizează,
totodată, oportunitatea renunţării la structura plutonului pe 3 tancuri
(care datează din primul război mondial) şi trecerea la organizarea plutonului de tancuri pe 4 tancuri a câte 2 secţii, după modelul american.
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Germania dispune de două divizii de tancuri (având în compunere 1-2 brigăzi de tancuri), la care se adaugă încă două batalioane de
tancuri din compunerea brigăzilor mecanizate11.
Brigăzile de tancuri vor fi restructurate începând cu 2012, urmând
a fi formate din 3-4 batalioane de manevră, un batalion de cercetare,
având ataşate şi un număr variabil de unităţi de arme12.
Batalionul de tancuri este organizat pe 3 companii de tancuri (fiecare cu 4 plutoane x 3 tancuri), având în total 44 tancuri Leopard 2. În
prezent sunt dezbateri privind o posibilă restructurare a unităţilor de
tancuri, pornind de la reorganizarea plutonului pe 4 tancuri, Germania
având până în 1991 plutonul organizat pe 5 tancuri, după modelul
practicat în cel de al Doilea Război Mondial.
Germania are în serviciu 670 tancuri Leopard 1A5, alte 1 000
fiind în rezervă. Generaţiile noi de tancuri, Leopard 2A6/2A5/2A4,
totalizează peste 1 700 tancuri, urmând ca în curând să intre în dotare
noul model Leopard 2A7, destinat, cu precădere, pentru a acţiona în
medii urbane.
Leopard 2 este, fără îndoială, unul dintre proiectele de succes pe
plan mondial ale ultimei generaţii de tancuri, fiind produs în peste
3 200 unităţi. În prezent se află în înzestrarea trupelor de tancuri din
Austria, Canada, Danemarca, Germania, Grecia, Olanda, Norvegia,
Elveţia, Suedia, Spania, Finlanda, Polonia, dar şi în ţări precum Chile,
Singapore, Arabia Saudită13.
Polonia dispune de peste 1 050 tancuri Leopard 2A4, PT-91 şi
T-72 (850 după alte surse14). Marile unităţi şi unităţi de tancuri sunt
constituite într-o divizie de tancuri, o brigadă de tancuri divizionară şi
una de cavalerie blindată independentă, la care se adaugă 4 batalioane
de tancuri din compunerea brigăzilor mecanizate şi 3 escadroane
(rang batalionar) de cercetare blindată15.
Divizia de tancuri are în componenţă, începând cu 2011, două brigăzi de tancuri şi o brigadă mecanizată. La rândul lor, brigăzile de
cavalerie blindată sunt structurate pe două batalioane de tancuri, un
batalion de infanterie mecanizată, un batalion de artilerie autopropulsată, un batalion de artilerie A.A.
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Brigada de tancuri păstrează organizarea clasică, cu două batalioane de tancuri şi un batalion de infanterie, la care se adaugă un batalion
de artilerie autopropulsată şi un batalion de artilerie A.A.
Franţa dispune de două brigăzi de tancuri înzestrate cu Leclerc,
precum şi de regimente de blindate de cercetare, din compunerea
brigăzilor mecanizate, de vânători munte şi de infanterie marină,
înzestrate cu AMX 10C.
Brigada de tancuri are o structură modulară, având în compunere,
ca forţe de manevră, două regimente de tancuri şi două regimente
mecanizate.
Grecia dispune de o divizie de tancuri (structurată în 3 brigăzi de
tancuri), o brigadă de tancuri independentă, 6 batalioane de tancuri din
cadrul brigăzilor mecanizate, precum şi regimente blindate de cavalerie în organica diviziilor de infanterie.
Organizarea unei brigăzi de tancuri respectă schema clasică, cu
două batalioane de tancuri, un batalion de infanterie, unităţi/subunităţi
de arme. Deşi Grecia a păstrat eşalonul divizie, armata este în principal organizată în brigăzi, tipic formate din cinci batalioane (trei de
manevră, unul de artilerie şi unul de sprijin). Se intenţionează pe viitor
crearea unor brigăzi de tip modular.
Forţele blindate elene sunt dotate cu tancuri Leopard 2A6 HEL,
Leopard 2A4, Leopard 1A5/GR, M48A5 MOLF16, Tratatul CFE limitând Grecia la a deţine 1.735 tancuri şi derivate.
Turcia are marile unităţi şi unităţi blindate structurate într-o divizie de tancuri, 9 brigăzi de tancuri (17 brigăzi, după alte surse17), la
care se adaugă încă 32 batalioane de tancuri din compunerea celor 16
brigăzi de infanterie mecanizată18.
Divizia de tancuri are o structură clasică, fiind formată din două brigăzi de tancuri şi o brigadă de infanterie mecanizată. Brigăzile de tancuri
sunt organizate pe sistemul modular, având însă pe lângă cele 4 batalioane de manevră (două batalioane de tancuri şi două batalioane de infanterie mecanizată), câte două batalioane de artilerie autopropulsată. Brigăzile
de infanterie mecanizată au, la rândul lor, câte două batalioane de tancuri,
două batalioane de infanterie mecanizată şi un batalion de artilerie.
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Din 1992, Turcia a trecut de la organizarea structurală corp-divizieregiment la aranjamentul corp-brigadă, actuala structură păstrând însă
anumite divizii, cum este cazul diviziei de tancuri.
Pe lângă cele 3 750 (2 460 în serviciul activ19) tancuri Leopard 2A4,
Leopard 1, M69T, M60 Patton, Turcia intenţionează să construiască un
total de 1 000 de noi tancuri MİTÜP MBT Altay20. Tancurile vor fi produse de firma turcească Otokar, înglobând tehnologii de vârf, precum unele
sisteme utilizate pe tancul coreean Black Panther K2, primul lot urmând
să fie livrat în 2012.
Ucraina a aplicat una dintre cele mai dure reforme în domeniul apărării, trecând în 2001 de la structura divizie-regiment la noul tip de organizare brigadă-batalion. Brigăzile de tancuri existente în prezent au o
organizare diferită21. Bg. 1 Tc. are în organică 3 batalioane de tancuri, un
batalion mecanizat, o grupare de artilerie de brigadă (câte un batalion de
artilerie, artilerie antiaeriană şi artilerie reactivă), unităţi de sprijin, în timp
ce Bg. 17 Tc. este constituită din 3 batalioane de tancuri, un regiment de
artilerie, un regiment de artilerie antiaeriană şi unităţi de arme.
Organizarea brigăzilor mecanizate prezintă aceeaşi asimetrie, având în
organică fie 1-2 batalioane de tancuri, fie un regiment de tancuri.
Rusia a trecut la o reorganizare majoră a forţelor terestre ruse începând cu 2007, cu scopul de a converti diviziile în brigăzi. Se estimează
crearea a 39-40 brigăzi până la 1 ianuarie 2016, inclusiv 39 brigăzi interarme22. Reforma a primit critici vehemente, mulţi experţi militari
numind-o "fără precedent".
Brigăzile ar trebui să aibă capacitate sporită de mobilitate, cu unităţi
apte să acţioneze independent, sau în cadrul unor grupări de forţe
întrunite.
Trupele de tancuri reprezintă forţa principală de izbire a trupelor terestre.
Începând din 2007, acestea se constituie în23: C.20 Tc. (incluzând D.4 Tc.
Gardă „Kantemirovskaya”, D.10 Tc. Gardă, alte unităţi), Bg. 1, 4 şi 6 Tancuri
- în cadrul Districtului Militar Moscova24 ; C. 2 Tc. Gardă şi Bg. 7 Tc. în
cadrul Districtului Militar Volga-Ural; D. 5 Tc. „Don”, în cadrul Districtului
Militar Siberia25; regimente de tancuri din cadrul diviziilor de infanterie şi
batalioane de tancuri din cadrul brigăzilor de infanterie mecanizată.
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Rusia dispune în forţele active de 400 tancuri T-90 (numărul lor
va creşte în viitor, pe măsura introducerii în înzestrare), 1 400 tancuri T-80, 1 200 tancuri T-72, la care se adaugă peste 12 500 în
rezervă, precum şi de un număr însemnat de tancuri mai vechi, în
conservare (T64, T62, T55)26.
China înregistrează în prezent un proces de restructurare de la
divizii către brigăzi27. Structura tradiţională a celor 9 divizii de tancuri constă din 3 regimente organice, fiecare cu câte 3 batalioane, un
regiment de infanterie, un regiment de artilerie, un regiment de apărare AA, plus unităţi sprijin luptă şi de suport logistic28.
Noua structură a brigăzilor de tancuri (132 tancuri)29 are ca unităţi de manevră 4 batalioane de tancuri (33 tancuri/ batalion, 11 tancuri/companie, 3 tancuri/pluton) şi un batalion de infanterie.
Similar, o brigadă mecanizată are 4 batalioane de infanterie şi un
batalion de tancuri.
Unităţile de tancuri sunt înzestrate cu noul model de tanc Type
99 (intrat în serviciu în 1991), dar şi cu modele mai vechi (Type 98,
Type 96, Type 85 etc), totalizând aproximativ 9 000 tancuri.
Motivul pentru care armatele moderne nu renunţă, ba chiar
diversifică şi perfecţionează continuu mijloacele blindate, este rolul
decisiv atribuit forţelor terestre pentru asigurarea dominaţiei şi
extinderii spaţiului de luptă. În cadrul acestei componente, blindatele, în special tancurile, sunt mijloacele cele mai adecvate aplicării
conceptului de manevră în operaţiile militare terestre viitoare.
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Necesitatea asigurării
capabilităţilor de
amenajare genistică
a punctelor de comandă
la nivelul structurilor
de geniu organice
ale brigăzii mecanizate
COLONEL DAN MARIN*
LOCOTENENT-COLONEL TIBERIU OSOIAN*
Abstract
The engineering settlement of the command points represents a
basic support mission of the terrain engineering settlement, in any type
of operation and of all echelons levels.
The establishment of command points and the settlement of work
and rest facilities, as well as the activities which take place within
these command points are determined by the operation specific and
the terrain conditions within the Area of Operations, taking into consideration four essential criteria: the estimated dynamics of combat
actions, the estimated threat posed by the enemy, favourable planimeter and relief elements, available forces and assets.
Cuvinte-cheie: puncte de comandă, amenajare genistică, capabilităţile sprijinului de geniu.
*
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menajarea genistică a punctelor de comandă reprezintă o
misiune de sprijin de bază în cadrul amenajării genistice a
terenului, în orice tip de operaţie şi la orice eşalon.
Modul de alegere a locului punctelor de comandă şi de amenajare
a spaţiilor necesare pentru lucrul şi odihna personalului, precum şi
pentru activităţile ce se desfăşoară în cadrul punctelor de comandă este
determinat de specificul operaţiei şi de caracteristicile terenului în
zona de operaţii, cu luarea în consideraţie a patru elemente esenţiale,
respectiv dinamica preconizată a acţiunilor de luptă, ameninţarea estimată din partea inamicului, elemente de planimetrie şi relief favorizante, forţe şi mijloace la dispoziţie.
Plecând de la ideea că pregătirea oricărei forţe trebuie să se facă
luându-se în consideraţie nevoia de a face faţă celui mai critic curs de
acţiune posibil, apreciem că structurile de geniu trebuie să fie în măsură
să asigure amenajarea în timp scurt şi la un nivel de protecţie suficient
pentru asigurarea funcţionalităţii punctului de comandă a unui minim
de spaţiu adăpostit/protejat necesar desfăşurării principalelor activităţi
în cadrul punctelor de comandă.
Cel mai probabil scenariu îl reprezintă instalarea punctelor de
comandă în spaţii preconstruite, fie spaţii special destinate acestui
scop - caz în care acestea sunt constructiv dimensionate pentru a face
faţă unor ameninţări specifice, fie în spaţii cu alte destinaţii, de regulă în
clădiri cu un anumit grad de rezistenţă, care urmează să fie fortificate
suplimentar până la asigurarea unui grad de protecţie dezirabil.
Scenariul cel mai critic îl reprezintă situaţia în care punctul de comandă trebuie instalat rapid, sub ameninţarea inamicului, într-o zonă în
care construcţiile rezistente preconstruite lipsesc sau sunt insuficiente.
Dacă în perioada pregătirii operaţiei este posibil ca timpul şi
forţele la dispoziţie să fie suficiente pentru realizarea tuturor lucrărilor
de amenajare necesare în punctele de comandă de bază şi rezervă, este
posibil ca după începerea operaţiei, ca urmare a evoluţiei tactice,
manevra punctelor de comandă să trebuiască să se facă rapid, în alte
locuri decât cele prevăzute iniţial, ajungându-se la scenariul critic mai
sus menţionat.

A
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Lucrările de amenajare genistică a punctelor de comandă trebuie
să asigure protecţia acestora la următoarele tipuri de ameninţări:
• ameninţări cinetice, în special din partea mijloacelor de lovire de
mare putere, din aer sau cu artileria;
• ameninţări CBRN;
• atacul forţelor luptătoare ale inamicului asupra punctelor de
comandă cu infanterie şi blindate;
• infiltrarea unor elemente subversive inamice în punctul de
comandă, respectiv accesul neautorizat al unor persoane ostile în raionul punctelor de comandă.
Experienţa militarilor români în teatrele de operaţiuni din Bosnia,
Irak, Afganistan, a generat, ca lecţie învăţată, observaţia preponderenţei fortificaţiilor de suprafaţă în cadrul punctelor de comandă, în detrimentul - până la anulare - fortificaţiilor îngropate. Această lecţie învăţată trebuie luată însă în consideraţie, sub rezerva constatării că operaţiile la care au participat militarii români au fost operaţii post-conflict,
în care inamicul nu mai dispunea de mijloace puternice de lovire, ca
artileria grea sau mijloace de lovire din aer.
Ca urmare, considerăm că, în perspectiva unui conflict clasic,
puţin probabil în actualele condiţii politico-militare, dar teoretic posibil, capabilităţile de realizare a unor lucrări de adăpostire care rezistă
la lovituri de mare putere trebuie să stea în atenţia celor care proiectează structurile de geniu de la toate eşaloanele, indiferent dacă necesităţile tactice vor reclama amenajarea unor clădiri preexistente sau construcţia în timp scurt a unor adăposturi clasice, de tip îngropat.
În realizarea punctelor de comandă există două situaţii extreme. În
prima, şi cea mai favorabilă, specifică operaţiilor de stabilitate şi
operaţiilor post-conflict, există timpul şi mijloacele la dispoziţie, iar
inamicul nu exercită nicio ameninţare majoră. Adesea se beneficiază de
acordul oficial al autorităţilor locale şi chiar de sprijinul naţiunii-gazdă.
În acest caz, singura problemă este cea a eficientizării activităţii.
Stabilirea şi amenajarea raionului punct de comandă/campului se fac
începând cu cercetarea amănunţită a terenului de către un detaşament
precursor având în compunere şi specialişti de logistică, geniu etc.
30
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Urmează amenajarea minuţioasă a platformei/platformelor necesare
instalării/ amplasării diverselor echipamente, construirii/dispunerii
unor facilităţi, precum şi amenajarea drumurilor necesare, aceasta
putând să însemne inclusiv lucrări de mare volum de pietruire, betonare, asfaltare. Protecţia perimetrală şi interzicerea accesului neautorizat
în raion/camp reprezintă principala direcţie de acţiune în vederea realizării protecţiei fizice, aceasta presupunând dezvoltarea unui sistem
bazat pe realizarea unor împrejmuiri de amploare, cu folosirea unei
mari cantităţi de materiale şi echipamente specifice. Se utilizează
împrejmuirile cu structuri gabionare, concertină şi sârmă ghimpată,
cele cu bariere de beton de diferite tipuri, realizarea unor foişoare de
observare şi puncte de control al traficului/accesului, dar se poate
recurge şi la interzicerea unor direcţii de pătrundere cu obstacole neexplozive şi chiar explozive. Pentru asigurarea spaţiilor necesare pentru
lucru, odihnă, servirea mesei, igienă, nevoi administrative etc., se utilizează clădirile existente, dar se completează la nevoie cu construcţii
zidite, elemente sau complete modulare de diferite tipuri – inclusiv
corturi de diferite dimensiuni – şi din diferite materiale, majoritatea
acestora amplasându-se la suprafaţă. Forţele şi mijloacele angajate în
construcţia, transportul şi amplasarea materialelor folosite sunt impresionante, fiind în mare măsură asigurate de naţiunea-gazdă sau chiar de
contractorii civili, respectiv firme civile specializate în lucrări de
infrastructură. Experienţa din teatrele de operaţii din Bosnia, Irak,
Kosovo, Afganistan demonstrează că, inclusiv în condiţiile inexistenţei unei ameninţări majore cu privire la utilizarea mijloacelor de lovire puternice, campurile în ansamblul lor, precum şi diferite obiective în
cadrul acestora, ca săli de mese, clădiri/containere destinate lucrului de
stat major etc., se protejează antibalistic cu elemente de structuri
gabionare şi bariere de beton.
În situaţia descrisă, utilizarea completului punct comandă modular pentru amenajarea punctelor de comandă de brigadă/divizie prezintă multiple avantaje, cel mai important fiind timpul redus necesar
instalării şi integrării tuturor funcţiilor conducerii. Elementele componente sunt uşor de transportat pe toate liniile de comunicaţii şi uşor
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de amplasat, amplasarea lor putându-se face grupat, în structuri realizate prin interconectarea elementelor componente standardizate,
inclusiv amenajarea unor structuri etajate, asigurând realizarea tuturor funcţiilor conducerii într-un spaţiu restrâns, uşor de gestionat, de
controlat şi de protejat.
A doua situaţie, cea mai nefavorabilă şi specifică operaţiilor luptei armate clasice, este când inamicul ameninţă zona aleasă pentru
amplasarea punctului de comandă, iar dinamica acţiunilor de luptă
presupune stabilirea temporară a acestuia într-un amplasament pentru
perioade scurte. În această situaţie, nevoia de protecţie fizică a punctului de comandă este la fel de mare ca nevoia de mobilitate a acestuia,
în condiţiile în care cele două caracteristici corelează negativ, respectiv cu cât se asigură o protecţie mai mare prin metode clasice, cu atât
scade mobilitatea sistemului. Problema care se pune în faţa celor care
proiectează măsurile de protecţie a punctului de comandă o reprezintă
exact prezervarea unei mobilităţi maxime în condiţiile unei protecţii
suficiente în raport cu ameninţarea estimată şi cu riscul asumat
conform concepţiei comandantului. Soluţiile tehnice adoptate sunt în
raport de resursele critice, iar în situaţia unei dinamici ridicate a acţiunilor de luptă, timpul este, de regulă, principala resursă critică. Alte
resurse critice pot fi: existenţa şi suficienţa construcţiilor rezistente
preconstruite, fapt ce determină gradul de utilizare a elementelor
completelor standardizate - acesta putând varia de la 0 la 100%,
existenţa căilor de comunicaţii şi a mijloacelor de transport pentru
materialele folosite, suficienţa forţelor şi mijloacelor necesare
amenajării genistice a raionului etc.
Între aceste extreme, situaţiile pot fi extrem de diverse, iar proiectarea lucrărilor în punctele de comandă trebuie să ţină cont de o mulţime de factori, dintre care factorii de mediu pot fi foarte importanţi.
Uneori, terenul nu permite realizarea lucrărilor de tip îngropat, fie datorită solului tare, fie datorită prezenţei apei freatice aproape de suprafaţă sau acumulării de ape pluviale la suprafaţă. În acest caz, realizarea
unor lucrări de protecţie pe verticală devine imperativă, iar soluţiile
constructive trebuie să ţină cont atât de mijloacele din înzestrare la dis32
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poziţie, cât şi de resursele din zona acţiunilor de luptă, dar nu se va
renunţa la protecţia fizică a elementelor punctelor de comandă.
Plecând de la consideraţiile enumerate anterior, un colectiv din
cadrul Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN
„Panait Donici” a realizat, în anul 2011, o lucrare de cercetare ştiinţifică
aplicativă, cu tema „Studiu privind executarea lucrărilor genistice în
punctele de comandă ale unităţilor/marilor unităţi tactice”, prezentată şi
avizată favorabil în Consiliul Ştiinţific al SMFT din luna decembrie 2011.
Printre concluziile evidenţiate în această lucrare se numără
următoarele:
1. Realizarea, funcţionarea şi protecţia punctelor de comandă este
influenţată de raportul necesar circumstanţial - funcţie de condiţiile
concrete de desfăşurare a operaţiei - între nevoia de mobilitate a acestora şi gradul de protecţie fizică necesar, stabilit în urma estimării ameninţării. Mobilitatea punctului de comandă este o măsură de protecţie
a acestuia împotriva lovirii de către inamic, ca urmare a împiedicării
localizării lui în timp util şi, în consecinţă, a transformării lui într-o
ţintă. Se impune, însă, observaţia că mobilitatea punctului de comandă
este invers proporţională cu gradul de amenajare genistică a terenului
prin metode clasice, respectiv cu lucrări îngropate, în acelaşi timp evoluţia mijloacelor de ameninţare făcând imposibilă renunţarea la acest
tip de lucrări. Pentru a permite o abordare flexibilă a problemei, funcţie de circumstanţele tactice concrete, organizarea şi înzestrarea forţelor de geniu organice ale brigăzii trebuie să prezerve şi chiar să dezvolte capabilităţile de acţiune ale acestora pentru îndeplinirea unor
misiuni specifice. Acest deziderat are două componente majore, respectiv o optimizare a organizării şi înzestrării subunităţilor specializate destinate îndeplinirii acestor misiuni, iar pe de altă parte, achiziţionarea unor materiale şi echipamente moderne destinate acestui scop şi
instruirea subunităţilor în folosirea lor.
2. Amenajarea punctelor de comandă în câmp trebuie să fie ultima
soluţie adoptată de comanda brigăzilor întrucât este mai puţin eficientă,
costisitoare şi greu de realizat, în special datorită dificultăţilor în
asigurarea spaţiului necesar montării tuturor echipamentelor moderne
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care asigură desfăşurarea procesului de comandă şi control a forţelor,
dar şi asigurării unui minim de confort pentru lucrul şi odihna personalului; în acelaşi timp trebuie avută în vedere şi această posibilitate şi
necesitate. Din acest motiv, în perspectiva unor acţiuni militare duse pe
teritoriul naţional, structurile de operaţii ale brigăzilor trebuie să
dispună de baze de date, actualizate relativ la zonele de responsabilitate,
cu privire nu doar la locurile de dispunere a punctelor de comandă de
bază şi de rezervă pentru perioada iniţială a acţiunilor militare, ci şi cu
privire la raioanele favorabile amenajării punctelor de comandă în
diferite scenarii alternative relativ la cel mai nefavorabil curs al acţiunilor. Corelat cu acestea, trebuie realizate/actualizate baze de date cu
privire la existenţa şi gradul de satisfacere a necesităţilor privind
clădirile necesare sau diferite facilităţi, nevoile de amenajare genistică
suplimentară a raioanelor respective în caz de ocupare, precum şi la
existenţa, dispunerea şi disponibilitatea resurselor de geniu din zona
de responsabilitate, respectiv resurse fizice sau firme de specialitate
care pot oferi resursele materiale sau serviciile necesare.
3. În ipoteza intrării în înzestrarea brigăzii a completului punct
comandă de brigadă mobil, compania geniu luptă din organica brigăzii
trebuie reconfigurată astfel încât să existe o subunitate special destinată
amenajării şi deservirii1 punctului de comandă folosind materialele din
compunerea acestuia, organizată, înzestrată şi instruită corespunzător.
Mijloacele de transport, generare energie electrică, ridicare şi
manipulare containere din complet asigură posibilitatea amplasării
punctului de comandă la suprafaţă, dar nu şi a executării lucrărilor
necesare de amenajare genistică, altele decât cele destinate împrejmuirii perimetrale cu garduri de sârmă ghimpată/concertină şi obstacole
puţin vizibile, drumuri în raion sau mascare. Inclusiv în ipoteza amplasării şi amenajării punctului de comandă mobil la suprafaţă, fără niciun
fel de lucrări de adăpostire îngropate, protecţia perimetrală şi punctuală
a elementelor punctului de comandă cu bariere de beton sau elemente
gabionare presupune existenţa în înzestrarea subunităţii responsabile
cu amenajarea punctului de comandă cel puţin a încărcătoarelor
frontale şi instalaţiilor de ridicat necesare, respectiv automacarale.
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4. Compania geniu luptă din organica brigăzii mecanizate a fost
destinată - şi proiectată corespunzător - pentru asigurarea preponderent
a îndeplinirii misiunilor de mobilitate şi contramobilitate, fără a avea
forţele şi mijloacele necesare amenajării punctelor de comandă. Ca
urmare, nu poate executa rapid şi eficient lucrările de amenajare a unui
punct de comandă, fiind nevoită să apeleze la sprijinul companiei
geniu sprijin general/ companiei geniu construcţii pe orizontală/ companiei geniu construcţii pe verticală din organica eşalonului superior,
în special dacă punctul de comandă nu se amenajează în clădiri preexistente, ci în teren, forţele primite în sprijin sau întărire preluând
aproape integral această sarcină.
În acelaşi timp, trebuie avut în vedere faptul că o parte a capabilităţilor sprijinului de geniu va trebui orientată spre satisfacerea necesităţilor batalioanelor. În actuala organizare, practic toate forţele de
geniu necesare instalării unui punct de comandă de brigadă trebuie asigurate de eşalonul superior, care va trebui să asigure la nevoie sprijin
specializat pentru nevoi similare şi batalioanelor subordonate brigăzii.
Considerăm că, deşi această companie este destinată preponderent
asigurării funcţiunii specifice geniului de luptă, nu trebuie complet
neglijată funcţiunea sprijinului de geniu al forţei, chiar dacă nivelul de
asigurare a acesteia este mai redus. Compania geniu luptă trebuie să
asigure, cel puţin parţial, nevoile brigăzii mecanizate în domeniul
menţinerii capacităţii operaţionale a forţelor şi sprijinului de geniu
general. În acest sens, ea trebuie să dispună de un nucleu de forţe şi
mijloace destinate îndeplinirii unor misiuni specifice, între care
amenajarea genistică a punctelor de comandă ocupă un loc important.
Acest nucleu, redus la minimum la pace şi augmentabil în statele de
război conform condiţiilor de înzestrare2 şi misiunilor specifice ale
M.U. respective şi ale eşalonului supraordonat, trebuie să asigure
posibilitatea instruirii pentru această misiune a subunităţii respective.
Pentru asigurarea capabilităţilor necesare realizării protecţiei
suficiente a punctelor de comandă amenajate în manieră clasică sau cu
folosirea completelor modulare, în condiţiile prezervării unui grad de
mobilitate ridicat, se întrevăd două posibile soluţii:
august, 2012

35

Transformarea forţelor terestre

1. revenirea la subunităţi organice specializate, destinate amenajării (şi deservirii) punctelor de comandă, dotate cu mijloacele necesare
şi instruite conform unor PIM-uri specifice, dimensionate/structurate
corespunzător eşalonului la care se constituie, cu luarea în calcul a
nevoilor de sprijin a eşaloanelor subordonate;
2. introducerea conceptului de detaşament cu destinaţie specială pentru amenajarea punctului de comandă, plecând de la premisa
că subunitatea specializată de bază pentru sprijinul de geniu este grupa,
ceea ce face ca un asemenea detaşament să se constituie prin comasarea temporară a unor plutoane integrale dar şi a unor grupe separate de
diferite specialităţi din cadrul altor plutoane aparţinând diferitelor
structuri sau eşaloane, în vederea îndeplinirii unei misiuni constând în
executarea cu mijloace specializate a lucrărilor de adăpostire din
cadrul unui punct de comandă.
Opinăm pentru superioritatea primei variante, care are avantajul
unei instruiri specializate coroborate cu toate atributele unei subunităţi specializate, pentru îndeplinirea unui tip de misiune, respectiv
integrarea rolurilor relative la sarcinile specifice, posibilitatea de
instruire unitară, coeziune, în timp ce a doua variantă reprezintă o
improvizaţie circumstanţială care are, în primul rând, dezavantajul
imposibilităţii instruirii integrate, iar în al doilea rând pe cel al dificultăţilor de planificare şi organizare a misiunii. La nivelul companiilor de geniu din organica brigăzii este necesară existenţa unui
pluton amenajare punct comandă care să fie organizat şi înzestrat
potrivit misiunilor ce le va avea de îndeplinit. În funcţie de înzestrarea brigăzii cu complet punct comandă mobil, organizarea şi înzestrarea plutoanelor amenajare punct comandă la diferite brigăzi poate
fi diferită. Structura de bază va fi augmentată în caz de criză (în statul de război) cu numărul necesar de mijloace, dar existenţa ei la
pace cu un minimum de încadrare şi înzestrare permite instruirea
forţelor pentru misiune.
Acest lucru se poate obţine prin augmentarea plutonului sprijin, cu
încă două grupe care să asigure un nucleu de forţe şi mijloace
necesare îndeplinirii unor misiuni specifice, respectiv:
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a) o grupă mijloace de săpat şi ridicat, înzestrată cu utilaje de
săpat, respectiv buldozer, excavator, maşină săpat şanţuri/gropi sau
multifuncţional terasier, precum şi motoîncărcător frontal (WOLLA) –
altele decât cele destinate îndeplinirii misiunilor de mobilitate –, şi utilaje de ridicat şi manevrat materiale, respectiv automacara şi motostivuitor cu furci. Numărul acestor forţe şi mijloace pote fi mărit în statele de război conform necesarului real de lucrări, dar trebuie să
existe un nucleu la pace care să asigure posibilitatea instruirii
subunităţii pentru misiune;
b) o grupă construcţii montaj şi amenajări interioare (sau două
grupe separate cu aceste funcţiuni), organizată şi înzestrată astfel încât
să fie în măsură să execute amenajarea interioară atât a adăposturilor
îngropate, cât şi a clădirilor ocupate în vederea funcţionării punctului
de comandă, respectiv să aibă funcţii în stat prevăzute a fi încadrate cu
personal de specialitate (muncitori calificaţi în viaţa civilă ca sudor,
electrician, tâmplar, zidar, instalator, fierar betonist, şofer) şi să dispună de: AEPL, grup sudură, betonieră, autocamion şi autobasculantă,
complete de zidărie, lăcătuşerie, instalaţii, trusă electrician etc.
Pentru a se asigura protecţia prin mobilitate a punctului de comandă, ponderea containerelor specializate funcţional, amplasate permanent pe mijloc de transport trebuie să fie cât mai mare, iar pentru manevra celorlalte elemente containerizate, grupa mijloace de transport, deja
existentă în structura plutonului sprijin cu o organizare şi înzestrare
suficiente la pace, trebuie înzestrată, în statele de război, astfel încât să
asigure transportul elementelor punctului de comandă/materialelor
necesare amenajării punctului de comandă, dispunând de un număr
suficient de transcontainere, trailere şi autocamioane pentru a asigura la
o cursă transportul a minimum 30% din totalul de containere din completul punctului de comandă mobil de brigadă.
Din perspectiva înzestrării cu materiale şi mijloace necesare îndeplinirii acestor misiuni, având în vedere că ameninţarea cu mijloace de
lovire de mare putere, inclusiv CBRN, este – indiferent de probabilităţi – cel puţin posibilă într-un conflict militar, în afara asigurării cu
echipamentele de geniu necesare, deja prevăzute în concepţia de înzesaugust, 2012
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trare şi modernizare a armei, considerăm că este necesar să se acorde
atenţie posibilităţii de utilizare a elementelor gabionare, materiale ce
şi-au dovedit utilitatea şi eficacitatea în teatrele de operaţii, avându-se
în vedere achiziţionarea unor seturi de elemente gabionare necesare
executării lucrărilor de protecţie la suprafaţă, precum şi a unor complete de adăpost moderne, prevăzute constructiv cu instalaţii specifice
COLPRO moderne, pentru realizarea rapidă a unui minim de lucrări de
tip îngropat în fiecare punct de comandă. De asemenea, având în vedere că manualele de luptă a unităţilor şi subunităţilor de infanterie păstrează în continuare concepţia realizării unor dispozitive de luptă, în
special în apărare, bazate pe sisteme dezvoltate de tranşee, iar realizarea punctelor de comandă, în lipsa intrării în înzestrare a completelor
punct comandă mobil, se bazează în continuare pe construcţia de adăposturi clasice, îngropate, considerăm că este necesară reconsiderarea
rolului şi a posibilităţilor de reintroducere în înzestrare a excavatoarelor cu cupe rotative destinate săpării gropilor pentru adăposturi şi a
celor destinate executării tranşeelor.
Considerăm, de asemenea, că este dificilă şi chiar neproductivă
stabilirea unor norme tehnico-tactice de realizare a complexului lucrărilor de amenajare genistică a punctelor de comandă pentru un anumit
eşalon, dată fiind diversitatea considerabilă a situaţiilor tactice posibile şi a ansamblului condiţiilor determinate de caracteristicile reliefului
şi elementelor de planimetrie din zona acţiunilor militare. Normele
tehnico-tactice pot fi şi trebuie stabilite pentru tipuri de lucrări şi în
legătură cu spaţiul minim protejat ce trebuie asigurat în diferite tipuri
de operaţii pentru diferite elemente ale punctului de comandă (de ex.:
m2/om pentru odihnă, lucru de birou, operare echipament specific,
briefing etc., dacă activitatea respectivă nu se desfăşoară în incinte
modulare standardizate). Dacă stabilirea soluţiilor tehnice de realizare
a unor lucrări de amenajare genistică este o sarcină specifică de geniu,
stabilirea spaţiului minim protejat ce trebuie asigurat în diferite tipuri
de operaţii pentru diferite elemente ale punctului de comandă, configuraţia dispunerii acestora în teren şi prioritatea realizării lor este sarcina
comenzii marii unităţi care desfăşoară operaţia şi trebuie să fie în con38
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formitate cu concepţia de desfăşurare a operaţiei. Şi din acest motiv,
considerăm că este necesară existenţa în statele majore ale grupărilor
de forţe/marilor unităţi a unei structuri specializate de geniu/ofiţer specialist de geniu care, pe de o parte să aibă competenţele necesare planificării sprijinului de geniu în ansamblul său, iar pe de altă parte, să
aibă atribuţii centrate pe această activitate, având în vedere că planificarea tuturor sarcinilor sprijinului de geniu este complexă, cronofagă
şi presupune foarte multe cunoştinţe tehnice de specialitate. Una din
sarcinile de bază ale acestei structuri este aceea de a estima existentul
de spaţii protejate corespunzător şi de a propune comandantului
soluţii tehnice de realizare a amenajării genistice a punctului de
comandă în vederea asigurării deficitului de spaţiu protejat/fortificat
corespunzător, în raport cu ameninţarea estimată, dar şi în funcţie de
resursele la dispoziţie.

BIBLIOGRAFIE
Colectiv de autori – „Studiu privind executarea lucrărilor genistice în punctele de comandă ale unităţilor/marilor unităţi tactice”,
Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN „Panait
Donici”, Rm.Vâlcea, 2011.

august, 2012
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NOTE:
Avem în vedere faptul că amenajarea punctului de comandă este o activitate continuă, de lungă durată, întrucât în primele zile se execută doar lucrări de amenajare
sumară care să răspundă necesităţilor urgente de protecţie, acestea fiind urmate de alte
măsuri complementare, până la asigurarea gradului dezirabil de protecţie şi chiar confort. Pe de altă parte, unele activităţi pot avea caracter permanent: asigurarea cu apă şi
energie electrică, mentenanţa lucrărilor perimetrale de protecţie, întreţinerea drumurilor interioare etc.
2
În funcţie de înzestrarea M.U. cu complet punct de comandă mobil, dar şi funcţie de existenţa unor facilităţi preconstruite în aria de responsabilitate sau existenţa
unor contractori civili în aria de responsabilitate care pot suplimenta sprijinul de geniu
specific îndeplinirii acestei misiuni.
1
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Transformarea
genistică specifică
în domeniul conceptual
LOCOTENENT-COLONEL LAURENţIU ARIN*

Abstract
Whilst it is difficult to predict the nature of future operations, it
is clear that NATO Forces must be capable of acting on an expeditionary, Joint, Interagency and Multinational basis. The technical
supremacy that coalition forces have demonstrated in recent operations indicates that very few armed forces could succeed in fighting
conventionally against such a capability. The trend will therefore be
for the majority of opponents to engage in asymmetric warfare at the
earliest opportunity, exploiting a wide range of capabilities from
Improvised Explosive Devices (IEDs) to modern anti-armour weapons
and mortars. This will involve attempts to inflict indiscriminate casualties, draw our forces into complex terrain, attack throughout our
depth and utilize every available means to undermine our will and
morale. In these circumstances, when there is a multinational force is
very important for engineering troops to ensure compatibility and
interoperability with other nations of the Force.
Cuvinte-cheie: transformare, geniu, doctrină
*Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos“, Brăila
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41

Transformarea forţelor terestre

are cum vor arăta viitoarele conflicte? Terorismul global,
armele de distrugere în masă, dezastrele naturale, dezvoltarea tehnologică rapidă ce pune la dispoziţia oricărei persoane mijloace moderne de distrugere, diminuarea resurselor naturale şi multe
alte motive fac destul de dificil răspunsul la această întrebare.
Participarea forţelor NATO la conflictele din ultimele decenii a fost
marcată de schimbări majore. Deşi este dificil de prezis natura viitoarelor conflicte, este clar că forţele NATO trebuie să fie capabile de
acţiuni expediţionare, multidimensionale şi bazate pe efecte. În ultimele conflicte armate s-a demonstrat că datorită supremaţiei tehnice
a Alianţei, foarte puţine armate i se pot opune cu succes într-un război convenţional. De aceea, tendinţa posibililor viitori oponenţi va fi
să se angajeze într-un război asimetric, cât mai devreme posibil, să
exploateze o gamă largă de arme, de la dispozitivele explozive
improvizate, până la armament modern anti-blindate sau de artilerie.
Această strategie va avea ca rezultat, cel mai probabil, producerea
unui număr mare de victime, inclusiv în rândul populaţiei civile, atragerea forţelor NATO într-un teren complex, executarea de atacuri pe
întreaga adâncime a dispozitivului şi utilizarea oricăror mijloace
pentru subminarea moralului trupelor proprii. În aceste circumstanţe,
în condiţiile existenţei unei forţe multinaţionale, este foarte important ca structurile de geniu să fie în măsură să asigure sprijinul de
geniu pentru Forţa multinaţională. Şi Armata României, ca parte
componentă forţelor NATO, trebuie să parcurgă un amplu proces de
restructurare pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile asumate în cadrul
Alianţei. Structurilor de geniu din Armata României le revin în aceste condiţii sarcini importante. Nu trebuie uitat că ele au fost printre
primele structuri din Armata României implicate în conflictele din
ultimele două decenii, câştigând astfel o experienţă importantă.
Structurile de geniu din cadrul Alianţei trec printr-un proces
major de reformă. Structurile de geniu din cadrul Armatei României
trebuie să adere la acest efort şi, mai mult, să-şi aducă propriul aport.
Într-un viitor conflict, structurile de geniu vor fi implicate încă
din faza premergătoare dislocării forţelor, îşi vor continua

O
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activităţile pe întrega perioadă a conflictului şi vor avea multiple
sarcini şi în perioada post-conflict. Considerăm că aceste motive
sunt suficiente pentru demararea unui amplu proces de reformă şi la
nivelul structurilor de geniu din Armata României.
Obiectivul acestui proces pentru structurile de geniu româneşti
nu poate fi altul decât obiectivul stabilit de Alianţă în acest domeniu: „acordarea celui mai eficient sprijin de geniu forţelor
NATO în întreaga gamă de misiuni, actuale şi viitoare, pentru a
oferi comandantului NATO cea mai mare libertate de acţiune la
cea mai bună valoare pentru naţiuni”.
Direcţiile de acţiune pe termen mediu, pentru a îndeplini acest obiectiv, aşa cum sunt stabilite la nivelul Alianţei, sunt în număr de patru:
– creşterea gradului de conştientizare şi a capacităţii forţelor de
geniu disponibile pentru misiuni NATO;
– îmbunătăţirea interoperabilităţii forţelor de geniu ale NATO;
– optimizarea procesului de comandă şi control în domeniul
geniului;
– sprijinirea durabilă a forţelor NATO.
Acest mod de abordare a schimbării reprezintă o modificare
importantă din punct de vedere conceptual a „transformării genistice specifice”. Pentru fiecare din aceste direcţii de acţiune, la nivelul
Alianţei s-au stabilit o serie de obiective. României îi revine responsabilitatea de a-şi stabili propriile obiective, în concordanţă cu
obiectivele Alianţei.
În tabelul ce urmează sunt înscrise obiectivele Alianţei pentru
fiecare din cele patru direcţii de acţiune stabilite, cu termenele corespunzătoare şi propunerile de obiective naţionale, corepunzătoare fiecărui obiectiv al NATO, cu posibile termene de punere în aplicare.
În concluzie, procesul de transformare se poate aprecia, fără teama
de a greşi, că este unul extrem de complex şi că, pentru a fi eficient trebuie să implice persoane cu responsabilităţi de pe toate treptele ierarhice şi din toate structurile organizatorice ale armatei. Datorită acestei
complexităţi, apreciem că ar fi utilă crearea unui grup de lucru care să
aibă ca obiect de activitate doar analiza, planificarea, urmărirea şi evaaugust, 2012
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luarea procesului de transformare. Acest proces trebuie să fie unul continuu şi, cu certitudine, nu se va putea afirma în niciun moment că el
s-a finalizat.

BIBLIOGRAFIE
„Military Engineering Vision and Objectives 2011-2020“,
„Military Engineering Centre of Excellence“, Germany, 7 October
2010.
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1.1

1.2

Elaborarea de recomandări, ţinând seama de
gradul de utilizare şi de
disponibilitate (în vederea atenuării deficitelor
actuale în domeniul
capabilităţilor genistice)
pentru:
• îmbunătăţirea vizibilităţii capabilităţilor
naţionale de geniu;
• standardizarea categoriilor de pregătire a
structurilor de geniu.

Îmbunătăţirea capabilităţilor structurilor de
geniu multinaţionale şi
facilitarea contribuţiilor
naţionale de sprijin de
geniu în teatrele de
operaţii, printre altele,
prin:
• determinarea celor
mai bune căi de integrare a contribuţiilo
naţiunilor NATO sau ale
partenerilor, în domeniul geniului, în operaţii;

august, 2012

Posibile sarcini pentru
România

Termene propuse la nivel
naţional

Obiective

Nr.
crt.

Termene stabilite la nivel
NATO
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2014

• elaborarea unui Catalog
al structurilor şi capabilităţilor de geniu existente
sau a unei aplicaţii informatice pentru evidenţa în
timp real a capabilităţilor
existente;
• reanalizarea sistemului
de instruire de specialitate şi elaborarea de propuneri de eficientizare a
lui;
• implementarea programelor de pregătire stabilite la nivelul NATO (dacă
se vor realiza astfel de
programe).

2014

2014

• reanalizarea structurilor
de comandă şi control în
domeniul geniului şi
remodelarea lor în conformitate cu cele existente în cadrul altor armate
din Alianţă (ex. reintroducerea funcţiei de şef al
geniului la diferite eşaloane);

2014

45

Obiective

1.2

• identificarea şi elaborarea de propuneri pentru
eliminarea
barierelor din calea procesului de generare a forţelor şi de angajare a unităţilor naţionale de geniu;
• identificarea şi elaborarea de propuneri pentru
eliminarea barierelor în
calea contribuţiilor naţiunilor;
• contribuirea la procesul
de planificare cu scopul de
a facilita contribuţiile;
• asigurarea unei structuri
multinaţionale de comandă
şi control pentru a coordona şi integra contribuţiile
în domeniul geniului.

1.3

Îmbunătăţirea flexibilităţii
şi a capacităţii de reacţie a
structurilor de sprijin de
geniu.

1.4

Evaluarea rolului viitor, a
responsabilităţilor şi capabilităţilor cerute de către
comunitatea de geniu de la
agenţiile de sprijin ale
NATO.
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Posibile sarcini
pentru România

2014

• înfiinţarea, la nivelul categoriilor de
forţe, a unei
funcţii/structuri a
cărei responsabilitate
să fie asigurarea
legăturii între forţele
naţionale şi structurile de comandă şi control din NATO; această funcţie/structură
să facă parte din
structura multinaţională de comandă şi
control pentru coordonarea şi integrarea
contribuţiilor de
geniu.

2014

2011

• reanalizarea structurilor existente şi
„redesenarea” lor,
având ca scop principal îmbunătăţirea
capabilităţilor, a flexibilităţii şi a capacităţii
de reacţie.

2018

2011

• elaborarea şi înaintarea de propuneri
privind rolul viitor,
responsabilităţile şi
capabilităţile structurilor de geniu;

2013

Termene propuse la nivel
naţional

Nr.
crt

Termene stabilite la nivel
NATO
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2.1

Obiective

Furnizarea de linii
directoare pentru dezvoltarea unui sistem de
pregătire în domeniul
geniului în NATO.
Dezvoltarea unor scopuri/obiective realiste
în cadrul programului
exerciţiilor NATO.

2.2

Pentru a îmbunătăţi
interoperabilitatea între
forţele de geniu ale
NATO şi cele ale ţărilor
non-NATO, rolurile şi
sarcinile trebuie să fie
clare. În aceste condiţii
este necesară identificarea/dezvoltarea rolurilor, procedurilor şi
capacităţilor de geniu
pentru a oferi sprijin
pentru:
• protecţia forţei;
• EOD;
• C-IED;
• GEO;

august, 2012

2012

Posibile sarcini pentru România

Termene propuse la nivel
naţional

Nr.
crt

Termene stabilite la nivel
NATO
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• elaborarea unor propuneri de scopuri şi
obiective realiste pentru
exerciţii, pe baza capabilităţilor existente sau
pe baza celor ce se
doresc a fi atinse;
• elaborarea şi propunerea pentru implementare a unor programe de
pregătire standardizate,
pentru structurile de
geniu din cadrul NATO;
• implementarea programelor de pregătire
stabilite la nivelul NATO
(dacă se vor realiza astfel de programe).

2014

• reanalizarea rolurilor,
procedurilor şi capacităţilor de geniu pentru
domeniile nominalizate
şi înaintarea de propuneri către grupul de
lucru;
• reanalizarea structurilor proprii după elaborarea concluziilor grupului
de lucru.
2014

2014
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Obiective

2.2

• protecţia mediului;
• cercetarea de
geniu;
• informaţii (în domeniul geniului);
• apărare CBRN;
• stabilitate şi
reconstrucţie;
• contrainsurgenţă
(COIN);
• asistenţă umanitară.

2.3

În scopul sporirii
nivelului de interoperabilitate între NATO
şi alte forţe de geniu,
dezvoltarea, revizuirea şi armonizarea
seriei AJP – urilor,
ATP - urilor şi ale
doctrinelor de geniu,
luând în considerare
conceptele de nivel
superior, doctrina
politică şi lecţiile
învăţate.

2.4

Consolidarea capacităţilor de planificare
în domeniul geniului
şi participarea în procesul de planificare în
cadrul NATO

48

Posibile sarcini
pentru România

2012

Termene propuse la nivel
naţional

Nr.
crt

Termene stabilite la nivel
NATO
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2014

2013

• actualizarea documentelor proprii, prin
prisma AJP – urilor,
ATP - urilor şi a doctrinelor de geniu actuale.

Permanent

2011

• înfiinţarea, la nivelul
categoriilor de forţe, a
unei funcţii/structuri a
cărei responsabilitate
să fie asigurarea legăturii între forţele naţionale şi structurile C2
ale NATO.

2014
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2.5

Obiective

Dezvoltarea conceptelor în domeniul
geniului, a politicilor
şi doctrinei în sprijinul Conceptului
Strategic al Alianţei

2.6

Intensificarea cooperării cu organizaţiile
civile relevante.

2.7

Exploatarea procesului de lecţii învăţate
de către NATO şi a
celor naţionale în
cooperare cu Centrul
Întrunit de Analiză şi
Lecţii Învăţate
(JALLC) pentru a
dezvolta concepte şi
doctrine

august, 2012

Termene
stabilite la
nivel NATO

Nr.
crt

Termene
propuse la
nivel naţional
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Posibile sarcini
pentru România

2011

• elaborarea şi înaintarea de propuneri

2014

2012

• identificarea organizaţiilor cu care este
necesară colaborarea;
• analiza posibilităţii de
cooperare cu organizaţii
civile relevante, pe plan
intern şi internaţional,
şi elaborarea de propuneri pentru crearea
cadrului legislativ care
să permită colaborarea,
direct, între structuri de
geniu de la diverse
eşaloane şi aceste
organizaţii.

2014

2013

• elaborarea, pe baza
experienţei naţionale
dar şi a celei NATO a
unei baze de date cu
lecţii învăţate specifice
structurilor de geniu
proprii.

2013
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Obiective

2.8

În vederea preîntâmpinării mediului complex
şi dinamic al operaţiilor
şi pentru a spori interoperabilitatea dintre
NATO şi naţiuni în aria
EOD:
• dezvoltarea de linii
directoare şi principii,
precum şi revizuirea
ATP;
• luarea în considerare
a structurii şi a modului
de desfăşurare a operaţiilor multinaţionale EOD
atât pentru spectrul de
operaţii, cât şi pentru
orice dimensiune a
Forţei multinaţionale.

3.1

Integrarea adecvată a
personalului din domeniul geniului, de la toate
nivelurile (eşaloanele),
inclusiv elemente ale
Comandamentului
Întrunit Înaintat pentru:
• asigurarea de consultanţă;
• sprijinul operaţiilor;
• stabilirea de legături
cu naţiunile;
• sincronizarea dezvoltării de armament, echipament şi pregătire.

50

Termene
stabilite la
nivel NATO

Nr.
crt

Termene propuse la nivel
naţional
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Posibile sarcini
pentru România

2013

• adaptarea structurilor de geniu
existente şi a pregătirii acestora pe
baza experienţei
acumulate în teatrele de operaţii
şi/sau pe baza
posibilelor misiuni
viitoare;

2018

2012

• implementarea
unei modalităţi (ex.
un site securizat pe
INTERNET pentru
informaţiile de nivel
NESECRET), prin
care personalul din
structurile de geniu
să poată face
schimb de informaţii

2014
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Obiective

3.2

Sporirea disponibilităţii
comandamentelor de
geniu/personalului în
cadrul unităţilor naţionale la toate nivelurile
(B/R/Bg/D) ca să
acţioneze ca POC de
geniu şi să acopere
toate problemele special legate de colectarea informaţiilor.

3.3

Integrarea geniului în
Imaginea de Ansamblu
a Operaţiilor (COP)
prin dezvoltarea şi
implementarea serviciilor funcţionale de
logistică, inclusiv realizarea interoperabilităţii
cu Instrumentul de
Planificare
Operaţională, Activare
a Forţei şi Simulare
(TOPFAS) prin (printre
altele):
• consolidarea funcţionalităţilor de planificare şi execuţie;
• dezvoltarea şi implementarea funcţionalităţilor de geniu cerute;
• dezvoltarea COP
integrată şi definirea
Cerinţelor Militare
Minime.

august, 2012

Posibile sarcini
pentru România

Termene propuse la nivel
naţional

Nr.
crt

Termene stabilite la nivel
NATO
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2011

• implementarea
unei modalităţi (ex.
un site securizat pe
INTERNET pentru
informaţiile de nivel
NESECRET), prin
care personalul din
structurile de geniu
să poată face schimb
de informaţii.

2014

2013

• elaborarea/implementarea unei aplicaţii care să permită
transferul automat al
datelor şi informaţiilor necesare planificării, organizării conducerii misiunilor
structurilor de geniu,
pe toate treptele
ierarhice.

2014
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Obiective

3.4

Stabilirea unui element de
administrare a datelor în
cadrul NATO pentru a
gestiona în mod activ
codurile raportabile şi
datele naţionale necesare
pentru a permite realizarea
de aplicaţii software în
domeniul geniului în NATO.
Aceasta include identificarea proprietarilor şi a
depozitarilor de informaţii
prin:
• stabilirea strategiei de
control, actualizare şi eliberare de date şi informaţii
în domeniul geniului în
NATO;
• identificarea proceselor
de punere în aplicare a
strategiei;
• determinarea şi stabilirea
elementelor organizaţionale responsabile pentru
această funcţie.

3.5

Dezvoltarea unei concepţii
de pregătire pentru utilizarea serviciilor logistice
funcţionale şi TOPFAS pentru a realiza integrarea
deplină a utilizatorilor viitori a echipamentului de
comandă şi control din
domeniul geniului.
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Termene
stabilite la
nivel NATO

Nr.
crt

Termene propuse la nivel
naţional
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Posibile sarcini
pentru România

2013

• solicitarea/identificarea de produse
soft (programe,
baze de date) deja
folosite în structuri
de geniu din alte
state NATO;
• studierea şi implementarea acestora
pentru structurile
proprii;
• completarea bazelor de date cu datele proprii;
• interconectarea
bazelor de date proprii cu cele ale
structurilor de
comandă şi control
externe;
• elaborarea de produse soft proprii

2014

2013

• elaborarea şi propunerea pentru
implementare a
unor programe de
pregătire standardizate, pentru structurile de geniu din
cadrul NATO.

2014
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Obiective

4.1

Elaborarea de standarde şi
proceduri pentru Planurile
de Dezvoltare ale
Resurselor/Infrastructurii.

Posibile sarcini
pentru România

Termene propuse la nivel
naţional

Nr.
crt

Termene
stabilite la
nivel NATO
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2013

• elaborarea şi
înaintarea de propuneri de standarde şi proceduri în
domeniu.

2014

4.2

Menţinerea tuturor directivelor aplicabile (ex. STANAG 7141 EP, Bi-SC 85-5
NSIP, ACO 70-1 Security,
ACO 80-25 FP etc.), standarde pentru realizarea
cerinţelor militare minime
(Minimum Military
Requirements - MMS) pentru:
• infrastructura de comandă şi control (HQs, CIS,
LOCs);
• infrastructura bazelor;
• protecţia forţei;
• zone de aterizare pentru
elicoptere;
• drumuri;
• poduri;
• aeroporturi;
• porturi;
• depozite de muniţie.

2015

• identificarea şi
implementarea
directivelor aplicabile pentru structurile proprii.

2015

4.3

Identificarea celor mai
bune practici pentru realizarea unei infrastructuri
durabile şi alte tehnologii
pentru sprijinul operaţiilor
NATO.

2014

• elaborarea şi
înaintarea de propuneri în domeniu.

2014

august, 2012
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4.4

4.5

4.6

54

Obiective

Identificarea oportunităţilor şi modelelor de
capacităţi civile ce pot
fi folosite în acordarea
sprijinului multinaţional al operaţiilor de
către structurile de
geniu

Identificarea şi promovarea realizării în
comun de achiziţii
publice în domeniul
echipamentelor militare între naţiuni membre, în special în sprijinul naţiunilor care nu
au posibilitatea să desfăşoare activităţi de
cercetare şi dezvoltare.
Investigarea posibilităţii dezvoltării şi achiziţionării de echipamente noi, relocabile sau
de foraj/producţie apă
(care să fie păstrate
de către NATO, pentru
instruire colectivă sau
care să fie utilizate în
misiuni specifice).

2013

Posibile sarcini
pentru România

Termene propuse la nivel
naţional

Nr.
crt

Termene
stabilite la
nivel NATO
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• identificarea oportunităţilor şi modelelor de capacităţi civile
naţionale ce pot fi
folosite în acordarea
sprijinului de geniu;
• întocmirea unei
baze de date cu
acestea;
• elaborarea de propuneri pentru realizarea cadrului legislativ
care să permită utilizarea acestora.

2014

• identificarea şi
achiziţionarea acelor
echipamente (în
raport cu posibilităţile
reale) care ar permite creşterea eficienţei
acordării sprijinului
de geniu.

2018

• analizarea posibilităţilor de ridicare a
nivelului capabilităţilor structurilor naţionale de aprovizionare
cu apă.

2014
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Planificarea bazată pe
capabilităţi
LOCOTENENT-COLONEL STELIAN BARBU*

Abstract
Capability based planning is an integral part of the ample defence
planning process, which can be approached as an exercise within the
management of activities portfolio. Money may be spent, for instance, on
the increase of force structures, military bases, homeland defence, force
deployment in territories abroad, allied countries support, research and
development programs or transformation initiatives. They are all very
important, nevertheless negotiation and compromises are a must.
Cuvinte-cheie: planificare, capabilităţi, planificarea forţei, opţiuni, context economic.

ortofoliul activităţilor de apărare poate fi vizualizat în
diferite feluri. Alocările majore sunt pentru capabilităţile
pe termen scurt şi mediu, pentru modelarea mediului, destinat să
crească cotele favorabile şi pentru o cercetare şi dezvoltare care
includ prototipurile şi forţele provizorii, ce determină în mare parte
opţiunile pentru capabilităţile ulterioare. În particular, capacităţile

P

*Statul Major al Forţelor Terestre.
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în forma structurii de forţe şi posturii la nivel global ajută la modelarea mediului şi descurajarea inamică, reasigurând astfel aliaţii.
Programul american de cercetare şi dezvoltare contribuie activ la
descurajarea forţelor oponente, lăsând impresia că forţele SUA nu sunt
numai foarte puternice în prezent, dar cu siguranţă vor fi şi în viitor;
astfel încât preţul pe care îl vor plăti competitorii va fi foarte mare,
multe activităţi care au ca obiectiv modelarea mediului, cum ar fi stabilirea bazelor americane în teritorii străine sau prezenţa maritimă în
anumite zone contribuie la dezvoltarea capabilităţilor şi creşterea nivelului de operativitate pentru conflict. Niciuna dintre aceste măsuri nu
este suficientă pentru prevenirea atacurilor teroriste. Ele sunt, totuşi,
importante pentru că pun presiune asupra statelor care îi sprijină pe
terorişti şi sunt utile în orchestrarea atacurilor asupra bazelor teroriste,
în momentul în care acestea sunt localizate.

Delimitări conceptuale
Planificarea bazată pe capabilităţi reprezintă acea planificare realizată în condiţii de incertitudine, în vederea asigurării capabilităţilor
corespunzătoare, pentru a face faţă unui spectru larg de provocări şi
circumstanţe actuale, ţinând cont totodată de constrângerile financiare.
Această definiţie aparent inofensivă are trei caracteristici importante. În primul rând, noţiunea de planificare în condiţii de incertitudine apare încă din prima frază: incertitudinea este un factor fundamental, nu reprezintă o simplă neplăcere care poate fi măturată sub covor.
În al doilea rând, ideea este de a dezvolta capabilităţi, altfel spus,
potenţialul general de a face faţă în mod eficient nu numai unei singure probleme bine definite, ci unei serii de provocări şi situaţii
potenţiale, inclusiv din categoria „noi provocări”, care au fost discutate de către preşedintele Bush şi secretarul general al apărării
Rumsfeld, chiar înainte ca aceştia să preia frâiele puterii (a se vedea
Bush, 1999; Rumsfeld, 2001a). În al treilea rând, trebuie avut în vede56
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re că acest lucru nu se realizează în condiţii de largheţe financiară, ci
în cadrul unor constrângeri de natură economică.
Ce este mai important când vine vorba de capabilităţi, strategia sau bugetul? Răspunsul este: niciunul. Ambele sunt importante şi sunt analizate iterativ. Într-un proces eficient, fezabil, de
planificare a apărării, este analizată toată gama de preocupări,
cu gradul aferent de încredere sau de risc. Se stabileşte cât este
necesar ca să fie suficient şi abia apoi este stabilit bugetul final
la care va adera programul viitor. Acest buget este întotdeauna
mai mic decât şi-ar fi dorit planificatorii, dar mai mare decât cel
preferat de competitori din bugetul federal global, ca în plângerea ce se aude mai tot timpul: „Mai multe arme înseamnă mai
puţini bani pentru educaţie“. Bugetul pentru apărare tinde să
urce sau să coboare, pe baza unei percepţii globale a ameninţărilor şi a factorilor necesari în menţinerea sănătăţii militarilor
din forţele armate.
În orice caz, planificarea bazată pe capabilităţi are meritul de a
încuraja o abordare prudentă legată de nevoile potenţiale care depăşesc ameninţările evidente din prezent. În acelaşi timp, impune
necesitatea asumării responsabilităţii şi alegerii.
Planificarea bazată pe capabilităţi a devenit o temă centrală a
planificării apărării. Este definită pe larg în noul QDR (Revizuirea
Trimestrială a Apărării), dar opiniile cu privire la modul de implementare a acesteia diferă. Materialul trece în revistă şi extinde ideile
elaborate în ultima decadă, prezentând problematica în manieră mult
mai detaliată, deşi rămâne în concordanţă cu cele precizate în QDR.
Materialul prezintă planificarea bazată pe capabilităţi din punct
de vedere analitic, într-un mod care ar putea servi cerinţelor secretarului de stat, oferind o definiţie a planificării bazată pe capabilităţi, plasată în contextul mai larg al activităţilor de apărare, prezentând o arhitectură analitică pentru realizarea acesteia, subliniind
conexiunile ce se stabilesc între planificarea bazată pe capabilităţi şi
obiectivele de transformare a forţelor americane, pentru a face faţă
într-un mod eficient schimbărilor care au loc în domeniul militar
august, 2012
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oferind, totodată, unele concluzii şi recomandări legate de modul în
care ar trebui să se procedeze.

Elementele-cheie
ale procesului de planificare
bazat pe capabilităţi:
• Cadrul conceptual pentru planificare în condiţii de incertitudine, prin accentuarea flexibilităţii, robusteţii şi adaptabilităţii capabilităţilor;
• Cadrul analitic, cu cele trei componente esenţiale: înţelegerea
cerinţelor capabilităţilor, evaluarea opţiunilor capabilităţii în raport cu
nivelul misiunii sau al operaţiei, stabilirea nivelului capabilităţii şi alegerea, dintre mai multe opţiuni, a capabilităţii respective, într-un cadru
integrativ care ia în calcul şi alţi factori (de exemplu managementul
forţei), diferitele tipuri de risc şi limitările economice;
• Cadrul-soluţie (solution framework), care pune accentul pe
„building bloks”.

Planificarea forţei într-un
context centrat pe capabilităţi
Planificarea bazată pe capabilităţi (CBP-Capabilities-Based
Planning) reprezintă procesul de planificare, în condiţii de incertitudine, a capabilităţilor optime, care să poată fi utilizate într-o gamă variată de circumstanţe şi provocări actuale, ţinând cont, totodată, de constrângerile financiare care necesită alegeri lucide. Acest tip de planificare este diferit de procesul de dezvoltare a forţei bazat pe ameninţări
şi scenarii specifice. Departamentul pentru Apărare vizualizează conceptul CPB ca fiind nucleul acţiunilor viitoare şi a stabilit principiile
de bază în Analiza/Revizuirea Trimestrială a Apărării (QDRQuadrennial Defense Review). Materialul de faţă se bazează pe aceas58
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tă recenzie şi prezintă modalităţi de implementare a CPB în sistemul
de analiză al Departamentului pentru Apărare.
Implementarea CPB se axează pe flexibilitatea, adaptabilitatea şi
robusteţea capabilităţilor. Acest lucru implică o abordare modulară,
de tip „building block” a forţei şi operaţiunilor. În momentul în care
apar „schimbări transformaţionale”, acest lucru se întâmplă pentru că
iau naştere noile module (de exemplu, noile unităţi de forţe, concepte operaţionale sau sisteme). Deşi astfel de probleme sunt înţelese de
cei care dezvoltă concret noile capabilităţi, totuşi este necesară o
arhitectură analitică, ce vizează:
– identificarea nevoilor capabilităţii;
– evaluarea opţiunilor capabilităţii, pentru eficacitatea în misiunile tip „building block”;
– alegerile legate de cerinţe şi modalitatea de satisfacere a acestora, într-un context integrativ care are în vedere capacităţile de luptă
viitoare, managementul forţei, evaluarea riscurilor, precum şi alte
aspecte importante din contextul economic.

Complexitatea
unei capabilităţi, pe verticala
şi orizontala sistemului
Un element-cheie al arhitecturii analitice a planificării bazate pe
capabilităţi trebuie să fie trecerea de la evaluarea unei capabilităţi
restrânse la evaluarea „cantităţii” suficiente a respectivei capabilităţi
(stabilirea suficienţei). Aceasta este, evident, o problemă a planificării şi managementului, în general. Nu există soluţii general valabile.
Dificultatea rezidă în complexitatea sistemului, necesitatea numeroaselor abordări subiective, aspectele legale, altele decât capabilitatea
de luptă, care afectează cheltuielile în domeniul apărării, mediul
înconjurător aflat în permanentă schimbare etc.
Într-un astfel de context, Departamentul pentru Apărare (DOD)
trebuie să stabilească cât de mult o anumită capabilitate de misiune
august, 2012
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merită investiţiile în comparaţie cu altele. Cu alte cuvinte, „cât la sută
din capabilitatea respectivă este necesar, în comparaţie cu alte nevoi”.
Pentru aceasta, DOD trebuie să evalueze misiunea în context global, la
nivel de teatru de operaţiuni sau la nivelul unei campanii majore,
multi-teatru (multi-theatre campaign). Evaluarea va depinde de strategia utilizată pentru acea campanie, precum şi de multe alte variabile
identificate în spaţiul scenariului menţionat anterior.
Ideea este că acest concept de spaţiu de proiectare introdus anterior este ierarhic şi multifaţetat. În realitate, este nevoie de mai multe
spaţii de proiectare (design spaces), inclusiv cele care sprijină integrarea la nivel înalt. Compromisurile se vor face la toate nivelurile şi la
toate componentele de la un anumit nivel.

Alegerea opţiunilor
în cadrul unui portofoliu
Alegerile dintr-un set de opţiuni nu pot fi evitate, priorităţile de
finanţare ar fi următoarele:
• Pachet de rachete de mici dimensiuni.
• Comandamentul Forţei Operative Întrunite (Joint Task Force).
• Sprijinul brigăzilor independente.
• Escadrilă de tip F-22 adiţională.
• Sprijin pentru pachetul 1 de capabilităţi C4 ISR.
• Sprijin pentru pachetul 2 de capabilităţi C4 ISR.
Nu există un mod obiectiv şi definitiv de a face astfel de alegeri.
Nu ţine nici de matematică sau informatică, ci de complexitate şi incertitudine. Cei care admit că nivelul de readiness, recapitalizarea, modernizarea şi transformarea sunt toate importante pot să nu fie de acord cu
importanţa reasigurării forţelor, anihilarea forţelor inamice, loviturile
de luptă decisive, prezenţa în teritoriile străine, proiecţia forţei şi
capabilitatea de luptă susţinută.
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Rolul secretarului
general al apărării
Un punct de plecare pentru descrierea cadrului conceptual este
prezentarea rolului secretarului general al apărării care se identifică
prin stabilirea obiectivelor, direcţiilor şi cerinţelor, fiind incluse şi stabilirea funcţiilor managementului de forţe şi măsurile prin care se
monitorizează progresul, recunoscând necesitatea pentru schimbare,
ajustări sau intervenţii speciale. În acest cadru, secretarul general al
apărării solicită „diviziilor operaţionale” (serviciilor militare) variante
de soluţii, alegând dintre acestea pe acelea pe care le consideră optime.
În practică, procesul este mai puţin clar. De exemplu, şeful
Statului Major Întrunit are un rol crucial în consilierea secretarului
general al apărării şi a preşedintelui. În plus, el conduce Statul Major
Întrunit, care influenţează soluţiile propuse de serviciile militare. De
multe ori, acesta acţionează în numele comandanţilor supremi din
marile comandamente întrunite de pe glob. Biroul secretarului general al apărării poate promova gândirea inovatoare şi chiar anumite
idei. Şefii serviciilor şi secretarii influenţează luarea deciziilor privind obiectivele, cerinţele, precum şi stabilirea unei direcţii generale. În rare cazuri, opţiunile alese nu sunt cele ale serviciilor militare,
ci decizii naţionale.

Integrările şi compromisurile
în contextul economic
Dată fiind analiza capabilităţilor, următoarea problemă avută în vedere
este integrarea şi luarea deciziilor în contextul unui buget dat. Stabilirea unui
echilibru necesită o combinaţie între analiza dură, judecăţile de valoare şi
compromisuri, de către cei implicaţi în procesul de luare a deciziilor. Se au
în vedere şi compromisurile, nu numai simpla împărţire a capabilităţilor pentru cele două clase de conflict, dar şi unele considerente cum ar fi manage-
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mentul forţei, reasigurarea aliaţilor, descurajarea potenţialilor adversari.
Recentele dezvoltări metodologice facilitează identificarea investiţiilor majore
atractive. Experienţa demonstrează că o astfel de structurare a aspectelor ce ţin
de procesul de luare a deciziilor poate fi deosebit de utilă, atâta timp cât există bunăvoinţa de a lua decizii bazate pe judecăţi strategice.
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Abstract
The ongoing trend in conducting the military actions near the
major urban centers requires specialized capabilities able to carry the
whole spectrum of combat engineering support missions or specialized
engineering support for stability and peace support operations. The
engineering support has to be able to construct force protection installations in order to maintain the combat capabilities of the blue forces
against the conventional and unconventional threats or asymmetric
ones. Within this context the restructuring and modernization of the
engineering service and of the units within it called for reconsiderations from the majority of experts within the service regarding especially their contribution in achieving success by the combat forces
belonging to all services.
Cuvinte-cheie: mobilitate operaţională, interoperabilitate, stabilizare şi reconstrucţie operaţională, concepte, teatre de operaţii.
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onceptul de operaţii de stabilizare şi reconstrucţie are o rezonanţă mai nouă în peisajul doctrinar românesc şi desemnează o gamă largă de activităţi, în care instrumentul militar al puterii este
folosit pentru: prevenirea războiului, rezolvarea conflictului, promovarea păcii, sprijinirea autorităţilor civile, centrale şi locale în soluţionalizarea crizelor interne. La apariţia lui, conceptul a iniţiat reacţii diferite, plecând de la respingerea lui (pe motiv că NATO are deja un concept pentru astfel de operaţii, şi anume „gestionarea crizelor”), până la
acceptarea lui în totalitate şi luarea unor măsuri de studiere şi analiză
de către factorii de decizie militară şi implementarea acestuia în principalele doctrine, regulamente şi manuale.
Din această cauză, în acest studiu propun să întreprindem o serie
de investigaţii ştiinţifice, referitoare la definirea conceptelor privind
operaţiile de stabilizare şi reconstrucţie, precum şi cu privire la clarificarea şi fundamentarea acestora în doctrina armatei noastre, în regulamentele şi manualele elaborate de categoriile de forţe ale armatei.
De asemenea, consider că este necesar să definim într-o abordare
complexă rolul şi misiunile specifice de mobilitate şi contramobilitate
ale sprijinului de geniu în operaţiie de stabilizare şi reconstrucţie.

C

1. Operaţiile de stabilizare
şi reconstrucţie. Tipologia
operaţiilor, concepte, mediu
operaţional, fizionomie,
forţe şi tendinţe
În viziunea Strategiei de Transformare a Armatei României, „viitoarele operaţii vor fi mai complexe şi multidimensionale, iar forţele
vor trebui să se adapteze cu rapiditate la schimbările operaţionale, de
la lupta de mare intensitate, la operaţii de pace şi stabilitate”1.
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Menţinerea conflictelor, focarelor de tensiune tradiţionale, a fenomenelor de instabilitate şi criză, a tendinţelor de reproiectare geopolitică a unor zone (Asia Centrală, Zona Caucaziano-Caspică, Orientul
Mijlociu Extins, Africa etc.), de marginalizare sau izolare a unor state,
favorizează existenţa şi intensificarea unor riscuri şi ameninţări cu
impact major asupra securităţii naţionale a diferitelor state. Astfel, se
remarcă „sporirea rolului comunităţii internaţionale şi îndeosebi a
organismelor internaţionale specializate în soluţionarea crizelor şi stoparea, sau cel puţin îngheţarea, unor situaţii conflictuale din diferite
zone ale lumii”2.
Acest lucru ne îndreptăţeşte să afirmăm că mediul care impune
necesitatea planificării şi desfăşurării operaţiilor de stabilizare şi
reconstrucţie reprezintă tocmai aceste situaţii de criză.
Analizând tipologia operaţiilor de stabilizare şi reconstrucţie constatăm că în actualele regulamente şi manuale de luptă, operaţiile militare, după natura şi rolul lor, sunt operaţii specifice luptei armate, sub
cele două forme de bază, ofensiva şi apărarea, operaţii intermediare şi
operaţii de stabilizare şi reconstrucţie/stabilitate şi de sprijin.
În Doctrina Operaţiilor Forţelor Terestre se specifică că operaţiile
specifice luptei armate reprezintă „angajarea violentă a forţelor, cu utilizarea armamentului şi tehnicii militare, pentru impunerea voinţei proprii asupra inamicului prin producerea de pierderi umane şi materiale,
nimicirea sau capturarea acestuia”3.
Tipologia operaţiilor militare ne indică faptul că operaţii de stabilizare şi reconstrucţie/stabilitate şi de sprijin „sunt acţiuni şi misiuni
desfăşurate în scopul descurajării, prevenirii conflictelor, restabilirii,
menţinerii, impunerii şi edificării păcii, păstrării/restabilirii ordinii
constituţionale, acordării ajutorului umanitar şi reconstrucţiei”4.
Acestea se execută după alte reguli şi prin alte mijloace decât operaţiile specifice luptei armate, existând posibilitatea, în cadrul aceluiaşi
conflict, să se treacă de la o operaţie la alta.
În „Strategia Naţională de Apărare a ţării" se face referire la operaţii de „stabilizare şi reconstrucţie”5, termen preluat din terminologia
NATO6. Contextul în care sunt evidenţiate, însă, restrânge aria de refeaugust, 2012
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rinţă a acestora numai la operaţiile desfăşurate în mediu multinaţional.
Considerăm că termenul şi acest concept nu este suficient definit şi că,
în viitoarele doctrine şi manuale, el va trebui preluat şi dezvoltat, astfel încât să fie reprezentativ pentru întreaga gamă de operaţii executate de structurile militare, cu excepţia celor specifice luptei armate şi
celor intermediare. Din acest considerent, în acest capitol vom prezenta un punct de vedere privind conceptul de „operaţii de stabilizare şi
reconstrucţie”.
Apreciez că Operaţiile de stabilizare şi reconstrucţie, la care
face referire „Strategia Naţională de Apărare a ţării”, au unele
misiuni comune, care au aceleaşi caracteristici ca şi Operaţiile de
stabilitate şi de sprijin, cu unele modificări şi completări, determinate de experienţa acumulată în urma conflictelor din Balcani, Irak
şi Afganistan.
Operaţiile de stabilizare şi reconstrucţie se execută în conformitate cu legislaţia internaţională referitoare la folosirea forţelor armate
şi, în situaţia concretă a armatei României, cu obligaţiile asumate de
ţara noastră pentru realizarea păcii şi securităţii internaţionale, precum
şi cu legislaţia internă privind folosirea forţelor armate în operaţii de
apărare şi menţinere a ordinii constituţionale, de intervenţie în situaţii
de urgenţă civilă şi de sprijin al autorităţilor publice. Aceste tipuri de
operaţii sunt, de regulă, nonlineare şi izolate şi se desfăşoară după principiile specifice, cu respectarea, în funcţie de situaţie, a principiilor
luptei armate.
Stabilizarea şi reconstrucţia impun un echilibru între războiul convenţional şi asistenţa tradiţională pentru dezvoltare. Aceste operaţii
necesită un ansamblu de calităţi şi pregătire în rezolvarea unei game
largi de probleme, incluzând stabilirea securităţii interne şi a supremaţiei legii, facilitarea tranziţiei politice, reconstruirea infrastructurii şi
lansarea refacerii economiei. Operaţiile de stabilizare şi reconstrucţie
trebuie realizate în medii solicitante, deseori ostile, medii în care, în
mod tradiţional, se stabilesc programe de dezvoltare economică. În
plus, aceste operaţii au la dispoziţie oportunităţi limitate în care trebuie
să producă rezultate şi să convingă populaţia locală de beneficiile păcii.
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Stabilizarea şi reconstrucţia implică activităţi civile şi militare ce
acoperă tot spectrul conflictului. Diferite agenţii şi instituţii au de
jucat diferite roluri în cadrul diverselor stagii ale tranziţiei. Forţele
armate joacă un rol esenţial în asigurarea securităţii în perioada iniţială. Odată cu îmbunătăţirea securităţii, agenţiile civile şi instituţiile
financiare internaţionale trebuie să ocupe rolul principal. În toate
aceste stagii, strânsa coordonare dintre forţele armate şi agenţiile
civile este esenţială pentru realizarea succesului, care poate fi analizat prin dezvoltarea capacităţilor autohtone de a asigura securitatea
serviciilor esenţiale, a unei economii de piaţă viabile, precum şi autodeterminarea în cadrul unei societăţi civile sănătoase. Desigur, cea
mai bună cale pentru a elimina potenţialul de conflict din cadrul unui
stat "problemă" poate fi diplomaţia şi asistenţa pentru dezvoltare.
Activităţile militare specifice operaţiilor de stabilizare şi reconstrucţie sunt întâlnite şi sub denumirea de operaţii de stabilitate şi
sprijin post-conflict sau post-război. Teoreticienii militari apreciază
că armatele moderne necesită pregătire pentru a desfăşura două tipuri
de acţiuni militare: acţiuni specifice luptei armate şi operaţii altele
decât războiul. Intrate în sfera domeniilor de acţiune ale armatelor de
mai puţin timp decât domeniul acţiunilor de luptă specifice războiului, operaţiile altele decât războiul, denumite conform F.T.-1 „operaţii de stabilitate şi de sprijin”, se impun pentru a completa orice combinaţie a utilizării instrumentelor de putere ale statului înainte, în
timpul sau după încheierea unui război sau a unui conflict armat. Ca
orice acţiune militară, angajarea structurilor militare în operaţii de
stabilizare şi reconstrucţie are la bază un solid fundament doctrinar şi
juridic.
În doctrinele naţionale, parte din acţiunile operaţiilor de stabilizare şi reconstrucţie se regăsesc în cele de stabilitate şi de sprijin şi
sunt definite în Manualul de tactică generală a Forţelor Terestre ca
„acţiuni militare desfăşurate în scopul descurajării, prevenirii conflictelor, restabilirii, menţinerii, impunerii şi edificării păcii, păstrării/restabilirii ordinii constituţionale, acordării ajutorului umanitar
şi reconstrucţiei”.
august, 2012

69

Investigarea fenomenului militar

Operaţiile de stabilitate şi de sprijin cuprind o gamă largă de tipuri
de acţiuni, fiecare dintre ele deosebit de importante în anumite momente şi în anumite circumstanţe pentru succesul operaţiei. Fără a ne propune să analizăm fiecare dintre aceste tipuri de acţiuni, ne vom limita la
enumerarea lor7. Operaţiile de stabilitate se desfăşoară sub forma: controlului armamentelor; combaterii terorismului; sprijinului operaţiilor
antidrog; asistenţei umanitare şi civice; asistenţei acordate unei naţiuni;
evacuării necombatanţilor; impunerii de sancţiuni; operaţiilor de pace;
demonstraţiei de forţă. Operaţiile de sprijin, la rândul lor, sunt împărţite în două categorii: operaţiile de sprijin intern şi asistenţă umanitară
externă. Operaţiile de sprijin intern sunt reprezentate de: operaţii de salvare în caz de calamităţi naturale şi dezastre; sprijinul managementului
consecinţelor accidentelor nucleare, biologice, chimice, radiologice şi a
exploziilor de mare putere/CBRN; sprijinul impunerii legii civile; asistenţa comunităţii. Asistenţa umanitară externă poate cuprinde: operaţii
de salvare; sprijinul managementului consecinţelor accidentelor
CBRN; asistenţa comunităţii/ reconstrucţia după conflict.
Împărţirea operaţiilor conform tipologiei de mai sus este una cu
rol exclusiv metodologic şi trebuie să facem precizarea că, exceptând
operaţiile de sprijin intern, celelalte tipuri de acţiuni, incluzând uneori
pe cele specifice luptei armate, se pot regăsi în operaţiile de stabilizare şi reconstrucţie. Acestea au la bază un set de principii care urmăresc
executarea cu eficienţă maximă şi asigurarea îndeplinirii misiunii.
În acord cu prevederile F.T. 1 - Doctrina Forţelor Terestre, considerăm că cele mai importante principii referitoare la planificarea şi
conducerea operaţiilor de stabilizare şi reconstrucţie sunt8: definirea
clară a obiectivului; unitatea de efort; siguranţa operaţiilor; restricţionarea, legitimitatea; perseverenţa; utilizarea forţei în mod selectiv şi
discriminant; acţiunea decisivă pentru prevenirea escaladării; înţelegerea potenţialului pentru consecinţe nedorite ale acţiunilor individuale
ale unităţilor mici; etalarea capacităţii de a folosi forţa, într-o manieră
neameninţătoare; asigurarea sprijinului fundamental unui număr cât
mai mare de oameni; stabilirea periodică a eficienţei operaţiei; transferul execuţiei către instituţiile civile, imediat ce este posibil.
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Din perspectiva NATO, conceptul privind operaţiile de stabilizare
şi reconstrucţie a fost abordat la ultimele întâlniri de nivel înalt a membrilor NATO. În acest sens amintim faptul că la Summitul de la
Bruxelles din 1994 s-a pus problema adaptării NATO la „un context
geopolitic dinamic” şi cu această ocazie s-au identificat noi sarcini
pentru Alianţă, precum gestionarea crizelor ce depăşesc limitele articolului 5 din tratatul de la Washington. Începând cu anul 2000, concretizat în documente în 2001, a apărut conceptul de „operaţii de stabilitate” care desemnează acele operaţii ce transpun în practică ideea
„exportului de stabilitate şi democraţie”.
Prevederile doctrinare la nivel NATO se bazează pe sistemul lecţiilor învăţate. De aceea, în ceea ce urmează voi analiza premisele care
stau la baza abordării doctrinare şi dezvoltării cadrului juridic pentru
operaţiile de stabilizare şi reconstrucţie.
Una dintre principalele lecţii învăţate din operaţiile în Balcani,
Irak şi Afganistan este necesitatea utilizării în comun a capacităţilor
militare şi civile pentru îndeplinirea obiectivelor politice dezirabile.
O lecţie învăţată majoră este aceea că, dacă se doreşte implicarea cu
succes în aceste ample şi complexe provocări, NATO trebuie să
coordoneze un larg set de capabilităţi, din interiorul şi din afara
Alianţei. Acest fapt reclamă o transformare fundamentală, care să
conducă la deplasarea atenţiei Alianţei de la „câştigarea războiului”
către „câştigarea păcii”.
În abordarea acestei problematici, subliniem necesitatea unei clarificări conceptuale, necesitate derivată din constatarea utilizării mai
multor termeni sau sintagme care, în esenţă, desemnează aceeaşi acţiune. Astfel, în „Strategia de Transformare a Armatei României” întâlnim termenii de acţiuni militare de stabilitate: „ ... crearea unor
structuri flexibile şi uşor adaptabile la schimbările operaţionale, de la
lupta de mare intensitate, la acţiuni militare de stabilitate”9, sau operaţii de pace şi stabilitate: „viitoarele operaţii vor fi mai complexe şi
multidimensionale, iar forţele vor trebui să se adapteze cu rapiditate la
schimbările operaţionale, de la lupta de mare intensitate, la operaţii de
pace şi stabilitate10”.
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În doctrinele şi manualele Forţelor Terestre, operaţiile militare,
după natura şi rolul lor, sunt clasificate în operaţii specifice luptei
armate, operaţii de stabilitate şi de sprijin, şi operaţii intermediare.
În Strategia Naţională de Apărare a ţării întâlnim câteva formulări care ne-au atras în mod deosebit atenţia. Astfel, se stipulează că
România este implicată în securitatea şi stabilitatea regională pe mai
multe paliere complementare, printre care şi „participarea la misiuni
de securitate”11 conduse de NATO. De asemenea, transformarea
militară va urmări pregătirea forţelor diferenţiat şi diversificat, pentru misiuni clasice şi neconvenţionale, acordându-se o atenţie deosebită dezvoltării capabilităţilor de cooperare „cu organizaţii neguvernamentale, entităţi care joacă un rol tot mai important în actualele
operaţii de stabilizare şi reconstrucţie”12.
După părerea mea, noţiunea de operaţii de stabilitate şi de
sprijin are cel mai înalt grad de generalitate, cuprinzând acţiuni ce
se pot executa în întreg spectrul conflictelor, atât pe teritoriul naţional, cât şi în afara acestuia într-o anumită etapă a unei crize.
La nivel NATO, întâlnim tot mai des noţiunea de „operaţii de
stabilizare şi de reconstrucţie”. Aceasta îşi are originea într-o realitate stringentă a lumii contemporane, în care operaţiile NATO sunt
puternic ancorate. Încă din anul 2005, fostul secretar general al
NATO, Jaap de Hoop Scheffer, remarca: „experienţa NATO din
Afganistan confirmă necesitatea îmbunătăţirii măsurilor şi acţiunilor luate în scopul stabilizării post-conflict, care se referă la dezvoltarea unui nou model al misiunii care să integreze acţiunile NATO
cu cele ale actorilor internaţionali”13.
Pentru a obţine succesul în operaţiile de stabilizare şi reconstrucţie, având în vedere că NATO coordonează eforturile atât ale ţărilor
membre, cât şi a celor partenere, este nevoie de o înţelegere comună
asupra a ceea ce este nevoie să fie făcut. În ciuda experienţei căpătate în conducerea acestui tip de operaţii, NATO încă nu are o apreciere unitară asupra conceptelor de stabilizare şi reconstrucţie.
În parte, această problemă se datorează unicităţii condiţiilor specifice fiecărei operaţii şi scopurilor diferite ale activităţilor conexe. De
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asemenea, alţi termeni sau sintagme precum impunerea păcii, reconstrucţia statului şi operaţii altele decât războiul, sunt, de multe ori, folosite pentru a descrie eforturi similare. Mai mult decât atât, conceptul de
operaţii de stabilizare şi reconstrucţie poate fi controversat, deoarece
implică forţe militare pentru realizarea unor sarcini civile. Cu toate
acestea, unii membri au dezvoltat înţelegeri detaliate ale rolului forţelor militare în stabilizare şi reconstrucţie, în timp ce alţii încă nu au
acceptat sau dezvoltat conceptul în detaliu. Deoarece conceptele de
stabilizare şi reconstrucţie nu au atins acelaşi nivel de standardizare,
care caracterizează multe concepte aflate în lexiconul NATO, este
important ca NATO să construiască un consens în înţelegerea conceptului de operaţie de stabilizare şi reconstrucţie.
În acest sens, a fost stabilit un grup de lucru internaţional, cu sarcina de a studia modul de realizare a operaţiilor de stabilizare şi
reconstrucţie, care să ghideze modul de implicare al NATO în astfel de
misiuni, ceea ce ne inspiră şi pe noi în abordarea subiectului, încă
neelucidat pe deplin.
Grupul de lucru a propus deja o clarificare politică a problematicii operaţiei de stabilizare şi reconstrucţie, ca fiind „procesul de ajungere la o pace susţinută, gestionată de autorităţile locale, într-un climat
periculos”14. Chiar dacă această iniţiativă de clarificare nu acoperă
întregul spectru de activităţi ce pot fi asociate stabilizării şi reconstrucţiei, considerăm că subliniază o caracteristică esenţială a acestora,
aceea de implicare profundă a autorităţilor civile locale în acest proces
complex, implicare fără de care nu se poate vorbi despre o pace durabilă. În acelaşi timp, aceasta evidenţiază faptul că, prin operaţia respectivă, se urmăreşte mai mult decât obţinerea victoriei din punct de vedere militar, fără a exclude participarea militarilor la acest proces.
În acelaşi timp, grupul de lucru a apreciat că există o legătură foarte strânsă între stabilizare şi reconstrucţie, reconstrucţia nefiind posibilă fără stabilizare, iar stabilizarea presupune cel puţin unele măsuri
elementare de reconstrucţie.
Având în vedere aceste aspecte, grupul propunea ca, din punct de
vedere militar, operaţia de stabilizare şi reconstrucţie să fie definită ca
august, 2012

73

Investigarea fenomenului militar

„procesul de combatere a violenţei reziduale şi de asigurare a ordinii şi
securităţii, incluzând acele eforturi de reconstrucţie pentru refacerea
unui număr suficient de distrugeri, astfel încât să se permită restabilirea celor mai importante servicii şi menţinerea funcţională a acestora
până la transferarea lor autorităţilor civile”15.
Putem desprinde din această definiţie concluzia că operaţiile de
stabilizare şi reconstrucţie se desfăşoară imediat după faza combatantă şi au rolul de a asigura succesul campaniei în întregul ei. Acest tip
de operaţii implică în mod direct populaţia civilă locală şi, în acelaşi
timp, necesită menţinerea unei prezenţe militare credibile, prezenţă
militară concretizată, în special, în forţe terestre, dar şi alte structuri
militare de forţe, care să realizeze controlul spaţiului terestru, maritim
sau, după caz, inclusiv aerian.
Prin natura lor, operaţiile de stabilizare şi reconstrucţie sunt
complexe, includ activităţi din multe domenii de activitate şi necesită o atentă coordonare. Cerinţele specifice vor fi variate, în funcţie de caracteristicile fiecărei operaţii în parte. Unele operaţii vor
avea loc după sfârşitul conflictului, în timp ce altele pot fi planificate în primul rând pentru prevenirea izbucnirii violenţelor. Unele
operaţii vor avea loc în condiţii de insurgenţă, în timp ce altele pot
fi desfăşurate într-o atmosferă mai stabilă, unde pacea este predominantă. Unele operaţii se bazează pe o prezenţă militară puternică, în
timp ce altele includ mai mulţi civili şi actori nonguvernamentali, ca
expresie a constrângerilor generate de mediul în care se desfăşoară
şi a unei anume fizionomii, ce se apreciază a fi „soluţia câştigătoare” în cadrul operaţiei.
În ciuda acestor diferenţe, există câteva necesităţi comune, cărora
operaţiile de stabilizare şi reconstrucţie li se adresează şi care pot fi
misiuni de sine-stătătoare: securitatea; dezarmarea, demobilizarea şi
reintegrarea; refacerea capacităţilor naţionale de securitate; asistenţa umanitară; guvernarea; stabilizarea economică; dezvoltarea.
Misiunile operaţiilor de stabilitate şi sprijin, comparativ cu cele de stabilizare şi reconstrucţie, sunt ilustrate în Tabelul nr.1.
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Tabelul nr. 1

STABILIZARE RECONSTRUCŢIE STABILITATE
Tipuri de
operaţii de
stabilizare
• Securitatea;
• dezarmarea,
demobilizarea
reintegrarea;
• refacerea
capacităţilor de
apărare;
• asistenţa
umanitară.

Tipuri de operaţii
de reconstrucţie
• asistenţa umanitară;
• guvernarea;
• stabilizarea economică;
• dezvoltarea.

Tipuri de
operaţii de
stabilitate
• operaţii în sprijinul păcii;
• asistenţă acordată unei
naţiuni;
• asistenţă civică
şi umanitară;
• sprijin acordat
operaţiilor antidrog;
• combaterea
terorismului;
• operaţii de evacuare a necombatanţilor;
• controlul armamentelor;
• demonstrarea
forţei;
• impunerea de
sancţiuni.

SPRIJIN
Tipuri de
operaţii de
sprijin
• operaţii de
sprijin interne;
• asistenţă
umanitară
externă.

Din punct de vedere juridic, operaţiile de stabilizare şi reconstrucţie sunt, de regulă, mandatate şi coordonate de ONU sau alte organizaţii internaţionale recunoscute. Dacă o situaţie se înrăutăţeşte şi necesită
prezenţa unei forţe armate, atunci ONU poate delega o alianţă sau o
coaliţie pentru gestionarea crizei. Acest lucru va fi controlat de dreptul
internaţional şi de dreptul specific, propriu fiecărei naţiuni participante,
prin stabilirea unor parametri în care forţele militare pot acţiona. Chiar
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dacă nu reprezintă un conflict armat în adevăratul sens al cuvântului,
operaţiile de stabilizare şi reconstrucţie se supun reglementărilor dreptului conflictelor armate. Acesta a evoluat, fiind într-o „foarte mare
măsură cuprins în instrumente juridice convenţionale, care au fixat şi
au dezvoltat succesiv reglementările anterioare”16. El cuprinde două
mari categorii de reglementări, cele privind drepturile şi obligaţiile
părţilor beligerante în derularea operaţiilor militare, precum şi cele
prin care se stabilesc limitele în care se pot utiliza mijloacele şi metodele de purtare a războiului, denumite şi „Dreptul de la Haga”, şi cele
privind protecţia anumitor persoane şi bunuri faţă de efectele distructive ale ducerii acţiunilor de luptă, denumite şi „Dreptul de la Geneva”.
Raportându-se la aceste norme juridice, forţele angajate în operaţii de stabilizare şi reconstrucţie nu pot adopta, în raport cu părţile aflate în conflict, orice fel de acţiune şi orice mijloace. În vederea aplicării acestor prevederi, comandamentul care planifică operaţia trebuie să
elaboreze un set de reglementări prin care să se stabilească clar când,
unde şi cum poate fi angajată forţa militară. Aceste reglementări reprezintă Regulile de Angajare ale Forţei. Ca şi în operaţiile specifice luptei armate, regulile de angajare specifice operaţiilor de stabilizare şi
reconstrucţie trebuie să fie suficient de robuste, să permită folosirea
forţei pentru a înlătura orice provocare la adresa autorităţii şi a integrităţii forţelor. Fără o asemenea autoritate, facţiunile rivale sau alte organizaţii ostile pot compromite operaţiile. Pentru a determina şi analiza
rolul mobilităţii şi contramobilităţii în operaţiile de stabilizare şi
reconstrucţie ne-am propus să studiem obiectivele, fizionomia şi dinamica operaţiilor de stabilizare şi reconstrucţie.
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Caracteristici geografice
ale Zonei de Operaţii
de Sud-Est şi influenţa
acestora asupra
acţiunilor militare.
Caracteristicile plajelor
de pe litoralul românesc
al Mării Negre
COLONEL CONSTANTIN MANOLE*

Abstract
Dobrogea is organically integrated in the national territory of
Romania from the earliest times. It’s a distinct geographical entity,
with pronounced notes of military nature, both in the assumption of a
possible aggression and in the option of a military response which
includes the concept of the use of means and forces. This specific char*Brigada 9 Mecanizată, Constanţa.
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Caracteristici geografice
ale Zonei de Operaţii de Sud-Est şi influenţa acestora asupra acţiunilor militare
acteristic gives Dobrogea the status of area of operations.
In the context of the current evolution of the international political-military situation and the doctrinal options of different states, the
new approach of the concept of national defense includes concerns for
Dobrogea’s defense. The only way Romania can be integrated in a new
Europe is as an unitary territory from a geographical, historical, ethnic, linguistic and cultural point of view.
By its natural specifics and in the more and more obvious globalization trends of the social and economical relations, Dobrogea
became a region of overwhelming importance for Romania, being
actually the main area through which our economy can be linked with
the economy of any state around the world.
According to what we just said, we intend to present some facts
related to Dobrogea region which is assimilated in the military literature with the South-East operation area.
Cuvinte-cheie: zonă de operaţii, context geografic, context tactic, spaţiu dobrogean.

contextul evoluţiei fenomenului politico-militar internaţional actual şi al opţiunilor doctrinare ale diferitelor state,
noul mod de abordare al concepţiei privind apărarea naţională include
şi preocupările pentru apărarea Dobrogei. România nu se poate integra
într-o Europă nouă decât ca un teritoriu unitar din punct de vedere fizico-geografic, istoric, etnic, lingvistic şi cultural.

În

Zona de Operaţii de Sud-Est
Prin specificul său natural şi în condiţiile tendinţelor tot mai evidente de globalizare a relaţiilor social-economice, Dobrogea a devenit
o zonă de o importanţă covârşitoare pentru România, fiind de fapt principalul spaţiu prin care economia noastră poate fi racordată cu cea a
oricărui stat de pe mapamond.
În concordanţă cu cele spuse, ne propunem ca în continuare să
prezentăm câteva probleme referitoare la spaţiul dobrogean, care este
asimilat, în literatura militară, cu Zona de Operaţii de Sud-Est.
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Dobrogea este integrată organic teritoriului naţional al
României din cele mai îndepărtate timpuri şi constituie o entitate fizico-geografică distinctă, cu accentuate note particulare de ordin militar, atât în planul ipotezelor probabile de declanşare a agresiunii, cât
şi al opţiunilor de ripostă armată, al concepţiei de întrebuinţare a forţelor şi mijloacelor. Aceste caracteristici specifice îi conferă statutul
de zonă de operaţii.
Din istoricul acţiunilor militare desfăşurate în spaţiul dobrogean,
rezultă că acesta a constituit un teritoriu în care s-au ciocnit interesele marilor imperii: Roman, Bizantin, Otoman, ţarist, ceea ce
demonstrează importanţa geopolitică şi geostrategică pe care a avuto de-a lungul timpului. În epoca modernă, Dobrogea, cel mai înaintat bastion al latinităţii, a redevenit o zonă de interes major, o „poartă” ce permite României accesul la Marea Neagră şi la gurile Dunării
şi, prin acestea, la Oceanul Planetar1.
Atuurile pe care le oferă Dobrogea poziţiei geopolitice şi geostrategice, interferenţa de interese a marilor puteri, dar şi a vecinilor,
ar putea determina o agresiune care să aibă ca scop politico-militar
cucerirea acestui teritoriu. Prin dispunere, suprafaţă, relief, obstacole şi obiective existente în Zona de Operaţii de Sud-Est, aceasta are
un statut de oarecare autonomie în ansamblul acţiunilor de apărare a
ţării. După părerea unor specialişti militari, Dobrogea şi spaţiul maritim de interes economic naţional al Mării Negre reprezintă, prin
importanţa lor vitală, „plămânul României”2.
Integrarea României în cea mai mare şi mai modernă structură
de securitate globală – NATO – determină ca prin poziţia ei geografică să se situeze în flancul estic european extrem, în imediata proximitate a zonei slave – o zonă caracterizată de instabilitate, cu
numeroase crize interne cu caracter social, etnic, religios, economic – dar care încă manifestă tendinţe hegemonice privind spaţiul
sud-est european.
Riscurile şi ameninţările asupra României n-au dispărut, iar statutul său de stat-naţiune situat la periferia Europei instituţionalizate
ar putea să o situeze între atracţiile conflictuale în ecuaţia de integra80
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re regională şi sub-regională. Integrarea în NATO nu a eliminat complet pericolul conflictului militar pentru România, cursul evenimentelor din Balcani (denumit cândva „butoiul de pulbere al Europei”)
dar şi în alte zone proxime îi sporesc riscurile, care, necunoscute,
ignorate, alimentate, extinse sau provocate, pot evolua pe un curs primejdios pentru România.
Dar, în ce fel de conflict militar poate fi implicată România? În
condiţiile de mai sus, România va duce un război de apărare a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale, va participa la apărarea colectivă în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, sau va participa în
cadrul Alianţei la operaţii de stabilitate.
ţinând cont de faptul că Dobrogea este separată de restul teritoriului naţional prin fluviul Dunărea, al doilea ca mărime din Europa,
menţinerea căilor de comunicaţii rutiere şi feroviare peste acesta în
scopul realizării transporturilor economice şi militare, a realizării
manevrei de forţe dintr-o zonă de operaţii în alta, reprezintă una din
misiunile de mare importanţă pe timpul desfăşurării acţiunilor militare în acest spaţiu. Existenţa a numai două treceri permanente peste
Dunăre, una dublă, rutieră şi feroviară (Cernavodă-Feteşti), şi una
rutieră (Giurgeni-Vadu Oii), precum şi numărul mic de treceri pe mijloace fluviale (bacuri), demonstrează importanţa menţinerii cu orice
preţ al acestor treceri permanente, cât şi caracterul de independenţă
pe care îl va căpăta lupta în acest compartiment geografic.
Având în vedere faptul că în Zona de Operaţii de Sud-Est există mai multe obiective de mare importanţă economică şi militară,
cum ar fi Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, ecluzele pe
Canalul Dunăre-Marea Neagră, podurile rutiere şi feroviare ce leagă
Dobrogea de restul ţării, porturile la Dunăre şi la Marea Neagră,
zona turistică a litoralului, aşezările urbane şi economice, precum şi
faptul că între aceste obiective există o interdependenţă, putem considera că acestea formează un complex de obiective şi putem analiza organizarea apărării acestora ca pe o acţiune integrată, după o
concepţie unitară.
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Contextul geografic şi tactic al
Zonei de Operaţii de Sud-Est
Zona de Operaţii de Sud-Est cuprinde teritoriul Dobrogei, cu o
suprafaţă de 15 485 km2, ceea ce reprezintă 7% din suprafaţa ţării.
Acest compartiment geografic formează un ieşind la mare, cu
flancurile acoperite de două frontiere – una convenţională la sud şi alta
naturală la nord – şi un dublu obstacol natural la vest – braţele fluviului Dunărea. Apele teritoriale ale României în Marea Neagră cuprind
12 mile marine (22,2 km).
Dimensiunile zonei sunt de 150 km de la nord la sud şi 50-130 km
de la est la vest, depărtarea mai mică fiind între Cernavodă şi
Constanţa, iar cea mai mare între Măcin şi Sulina.
Cei peste 920 000 locuitori ai judeţelor Constanţa şi Tulcea
reprezintă 4% din populaţia ţării, cu o densitate medie de 58 de locuitori pe km2.
În cele două judeţe incluse în Zona de Operaţii de Sud-Est se află
două municipii, 11 oraşe, 25 localităţi subordonate municipiilor şi oraşelor, 92 comune şi 323 sate. Principalele centre economice sunt
Constanţa, Tulcea, Sulina, Mangalia, Cernavodă, la care se adaugă staţiunile balneo-climaterice de pe litoral.
Existenţa unor capacităţi de producţie şi reparaţie din domeniul
maşinilor şi utilajelor (întreprinderi industriale, staţiuni pentru mecanizarea agriculturii, diverse ateliere şi baze de reparaţii mecanice) permite, în caz de nevoie, repararea şi recondiţionarea unei părţi importante
a tehnicii forţelor luptătoare.
Dispunerea teritorială a depozitelor de carburanţi-lubrifianţi şi
fondul de produse de consum (îndeosebi alimente) aflat în depozitele
judeţene şi în reţeaua comercială, pot asigura, în perioada iniţială a
unui eventual război, o parte însemnată din nevoile forţelor participante la apărare.
Alături de influenţa pe care o au disponibilităţile economico-tehnice şi infrastructura materială, trăsăturile specifice pe care le-ar căpă-
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ta operaţiile din această zonă sunt determinate şi de caracteristicile
geografice.
Aspectul geografic al Dobrogei a fost substanţial modificat şi
îmbogăţit în anii 1965-2003, prin dezvoltarea localităţilor, amenajarea
ca zonă turistică aproape continuă a jumătăţii sudice a litoralului, realizarea unor ample lucrări de hidroamelioraţii, construirea canalului
Dunăre-Marea Neagră, extinderea sistemului de comunicaţii şi telecomunicaţii – toate acestea sporind şi valoarea militară a zonei, posibilităţile de a o apăra.
Din punct de vedere al reliefului, în această zonă se disting două
compartimente: Delta Dunării – teren în general mlăştinos şi acoperit
de bălţi – şi Podişul Dobrogei, secţionat de canalul Dunăre-Marea
Neagră.
Delta Dunării este o câmpie aluvionară în plină evoluţie, aflată
încă în faza de baltă şi mlaştină, cu un grad avansat de colmatare.
Suprafaţa de uscat din Delta Dunării este în continuă creştere şi reprezintă cel mai tânăr relief de acumulare din ţara noastră.
Suprafaţa totală a Deltei Dunării este de 5 460 km2, din care 4 470
2
km (inclusiv complexul Razim) se află pe teritoriul ţării noastre.
Aproape 80% din suprafaţa Deltei se află permanent sub apă, iar
20% reprezintă uscatul neinundabil sau temporar inundabil, format din
grinduri a căror înălţime variază între 2,4 şi 6,5 m.
În funcţie de cei doi agenţi principali de formare – fluviul şi marea
-, cât şi de stadiul diferit de evoluţie, Delta Dunării poate fi divizată în
două: Delta fluvială (aflată la vest de grindurile Letea, Caraorman şi
Crasnicol) şi Delta fluvio-maritimă, la est de această linie.
Raioanele de uscat din Deltă – principalele fiind grindurile Chilia,
Letea, Caraorman, Sărăturile – sunt formate din soluri nisipoase, acoperite de tufişuri, păduri de stejar şi alte esenţe.
Continuarea lucrărilor de sistematizare a Deltei, conform planurilor de perspectivă, îi va ridica potenţialul economic, prin construirea
de noi canale şi amenajarea unor suprafeţe destinate livezilor şi culturilor diferite, extinderea crescătoriilor piscicole (peste 50 000 ha), ridicarea gradului de mecanizare a exploatării celor circa 270 000 ha stuf
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– realizări care vor intensifica valorificarea complexă a bogăţiilor
acestei zone unice în Europa. Totodată, aceste prefaceri vor asigura, la
nevoie, noi resurse umane şi materiale pentru apărarea teritorială.
Litoralul maritim al Deltei, prin natura sa, nu oferă condiţii pentru
debarcarea desantului decât în sectoare mici, în special în raionul portului Sulina, iar dezvoltarea acţiunilor de luptă în adâncime este limitată de natura mlăştinoasă a Deltei. Pătrunderea se poate realiza folosindu-se mijloace de plutire şi elicoptere. Ca urmare, acţiunile ofensive în interiorul Deltei vor avea un caracter limitat, acestea desfăşurându-se, cu precădere, de-a lungul canalelor principale, urmărindu-se
ocuparea succesivă a unor localităţi, obiective economice şi militare.
Apărarea Deltei trebuie să aibă în vedere necesitatea desfăşurării
unor acţiuni pentru lichidarea grupurilor de cercetare-diversiune
debarcate (desantate) şi pentru interzicerea pătrunderii pe braţele
Dunării şi în zona lacurilor cu nave mici de cercetare-diversiune sau
debarcate. Totodată, se impune ca apărarea să ia măsuri pentru menţinerea insulelor, grindurilor şi interzicerea pătrunderii inamicului pe
canalele navigabile cu nave de desant cu deplasament mai mare – până
la 10 000 tdw – pe canalul Sulina, spre Galaţi.
Delta Dunării asigură condiţii favorabile pentru organizarea şi
ducerea luptei de rezistenţă.
Podişul Dobrogei, în ansamblu, este un teren descoperit. În alcătuirea sa intră următoarele elemente principale: horstul dobrogean,
Podişul Casimcea şi cel al Dobrogei de sud.
Partea de nord a podişului – horstul dobrogean – cuprinde forme
variate de relief – Munţii Măcinului, zona Tulcea, Podişul Babadag –
şi este mai înaltă, comparativ cu partea de sud a Dobrogei. Numărul
mic de păduri, existente în special în Munţii Măcinului, produce dificultăţi în mascarea şi protecţia trupelor. În cazul ducerii unor acţiuni de
luptă în Podişul Dobrogei, este necesar să se execute numeroase lucrări
genistice, să se folosească plantaţiile, localităţile şi alte acoperiri de
mai mici dimensiuni.
Munţii Măcinului cuprind mai multe unităţi geomorfologice, dintre care culmile Măcinului, Pricopanului, Niculiţelului sunt cele mai
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importante. Altitudinea medie, cuprinsă între 300-400 m, este dominată de Vârful ţuţuiatul care, cu cei 467 m ai săi, constituie cea mai mare
înălţime din Dobrogea.
Zona Tulcea prezintă un relief vălurit, cu dealuri puternic erodate,
cu câteva depresiuni şi câmpii interioare, acestea fiind acoperite cu un
strat de loess de 5 până la 30 m.
Podişul Babadagului, cu altitudini ce variază între 30 şi 400 m, se
întinde sub forma unui patrulater între Dunăre şi Lacul Razim, orientat de la nord-vest spre sud-est, bine delimitat de linii orohidrografice
şi tectonice pe aceleaşi direcţii.
Podişul Casimcea are un relief larg, ondulat, cu înălţimi între 100
şi 200 m în cea mai mare parte. Singura vale importantă este cea a
Casimcei. Pe laturile de est şi de vest, relieful podişului se succede în
trepte din ce în ce mai joase. Marginea dinspre Dunăre a Podişului
Casimcea este puternic fragmentată de văi adânci şi asimetrice, cu versanţi supuşi erodării torenţiale.
La sud de aliniamentul general Hârşova – Capul Midia se întinde
Podişul Dobrogei de sud, cu aspect de câmpie înaltă, cu sol calcaros,
acoperit cu depozite groase de loess, care domină prin abrupturi unităţile învecinate cu altitudini mai joase, Balta Ialomiţei la vest şi litoralul marin la est. Diferenţele fizico-geografice existente în cadrul
Podişului Dobrogei de sud au condus la stabilirea mai multor compartimente: Valea Carasu, podişurile Cobadin, Medgidia, Oltina, NegruVodă şi Topraisar.
Avându-se în vedere configuraţia reliefului şi detaliile de planimetrie, cele mai importante direcţii tactice pot fi:
• În partea de sud a zonei de operaţii, Negru-Vodă, Constanţa,
Deleni, Medgidia, iar dinspre mare, Eforie (Costineşti), către Medgidia
şi Cobadin;
• În partea de nord dinspre mare, direcţia Corbu (Capul Clisargic),
Nicolae Bălcescu (Mihail Kogălniceanu) spre Medgidia şi Hârşova, iar
pe uscat, direcţiile: Basarabi, Mihail Kogălniceanu, în continuare în
lungul şoselei, Constanţa, Tulcea; Medgidia, Crucea, Hârşova; Crucea,
Topolog, Măcin.
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Cea mai probabilă variantă de acţiune în cazul unei agresiuni în
Dobrogea este cea în care inamicul ar căuta să combine loviturile dinspre mare cu cele dinspre uscat, sprijinite puternic de aviaţie.
Aliniamentele de apărare orientate către sud ar putea fi: pe frontiera de stat; pe canalul Dunăre – Marea Neagră; pe pantele sudice ale
podişurilor Casimcea şi Babadag, pe linia localităţilor Hârşova,
Casimcea, Baia.
Apărarea orientată spre mare ar putea avea ca aliniamente: ţărmul
maritim, folosindu-se construcţiile din localităţile de pe litoral şi lucrările de apărare permanente existente în zonă; Negru–Vodă, Medgidia,
Târguşor, Stejaru, Tulcea; Dunărea, între Galaţi şi Călăraşi.
În analiza Zonei de Operaţii de Sud-Est trebuie să ţinem seama de
influenţa spaţiului continental înconjurător, dominat de Marea Neagră.
Existenţa acestei mări continentale, cu o suprafaţă aproape de două ori
cât a ţării noastre, ridică mari probleme, atât pentru atacator, cât şi pentru apărător. În medie, circa 85 de zile pe an Marea Neagră este acoperită de ceaţă, iar în 50 de zile pe an (din care aproximativ 15 iarna) se
produc furtuni.
Litoralul românesc al Mării Negre se întinde între gura braţului
Chilia şi localitatea Vama Veche pe o distanţă de 245 km. La nord de
Gura Portiţei începe ţărmul Deltei, pe o lungime de 9 km.
Din Podişul Dobrogei, zonei de litoral îi aparţine o fâşie lată de
2-3 km, în medie, având şi porţiuni de 10 km în zona limanelor
Techirghiol, Agigea, Taşaul şi Siutghiol.
Plaja este relativ îngustă şi acoperită cu nisipuri, pe unele porţiuni
sub formă de dune. ţărmul este abrupt, înalt şi stâncos în partea de sud
a Dobrogei, până la nord de Capul Midia, de unde se retrage în spatele liniei lacurilor din complexul lacustru Razelm.
O caracteristică a litoralului maritim din zona Deltei o constituie
modificarea neîncetată a configuraţiei ţărmului, datorită influenţei
gurilor de vărsare ale Dunării şi, îndeosebi, a curenţilor marini.
Fâşia maritimă analizată pe adâncimea de 20 la 25 km de ţărm
prezintă particularitatea unei adâncimi reduse a apei, în comparaţie cu
alte sectoare vecine de litoral, de la ţărm spre larg, adâncimea Mării
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Negre crescând treptat şi foarte lin din cauza platformei continentale care
avansează neuniform în mare, la o distanţă apreciabilă (100 – 200 km).
Nemijlocit, în faţa ţărmului există un prag de nisip, constituit din aluviunile aduse din gurile Dunării de curenţii marini, care reduc adâncimea apei cu 1,5 m în faţa plajelor.
Valurile de suprafaţă sunt de origine eoliană. În dreptul portului
Constanţa Sud – Agigea valurile sunt provocate, în proporţie de 60%,
de vânturile care bat din direcţia nord şi nord-est. În general, au înălţimi
mici şi, numai la furtuni puternice, pot să ajungă la 5 – 6 m. Sub influenţa vânturilor dominante (nord-nord-est – sud-sud-vest), se formează
un curent pe linia ţărmului, pe direcţia inversă acelor de ceasornic.
În afară de ceaţa obişnuită bazinelor marine, aici se petrece aşanumitul fenomen de „vaporizare a mării”, care este, practic, o ceaţă
groasă care stă deasupra apei 2 – 6 ore pe zi.
Adâncimile relativ reduse îngreunează acţiunea submarinelor
inamicului, favorizând, în acelaşi timp, apărătorul în realizarea barajelor stabile într-o gamă variată. Executarea barajelor lângă mal este
posibilă şi prin inexistenţa fenomenului de flux şi reflux (în Marea
Neagră are valori neînsemnate, până la 8 cm), iar amplitudinea variaţiei nivelului apei sub influenţa bazinului hidrografic natural, atinge
creşteri de până la 32 cm.
Litoralul maritim reprezintă zona de uscat adiacentă mării şi, din
punct de vedere militar, poate fi împărţit în trei sectoare distincte:
– sectorul nordic (între gura braţului Chilia şi Lacul Sinoe), cu
ţărm jos, mlăştinos, cu lacuri şi bălţi, lipsite de comunicaţii terestre,
sector în care nu se pot duce decât acţiuni de luptă locale, mai ales pentru blocarea gurilor Dunării. Inamicul ar avea posibilitatea să debarce
desant maritim pe ţărm, fără a putea însă să dezvolte ofensiva în interiorul Deltei; sectorul este propice desfăşurării acţiunilor de către forţele speciale (grupuri de cercetare-diversiune);
– sectorul central (între Lacul Sinoe şi Lacul Taşaul) cu ţărm uşor
accesibil pentru debarcări, în special în raioanele unde plaja este bine
individualizată – plaja din zona estică a localităţilor Vadu şi Corbu;
este sectorul cel mai favorabil operaţiilor de desant maritim;
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– sectorul sudic (între Lacul Taşaul şi Vama Veche), cu ţărm,
în general uşor accesibil pentru debarcări, în special în raioanele
unde plaja este bine individualizată – zona plajelor turistice din staţiunile de pe litoral. Raioanele favorabile debarcării desantului
maritim sunt:
1. Lacul Sinoe (localitatea Vadu), Lacul Taşaul, pe o lungime de
12-15 km.
2. Lacul Taşaul (localitatea Mamaia Sat), front 5-6 km.
3. Mamaia Sat, nord Constanţa, front 6-7 km.
4. Zona sudică a municipiului Constanţa, pe un front de 2-3 km.
5. Eforie Nord, Eforie Sud, lungime 6-7 km.
6. Costineşti, 23 August, front 3-4 km.
7. Zona staţiunilor Neptun, Venus, front 4-5 km.
8. Zona Mangalia, Vama Veche, lungime 6-7 km.
Având în vedere dezvoltarea plajelor, se poate estima că un inamic
potenţial poate debarca pe două direcţii, una la nord şi alta la sud de
Constanţa, care converg în raionul Medgidia.
Lărgimea relativ mică a raioanelor favorabile debarcării şi depărtarea dintre ele pun probleme deosebite, obligând pe atacatori să-şi disperseze forţele. Trebuie avut în vedere însă, în acelaşi timp, că şi dispozitivul de apărare va fi fragmentat.
Datorită valorii inegale a sectoarelor care permit debarcarea, apărarea poate avea un pronunţat caracter de independenţă, fapt ce necesită constituirea şi amplasarea de rezerve pe principalele direcţii de
ofensivă ale inamicului.
Trebuie să se aibă în vedere că, în actualele condiţii ale dezvoltării tehnologiei militare, existenţa mijloacelor de transport pe pernă
de aer (aeroglisoarelor), a elicopterelor cu diferite destinaţii, precum
şi a altor mijloace moderne, permite executarea unor operaţii de desant maritim combinat, chiar pe direcţiile unde locul nu favorizează
debarcarea imediat pe ţărm, dar avantajează apropierea şi acţiunea cu
mijloace de transport desant. Se impune ca şi pe aceste direcţii să fie
luate măsuri pentru respingerea eventualelor acţiuni dinspre mare. Pe
toată lungimea litoralului şi în apropierea lui, localităţile principale,
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porturile, zonele industriale şi staţiunile balneo-climaterice trebuie
organizate pentru a putea lupta în încercuire timp îndelungat.
În imaginea de ansamblu a zonei, reţeaua hidrografică este o componentă importantă, reflectând, prin caracteristicile sale, specificul
celorlalte elemente fizico-geografice. Apele curgătoare din reţeaua
hidrografică a Dobrogei se caracterizează prin cursuri scurte, cu regim
foarte neregulat, care produc uneori inundaţii, iar pe timpul verii,
majoritatea lor seacă. În partea de sud a zonei de operaţii (la sud de
canalul Dunăre – Marea Neagră), numărul şi mărimea acestora este
insignifiantă şi nu prezintă importanţă tactică. După locul de vărsare,
aceste ape se pot grupa astfel:
a) ape care se varsă în Dunăre, puţine la număr şi cu un debit
redus, cele mai importante fiind: Topolog, Pecineaga, Cerna,
Luncaviţa şi Isaccea;
b) ape care se varsă în lacurile litorale ale Mării Negre, cu lungimi
şi debite mai mari ca cele din vest şi nord, mai importante fiind: Taiţa,
Teliţa, Casimcea, Slava, Ceamurlia şi Agighiol.
Aceste cursuri de apă nu constituie, în general, obstacole, cu
excepţia unor porţiuni unde pantele repezi şi stâncoase realizează veritabile şanţuri antiblindate.
Dacă în interior Dobrogea este deficitară în privinţa apelor curgătoare, pe margine are o serie de lacuri fluviatile şi fluvio-marine,
deosebite prin varietate şi importanţă.
După ce parcurge mii de kilometri de la izvoarele sale, Dunărea
delimitează teritoriul Dobrogei, în partea de nord şi de vest. Datorită
unor mişcări de înălţare pe verticală ale Podişului Dobrogei, malul
drept al Dunării este bine individualizat faţă de zona largă cuprinsă în
sectorul Bălţii Ialomiţei.
În amonte de Ostrov, valea Dunării se împarte în două braţe principale: Dunărea propriu-zisă spre est, şi Borcea spre vest. În sectorul
Vadu Oii, cele două braţe se unesc într-o vale comună, de circa 2 km
lungime; aici se află un important obiectiv tactic-operativ – podul
rutier Giurgeni – Vadu Oii, ce leagă Dobrogea de Muntenia. În continuare, valea se bifurcă din nou în braţele Dunărea Veche şi Dunărea
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Nouă, care se unesc într-un singur curs în dreptul localităţii Smîrdan.
Până la ceatalul Chilia, Dunărea curge pe o singură albie, iar de aici
se desface în două braţe: Chilia, lung de 115 km şi se varsă în mare
printr-o deltă secundară, şi Tulcea care, după circa 19 km, la ceatalul
Sulina, se desface în alte două braţe – Sulina, ce străbate mijlocul
Deltei, şi Sfântu Gheorghe.
Debitul Dunării cunoaşte variaţii destul de mari: primăvara-vara,
el atinge circa 18 000 m3/s, iar vara-toamna, până la 6 000 m3/s.
Independent de mărimea debitului, braţul Chilia ia din acesta 62,5%,
Sulina 17,7%, iar Sfântu Gheorghe 19,8%.
Adâncimea fluviului, care ajunge până la 24 m, permite realizarea
navigaţiei fluvio-maritime. Totodată, Dunărea constituie o sursă
importantă de hidroenergie şi o resursă însemnată de apă pentru sistemele de irigaţii.
Cele 17 sisteme de hidroamelioraţii realizate în Dobrogea – 13 de
irigaţii şi patru de desecări – însumează o suprafaţă de 47 700 ha şi
prezintă o mare importanţă economică pentru activităţile agricole, dar
în prezent au cunoscut un amplu proces de degradare.
Din aceste lucrări, complexul Carasu, cu o suprafaţă de
187 000 ha şi complexul de irigaţii Razelm, cu o suprafaţă de
121 000 ha, sunt dintre cele mai mari şi mai moderne realizări de
acest gen din ţara noastră.
Din punct de vedere tactic şi operativ, existenţa lucrărilor de
hidroamelioraţii în această zonă de operaţii, unde – în caz de necesitate – va trebui organizată apărarea, atât pentru oprirea ofensivei dinspre
uscat, cât şi pentru interzicerea debarcării desantului maritim pe litoralul Mării Negre, are o deosebită importanţă.
Sistemele de hidroamelioraţii dobrogene sunt construite, în
general, cu canale deschise, căptuşite cu dale – care, ulterior, s-au
degradat. Canalele magistrale au lungimi de 10-15 km, până la 50
de km şi adâncimi de 2-4 m. Canalele de distribuţie sunt late de 46 m şi adânci de 1-2 m. Staţiile de pompare au debite de 2-12 m3/s,
sunt dispuse în clădiri din beton, care pot fi incluse în dispozitive
de apărare locale.
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Orientarea şi dimensiunile canalelor de irigaţii fac ca acestea să
constituie puternice obstacole antiblindate.
Pe de altă parte, acţiunile ofensive în raioanele cu lucrări de hidroamelioraţii se duc în condiţii deosebit de grele şi prezintă o serie de
inconveniente care obligă forţele atacatoare la eforturi mari şi consumuri sporite de resurse, la care se adaugă pierderi mai numeroase în
personal şi tehnică de luptă, comparativ cu cele din teren obişnuit. Din
acest motiv, forţele aflate în ofensivă preferă să ocolească, pe cât posibil, aceste raioane sau le cuceresc prin manevră – acţiuni de întoarcere
pe la limitele sistemului de irigaţii sau de învăluire verticală, cu ajutorul desantului aerian.
În această zonă, ritmul unor acţiuni ofensive ar fi cu mult mai redus
faţă de un teren obişnuit, dispozitivul de luptă fiind fragmentat, obligând fiecare grupare de forţe să acţioneze în mod aproape independent.
Sistemul de irigaţii Carasu, redimensionat datorită construirii
canalului Dunăre – Marea Neagră, schimbă substanţial configuraţia
terenului, influenţând desfăşurarea acţiunilor de luptă.
Canalul începe în apropierea podului Cernavodă, urmează cursul
străvechiului râu numit de romani Axios şi de turci Carasu (apă
neagră), prin Medgidia şi Basarabi, traversează satul Straja, lacul
Agigea, făcând joncţiunea cu marea în noul port Constanţa-Sud.
Canalul permite o navigaţie fluvială în ambele sensuri. Convoiul de
calcul care poate circula pe canal este alcătuit din şase barje, de până
la 3 000 tone fiecare, plus un împingător de 2 400 C.P., dimensiunile
convoiului fiind de 298 m lungime, 22,8 m lăţime şi 3,5 m pescaj.
Viteza de navigaţie pe canal este de 8-9 km/h. Pot naviga şi nave fluvio-maritime cu deplasament de până la 5 000 tone şi pescaj până la
5,5-6 m, cu restricţii de viteză.
Bazinul hidrografic al canalului are o suprafaţă de 875 km2, pe care
există 19 văi afluente, amenajate cu 28 de barje între 7 şi 16 m înălţime.
Malurile canalului au diguri cu dale, fiind improprie abordarea lor
de către autovehicule, atât sub aspectul aderenţei, cât şi al plantelor
taluzelor (înclinări de 12o pe Valea Carasu şi de 27o -79o în zona de
creastă, unde solul este mai tare).
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Canalul are trei porturi fluviale, la Cernavodă, Medgidia şi
Basarabi, şi un port maritim-fluvial la Agigea.
Ecluzele construite la Cernavodă şi Agigea sunt identice, fiecare
având 310 m lungime şi 25 m lăţime, cu porturi de aşteptare în aval
şi amonte de fiecare ecluză. O ecluzare cu un convoi maxim durează
45-50 minute.
În cadrul complexului hidrotehnic de la Cernavodă există şi o
staţie complexă de pompare care asigură un debit instalat de 250
m3/s, în situaţiile în care cotele apelor Dunării coboară sub 7,50 m.
Pe canal sunt patru traversări la Cernavodă, Medgidia, Basarabi
şi Agigea, totalizând şapte poduri, din care trei poduri rutiere, trei
poduri de cale ferată şi un pod mixt.
Canalul Dunăre-Marea Neagră, străbătând Dobrogea de la vest
la est, constituie un obstacol important în calea unor acţiuni ofensive
şi, totodată, un puternic aliniament de apărare.
Un element deosebit de important pentru asigurarea nevoilor de
manevră, logistică şi evacuări îl constituie sistemul de comunicaţii
din Dobrogea, care cuprinde reţeaua de comunicaţii rutiere, feroviare şi navale, la care se adaugă două aeroporturi – la Tulcea şi Mihail
Kogălniceanu, din care unul internaţional.
Reţeaua de comunicaţii terestre are o densitate relativ mică şi nu
este repartizată proporţional pe întreaga suprafaţă. Drumurile naţionale şi judeţene sunt mai dense în partea de sud, însă nu asigură în
suficientă măsură nevoile de manevră în contextul complex al războiului aero-terestru.
Principalele artere de comunicaţii sunt constituite de căile
ferate Tulcea-Medgidia-Negru Vodă (cale ferată dublă), precum şi de drumurile naţionale Constanţa-Cernavodă,
Constanţa-Hârşova,
Hârşova-Tulcea, Tulcea-ConstanţaMangalia, Tulcea-Isaccea-23 August, Constanţa-CobadinSilistra, Medgidia-Negru Vodă.
Pentru transporturile feroviare din Dobrogea, un rol important îl
are staţia de cale ferată Medgidia, situată la întretăierea liniei est–vest
cu linia de nord-sud, devenind un punct obligatoriu de trecere.
92

www.rft.forter.ro

Caracteristici geografice
ale Zonei de Operaţii de Sud-Est şi influenţa acestora asupra acţiunilor militare

Existenţa a patru poduri peste Dunăre, două de cale ferată
(Cernavodă - Feteşti) şi două rutiere (Cernavodă-Feteşti şi
Giurgeni-Vadu Oii), precum şi numărul mic de treceri cu bacul
(Călăraşi-Silistra, Smârdan-Brăila, 23 August-Galaţi) necesită o
preocupare deosebită pentru paza şi protecţia acestora, atât antiaerian, cât şi împotriva elementelor de cercetare-diversiune.
Rezervele de mijloace destinate refacerii podurilor în cazul lovirii acestora şi construirii unor treceri de campanie trebuie dispuse
astfel încât să permită reluarea oportună a traficului între Zona de
Operaţii de Sud-Est şi celelalte zone de operaţii.
În acelaşi timp, trebuie luate măsuri pentru amenajarea unor
puncte unde să se poată instala mijloacele respective, luându-se în
calcul înălţimea digurilor şi pantele taluzelor numeroaselor lucrări de
hidroamelioraţii din Dobrogea.
Înălţimile din Podişul Dobrogei, cu orientarea de la nord-vest
către sud-est, existenţa comunicaţiilor care au aproximativ aceeaşi
orientare şi în lungul cărora reţeaua de localităţi este mai densă asigură importante avantaje pentru organizarea apărării.
Spaţiul relativ restrâns al Dobrogei nu permite executarea unor
riposte ofensive de amploare, dinamismul apărării manifestându-se
mai mult prin contraatacuri executate cu forţe de valoare tactică.
Rezervele de forţe şi mijloace este indicat să se dispună pe direcţii astfel încât să se poată interveni oportun atât împotriva inamicului
ce ar debarca pe litoral, cât şi a celui care ar ataca dinspre sud.
Este posibil ca inamicul să folosească unităţi de desant aerian
pentru a favoriza debarcarea pe litoral, pătrunderea în Dobrogea şi
deschiderea direcţiilor spre Cernavodă şi Vadu Oii – Giurgeni.
Desantul aerian tactic ar putea fi folosit pe litoral, probabil la nord de
Mangalia şi de Capu Midia. Pe timpul dezvoltării ofensivei în adâncimea zonei, desantul aerian s-ar putea întrebuinţa în raioanele
Cernavodă şi Vadu Oii – Giurgeni, pentru a pune stăpânire pe importantele puncte de trecere existente şi a facilita trupelor care desfăşoară ofensiva depăşirea acestui important obstacol, fluviul Dunărea şi
ieşirea cu forţele principale în Bărăgan.
august, 2012
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În acest context, se înţelege necesitatea desfăşurării unor acţiuni
energice şi hotărâte pentru nimicirea desantului, concomitent cu interzicerea apropierii inamicului dinspre mare sau a dezvoltării ofensivei
acestuia spre Dunăre.
Construcţiile importante, realizate aproape pe toată lungimea litoralului până la Năvodari, Capu Midia, lucrările permanente de apărare şi sistemele de hidroamelioraţii, localităţile din această zonă creează condiţii favorabile pentru mărirea stabilităţii apărării, în cazul unei
operaţii de desant maritim. Acţiunile de luptă pot avea, parţial, aspectul luptei în localităţi chiar de la debarcarea desantului, obligându-l pe
inamic să-şi fracţioneze dispozitivele şi să acţioneze pe unele direcţii
cu forţe puţine, ceea ce impune adoptarea unei tactici de uzură a acestuia şi nimicirea lui pe părţi.

NOTE:
Colectiv. „Studii geografico-militare. Dobrogea“, Bucureşti, Editura Academiei
de Înalte Studii Militare, 1999, p. 12.
2
Colonel Vicenţiu Cojan. „Curs de geografie militară“, Bucureşti, Editura
Academiei de Înalte Studii Militare, 1993, p. 63.
1
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Globalizarea,
etnicitatea, religiozitatea
şi conflictualitatea.
Dimensiunile
globalizării în secolul XXI
COLONEL DR. ILIE PENTILESCU*

Abstract
The phenomenon of globalization has been explained at least in
the last few years by a scientific theory, which studies all the aspect of
this issue both horizontally as space dimensions, and vertically as
depth.
In the present moment globalization has a set of different elements representing the size and implications contained in a system of
knowledge, slowly but securely recognized by the representatives of
politics, business, military and so on.
Cuvinte-cheie: globalizare, etnicitate, religie, conflict.
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lobalizarea a devenit, poate, problema cea mai arzătoare a
vremurilor pe care le trăim. Toţi încearcă să o înţeleagă şi să
atragă de partea lor oportunităţile create de acest fenomen1. Aşa cum se
constată şi în studiul specialiştilor Institutului de Studii Strategice al
Universităţii Naţionale de Apărare a SUA, „secolul XXI va fi primul
secol cu adevărat global“. Prin urmare, tendinţa dominantă, unanim
recunoscută, constă în integrarea la scară globală a principalelor forţe
ale economiilor, tot mai puţin naţionale şi tot mai dependente de centrele globalizatoare. Interdependenţa între ţări a crescut şi, prin urmare, conjunctura internaţională determină tot mai mult conjunctura
naţională, prin simplul fapt că exporturile reprezintă o parte tot mai
importantă a producţiei. Astfel, o recesiune în ţara unui partener
comercial va avea repercusiuni inevitabile. În acest sens, toate ţările
suportă constrângeri din exterior. Amploarea acestora depinde de gradul de deschidere al ţării respective.
Globalizarea reprezintă un proces deosebit de dinamic, cum o
defineşte Ioan Bari, al creşterii interdependenţelor dintre statele naţionale, ca urmare a extinderii şi adâncirii legăturilor transnaţionale în tot
mai largi şi mai variate sfere ale vieţii economice, politice, sociale şi
culturale şi având drept implicaţie faptul că problemele devin tot mai
globale decât naţionale, cerând, la rândul lor, o soluţionare mai curând
globală, decât naţională2.
Din această definiţie nu trebuie eliminată dimensiunea militară care, în
ultimii ani, s-a manifestat în special prin lupta împotriva terorismului. Din
aceste motive, securitatea unei zone anume, fie că este vorba despre Europa
de Sud - Est sau Orientul Mijlociu, este inseparabilă de securitatea globală3.
Cu toate că formele tradiţionale de luptă împotriva pericolelor şi
ameninţărilor la adresa securităţii internaţionale nu mai sunt suficiente,alianţele militare sunt încă necesare eliminării factorilor şi surselor
de insecuritate, ce se globalizează4. Este nevoie de noi variante de
cooperare în cadrul comunităţii de securitate, alături de variantele tradiţionale. Începutul secolului XXI este dedicat eforturilor de a dezvolta astfel de forme de cooperare şi politici de securitate care să răspundă globalizării insecurităţii.

G
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În ansamblu, globalizarea poate fi definită din perspectiva a trei
teorii principale: teoria sistemului mondial, teoria organizării politice
mondiale şi teoria culturii mondiale5.
Conform teoriei sistemului mondial, globalizarea reprezintă un
proces finalizat în secolul XX, prin care sistemul capitalist a fost propagat pe glob. De vreme ce acest sistem mondial şi-a menţinut câteva
din caracteristicile sale principale de-a lungul secolelor, se poate afirma că globalizarea nu este un fenomen nou. La începutul secolului
XXI, economia lumii capitaliste este în criză, de aceea, conform celui
mai important promotor al acestei teorii, Immanuel Wallerstein, actuala celebrare ideologică a aşa- numitei globalizări nu reprezintă altceva
decât „cântecul de lebădă” al sistemului mondial. Explicaţia constă în
faptul că, în secolul XX, sistemul mondial şi-a atins limitele geografice, prin extinderea pieţelor capitaliste şi a sistemului de stat către toate
regiunile lumii6.
Din perspectiva teoriei organizării politice mondiale, globalizarea
este creşterea şi adoptarea culturii mondiale. Începând cu a doua jumătate a secolului XIX, s-a cristalizat o ordine mondială raţională, instituţională şi culturală, ce constă în modele aplicabile la nivel global, ce
configurează state, organizaţii şi identităţi individuale. Concepţiile despre progres, suveranitate, drepturi etc., au căpătat o mai mare autoritate, structurând acţiunile statelor şi indivizilor şi furnizând un cadru
comun pentru disputele internaţionale7. La sfârşitul secolului XX cultura mondială s-a cristalizat drept element constitutiv al societăţii mondiale, un set de prescrieri universal valabile. Această cultură a devenit o
moştenire comună, instituţionalizată peste tot pe glob şi sprijinită de
multe grupări transnaţionale. Totuşi, ea nu întruneşte consensul general,
astfel implementarea modelelor globale nu va conduce la configurarea
unei lumi omogene, ci, dimpotrivă, va putea da naştere la conflicte8.
În accepţiunea teoriei culturii mondiale, globalizarea se referă la
„comprimarea” lumii şi consolidarea viziunii asupra acesteia ca un
întreg. Promotorii acestei teorii consideră că, la sfârşitul secolului XX,
şi chiar mai devreme, globalizarea a transformat ordinea mondială întro problemă. Fiecare trebuie să răspundă reflexiv situaţiei dificile deriaugust, 2012
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vate din noua ordine, ceea ce duce la creşterea unor viziuni contradictorii asupra lumii9. În această lume comprimată, compararea şi confruntarea viziunilor asupra sa poate conduce la izbucnirea unui conflict
cultural, în care tradiţiile religioase joacă un rol-cheie, oferind motivaţia supremă pentru susţinerea unei anumite viziuni (de exemplu, resurgenţele grupărilor fundamentaliste). Astfel, o lume globalizată este
integrată, dar nu armonioasă, este un loc unic, dar divers, un construct
al viziunilor împărtăşite, dar predispus la fragmentare10.
În ceea ce priveşte dimensiunile globalizării, cea economică şi cea
culturală au cel mai mare impact asupra omenirii.
Însă, în momentul de faţă sunt tot mai evidente următoarele:
• economică – câteva criterii şi caracteristici, precum integrarea
proceselor de producţie, a pieţelor, interdependenţelor economiilor
naţionale, complexele economice multinaţionale, corporaţiile transnaţionale, integrarea regională şi zonală, dezvoltarea durabilă, controlul
şi raţionalizarea resurselor;
• politică – prin opţiunea şi succesiunea integrării politice, adeziunea marilor decizii ce privesc lumea, iniţiative politice internaţionale,
sprijinirea şi participarea la crearea structurilor instituţionale de conducere politică globală, contacte extinse şi intensificabile, viziuni politice pluraliste în relaţiile internaţionale;
• tehnologică – controlul accesului nejustificat la tehnologiile înalte, exportul controlat al tehnologiilor high–tech, conectarea tehnologică a proceselor economice, orientarea cercetării ştiinţifice spre dezvoltare durabilă şi în folosul spaţiilor defavorizate, valorificarea în folosul
general al noilor realizări, pacificarea şi utilizarea paşnică a cosmosului, uşurarea omului de povara muncii fizice, eliminarea ţărilor care
ameninţă existenţa umană;
• informaţională – în sensul conectării cetăţeanului la fluxurile
mondiale de informaţii, garantarea accesului liber şi oportun la informaţiile de bază, prevenirea oportună a colectivităţilor în legătură cu
evenimente naturale neprevăzute şi, poate faptul cel mai important,
asigurarea infrastructurii necesare dezvoltării societăţii informaţionale
şi mai departe a comunităţii de cunoaştere fundamentală;
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• de securitate – ca evoluţie a stabilităţii regionale, zonale, continentale şi intercontinentale prin angajamente şi aranjamente de la nivelurile naţionale, la cele multinaţionale şi în continuare la nivelul mondial, cu participarea celor interesaţi şi cu puterea necesară la oprirea şi
eradicarea fenomenelor şi proceselor retrograde, de opoziţie ori autarhice, cum ar fi terorismul internaţional, mişcările antimondializare de
natură etnico-naţionalisto-religioasă sau actori statali care se închid în
sisteme de dezvoltare economico-socială unice şi cu mult depăşite de
evoluţiile economico-sociale;
• globalizarea riscurilor, ameninţărilor, pericolelor, sfidărilor şi
provocărilor reclamă această dimensiune a globalizării; militară –
chiar dacă numărul conflictelor intra şi interstatale a scăzut în ultimii
ani, conflictele zonale sunt o trăsătură definitorie a sfârşitului de secol
XX şi început de secol XXI, natura lor fiind preponderent etnico-religioasă;
• administrativă – ce presupune proiectarea şi realizarea practică,
dar fără încălcarea convenţiilor şi tratatelor, deci şi a frontierelor, care
se vor permeabiliza şi apoi vor trece în sfera tradiţiilor, a spaţiilor
comunităţilor integrate, a spaţiilor de dezvoltare durabilă, a spaţiilor
resurselor raţionalizate şi controlate, a altor spaţii de interes vital pentru prosperitatea sau continuitatea fiinţei umane;
• culturală – în curs de afirmare prin două elemente fundamentale: primul vizează dezvoltarea culturală locală în spiritul integrării şi
comunităţii multinaţionale, cu respectarea identităţii, valorilor şi patrimoniului naţional, iar al doilea are în vedere toleranţa pentru o cultură
globalistă, pluralistă, în care, alături de valorile naţionale, subzistă şi se
dezvoltă valori universale, indiferent cui aparţin, dar care nu sunt în
folosul comunităţii internaţionale.
În acelaşi timp, contracararea criminalităţii terorismului şi corupţiei, ca cele mai dramatice ale globalizării insecurităţii, necesită abordarea „curativă” a problemelor politice, economice şi sociale ce le
generează şi le susţin11. Aceste trei elemente sunt legate de problemele
profunde ale lumii, precum dezechilibrele economice, guvernele autoritare şi lipsa oportunităţilor de dezvoltare umană în multe dintre regiuaugust, 2012
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nile lumii. O soluţie viabilă trebuie să recunoască, să atenueze şi să
contracareze sentimentul de privare de drepturi ce motivează mare
parte a grupărilor teroriste. Existenţa locurilor de muncă şi a mijloacelor pentru o viaţă decentă este crucială în dezvoltarea lumii12.
Globalizarea facilitează expansiunea ideilor religioase. Puterea
valorilor şi instituţiilor religioase a ajutat oamenii din multe regiuni ale
lumii să reziste stării de insecuritate asociată declinului autorităţii tradiţionale şi schimbărilor economice rapide specifice globalizării13.
Unii specialişti afirmă că, de multe ori, violenţa religioasă este, de fapt,
un recul politic al globalizării. Acest proces accelerează, fără îndoială,
renaşterea identităţilor culturale şi religioase. Fenomenul globalizării
se constituie şi într-o cauză a creşterii criminalităţii transnaţionale şi a
terorismului, deoarece sporeşte inegalităţile economice, ceea ce determină predispoziţia actorilor statali sau nonstatali de a participa în astfel de forme de acţiune criminală14. De asemenea, globalizarea a contribuit la intensificarea acestor activităţi antisociale atât prin accelerarea fluxurilor de oameni, bunuri şi informaţii, cât şi prin conferirea
unei dimensiuni internaţionale a concepţiei.
Aşadar, contrar punctului de vedere al multor analişti, globalizarea nu aduce în mod necesar integrare şi stabilitate. De fapt, pe termen
scurt şi mediu, globalizarea pare să contribuie la generarea unor procese simultane ce creează tensiuni care, la rândul lor, modelează mediul
de securitate15: fragmentare – integrare; localizare – internaţionalizare;
descentralizare – centralizare.
Globalizarea sporeşte ritmul în care se desfăşoară integrarea, dar,
în acelaşi timp, furnizează un mediu favorabil tendinţelor de dezintegrare sau fragmentare.
Evoluţiile în domeniul securităţii la început de secol XXI au surprins, în majoritatea zonelor de pe glob, prin multitudinea de provocări
la adresa securităţii, atât la nivel naţional şi regional, cât şi la nivel global. Chiar şi în condiţiile în care foştii adversari sunt, în prezent, parteneri în probleme de securitate, putem cu uşurinţă observa că tensiunile etnice, economice, sociale şi de mediu continuă să cauzeze instabilitate16. Problemele transnaţionale constituie provocări de care trebu100
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ie să ţină seama atât guvernele naţionale, cât şi sistemele politice – care
includ: probleme de mediu şi resurse globale; forţa de muncă şi capitalul – ca instrumente globale; comerţul, ca o componentă majoră a
veniturilor naţionale; proliferarea armelor şi tehnologiilor nucleare;
confruntările dintre culturi şi valori; conflictele intrastatale şi interstatale; implicarea semnificativă a noilor mijloace globale de mediu.
Ca o consecinţă a globalizării, numeroase evoluţii şi procese
transnaţionale au un impact semnificativ asupra securităţii naţionale.
Pe lângă stimularea creşterii economice şi deschiderea societăţilor,
aspecte recente subliniate pun în evidenţă unele inconveniente ale procesului de globalizare17, ce pot conduce la destabilizarea unor state,
înstrăinarea unor cutume ancestrale, vulnerabilizarea unor regiuni
întregi faţă de fluctuaţiile spontane ale economiei mondiale. Este edificatoare influenţa pozitivă a mondializării asupra comunităţii democratice, care include 30% din populaţia lumii, dispunând de 70% din
bogăţii ce îi garantează şi stimulează libertatea şi prosperitatea, stabilitatea şi securitatea18.
Analiza modernă de securitate recurge la o gamă diversificată
de indicatori, metode şi tehnici de diagnoză şi prognoză locală,
regională şi globală. În contextul său, pe lângă coerenţa economico-socială, raporturile de putere şi de amiciţie/inamiciţie, cunoaşterea factorului etnico-religios este esenţială pentru stabilitatea stării
de securitate în anumite spaţii, în diferite momente ale derulărilor
internaţionale19.
Factorul etnic şi cel religios nu au fost consideraţi multă vreme ca
fiind probleme ale securităţii naţionale. În momentul când s-a constatat că aveau potenţial de a inflama o stare de tensiune sau conflict între
state, modul de abordare a acestor factori a fost reconsiderat, iar acest
lucru se întâmplă încă de la sfârşitul anilor '70, din cauză că apariţia
religiei ca trăsătură majoră a unui conflict a fost total neaşteptată, atât
de către mediul academic, cât şi de factorii decizionali. Primul şoc
major a fost la momentul revoluţiei islamice iraniene, iar de atunci a
început să devină limpede că religia, ca factor în conflict, începe să
joace un rol important, dacă nu în provocarea unor conflicte, atunci în
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exprimarea lor. Pentru că, cel mai frecvent, religia apare în conflict
precum o marcă a etnicităţii20.
Etnicitatea, ca forţă generatoare de conflicte etnice şi procese
secesioniste, a fost analizată de diverse abordări teoretice, în general,
fundamentul său ideologic fiind atribuit naţionalismului modern.
Etnicitatea nu presupune însă în mod obligatoriu apariţia unui conflict
etnic sau a unui proces de secesiune. Nu toate grupurile etnice doresc
să-şi creeze propriul stat pe teritoriul pe care îl ocupă, unele dorind să
emigreze, altele să preia controlul statului în interesul căruia coexistă
sau doar să-şi mărească autonomia în cadrul acestuia, fără a-i contesta
legitimitatea21. Dintr-o perspectivă politică, conflictul etnic poate apărea doar atunci când grupul minoritar etnic se activează politic ca
urmare a unor acţiuni discriminatoare ale guvernului central. Conform
lui Peter Gourevitch, „el poate apărea atunci când activitatea politică şi
economică este divizată diferenţiat de-a lungul unor regiuni distincte”.
Discriminarea politică este o condiţie suficientă, dar nu neapărat
necesară pentru ca violenţele interetnice să izbucnească. Alţi factori
potenţiatori sunt cei de natură economică. Regiunile subdezvoltate din
cadrul unui stat tind să se alinieze la regiunile mai dezvoltate economic, iar bunăstarea încurajază regiunile să se separe. De altfel, dacă ne
uităm spre trecutul foarte apropiat al României, putem observa, în stadiul incipient, astfel de revendicări succesioniste în Transilvania, argumentate fie pe o superioritate economică, fie pe un tratament economic
discriminatoriu al Bucureştiului22.
Noţiunile de „etnie”, „grup etnic”, „etnocentrism”, „naţiune” etc.,
nu sunt privite şi înţelese la fel pretutindeni.
Etimologic, noţiunile „etnie” şi „naţiune” sunt înrudite, ambele provenind din cuvinte latineşti care desemnează „comunitatea de naştere”23.
Conştiinţa etnică este acel liant care ajută etniile să treacă de
situaţiile de criză. Aria de manifestare a confruntărilor etnice cuprinde întreaga lume. Din punct de vedere geografic, etniile se află în
patru situaţii24:
1. arealul înţeles ca spaţiu de origine corespunde în totalitate cu
spaţiul actual de răspândire;
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2. spaţiul de origine nu corespunde cu spaţiul de răspândire, dar
etnia îşi cunoaşte spaţiul de etnogeneză;
3. etnia nu are spaţiu de dispersare anume;
4. etnia este nomadă.
În toate aceste situaţii vor exista conflicte de joasă sau mai mare
intensitate între etnii din motive diferite.
Majoritatea statelor care au experimentat procese de succesiune sau confruntat simultan cu două dinamici ce au interacţionat şi au intensificat conflictul etnic: politicieni care au folosit identitatea etnică ca
factor mobilizator pentru a obţine suportul de a-şi îmbunătăţi poziţia în
cadrul grupului etnic şi teama auto-perpetuantă de insecuritate, sau
dilema de securitate a grupurilor etnice25. Procesul de tranziţie de la un
regim totalitar şi o economie socialistă la un regim democratic şi o economie de piaţă intensifică aceste procese competitive, deoarece creează oportunităţi pentru politicieni de a se folosi de identităţile etnice
pentru câştiguri politice şi măreşte gradul de pericol resimţit de diversele grupuri etnice.
În cadrul statelor multietnice, identitatea etnică poate servi liderilor anumitor grupuri etnice ca mijloc de atingere şi menţinere a puterii
politice. Deoarece membrii unui grup etnic sunt interesaţi de acele
politici ce afectează direct respectivul grup, liderii acestui grup vor
încerca să dezvolte acele politici ce favorizează grupul, frica de a pierde suport determinându-i să adopte poziţii din ce în mai intransigente
în favoarea grupului pe care îl reprezintă, dezvoltându-se un proces de
supralicitare a problemei etnice. Acest proces de supralicitare etnică
reprezintă o situaţie în care elite aflate în competiţie încearcă să valorifice cât mai bine interesele unui grup în defavoarea altora. Dilema de
securitate a grupurilor etnice se referă la acea situaţie în care statul nu
mai poate influenţa sau media competiţia pentru putere dintre diversele grupuri etnice, în lipsa acestui rol fiecare grup dezvoltând strategii
proprii pentru a-şi maximiza interesele, într-un context caracterizat de
insecuritatea resimţită de fiecare grup în parte. Dacă statul nu mai
poate proteja interesele tuturor grupurilor etnice, atunci fiecare grup va
încerca să controleze statul, diminuând securitatea economică, fizică
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sau politică a celorlalte grupuri etnice şi abilitatea statului de a garanta securitatea pentru oricare grup26.
Se poate vorbi, de asemenea, şi despre o dilemă de securitate de
factură economică, care apare în momentul în care între grupurile etnice există diferenţe (legate de venit, şomaj etc.) şi se desfăşoară o competiţie pentru oportunităţi şi resurse economice. Grupul etnic care este
mai bine dezvoltat din punct de vedere economic va considera că este
oprit din dezvoltare de celelalte grupuri, că le subvenţionează bunăstarea, în timp ce grupurile mai slab dezvoltate vor simţi că sunt defavorizate şi exploatate de către grupul mai dezvoltat. Securitatea fizică a
unui grup este legată de modul în care grupul respectiv percepe intenţiile şi capabilităţile celorlalte grupuri, şi de abilitatea statului de a proteja interesele grupului respectiv. Insecuritatea politică apare în
momentul în care un anumit grup preia conducerea statului, când unui
grup îi este interzis accesul la puterea politică sau când statul nu este
controlat de un anumit grup, dar celelalte grupuri percep ca posibilă
dominaţia unui grup.
Între etno-politici şi dilema de securitate a grupurilor etnice există o relaţie de dublă cauzalitate. Mediul de securitate perceput de
diverse grupuri etnice în cadrul unui stat depinde de acţiunile politicienilor, de faptul dacă aceştia formulează sau nu etno-politici care să
favorizeze un grup în detrimentul altuia. Apariţia acestei dileme de
securitate va forţa reprezentanţii diverselor grupuri etnice să adopte la
rândul lor etno-politici care favorizează propriul grup în defavoarea
altora. Această spirală de insecuritate va avea ca rezultat accentuarea
tensiunilor etnice, creşterea dorinţei de autonomie şi auto-guvernare, a
cărei negare de către autorităţile centrale va genera un posibil conflict
etnic deschis27.
Aşadar, procesele secesioniste şi conflictele etnice, atunci când
apar, sunt determinate şi întreţinute de o serie de factori şi condiţii precum rolul partizan al statului (ce favorizează un grup etnic în detrimentul altuia), a unor structuri slabe de mediere a conflictului (statul este
controlat de un singur grup etnic, celelalte fiind discriminate), a unor
probleme de încredere între diversele grupuri etnice din interiorul unui
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stat, a unei dileme de securitate între aceste grupuri (insecuritate economică, fizică, politică, resimţită de un grup etnic), a intervenţiei unor
patroni externi (atraşi în conflict de un grup mai slab pe baza unor
motive ideologice, de intensitate etnică, morale).
Conflictele etnice, peste tot pe glob, sunt cauzate de un cerc vicios
în care etno-politicile şi dilema de securitate a grupurilor etnice se influenţează şi se stimulează reciproc. În pofida aceloraşi mecanisme care
stau la baza lor, conflictele etnice au finalităţi diferite. Diferenţa este
dată atât de procesele din interiorul statului (modul în care guvernul
mediază conflictul, fie prin acceptarea separării, fie prin încercarea de
reprimare a mişcării separatiste, modul în care sunt rezolvate crizele
politice şi constituţionale), cât şi de dinamicile de la nivel regional sau
chiar global (recunoaşterea independenţei Croaţiei şi Sloveniei a avut
un efect negativ asupra evenimentelor din Bosnia, la fel ca şi semnarea
acordului de încetare a războiului dintre Croaţia şi Serbia). Nu în ultimul rând, soluţionarea paşnică sau violentă a acestor conflicte depinde
şi de eficienţa medierii lor de către organismele internaţionale.
Ambiguitatea strategiei adoptate de aceste organisme în cazul Bosniei
au avut consecinţe catastrofale, arătând că ele nu erau pregătite să se
confrunte cu acest nou tip de conflict specific erei post-Război Rece.
Aparţinând dimensiunii culturale a securităţii, factorul religios
capătă o importanţă majoră în analiza de securitate, spaţiul de manifestare al securităţii culturale situându-se la nivelul interrelaţionării securităţii individuale cu securitatea naţională, în sensul indivizilor sau grupurilor substatale. Grupurile religioase pot deveni o problemă de securitate naţională, în cazul comportamentului aberant al acestora degenerând spre acţiuni teroriste, separatiste, revoluţionare etc.
Cuvântului „religie“ îi sunt asociate două etimologii latine. Una
este cea derivată din verbul „relegere” (a reveni în urmă prin lectură,
cuvânt, gândire, a reculege), care sugerează legătura cu trecutul, cu o
tradiţie. Religia devine astfel aducerea aminte a unui trecut, actualizarea permanentă a acestuia. Cealaltă etimologie provine din „religare”
şi are sens de „a lega”, „a fixa”, aşa cum se întâmplă în multe regiuni
ale lumii: religia uneşte, construieşte şi fundamentează coeziunea
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socială28. Religia corespunde şi unei forme de identitate cu un puternic
impact în societate şi chiar în viaţa politică a unui stat sau regiuni. Se
pune întrebarea: ce anume a dus la creşterea religiozităţii şi conflictelor religioase în multe ţări?29.
Folosim aici termenul „religie” în două sensuri înrudite dar distincte. Primul se referă la instituţii, oficialităţi religioase, ca şi la grupuri sociale şi mişcări al căror scop este de a se exprima în probleme
ce privesc religia; cel de-al doilea, cel spiritual (religia oferă modele de
comportament social şi individual). În ultimă accepţiune, religia are
mai mult de a face cu ideea de transcendenţă, de sacru, limbaje şi practici care organizează lumea în termeni ce reprezintă sacrul.
Dacă luăm în calcul doar ultimii 20 de ani, putem observa cu uşurinţă o creştere a influenţei religiei asupra politicii în multe regiuni de
pe glob. Convingerea conform căreia dezvoltarea şi răspândirea urbanizării, educaţiei, dezvoltării economice, a gândirii ştiinţifice şi mobilităţii sociale ar diminua poziţia socio-politică nu a fost valabilă.
Credinţele religioase pot lua forme politice, prin sprijinul puternic
pe care îl aduc etnicităţii şi prin asocierea lor cu valori transcendentale, prin care societatea ar căpăta o direcţie, coeziune, virtute şi stabilitate. Folosirea valorilor religioase poate duce la manifestări cu caracter fundamentalist, la stabilirea unor strategii prin care credincioşii tind
să-şi conserve identitatea ca grup sau popor, în faţa unui real sau presupus atac al celor care aparent îi ameninţă. Uneori, asemenea atitudini
defensive se pot transforma în acţiuni politice ofensive care duc la alterarea mediului social, politic şi chiar a celui economic.
Trebuie subliniat rolul foarte important pe care îl poate avea religia asupra stabilităţii statelor şi a relaţiilor internaţionale în ceea ce
priveşte instituţiile, practica vieţii politice, dar şi rolul bisericii (şi
aici includem, se înţelege, toate religiile, confesiunile, cultele religioase), pentru că, asemenea religiei, Bisericile pot deveni instrumente ale mişcărilor naţionaliste, prin intermediul „bisericilor naţionale” sau „bisericilor patriei” propagându-se politici revizioniste,
deformându-se politica creştină, deturnându-i spiritul umanitar în
organizaţii ecleziastice naţionaliste cu caracter mesianic, şi prin
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naţionalismul de dreapta şi stânga, care militează pentru apărarea
„neamului”, „a altarului sfânt al patriei”, înfăţişând o viziune sacralizată exclusivist-ortodoxă a istoriei.
Religia se intersectează cu politica (mai ales cu cea naţionalistă)
pe căi ce ţin de istoria particulară şi traiectoriile de dezvoltare a societăţilor individuale, fie ele tradiţionale sau moderne. În societatea tradiţională, relaţia dintre religie şi politică este una foarte apropiată.
Puterea politică este sprijinită de credinţele şi practicile religioase, în
timp ce treburile politice pătrund în interiorul sferei religioase. Alături
de identitatea etnico-lingvistică şi culturală, identitatea religioasă continuă să definească astăzi popoarele, să le apropie sau să le dezbine.
Dar care sunt perspectivele asupra conflictului, aşa cum reies ele
din scrierile celor trei religii monoteiste majore?
Toate cele trei religii monoteiste au modele similare de dezvoltare, care creează entităţi cu predispoziţie spre conflict, indiferent de
locul ocupat de violenţă în sistemul de valori al fiecărei religii.
Predispoziţia pentru raporturi conflictuale provine din faptul că:
toate trei religiile au fost iniţiate de trei lideri vizionari ale căror
acţiuni au dus la formarea unor comunităţi religios-politice; aceste
religii dispun de un profund şi de nezdruncinat sens al „istoriei
sacre”, care transcende graniţele naţionale, definind viziunea şi etnosul unui popor; fiecare dintre aceste religii s-a format în opoziţie cu
alte comunităţi religios-politice: Moise şi-a condus poporul în Egipt
ridicându-l pe Iahve contra zeilor egipteni şi a faraonului; Iisus a fost
răstignit de forţele imperiale romane cu sprijinul liderilor religioşi
conservatori ai Ierusalimului, titlul său de „Rege al iudeilor” punându-l în stare de conflict cu autoritatea Cezarului, laică şi religioasă;
Mohamed şi discipolii săi au folosit toate resursele religioase şi politice pentru a-i aduce sub ascultarea lui Allah pe toţi „păgânii” şi
structurile lor politice.
Aşadar, nucleul identitar al fiecăreia din cele trei religii monoteiste a fost format în contextul controverselor cu alte comunităţi politicoreligioase. Această orientare spre opoziţie poate avea aspecte negative
prin predispoziţia către conflicte religioase.
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Modelele de formare a identităţii conduc către câteva trăsături
care fac greu de controlat conflictele religioase, dintre care cele mai
importante sunt următoarele:
• tendinţa de a „privi” în istorie, văzând conflictele actuale ca
similare sau ca extensie a unei lupte ce aparţine „istoriei sacre”;
• folosirea frecventă a modelelor sau contextelor biblice pentru a
descrie conflictele actuale;
• resentimentele apărute în legătură cu realizările religioase şi
politice ale unui grup pot genera temeri legate de persecuţiile îndurate
în fazele iniţiale, când comunitatea de credincioşi era în formare;
• din cauza scopului singular al religiilor monoteiste, e dificil ca
acestea să coexiste fără ca una dintre ele să nu se impună sau să-şi pretindă superioritatea;
• acţiunile agresive împotriva „celorlalţi” sunt mult mai uşor de
realizat, pentru că fazele iniţiale ale fiecărei comunităţi religioase au
abundat în situaţii conflictuale;
• pentru fiecare grup, supravieţuirea şi mărturisirea credinţei sunt fundamentate pe ideea de sacrificiu şi suferinţă (Exilul/Holocaustul – evrei,
persecuţie/crucificare – creştini, Micul Jihad/Marele Jihad – musulmani);
• credinţa fiecărei religii este fundamentată pe loialitatea alternativă pentru fiecare dintre structurile politice sub care trăiesc, această
loialitate alternativă apare frecvent în prim-plan, în încercarea de a
forma un stat religios: o republică islamică, un Israel iudaic, o Americă
creştină, o uniune eurasiatică slav-ortodoxă etc.
Termeni precum „conflict etnico-religios”, deşi frecvent folosiţi în
lucrări de specialitate, sunt ambigui. Acest fapt se întâmplă şi din cauză
că se poate induce ideea unei legături profunde şi de neseparat între
religios şi etnic, în sensul că religia poate fi percepută ca sursa primară a acestor stări de fapt.
Totuşi, departe de a reprezenta sursa, religia este, în realitate, în
cele mai frecvente cazuri, un instrument, un paravan pentru interese
etnice sau naţionaliste, trecute sau viitoare.
De asemenea, în analiza factorului religios trebuie să se ţină seama
de câteva axiome30: conflictele religioase tind să aibă un nivel mai mare
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de intensitate, severitate, brutalitate şi letalitate decât celelalte forme de
conflict; războaiele au o durată mai mare atunci când religia este un
important factor declanşator; în cazul eşecului unui stat, liderii religioşi
reprezintă figuri principale de autoritate; factorii religioşi sunt invariabil legaţi de identitatea grupurilor etnice, de limba, teritoriul, politica şi
economia acestora; factorii religioşi constituie o componentă esenţială
a procesului de gestionare şi rezolvare a conflictelor.
Există mai multe motive pentru care, în ultimele decenii, chiar
dacă numărul conflictelor intra şi inter-statale a scăzut, conflictele
zonale sunt o trăsătură definitorie, iar natura lor este preponderent etnico-religioasă31. Puterea religiei se manifestă şi în furnizarea resurselor
ideologice necesare menţinerii ideii de justiţie socială, în furnizarea
bazei ideologice pentru coerenţa şi coeziunea socială.
De asemenea, trebuie evidenţiată funcţia ambivalentă32 pe care o
are religia în societatea contemporană. Credinţa în Dumnezeu dă
sens vieţii a miliarde de oameni, dar aceasta înseamnă, deopotrivă, că
ei îşi exprimă dorinţele, scopurile şi, uneori, chiar şi furia în termeni
religioşi. Religia este astfel deturnată de la menirea ei existenţială şi
canalizată spre scopuri politice, economice, sau de altă natură. De
aceea, între religie, cultură, securitate, politică, economie sunt legături puternice.
Religia este folosită uneori ca o forţă unificatoare pentru a lupta
împotriva ocupaţiei străine şi a injustiţiei politice şi, în acest caz,
inamicul este portretizat ca necredincios33. Se poate muri pentru o credinţă, aşa cum se poate ucide în numele ei. Sunt noi mişcări religioase
pentru care toată lumea este „organizaţia lui Satan”, în afară de gruparea lor religioasă, şi atitudinea lor cotidiană este de a promova un prozelitism agresiv34. Acest lucru este valabil pentru teocraţiile politice şi
pentru statele seculare ale căror „religii civile” (ideologii totalitare)
modelează acţiunea etică şi influenţează globalizarea35.
Dar, religia poate aduce reconciliere, înţelegere şi pace. Toate cele
trei religii monoteiste36 (creştinism, iudaism şi islam) vorbesc despre
iertare şi împăcare. În ciuda diferenţelor, sunt câteva puncte comune:
ideea de demnitate umană – şi de aici de respectarea drepturilor omuaugust, 2012
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lui –, ideea de pace şi reconciliere este prezentă în toate tradiţiile religioase europene.
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mul absolut iudaic. Monoteismul absolut crea o prăpastie între Dumnezeu şi umanitate, în timp ce Dumnezeu Cel în Treime făcea posibilă legătura cu oamenii, prin cele
două naturi, prin persoana Mântuitorului Hristos. (Cf. Religie şi Securitate în Europa
secolului XXI – glosar de termeni, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I”, 2007, p.321.)

112

www.rft.forter.ro

Incursiune în Islam
COLONEL DR. VASILE CERBU

Abstract
Generally, in the world, there is a negative and confuse perception regarding the Muslim space: a conservatory world, strongly
attached to the traditional values, very short opened to the contemporaneous development, with fundamentalist orientation and violent
movements. I do not contest the fact that the reality of the Muslim
countries contains such orientations. In any case, the usual perception
about this world is schematic, poor and in the ultimate instance
deformed. I propose myself, in the following, to give a full picture of
this world, because we are talking about a space which includes 46
countries and approximately a fifth part of the population on the earth.
Because this world is very less known, we should establish first
the content of terms and headlines which will frequently appear in the
following rows: Islam, Koran, Jihad, the link between the Arab and
Muslim world etc. I consider this kind of things can be well explain if
I will make a short history of the apparition of Islam and the civilization of Islam; in this way we can associate the respective categories
with the moment of their birth, and we can send them in the most proper sense, signification way to understand them.
*Divizia
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Cuvinte-cheie: Islam, Coran, Jihad, Mecca, Muhammad,
islamizare, Medina, şiiţi, sunniţi, musulmani, şiism, malekism, şafiism, hanbalism, hajj, zakat, sura, sunna, talibani, saharia.

e-a lungul veacurilor, începând cu primele atestări scrise ale
istoriei şi până în secolul al VII-lea, acea imensă peninsulă situată între Marea Roşie, Eufrat, Golful Persic şi Oceanul Indian,
cunoscută sub denumirea de Arabia - a rămas neschimbată şi aproape
neafectată de evenimentele care au zguduit restul Asiei şi au cutremurat din temelii Europa şi nordul Africii1.
Arabii consideră că începuturile tradiţiei ţării lor se pierd în negura timpurilor, în istoria orientală făcându-se uneori referiri la vechii
arabi primitivi sau la triburile pierdute. În secolul al VII-lea acest
popor aproape necunoscut de nomazi din peninsula Arabiei îşi face
intrarea pe scena istoriei universale într-un mod spectaculos: în mai
puţin de zece ani, impulsionaţi de noua lor religie, arabii cuceresc
Iranul, Mesopotamia, Irakul, Siria, Africa septentrională şi Peninsula
Iberică. Mai surprinzător, însă, a fost faptul că aceşti cuceritori s-au
dovedit dotaţi şi cu remarcabile calităţi politice, administrative şi culturale.
Cadrul geografic în care au apărut arabii şi în care şi-au afirmat
mai întâi creativitatea culturală şi civilizatorică este arida Peninsulă
Arabică. Arabii din regiunile centrale şi septentrionale ale peninsulei
sunt în generali nomazi, vorbind limba arabă prin excelenţă; arabii din
sud, populaţie în marea majoritate sedentară, vorbeau o limbă oarecum
asemănătoare cu dialectele etiopene. Peninsula Arabică, datorită climei
sale calde şi secetoase, este acoperită, pe cea mai mare suprafaţă, de
întinse deşerturi nisipoase, unde, pe alocuri creşte o vegetaţie săracă.
Condiţii mai bune se găsesc numai în regiunile Yemen şi Hedjaz, de pe
coastele de sud-vest şi vest ale peninsulei2.
În Yemen, unde ploile sunt mai frecvente, se practica o agricultură, grădinărie şi pomicultură relativ dezvoltate, cultivându-se cereale,
orez, pomi fructiferi, îndeosebi curmali şi plante aromatice şi se creşteau animale. De aceea, încă din Antichitate, Yemenul era numit
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Arabia Fericită. În Hedjaz, deşi condiţiile naturale sunt mai puţin prielnice decât în Yemen, au înflorit două importante aşezări, Mecca şi
Yathreb (numită ulterior Medina), centre comerciale apărute pe drumurile de negoţ, care legau Yemenul de Arabia de nord, de Egipt, de
Siria şi de Irak.
În Arabia centrală, septentrională şi în deşertul Siriei dominau
nomazii, beduinii, - marele rezervor demografic al Arabiei, care se
infiltrau în ţările din jur, devenind semi-nomazi. Cum s-a văzut, cea
mai mare parte a Peninsulei Arabice era populată de triburile de
beduini (de la Badiya = stepă), cunoscuţi şi sub numele lor etnic, arabi
(A'rab), această ultimă denumire extinzându-se, treptat, la toţi locuitorii, nomazi sau nu.
Deşi mentalitatea nomazilor excludea ideea de stat, totuşi au existat şi în nord formaţiuni statale apărute în jurul unor centre comerciale
organizate de-a lungul marilor drumuri caravaniere. Două dintre acestea au avut o importanţă internaţională: drumul care din Yemen urca
până în Siria de-a lungul coastei Mării Roşii, trecând prin ţinutul
Hedjaz, prin Mecca şi Medina; şi cel care, pornind din părţile sudice
ale Golfului Persic, urma cursul Eufratului până în Siria centrală.
În interiorul Peninsulei, puternicul trib Kinda reuşeşte, în secolul
al V-lea, să reunească mai multe triburi într-o confederaţie, dar pentru
scurt timp.
Viaţa economico-socială, politică şi religioasă a evoluat diferenţiat în funcţie de aceste condiţii. În Yemen şi în Hedjaz, agricultura şi
creşterea sedentară a animalelor, meşteşugurile, negoţul şi cămătăria
au determinat o varietate mai mare de ocupaţii. În aceste regiuni s-a
format o aristocraţie tribală, posesoare de turme mari de animale şi de
pământuri, negustori şi cămătari, îndeosebi la Mecca, meşteşugari,
agricultori şi crescători de animale, precum şi sclavi.
Arabii nomazi, ca şi cei sedentari, erau împărţiţi în triburi şi familii, fiecare condus de un şeic sau emir, a cărui lance înfiptă în faţa cortului era însemnul caracteristic rangului. Cu toate acestea, funcţia respectivă, deşi transmisă din generaţie în generaţie, nu era strict ereditară, ci depindea de bunul plac al taberei. Toţi şeicii unui trib recunoşaugust, 2012
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teau un conducător unic, numit Şeicul Şeicilor, care putea aduna sub
stindardul său toate ramurile risipite în caz că ar fi fost ameninţaţi de
vreun pericol.
În ansamblu, societatea arabă preislamică se găsea în primele
secole ale erei creştine în stadiul destrămării relaţiilor gentilice şi al
apariţiei categoriilor sociale. În aceste condiţii, fiecare trib arab avea
zeităţi proprii, dar în ajunul apariţiei Islamului, devenise tot mai puternică tendinţa unificării politice şi religioase a arabilor. Religia Arabiei
vechi este la fel de risipită ca şi poporul său. Pe bază de animism, ea
supunea viaţa oamenilor unui mare număr de puteri, djinn-ii, care-i
însoţesc, îi ispitesc, le inspiră gândirea şi faptele.
Centrul religios al triburilor arabe a ajuns Mecca, care, datorită
aşezării sale prielnice, devenise aşezarea cea mai frecventată şi locul
tradiţional de contact al lumii arabe preislamice. Oglindind tendinţele
de unificare politică şi religioasă a triburilor arabe, pantheonul arab de
la Mecca, templul Caaba, ridicat în cinstea celui mai de seamă dintre
zeii arabi, Allah, cuprindea ca principal obiect de cult o mare piatră
neagră cubică, probabil un meteorit, iar în nişele săpate în peretele
templului circa 360 de zeităţi, reprezentând zeitatea sau zeităţile fiecărui trib. În acelaşi timp, sub influenţa concepţiilor religioase ale comunităţilor creştine şi evreieşti, stabilite la Mecca, Yathreb sau în Yemen,
începuse să se răspândească şi în lumea arabă ideea existenţei unei
divinităţi unice. În aceste condiţii, în secolul al VI-lea a luat naştere
doctrina hanifilor, care propovăduia renunţarea la cultul zeilor tribali şi
recunoaşterea existenţei unei divinităţi unice3.

Profetul Mahomed
– Formarea Statului şi
Procesul de Islamizare
În primele decenii ale secolului al VII-lea, intensificarea procesului de destrămare a relaţiilor gentilice şi de formare a categoriilor
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sociale a creat premisele sociale necesare apariţiei statului arab.
Singurul organism politic pe care-l cunoşteau arabii - fie nomazi, fie
sedentari - era tribul; unele triburi mai slabe se puneau sub protecţia
altora mai puternice, altele se uneau prin alianţe în confederaţii4.
Formarea statului arab a fost grăbită, totodată, şi de necesitatea
purtării luptelor cu statul persan, care reuşise să cucerească şi să stăpânească Yemenul între 572-628 şi să-şi exercite dominaţia asupra drumurilor comerciale din sudul şi sud-vestul Arabiei. Premisele creării
unui stat arab unitar şi apoi a unui imperiu au fost opera lui
Muhammad (în arabă Preaslăvitul), fondatorul unei religii universaliste şi în acelaşi timp un abil şi energic om de stat. Apariţia islamismului a fost pregătită de existenţa în credinţele arabe preislamice a concepţiei despre o zeitate principală - Allah - ca şi de influenţa concepţiilor mozaice şi creştine despre o divinitate unică - Jahve, Dumnezeu
-, adaptate şi răspândite în lumea arabă de către hanifi.
Muhammad sau Mahomed, marele întemeietor al religiei islamice, s-a născut la Mecca în luna aprilie a anului 569, provenind din tribul Koreiş, care stăpânea oraşul Mecca. Ca şi pe Iisus, tradiţia îl prezintă sărac: la moartea mamei sale nu moşteneşte decât o sclavă, câteva oi şi cinci cămile. La douăzeci şi nouă de ani ajunge caravanier în
slujba unei bogate văduve, Khadidja, cu cel puţin zece ani mai în vârstă ca el, cu care se căsătoreşte. În această perioadă simte Muhammad
primele semne ale Revelaţiei: meditaţii, retrageri, plimbări în jurul
Meccăi. În sfârşit, pe muntele Hira, spre anul 612, în 26/27 din luna
„Ramadan, are loc strălucirea supremă prin care Allah îi porunceşte”:
Predică în numele Domnului tău! Muhammad şi-a elaborat doctrina
între 610-620, expunând-o oral în faţa auditorilor săi. După moarte,
expunerile sale, notate sau reţinute de către discipolii săi, au fost adunate într-o carte, Coranul, care cuprinde învăţăturile de bază ale
Islamismului şi este considerat drept cartea sfântă a islamiştilor5.
Islamul nu constituie o biserică şi el nu are sacerdoţiu, cultul
putând fi săvârşit de oricine; nu este nici măcar necesar să fie practicat
într-un sanctuar. Dar la fel ca iudaismul şi creştinismul, Islamul va
sfârşi prin a accepta un anumit număr de intermediari şi intercesori.
august, 2012
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Etica musulmană îmbină în acelaşi spirit, pentru individ şi colectivitate, un ansamblu de practici în care se regăseşte o dublă preocupare de asceză spirituală şi de eforturi spre fericirea tuturor. Din prima
categorie decurg interdicţiile, alimentare în special, de exemplu carnea
de porc sau de animale nesângerate. În materie economică, Coranul,
născut într-un oraş negustoresc, nu condamnă comerţul, chiria, proprietatea sau munca salariată6.
Datorită ostilităţii koreişiţilor, mica comunitate, ce s-a format în
jurul lui Muhammad, va cunoaşte exilul. În anul 615, Muhammad
încheie un acord cu triburile arabe yemenite din Yathreb şi împreună
cu partizanii săi părăseşte Mecca: acesta fiind exilul sau fuga (hedjira),
Hegira, care va fi luată drept începutul erei islamice. Din simplu predicator, Muhammad a devenit şeful unei asociaţii noi, în care se vor
destrăma vechile legături de trib şi prin negocieri abile sau cu ajutorul
armelor el a instituit un model exemplar pentru urmaşii săi, califii7.
Nici Coranul, nici Muhammad n-au reglementat instituţional problema comunităţii, dispoziţiile luate pentru organizarea statului la
Medina fiind luate de pe o zi pe alta, emanând direct de la Profet şi
concepute pentru o comunitate pusă numai sub conducerea sa.

Ramuri ale Islamului8
Muhammad nu a prevăzut şi istoria rămâne mută asupra motivelor acestei carenţe, cine va fi succesorul său şi pentru a rezolva această problemă comunitatea de credincioşi a suferit acele rupturi care sunt
cunoscute şi astăzi: şiiţii şi suniţii. Primii considerau că autoritatea,
dreptul, justiţia şi toate semnele puterii nu puteau fi separate de izvorul lor viu - scânteia divină supravieţuind în bărbaţii familiei - , fără
încetare, reînnoit prin intermediul descendenţilor lui Ali, ginerele şi
vărul lui Muhammad, descendenţi care deveneau astfel ghizii (imamii)
comunităţii. Suniţii - ortodocşii musulmani - considerau că Profetul nu
putea avea descendenţi ci doar înlocuitori, însărcinaţi cu perpetuarea şi
aplicarea gândirii Profetului.
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Pentru mulţi dintre noi, religia ocupă un loc foarte important in
viaţa de zi cu zi. Ca şi răspândire şi număr de adepţi, Islamul ocupă
locul doi în lume. Ne propunem să oferim informaţii, ştiri şi alte aspecte legate de Islam şi musulmani9.
Marea schismă islamică din anii 655-661 pricinuită de luptele
pentru conducerea califatului, numită în izvoarele islamice „Marea
discordie”, stă la originea împărţirii musulmanilor în: sunniţi (90%
dintre musulmani), kharigiţi (0,2%) şi şiiţi (9,8%), dintre care 80% se
află în Iran.
Din aceste ramuri principale derivă aproximativ douăzeci de
subramuri. Această divizare are la bază, în principiu, ponderea acordată în dreptul canonic următoarelor surse: Coranul, tradiţia profetului
Muhammad (sunna), reflecţia şi consensul.
Majoritatea populaţiei musulmane a lumii urmează Islamul sunnit, iar aproximativ 10-15% urmează Islamul şia. Şiiţii locuiesc în
mai multe ţări, însă formează majoritatea în Iran, Iraq, Bahrein şi
Azerbaidjan. De asemenea, există un număr semnificativ şi în
Afganistan, Kuweit, Liban, Pakistan, Arabia Saudită, Siria şi
Yemen. Suniţii şi şiiţii urmează aceleaşi principii religioase, totuşi
diferenţele dintre ei au condus câteodată la intoleranţă religioasă,
lupte politice şi confruntări violente. În următoarele rânduri vom
face o prezentare obiectivă a contextului istoric în care au evoluat
aceste două ramuri ale Islamului (secte) şi diferenţele practice şi de
credinţă dintre ele.
Diferenţele dintre Şia şi Sunni pornesc de la neînţelegerile în ce
priveşte succesorul Profetului Muhammad, care a murit în 632, şi în ce
priveşte natura conducerii politice a comunităţii musulmane.
Dezbaterea istorică s-a centrat pe decizia de a oferi succesiunea unei
persoane calificate şi pioase care să conducă Ummah urmând obiceiurile Profetului, sau exclusiv unei persoane rudă cu el. Chestiunea a fost
ridicată în momentul în care comunitatea a ales un companion apropiat
de Profet (Abu Bakr) pentru a deveni primul calif. Deşi cei mai mulţi
dintre musulmani au acceptat această decizie, unii au susţinut candidatura lui Ali ibn Abu Talib, vărul Profetului şi ginere al său, soţul fiicei
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Fatima. Ali a jucat un rol important pe timpul Profetului, dar nu a triumfat în cadrul sistemului tribal arab.
Situaţia a fost inacceptabilă pentru unii dintre urmaşii lui Ali,
care i-au considerat pe Abu Bakr şi cei doi califi care au urmat
(Omar şi Uthman) ilegitimi. Urmaşii lui Ali credeau că Profetul
însuşi l-a numit pe Ali ca succesor şi cele ce se petreceau erau împotriva dorinţei divine. Câţiva dintre partizanii lui Ali au organizat uciderea celui de-al treilea calif, Uthman, născut în 656, iar Ali a fost
numit calif. Ali, la rândul său, a fost asasinat în 661, iar fiii săi
Hassan şi Hussein au murit în bătăliile împotriva forţelor califului
sunnit. Cei care l-au susţinut pe Ali au devenit cunoscuţi mai târziu
ca Şi’a, derivat de la shi’at Ali, adică susţinători ai lui Ali. Mai existau şi alţii care respectau şi acceptau legitimitatea califatului său,
dar se opuneau succesiunii politice bazate pe linia sanguină a
Profetului. Grupul, care constituia majoritatea musulmanilor, s-a
numit în timp sunni, adică urmaşi ai obiceiurilor Profetului (Sunna).
În concepţia lor, sunniţii cred că conducătorul comunităţii musulmane (imamul) trebuie selectat prin acord comun, pe ordinea politică
existentă şi pe baza meritelor sale individuale. Premisa a fost practicată neconstant în interiorul comunităţii Sunni de-a lungul istoriei
Islamului. Califatul nu a mai fost instituţie religioasă şi politică
după secolul al XIII-lea, deşi termenul de calif continuă să fie folosit de anumiţi conducători musulmani până în 1924, când a fost total
abolit de către primul preşedinte al Turciei, Mustafa Kemal Ataturk.

Islamul Şiit.
Dezvoltare şi Principii10
Iniţial, mişcarea şiită a câştigat o susţinere masivă în zonele ce
acum reprezintă Iraqul, Iranul, Yemenul şi părţi din Asia Centrală şi
de Sud. În cea mai mare parte a lumii, Şia reprezintă minoritate.
Astăzi, potrivit estimărilor, Islamul şiit este practicat de către
10-15% din totalul de musulmani de pe glob.
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Pentru şiiţi, primul lider adevărat al comunităţii musulmane
este Ali, considerat imam, termen folosit de şiiţi nu doar pentru a
indica abilităţile de conducător, ci înseamnă şi relaţii de sânge cu
Profetul Muhammad.
Cum descendenţii lui Ali au preluat conducerea comunităţii şiite,
funcţiile unui imam au devenit mult mai clar conturate. Fiecare imam
ales alegea un succesor şi, conform credinţei şiite, transmitea o anumită cunoaştere spirituală următorului conducător. Imamii serveau
atât conducători spirituali cât şi politici. Dar cum şiiţii incepeau cu
precădere să piardă bătăliile politice cu conducătorii musulmani sunniţi, imamii s-au axat pe dezvoltarea unei spiritualităţi care să devină esenţa practicilor şi credinţelor religioase şiite. Şiiţii cred că
atunci când linia imamilor-conducători politici (cunoscuţi ca mujtahizi) de după Ali s-a terminat, ei au câştigat dreptul de a interpreta
cunoştinţele religioase, mistice şi legale ale comunităţii mai largi.
Cel mai învăţat dintre aceşti interpretori se numeşte ayatollah (semnul lui Dumnezeu).
Sursele jurisprudenţei, indiferent de sectă, sunt Coranul şi Sunna
(hadisuri – relatări ale spuselor şi faptelor Profetului, qiya – analogii,
ijma’- consensuri şi ijtihad). Funcţia principală a învăţaţilor religioşi
este interpretarea legii islamice (şaria’). Nu există legi codificate nici
în Islamul şia, nici în Sunni. Mai degrabă, există surse de interpretare a legii, la fel pentru şiiţi şi sunniţi. Hadisurile şiite diferă de hadisurile sunnite, care conţin spusele imamilor şiiţi ce se consideră
inspiraţi divin. Interpretarea legală şiită, spre deosebire de cea sunnită, îngăduie mai mult spaţiu pentru interpretare personală.
Practicile religioase şiite se centrează în jurul rememorării fiului
cel mic al lui Ali, Hussein, care a fost martirizat lângă oraşul Karbala
în Iraq de către forţele sunnite în 680. Moartea sa este comemorată în
fiecare an în a zecea zi a lunii Muharram din calendarul islamic,
printr-un ritual sumbru şi câteodată violent numit Ashura. Ca minoritate deseori persecutată de unii sunniţi, şiiţii găsesc consolare în
ritualul de Ashura, prin amintirea martirajului lui Hussein şi lecţiile
morale ce se desprind din ea.
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Secte Şiite
Şiismul doisprezecar, cea mai comună formă de şiism în ziua de
azi, domină în Iran, Iraq, Liban şi Bahrein. Doisprezecarii acceptă o
linie de 12 imami infailibili descendenţi ai lui Ali, pe care îi consideră
aleşi divin încă de la naştere. Cei 12 imami sunt văzuţi ca purtători ai
credinţei şi interpretorii ideali ai legii şi teologiei. Doisprezecarii cred
că al 13-lea şi ultimul dintre imami au dispărut spre sfârşitul secolului
al nouălea. Acest „imam ascuns” este aşteptat să conducă comunitatea
într-o zi. După cum notează un învăţat, cu privire la dispariţia celui deal 13-lea imam, mulţi doisprezecari „aleg să se retragă din politică şi îi
aşteaptă venirea”. Acest lucru este considerat un curent pacifist printre
doisprezecari. În secolul al 20-lea, când schimbările în peisajul politic
din Orientul Mijlociu chemau la activism unele grupuri din Liban şi
Iran, un nou curent competitiv activist a găsit interes printre anumite
grupuri doisprezecare, de exemplu liderul religios iranian Ayatollah
Khomeini.
Ismailiţii sau Şiismul Şeptar. Deşi majoritatea şiiţilor sunt de
acord asupra premisei că Ali a fost primul imam adevărat, nu se înţeleg asupra succesorilor lui. Ismailiţii, care constituie a doua mare
sectă şiită, s-au dezvăluit în secolul opt, ei recunoscând doar primii
şapte imami (al şaptelea fiind numit Ismail). Istoric vorbind, sau
măcar până în secolul al XVI-lea, ismailiţii au fost mult mai dispuşi
să urmărească puterea militară şi teritorială decât doisprezecarii. În
trecut, ei au menţinut state puternice, care au jucat roluri importante
în dezvoltarea istorică a Islamului. Astăzi, ismailiţii sunt răspândiţi în
lume, dar sunt mai proeminenţi în Afganistan (sub clanul Naderi),
India şi Pakistan. Există, de asemenea, comunităţi ismailite şi în
Africa de Est şi Sud.
Alte secte şiite. Zayzii (zayd), care recunosc primii cinci imami şi
contestă identitatea celui de-al cincilea, sunt o sectă minoritară a
Islamului şiit, cei mai des intâlniţi fiind în Yemen. Zaizii resping conceptele cum ar fi „imam infailibil” sau „imam ascuns”. Alte secte, cum
ar fi alawiţii şi druzii, sunt în general considerate ca fiind derivate ale
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şiismului, deşi unii adepţi nu se consideră musulmani. Alawiţii există
mai mult în Siria şi Liban. Familia Assad, care efectiv a condus Siria
începând cu 1971, este alawită. Cel mai mult, alawiţii interpretează stâlpii Islamului simbolic şi nu aplicat, şi au sărbători atât creştine cât şi
islamice. Puţin se cunoaşte despre aceste secte pentru că cele mai multe
dintre practici sunt secrete. În Turcia, alawiţii sunt un grup ce face parte
din Islamul şiit, deseori confundat cu alawiţii sirieni sau alte comunităţi
şia. Nu se cunoaşte mult despre practicile lor religioase. Aleviţii sunt, în
cea mai mare parte, bine integraţi în societatea turcească, unde vorbesc
atât turca cât şi limba kurdă. Comunitatea druză, concentrată în Liban,
Iordania, Siria şi Israel, este o desprindere din secolul XI din secta
ismailită. Cele mai multe dintre practicile druze sunt secrete.

Islamul Sunnit:
Dezvoltare şi Principii11
Majoritatea musulmanilor din ziua de azi este sunnită. Ei acceptă
primii patru califi (inclusiv Ali) ca urmaşi ai Profetului, dar resping
ideea că imamii sunt inspiraţi divin şi trebuie veneraţi/respectaţi.
Musulmanii sunni nu acordă fiinţelor umane acest statut deosebit, ci
doar profeţilor menţionaţi în Coran, spre deosebire de venerarea şiită a
imamilor. Sunniţii au o ierarhie religioasă mai puţin elaborată şi puternică decât şiiţii. De asemenea, învăţaţii religioşi sunniţi au fost sub
control statal, faţă de conducătorii şiiţi. În acelaşi timp, Islamul sunnit
tinde să fie mai flexibil faţă de oamenii care conduc rugăciunea şi predică, prezintă o diferenţă subtilă în ce priveşte obligativitatea rugăciunilor faţă de Şiism, dar amândouă grupurile deţin o înţelegere similară
a credinţelor islamice de bază.
În Islamul sunnit, există patru şcoli de jurisprudenţă care oferă
interpretări alternative ale deciziilor legale. În mod tradiţional, studierea legii se face la şcoli instituţionale islamice numite madrasa. Cele
patru şcoli de jurisprudenţă se bazează în cea mai mare parte pe analogie ca mod principal de a formula legile, şi cântăresc în mod diferit
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spusele Profetului şi a companionilor săi în deciziile pe care le iau. În
anumite ţări seculare, cum ar fi Turcia, opinia învăţaţilor religioşi
reprezintă o călăuzire morală şi socială, drept cum ar trebui musulmanii să îşi practice religia, şi nu se consideră legi „legale”.
Cele patru şcoli legale, care variază în anumite aspecte, sunt:
Malekismul sau şcoala malekită, ce îl are drept fondator pe Malik
bin Anas (mort în 795), autorul primului tratat de drept islamic, AlMuwattā (Cel simplificat), ce se bazează pe opinia personală raţională
şi pe raţionamentul prin analogie mai mult decât pe tradiţii.
Malekismul este predominant în Maghreb, sudul Egiptului, Africa
occidentală (inclusiv în Nigeria).
Hanefismul sau şcoala hanefită, ce îl are drept fondator pe Abu
Hanifa (născut în 700, Kufa – mort în 767, Bagdad), acceptă, pe lângă
izvoarele primare ale dreptului canonic, Coranul şi tradiţiile, opinia
personală raţională, atunci când nu se găseşte un precedent al cazului
în discuţie în sursele amintite. Hanefismul este predominant în Turcia
şi în regiunile aflate cândva sub dominaţie otomană, în afară de
Maghreb şi Egipt. Musulmanii din Dobrogea sunt hanefiţi.
Şafiismul sau şcoala şafiită, ce îl are drept fondator pe Aş-Şafi’
(mort în 820), se bazează pe tradiţii şi pe raţionamentul prin analogie,
atunci când situaţia o cere. Consensul învăţaţilor este acceptat, fără să
fie însă privilegiat. Şafiismul este majoritar în Indonezia, Malaezia,
Filipine, Africa orientală, şi prezent, într-o oarecare măsură, în Egipt,
Caucaz, Kurdistan, Asia Centrală, Yemen şi Palestina.
Hanbalismul sau şcoala hanbalită, ce îl are drept fondator pe
Ahmad bin Hanbal (mort în 855), respinge opinia personală şi raţionamentul prin analogie, pentru a elimina posibilitatea apariţiei
inovaţiei păcătoase, limitându-se la o interpretare strict literală a
Coranului şi a tradiţiilor. Deşi această şcoală va intra în declin începând cu secolul al XIV-lea, sub otomani, ea va renaşte sub o nouă
formă în secolul al XVIII-lea, prin mişcarea wahhabită sau salefită,
iniţiată de Muhammad bin ’Abd al-Wahhab, pornind de la gândirea
marelui teolog hanbalit Ibn Taymiyya (m. 1328). Islamul wahhabit
este recunoscut ca religie oficială a Arabiei Saudite şi are o influen124
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ţă importantă în lumea islamică din cauza controlului saudit al oraşelor sfinte Mecca şi Medina, şi din cauza finanţării saudite a unor
şcoli şi moschei din alte ţări.
Kharigiţii12 („secesionişti"), la început susţinători ai lui Ali, l-au
părăsit în 657, considerându-l prea şovăielnic şi imputându-i faptul că
a acceptat ca problema conducerii comunităţii islamice să fie obiectul
unor tratative. Pornind de la ideea egalităţii tuturor credincioşilor, ei
cred că imamatul şi califatul pot reveni oricărui credincios, indiferent
de originea sa etnică sau socială, dacă este ireproşabil din punct de
vedere moral şi religios. Puritani desăvârşiţi, kharigiţii îi exclud din
Islam pe toţi aceia care se fac vinovaţi de păcate grave. Descendenţi ai
lor trăiesc astăzi în oazele din Mzab (Algeria), pe insula tunisiană
Djerba, ca şi în Oman, sub numele de ibadiţi, unde reprezintă jumătate din populaţie.

Secte Sunnite
Diviziunile sectare. Islamul sunnit a cunoscut diviziuni sectare
mai puţin proeminente decât Islamul şiit. Secta Ibadi, care există mai
mult în Oman, Africa de Est şi părţi din Algeria, Libia şi Tunisia, a fost
deseori desconsiderată ca sectă sunnită. Pe când, în general, dogma
religioasă şi politică conţine doctrine de bază sunnite, ibadiţii nu sunt
nici sunniţi, nici şiiţi. Ei cred cu tărie în existenţa unei societăţi musulmane drept-credincioase şi corecte, al cărei conducător să fie ales pentru cunoştinţele sale şi pietate, fără a lua în considerare rasa cu linia de
descendenţă, fiind selectat de către liderii comunităţii.
Mişcarea puritană numită Wahhabism a devenit binecunoscută în
ultimii ani şi este aproape cea mai proaspătă mişcare din lumea islamică. Fondată în Arabia de către învăţatul Muhammad ibn Abd alWahhab (1703-1791), mişcarea este considerată o continuare a Şcolii
Hanbali. Spre deosebire de alte şcoli, care de obicei se bazează pe
interpretări ale textelor religioase, urmaşii Hanbali tind să aplice
Coranul şi Hadisurile în sens literal. În acelaşi mod, Abd al-Wahhab a
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încurajat reîntoarcerea la practica pură, ortodoxă, a Islamului, aşa cum
este prezentată în Coran şi în viaţa Profetului Muhammad. În secolul
XVIII, Muhammad ibn Saud, fondatorul dinastiei moderne Saudi, a
format o alianţă cu Abd al-Wahhab şi a început procesul unificării triburilor dispersate din Peninsula Arabă. De la acest punct, a existat o
relaţie strânsă între familia conducătoare saudită şi stabilimentul religios wahhabit. Cele mai conservatoare interpretări ale Islamului wahhabit privesc şiiţii şi alte secte non-wahhabite ca eretici.
Religia populară şi Sufismul13. Sufismul a fost câteodată înţeles
greşit ca fiind o sectă islamică, însă practicile Sufismului transced, în
multe feluri, diviziunile sectare ale Sunni şi Şia. Sufismul poate fi descris ca un mod de practică al Islamului. Este un termen folosit pentru
a desemna numeroase ordine mistice, care în general învaţă că prin
practici mistice, un musulman poate căuta o înţelegere a experienţei
divine şi personale cu Dumnezeu. Datorită învăţăturilor sale adaptive,
Sufismul a servit de asemenea ca un vehicul pentru ca musulmanii să
accepte ambele trăsături de bază ale Islamului sunnit şi şiit. De exemplu, mulţi sufiţi îl valorează pe Ali cum o fac şi şiiţii, fără a respinge
primii trei califi sunniţi. Istoric vorbind, cele mai multe grupuri Sufi au
fost flexibile în a adapta obiceiurile locale non-musulmane oriunde sa răspândit Islamul, dar această flexibilitate a condus la persecuţia sufiţilor de către unii musulmani „ortodocşi” care considerau practicile
sufiste eretice.
Deşi doctrinele Islamului sunni contrazic ideea că fiinţele umane
posedă anumite puteri, Sufismul a răspândit practicile religiei populare prin încurajarea venerării indivizilor pioşi, a mormintelor sfinte în
multe părţi ale lumii islamice. Sufismul a fost deseori reprezentat ca o
formă strict pacifistă şi apolitică a Islamului, iar recent a fost numită o
formă moderată a wahhabismului puritan. Unele grupuri Sufi, totuşi,
nu sunt strict pacifiste, iar în epoca modernă, unele grupuri sufiste din
Asia Centrală şi Balcani au participat la acţiuni militare defensive.
Imamul de la Mecca critica valul de proteste din lumea arabă.
Imamul de la Mecca (principalul loc sfânt al Islamului) a criticat vehement valul de proteste care zguduie lumea arabă, calificându-l drept
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„haos religios şi moral". „Au izbucnit furtuni în ţările arabe" unde protestatarii cer „separarea religiei de stat, multipartidism şi libertăţi
neconforme cu sharia, ceea ce duce la haos religios şi moral", a declarat şeicul Saleh Ben Mohamed Al-Taleb. Imamul, care a făcut aceste
declaraţii în timpul predicii ţinute cu prilejul rugăciunii musulmane de
vineri, le-a recomandat liderilor arabi „fermitate" faţă de astfel de
revendicări - scrie mass-media occidentală.
Credinţă de bază. Deşi există diferenţe considerabile între Sunni
şi Şia, cele două secte islamice au tradiţii comune, credinţe şi doctrine.
Toţi musulmanii cred că Profetul Muhammad a fost trimisul lui Allah,
cred în revelaţiile trimise Profetului (Coran şi hadisuri). Conceptele de
pietate, străduinţa pentru îmbunătăţire, justiţia socială sunt fundamentale pentru practica şi credinţa islamică. În plus, toţi musulmanii trebuie să trăiască în acord cu cei cinci stâlpi ai Islamului: mărturisirea de
credinţă (shahada), rugăciunea zilnică (salat), dania/pomana (zakat),
postul în Ramadan (sawm) şi pelerinajul la Mecca dacă e posibil (hajj).
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Narcisismul politic şi
militar – un parametru
determinant al evoluţiei
fenomenului nuclear
PLUTONIER-ADJUTANT CIPRIAN POPESCU*

„Lumea noastră aparţine giganţilor nucleari şi piticilor etici.
Ştim mai multe despre război decât despre pace şi ştim mai multe
despre cum se poate muri decât despre cum se poate trăi".
General Omar Bradley (1893-1981)
Abstract
End of the Cold War provided an opportunity for peace after 20
years to be a new beginning, however, still faced with serious
nuclear threats, international security remains unstable, difficult and
unpredictable, because of the proliferation of weapons of mass
destruction (various experiences nuclear Pakistan and India), an
intensification of ethnic conflicts in Central Africa, instability and economic crisis in the Russian Federation, progress Iran and North
Korea to achieve medium and long range missiles for action and not
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least out quite stormy, declarative, Iran's hegemonic intentions can
lead to a simple question: the Dialogue could exist in a world
of nuclear giants and dwarfs the competition of ethics?
Cuvinte-cheie: armă nucleară, criză, tratate, securitate, terorism,
război.

Scurtă privire de asamblu
a mediului de securitate după
cel de-al Doilea Război Mondial
Cucerirea de către om a înfricoşătoarelor forţe din structura atomică a materiei a început în ajunul celui de-al Doilea Război Mondial,
fiind rezultatul fisiunii nucleului atomului de uraniu. Această divizare
a nucleului atomului de uraniu prin fisiune a permis şi o divizare a
naţiunilor, contribuind succesiv la creşterea rivalităţilor dintre Statele
Unite şi URSS şi apoi la adâncirea actualelor divizări (accelerata cursă
a înarmărilor din Iran, Coreea de Nord, dar nu în ultimul rând şi a rivalităţilor existente dintre India şi Pakistan). Ceea ce poate nu s-a observat este aspectul asimetric dintre cel militar şi cel civil, prin faptul că
dezvoltarea armelor nucleare a precedat-o cu 10-15 ani mai devreme
pe cea a centralelor nucleare şi a sistemelor de propulsie a navelor.
Sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial a lăsat omenirii puţini
ani în care să încerce să restabilească o lume fără arme atomice.
Simpla posesie a bombei atomice, chiar şi fără ameninţarea de a o utiliza, se află în spatele primelor etape ale declanşării Războiului Rece1.
Aceşti puţini ani în care s-a încercat o restabilire a lumii fără bombe
atomice a permis stabilirea unui control mondial care să prevină obţinerea lor de către alte ţări şi o instruire a poporului american prin
intermediul unei broşuri2 redactată de 15 savanţi şi ziarişti, de aspectele politice ale armelor atomice şi de pericolul pe care îl reprezintă,
demostrând imposibilitatea apărării în faţa noii arme şi o descriere a
distrugerii Hiroshimei, fiind însoţită de imaginile devastatoare ale unui
presupus atac asupra New York-ului.
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După anul 1945, armele nucleare nu au mai avut efecte dramatice,
din raţiuni militare şi politice. Construcţia acestor bombe atomice a
avut ca raţiuni rivalităţile dintre SUA şi Germania în timpul celui deal Doilea Război Mondial. Apariţia rivalităţii dintre SUA şi şi URSS
au modificat mediul de gândire politică a multor state3. În 1945, SUA
nu era doar singura deţinătoare a armei nucleare4 şi a tehnologiei de
construcţie, ci şi singura care dispunea de vectori nucleari –
Bombardierul Strategic (avea o rază de acţiune de 6 000 km).
Anul 1948 a condus la primele schimbări în elaborarea unor politici nucleare naţionale şi internaţionale, Massive Retalliation Doctrine
(Doctrina Ripostei Masive) a constituit o nouă etapă în apariţia
„Războiului Rece”, conform acestei doctrine SUA urma să răspundă
printr-un atac nuclear masiv oricărei agresiuni din partea URSS şi/sau
a aliaţilor săi, această strategie nucleară fiind prima de acest gen, de
descurajare, permiţând efectuarea de economii masive în domeniul
armamentelor şi forţelor convenţionale (actualul scut antirachetă fiind
un continuator al acestei idei). Această abordare strategică a fost susţinută şi de John Faster Dulles5, „Noi dorim o forţă de descurajare maximă la un preţ acceptabil”.
Abordând această problemă a rivalităţii URSS faţă de SUA, la
sfârşitul anilor ’506, prin mareşalul Sokolovski7 a fost elaborată
Doctrina Sokolovski, care stipula că în cazul unui conflict major între
superputeri, folosirea arsenalului nuclear va fi una masivă şi totală.
Evoluţiile tehnologice au determinat SUA să elaboreze o nouă doctrină „Flexible Response Doctrine8” – Doctrina Răspunsului Flexibil, ce
presupune renunţarea la strategia represaliilor masive şi se vor pregăti
pentru ripostă oricând şi oriunde, cu arme şi forţe corespunzătoare
situaţiei create (se va putea justifica războiul ca mijloc de a crea o lume
mai bună)9.
Această nouă doctrină elaborată va putea diferenţia modalităţile
de atac nuclear astfel:
- atacul strategic – ce viza distrugerea de obiective (vector
nuclear);
- atacul tactic – folosirea armelor nucleare de intensitate redusă.
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În anul 1957 are loc dezbaterea asupra conceptului de război limitat, al cărui exponent, Henry Kissinger10, considera că în caz de război
fiecare din statele nucleare are la dispoziţie trei variante:
- capitularea;
- războiul limitat (convenţional);
- războiul total (nuclear).
Concluzia este că niciun război în epoca nucleară nu poate fi complet debarasat de spectrul armelor nucleare. Într-un război care ar
opune puterile nucleare, chiar dacă n-ar fi folosită nicio armă nucleară, cele două părţi trebuie întotdeauna să ţină cont de faptul că ar putea
să fie, totuşi, folosită. Numai pregătirea în vederea unui război nuclear
limitat, ca şi pentru un război nuclear general, ne poate oferi posibilitatea de a alege o strategie convenţională11 Analizând aceste prime
doctrine se poate observa şi o rivalitate între doctrinele americane şi
sovietice. Astfel, Doctrina nucleară Brejnev a venit ca un răspuns la
doctrina răspunsului flexibil al USA. Această doctrină stabileşte că
URSS nu va folosi prima arma nucleară în cazul unei escaladări a conflictului între URSS şi SUA. Istoria ne-a relevat că actualul mediul de
securitate, cât şi sistemul internaţional au avut ca fundament, pilon de
dezvoltare, sistemul internaţional configurat în timpul Războiului
Rece, ale cărei rezultate se pot observa şi în prezent prin faptul că în
perioada Războiului Rece s-a format o nouă generaţie de lideri ce conduc astăzi o parte din statele lumii (lideri mondiali), au fost implantate concepţii privind ordinea internaţională (o parte din ele s-au păstrat
şi în actualul mediu de securitate) şi, nu în ultimul rând, organismele
militare au fost proiectate şi construite pe timpul Războiului Rece în
baza unor principii care astăzi se dovedesc depăşite, dar care generează în continuare instabilităţi la nivel regional, global (Coreea de Nord,
China, Rusia). Perioada Războiului Rece12, începuturile acesteia prefigurau un al Treilea Război Mondial, dimensiunea nucleară devenind
atuul primordial în lupta pentru supremaţia mondială. Diversele dar
periculoasele şicanări politice, militare, ideologice între diversele entităţi militare au creat o dimensiune a unei lumi plină de haos, a unei
lumi aflată într-un apogeu de insecuritate, a unei lumi lipsită de orice
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perspectivă socială, economică, în care cursa înarmărilor, dezvoltarea
unui sistem militar cât mai puternic să poată asigura supremaţia mondială a acelui stat. Simpla apăsare a unui buton ar fi demonstrat „vivacitatea” unor lideri în a demonstra că totul în această lume se rezumă
numai la interesele personale şi de grup (narcisismul politic şi militar).
Etapa intermediară a Războiului Rece ne-a prefigurat o perioadă în
care liderii mondiali au început să înţeleagă pericolul declanşării celui
de-al Treilea Război Mondial, încercând prin diverse reuniuni, forumuri să inducă ideea unei renunţări la politica agresivă de înarmare şi
trecerea la o politică de descurajare nucleară în relaţiile dintre SUA şi
URSS, ceea ce a determinat trecerea arsenalelor nucleare pe fundalul
relaţiilor internaţionale.
Toate argumentele expuse recent explică faptul că lumea are de a
face cu o nouă configurare de forţe, în care puterea militară şi economică devin atuuri importante în balansarea centrelor de putere.
Perioada anilor ’60 a constituit o echilibrare a raporturilor de putere
(nucleară) dintre URSS şi SUA. Următorul pas a fost acordul ambelor
puteri privind adoptarea doctrinei Mutual Assured Destruction, MAD –
distrugerea reciproc asigurată, consemnând două dimensiuni esenţiale:
– paritatea numărului de focoase şi vectori nucleari între cele
două puteri;
– capacitatea celei de-a doua lovituri (în cazul unui atac nuclear
surpriză al uneia din părţi, celeilalte îi rămânea destulă capacitate de
ripostă pentru a da un răspuns devastator).
Doctrina MAD a oferit un echilibru sistemului bipolar până în
jurul anilor ’80, când a intervenit problema scutului antirachetă a lui
Reagan13.
Nuclear Posture Review (Revizuirea Atitudinii Nucleare) reprezintă prima încercare de reevaluare a rolului armelor strategice prin reafirmarea legitimităţii şi importanţei strategice a descurajării nucleare.
Cristian Istrate14 menţiona cinci etape istorice în evoluţia domeniului armelor nucleare: Controlul armelor nucleare (1945 - 1946);
Cultivarea secretului de fabricaţie (1947 - 1954); Programul Atomii
pentru pace (1953 - 1960); Regimul Tratatului de Neproliferare
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Nucleară - NPT (1968 - 1995); Perioada ulterioară extinderii pe durată nelimitată a NPT (începând cu 1995).
Stand-by-ul cursei înarmărilor (renunţarea la construcţia a sute de
focoase nucleare) poate constitui la nivelul puterilor mondiale un
moment de linişte în actualul şi viitorul mediu de securitate, dar şi un
moment de incertitudine în modul de abordare nuclear al unor state ca
Coreea de Nord şi Iran, state care au ca principal scop obţinerea supremaţiei regionale şi, de ce nu, şi mondiale prin intermediul construcţiei
şi dezvoltării de arme nucleare. Putem vorbi de o primitivitate a modului de gândire al acestor două state (lideri) deoarece lumea a trecut de
la acest mod de gândire al anilor ’50-’60 la un mod de gândire mult
mai flexibil şi realist, adaptat noilor evoluţii la nivel mondial.
Abordarea acestui stand-by nuclear a apărut datorită lipsei unor alte
mijloace de luptă (nucleare) mult mai performante, care să necesite o
nouă cursă a înarmărilor, dar nu trebuie omis nici faptul că aceste mijloace nucleare, deocamdată la scară mică, ar putea ajunge să fie utilizate de diferite elemente teroriste, cu scopul destabilizării anumitor
componente regionale sau pentru a-şi atinge propriile scopuri (există
proiecte de achiziţionare şi întrebuinţare a armelor nucleare, aşa numitele „bombe murdare”, construite din material fisionabil sustras
din depozitele militare ale fostei URSS).
Evenimentele din septembrie 2001 au avut consecinţe importante
la nivelul strategiilor de securitate ale SUA, care şi-a dezvoltat noi
doctrine de securitate. „Mediul de securitate internaţional a suferit
modificări majore, 11 septembrie 2001 fiind momentul în care lumea
şi-a dat seama că nu se mai poate simţi în siguranţă”. La scurt timp,
Casa Albă făcea public documentul intitulat „Strategia pentru
Securitatea Internaţională15”, în care se aprecia că vechea strategie
bazată pe intimidare şi constrângere nu mai este de actualitate şi că
America trebuie să identifice şi să combată ameninţările înainte ca ele
să ajungă la frontierele sale.
În ianuarie 2002, administraţia Bush a prezentat o revizuire a
Strategiei americane privind rolul armelor nucleare, Nuclear Posture
Review16, ce conţine următoarele:
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– pentru americani armele nucleare nu mai sunt doar mijloace de
descurajare, ci arme concrete de luptă;
– noile capacităţi vor fi utilizate pentru a distruge obiective ca
buncărele subterane pentru a găsi şi lovi ţinte mobile.
Noua doctrină din 17 septembrie 2002 intitulată „Strategia de
Securitate Naţională a SUA” stipulează: „SUA vor menţine o forţă
nucleară strategică suficientă pentru a descuraja orice potenţial inamic
care deţine arma nucleară să acţioneze împotriva intereselor noastre
vitale. Aşadar, vom conserva un arsenal de forţe nucleare de o mărime
şi putere suficiente să pună sub ameninţare astfel de lideri militari şi
politici”.
Renunţarea la cursa înarmărilor a fost introdusă şi în Strategia
NATO17 ce au constat în luarea de măsuri unilaterale de anulare a programelor de modernizare a armelor nucleare, astfel:

Figura nr.1. Tabel cu principalele reduceri conform Strategiei Alianţei NATO

Ţara

Focoase desfăşurate
Alte
(pe rachete sau
focoase
localizate în baze
nucleare
militare operaţionale)

Total
2011

Total
2010

USA

2 150

6 350

8 500

9 600

Rusia

2 427

8 570

11 000

12 000

Marea Britanie

160

65

225

225

Franţa

290

10

300

300

China

200

240

240

India

80-100

80-110

60-80

Pakistan

90-110

90-110

70-90

Israel

80

80

80

15 500

20 530

22 600

Total
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Scurte considerente
privind arma nucleară
Arma nucleară este cea mai puternică armă de distrugere în masă,
capabilă să producă, în timp scurt, pierderi mari, umane şi materiale,
cu impact şi consecinţe grave pe termen scurt şi lung asupra factorilor
de mediu.
Scurt istoric
Prima atestare documentară privind evoluţia arsenalului nuclear a
apărut în secolul IV î.Hr. de către Democrit din Abdera, care susţinea
că „sfărâmând succesiv un obiect obţinem bucăţi de materie care nu
mai pot fi divizate” (atomi), ulterior Antoine – Henri Beequerel infirmând această teorie în 1896, acesta descoperind proprietatea atomilor
de uraniu de a emite raze.
Anii 1903, 1919 au constituit pentru fizicienii Ernest Rutherford
şi Albert Eistein o nouă etapă de exemplificare a fenomenului de
radioactivitate şi o concluzie clară: „dacă distrugi cea mai mică parte a
materiei înseamnă a elibera o mare cantitate de energie”18.
Odată cu instalarea guvernului lui Hitler (1925), fizicienii Otto
Hahn şi Fritz Strassman descoperă, la Berlin, că în procesul de divizare
a nucleului de uraniu în două cu ajutorul unui neutron se dezvoltă o mare
cantitate de energie, conturându-se ideea realizării unei arme atomice.
Izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial a întrerupt „paşnicul voiaj spre necunoscut”19, ştiinţa şi tehnica fiind mobilizate să slujească unor scopuri distructive. Datorită acestor scopuri distructive, o
serie de fizicieni emigranţi în SUA, Szilard, Wigner şi Fermi trimit cu
ajutorul lui Eistein o scrisoare preşedintelui american Franklin Delano
Roosvelt, prin care îl înştiinţează de planurile privind construcţia unei
arme atomice şi cer consimţământul de a declanşa acest proiect denumit „Manhattan” şi condus de generalul Leslie Richard Graves. A fost
un proiect ambiţios în care s-au cheltuit aproape 3 miliarde de dolari şi
care a implicat o forţă masivă de muncă – 150 000 de oameni.
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Aplicarea acestui proiect a început la sfârşitul anului 1942 de către
Robert Oppenheimer care a decis construirea unui laborator imens
situat pe podişul Las Alamos din New Mexico, acesta reunind toţi atomiştii din America. Astfel, Oppenheimer20 a devenit părintele bombei
atomice. Perioada ulterioară a fost una foarte agitată, moartea preşedintelui Roosevelt, graba de a construi primii bomba atomică, anul
1945 constituind începutul experimentelor nucleare, 16 iulie 1945
fiind ziua când explodează în deşert prima bombă experimentală cu
plutoniu. După explozie, în deşertul de la Alamogordo, pe locul unde
fusese înălţat turnul de oţel nu mai rămăsese decât un crater adânc.
După capitularea Germaniei, fizicianul Leo Szilard a reuşit construirea unei bombe atomice care, ulterior, prin întrunirea Comitetului Truman
a primit unda verde de a fi folosită împotriva Japoniei. Astfel, preşedintele Truman era convins că această acţiune va grăbi încheierea războiului,
hotărând ca pe 6 august 1945 să fie lansate cele două bombe atomice. La
6 august, ora 01.37, de pe Insula Tinian au decolat trei avioane meteorologice. Bomba care se afla la bordul unuia dintre aceste avioane („Enola
Gay”) numită „Little Boy” avea 4,25 metri lungime şi 1,5 metri diametru
şi aproximativ 4 500 de kg. Pe 6 august 1945 la ora 08.15, bomba „Little
Boy” a fost lansată, explozia avea să se producă în 43 de secunde la 565
de metri deasupra pământului. Suflul exploziei care a avut 1 300 de km/h
dinspre sfera de foc a smuls din temelii, pe o rază de mulţi kilometri
pătraţi, casele care mai rămăseseră în picioare, urmând o ploaie de picături
enorme şi întunecate ca smoala produse de evaporarea umidităţii din interiorul sferei de foc şi înnegrite de cenuşa şi pulberea radioactivă care au
căzut odată cu această ploaie pe pământ. Un bilanţ provizoriu a fost de 78
150 de morţi, 13 198 dispăruţi şi 37 425 de răniţi21. Nici după acest eveniment, japonezii nu au vrut să capituleze astfel, americanii luând decizia ca
la 9 august 1945 un avion cu o încărcătură secretă (o bombă cu plutoniu
de cinci tone) denumită „Fatman” avea să fie lansată ori la Kokura, ori la
Nagasaki. Norii care acopereau oraşul Kokura nu au permis lansarea bombei atomice. Astfel, oraşul Nagasaki a fost cel de-al doilea oraş în care a
fost lansată bomba atomică. Un bilanţ provizoriu a fost de
73 884 de morţi şi 74 904 de răniţi.
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Monopolul nuclear al SUA a fost surclasat de URSS care testează
pentru prima oară arma nucleară în august 1948, acest lucru modificând radical concepţia americană şi internaţională privind armele
nucleare. În 1949, SUA dezvoltă un proiect numit Leviathanul nuclear
– bomba cu hidrogen, care doi ani mai târziu (1951) este construită şi
de URSS. Bomba cu hidrogen reprezintă o armă în care o mare parte a
energiei sale derivă din fuziunea nucleară a izotopilor de hidrogen.
„Castle Bravo” a fost primul test al bombei termonucleare (cu hidrogen), Teller – Ulam detonată pe Insula Bikini la data de 1 martie 1954
reprezentând cel mai puternic dispozitiv nuclear care a fost detonat
vreodată în SUA (de 1 000 de ori mai puternică decât „Little Boy”).
În 1966 un bombardier B.52 se ciocneşte cu un avion KC.135
deasupra coastei mediterane a Spaniei, din bombardier căzând trei
bombe cu hidrogen cu greutatea de 70 de kilotone, în apropierea oraşului Palomanes.
În iunie 1967, China a testat prima sa bombă cu hidrogen cu succes, acesta fiind al şaselea test nuclear al Chinei. Chiar şi în acest
moment se lucrează frenetic la perfecţionarea şi crearea de noi arme
nucleare, recent fiind aprobate construirea de noi focoase nucleare
foarte puternice, destinate buncărelor situate adânc sub pământ (RNEP
– Robust Nuclear Earth Penetrator), capabilă să penetreze stânca, betonul şi oţelul, să explodeze la mare adâncime în apropierea unor obiective subterane22.
Evenimente ce au marcat profund perioada postbelică
Războiul din Coreea
De-a lungul istoriei sale, Coreea a fost invadată frecvent de puterile rivale care căutau să-şi impună hegemonia în zonă.
Analiza conflictului din Coreea poate distinge trei faze:
– un război civil purtat între nord-coreeni şi sud-coreeni;
– ca război local al Asiei de Sud-Est;
– ca o criză a Războiului Rece23.
La sfârşitul războiului, în 1945 a fost stabilită „paralela 38”24, fixată de comun acord pentru separarea zonelor în care americanii şi sovie138
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ticii să-şi împartă sferele de influenţă. Istoricul francez Claude
Delmas25 afirma că este paradoxal că pe ansamblul frontierelor zonelor americane şi sovietice, războiul a izbucnit în 1950, într-o ţară pe
care nici SUA şi nici URSS nu-şi manifestaseră un interes major, mai
ales după cel de-al Doilea Război Mondial. Dar, cu toate acestea, la 25
iunie 1950 armata nord-coreeană a atacat sudul coreean, „Războiul
Rece devenind cald”. În timpul invaziei din 24 iunie, preşedintele american Truman afirma: „Dacă această acţiune ar fi rămas fără replică, ar
fi adus la izbucnirea celui de-al Treilea Război Mondial, aşa cum incidente similare au condus la declanşarea celui de-al Doilea Război
Mondial. Era de asemenea limpede pentru mine că fundamentele şi
principiile Naţiunilor Unite erau ameninţate în cazul în care acest atac
neprovocat nu era stopat26”. Bilanţul războiului a fost unul înspăimântător: 900 000 de chinezi, 1,5 milioane de nord-coreeni, 1,3 milioane
de sud-coreeni (în majoritate civili) au căzut victime conflictului.
Din punctul de vedere al folosirii armelor nucleare s-a ajuns la
concluzia că utilizarea acestora trebuie reconsiderată, SUA considerând inoportună folosirea acestora în conflictul coreeean împotriva
Chinei. Preşedintele Eisenhower a declarat: „Nu putem întrebuinţa
aceste chestii groaznice împotriva asiaticilor a doua oară în mai puţin
de zece ani. Pentru Dumnezeu!27.
Criza rachetelor din Cuba
Criza a început la 14 octombrie 1962 şi a durat 38 de zile, până la
20 noiembrie 1962, această criză a fost privită ca fiind momentul când
Războiul Rece a fost aproape să devină război nuclear şi să se transforme în al Treilea Război Mondial (numărul rachetelor ruseşti din Cuba
era de 48, egal cu cel al rachetelor americane de la Izmir, Turcia), după
cum şi conflictul din Coreea ar fi putut deveni. Astfel, la 14 octombrie
1962, personalul tehnic al spionajului american care analiza datele
avionului-spion U.2 a descoperit că sovieticii construiau baze de lansat proiectile de rază mijlocie în Cuba. După această descoperire, preşedintele american Jonh F. Kennedy a convocat un grup de lucru, care
ulterior a fost denumit „Ex Com28”. Toate evenimentele ce au derivat
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din această analiză au fost materializate printr-o carantină impusă
Cubei. La cererea a peste 40 de ţări necombatante, secretarul general
ONU, generalul U. Thant, a trimis apeluri private lui Kennedy şi omologului său rus, Nikita Hruşciov, insistând ca guvernele lor să „se abţină de la orice acţiune care ar putea agrava situaţia şi ar putea aduce riscul unui război”.
Criza rachetelor din Cuba a părut în acele timpuri o victorie clară
a SUA, dar Cuba a ieşit din această criză cu un sentiment mult mai pronunţat de siguranţă, iar naţiunea comunistă insulară29 situată la 80 de
mile de Florida a rămas ca un spin în coasta politicii externe americane. Jocul dus de Hruşciov în această criză a fost unul de intimidare, dar
foarte riscant deoarece URSS se afla într-un dezavantaj strategic
enorm, înconjurată de baze cu arme nucleare americane. Ceea ce a
urmărit Hruşciov prin plasarea acestor rachete a fost obţinerea unui
instrument de presiune pentru a obţine concesii din partea SUA (problema Berlinului), niciodată nu a intenţionat cu adevărat să înceapă un
război nuclear cu SUA.
Criza rachetelor cubaneze a constituit cel mai periculos punct al
Războiului Rece, unde lumea a fost cel mai aproape de un război
nuclear total, iar o consecinţă a acestui incident a fost crearea unei linii
telefonice directe (linia roşie) între Kremlin şi Casa Albă, pentru a
evita un război nedorit.
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ultima perioadă, relaţiile internaţionale dintre Europa şi
Asia au fost influenţate de activităţi care pot avea un
impact considerabil în regiunile care leagă cele două continente –
regiunea balcanică, regiunea extinsă a Mării Negre, regiunea sudică a
Caucazului şi Asia Centrală. O astfel de activitate este transferul priorităţilor politice a Statelor Unite sub administraţia Obama din Europa
către Asia. Motivele acestei schimbări sunt evidente: guvernul american este hotărât să facă tot posibilul pentru a pune capăt în mod onorabil războaielor din Irak şi Afganistan, pentru a depăşi impasul conflictului din Orientul Mijlociu, pentru a împiedica răspândirea armelor
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nucleare şi pentru a dezvolta o relaţie nouă şi pozitivă cu lumea islamică, inclusiv Iran. Pentru a atinge aceste obiective complexe şi deosebit de importante, Statele Unite ale Americii se bazează pe înţelegerea,
cooperarea şi asistenţa Federaţiei Ruse, Chinei, Turciei, Uniunii
Europene, bineînţeles, precum şi a altor state care sunt în măsură să-şi
ofere sprijinul.
În ceea ce priveşte securitatea, a fost stabilit un dialog cu privire
la propunerea Rusiei de a încheia un tratat pentru securitate europeană
care să acopere întreg spaţiul dintre Vancouver şi Vladivostok. Părţile
implicate în acest dialog sunt toate statele membre OSCE, precum şi
cele cinci organizaţii regionale care operează în acest spaţiu geografic
extins – OSCE, Uniunea Europeană, NATO, Organizaţia Tratatului de
Securitate Colectivă şi Comunitatea Statelor Independente. Se speră ca
aceste negocieri să aibă ca rezultat final un nou acord de securitate
între regiunea euro-atlantică şi Eurasia şi, implicit, un nou spirit de
încredere reciprocă şi cooperare între toate statele care coexistă în
această regiune extinsă a lumii.
Este posibil ca toate schimbările majore care au avut loc în peisajul politic al spaţiului euro-asiatic să contribuie la intensificarea relaţiilor dintre ţările europene şi cele asiatice şi la colaborări în multe domenii de interes comun în următorii ani. Aceste colaborări se vor axa pe
modernizări în domeniul transportului, energiei şi infrastructurii care
leagă cele două continente, creşteri semnificative în transportul de
marfă cu trenul, cu camionul, cu vaporul sau cu avionul, implementarea unor proiecte regionale majore privind dezvoltarea economică, o
mai bună colaborare în domeniul educaţiei, cercetării, sănătăţii şi
protecţiei mediului.

GUUAM
GUUAM este o iniţiativă regională din cinci state, denumirea ei
provine de la iniţialele statelor fondatoare: Georgia, Ucraina,
Republica Uzbekistan, Republica Azerbaidjan şi Republica
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Moldova. Crearea forumului consultativ din patru state (Georgia,
Ucraina, Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova) a avut loc pe
10 octombrie 1997 în Strasbourg, în timpul summit-ului Consiliului
Europei, unde a fost adoptat comunicatul comun al întrevederii celor
patru preşedinţi.
În acest document, preşedinţii au remarcat necesitatea dezvoltării
cooperării cvadrilaterale pentru întărirea stabilităţii şi securităţii în
Europa, bazându-se pe următoarele principii:
– respectarea suveranităţii;
– integritatea teritorială;
– inviolabilitatea hotarelor statului;
– democraţie;
– supremaţia legii şi respectării drepturilor omului.
Comunicatul de la Strasbourg prevede, în mod formal, apropierea
politică crescândă şi intensificarea practică a cooperării între aceste
state în mai multe domenii, atât pe arena internaţională, cât şi în relaţiile bilaterale.
Pe 24 aprilie 1999, în cadrul întrunirii la nivel înalt a Consiliului
Parteneriatului Euroatlantic de la Washington a avut loc întâlnirea preşedinţilor statelor GUUAM şi Uzbekistan. La întâlnirea preşedinţilor
GUUAM a fost aprobată Declaraţia de la Washington.

Formatul forumului a fost
schimbat în GUUAM
Pe 6 noiembrie 2002, preşedinţii statelor GUUAM s-au întrunit
într-o nouă componenţă. Memorandumul de la New York a impulsionat cooperarea în cadrul GUUAM, asigurând un caracter multidimensional al organizaţiei. Mai mult decât atât, a fost luată decizia de organizare a summit-elor şefilor de stat şi a întrunirilor miniştrilor afacerilor externe GUUAM, în mod regulat. În acelaşi timp, Comitetul
Coordonatorilor Naţionali a primit funcţia de coordonare a acţiunilor.
Crearea condiţiilor pentru contactele interramurale şi legăturilor
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directe între organele statale corespunzătoare şi organele statelor
GUUAM a constituit baza cooperării. Funcţionarea eficientă a coridoarelor de transport Europa–Caucaz–Asia şi dezvoltarea infrastructurii sale au fost declarate ca priorităţi de bază.
Prima întâlnire la vârf a şefilor de stat GUUAM a avut loc pe
7 iunie 2001, şi a devenit cel mai important eveniment în crearea şi
instituţionalizarea acestui grup regional în calitate de organizaţie
regională. Carta GUUAM de la Ialta, care a fost semnată de către preşedinţi în timpul summit-ului, stabileşte scopurile, principiile şi sferele de colaborare ale statelor membre. Principiile structurii organizaţionale stabilite de Cartă au iniţiat funcţionarea practică a mecanismului
de cooperare între statele participante şi a reuşit deja să-şi demonstreze eficienţa. Conform Cartei de la Ialta, ţările deţin preşedinţia în
cadrul organizaţiei în ordine alfabetică.
A doua întâlnire la vârf a GUUAM a avut loc pe 20 iulie 2002.

Structura organizatorică
• Organul Suprem al GUUAM este Reuniunea anuală a preşedinţilor statelor membre GUUAM.
• Organul Executiv al GUUAM îl reprezintă Consiliul Miniştrilor
Afacerilor Externe, care are loc, de regulă, de două ori pe an.
• Organul de Lucru GUUAM este Comitetul Coordonatorilor
Naţionali, în componenţa căruia intră coordonatori naţionali desemnaţi
de către miniştrii afacerilor externe, câte unul din partea fiecărui stat
membru.
• Oficiul Informaţional din oraşul Kiev (Ucraina) exercită funcţia
secretariatului şi, de asemenea, este Centrul Informaţional GUUAM.
Coordonarea cooperării între statele GUUAM, la nivel ramural,
este exercitată de opt grupuri de lucru în următoarele domenii:
– energetic;
– transport;
– economie şi comerţ;
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– informatică şi telecomunicaţii;
– cultură şi educaţie;
– turism;
– lupta împotriva terorismului;
– crima organizată şi traficul de droguri.
Pe 6 decembrie 2002, în oraşul Porto (Portugalia), a avut loc cea
de-a doua şedinţă a Consiliului miniştrilor afacerilor externe (CMAE)
GUUAM. CMAE a examinat întrebarea despre determinarea statelorcoordonatoare ale Grupurilor de lucru ramurale ale GUUAM pe principalele direcţii de colaborare şi a aprobat în calitate de stat-coordonator al grupurilor de lucru:
– pentru combaterea terorismului, crimei organizate şi traficului
ilicit de droguri - Republica Azerbaidjan;
– pe problemele culturii - Georgia;
– pe problemele ştiinţei şi învăţământului - Georgia;
– pe problemele informaticii şi telecomunicaţiilor - Republica
Moldova;
– pe problemele economiei şi comerţului – Ucraina.

Priorităţile cooperării
Priorităţile cooperării în cadrul GUUAM au fost stabilite în Carta
de la Ialta:
– întărirea şi extinderea relaţiilor comercial-economice;
– dezvoltarea infrastructurii coridoarelor de transport, prin armonizarea bazei legislative şi instituţionale în acest domeniu şi racordarea termenilor tarifari şi vamali, pentru ca acestea să corespundă cu
standardele internaţionale;
– securitatea internaţională;
– lupta cu terorismul internaţional, crima organizată, migrarea ilegală şi traficul de droguri.
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Cooperarea în cadrul
organizaţiilor internaţionale
Cooperarea delegaţiilor ţărilor GUUAM în cadrul organizaţiilor
internaţionale, în mod special în cadrul ONU, se realizează în mod sistematic, include consultări sistematice cu scopul discutării problemelor actuale care vizează interesele ţărilor GUUAM, precum şi elaborarea poziţiilor comune pe aceste probleme. A fost stabilit un mecanism
de preşedinţie a delegaţiilor naţionale ale ţărilor GUUAM în organizaţiile internaţionale. Intensificarea şi aprofundarea acestei forme de
cooperare a statelor GUUAM contribuie la o coordonare mai eficientă
a poziţiilor şi eforturilor fiecăruia dintre state, realizându-şi interesele
naţionale în activitatea organizaţiilor internaţionale.
Cooperarea pe sfere dintre statele GUUAM este prevăzută pe
următoarele planuri:
• Economic. În prim-planul cooperării economice se află resursele energetice şi proiectele de infrastructură. O atenţie deosebită se va
acorda eforturilor de armonizare a standardelor în materie de transport
şi tranzitare, pentru a se facilita circuitul resurselor energetice şi al
mărfurilor pe teritoriul acestor state.
• Politic. Nu se poate vorbi despre constituirea unei organizaţii
internaţionale veritabile, nici a unui mecanism de consultaţii sau de
integrare. GUUAM nu este o structură care ar putea servi, pe termen
lung, interesele pur politice ale statelor membre. Priorităţile politice
ale statelor GUUAM sunt prea diferite. Statele vor prefera rezolvarea
intereselor lor în afara structurii regionale GUUAM. Moldova şi
Ucraina, care îşi declară dorinţa de a se integra în structurile europene,
vor prefera să poarte un dialog bilateral cu UE. Acelaşi lucru îl putem
afirma şi în privinţa relaţiilor dintre statele membre GUUAM şi
Federaţia Rusă. Acestea vor fi mai curând bilaterale sau multilaterale
în cadrul CSI, decât nişte relaţii GUUAM - Rusia.
• Militar şi de securitate. Nu se vor dezvolta relaţii militare multilaterale în cadrul GUUAM. Republica Moldova, stat neutru, se va
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opune oricăror încercări de a se lansa o dimensiune militară sau de
securitate în GUUAM, cum ar fi crearea unor trupe de pacificare sau
constituirea unui centru antitero GUUAM (ambele probleme au fost
abordate anterior). În schimb, relaţiile militare pe axa Ucraina –
Georgia - Uzbekistan se vor dezvolta. Se va observa o cooperare militară între statele GUUAM în cadrul programului NATO–Parteneriat
pentru Pace. Un alt factor demn de luat în seamă este dialogul în probleme de securitate dintre UE şi Ucraina, şi participarea eventuală a
Kievului la Forţa de Reacţie Rapidă, realizată în cadrul Politicii
Europene de Securitate şi Apărare, declarată operabilă la Summit-ul
UE de la Laeken în decembrie 2001. Nu este exclusă o apropiere în
sfera militară şi de securitate dintre statele GUUAM şi Acordul privind
Securitatea Colectivă CSI (Rusia, Belarus, Armenia, Kazahstan,
Kârgâzstan şi Tadjikistan). Totuşi, este necesar să menţionăm că realizarea obiectivelor economice ale GUUAM nu se poate imagina fără o
cooperare în problemele de securitate dintre statele membre – fie bilaterală, fie în cadrul GUUAM, fie în cadrul unor foruri europene sau
euroatlantice. Existenţa unor coridoare de transport strategice necesită,
în mod obligatoriu, nişte mecanisme viabile de menţinere a securităţii
acestora, în special dacă este vorba de ţări care nu îşi controlează integral teritoriul. Prin urmare, teza invocată cu obstinaţie de către autorităţile de la Chişinău, că Moldova participă numai la proiectele economice ale GUUAM şi nu va admite apariţia unei dimensiuni de securitate în GUUAM, nu face decât să reducă din credibilitatea Republicii
Moldova. Cooperarea în sfera securităţii (nu a apărării) nu afectează
statutul de neutralitate al republicii; cu atât mai mult cu cât această
cooperare poate fi realizată şi în cadrul unor organisme mai largi, la
care participă Moldova - OSCE, Parteneriatul pentru Pace, CSI etc.
• Umanitar. Este destul de interesant faptul ca GUUAM capătă şi
o anumită dimensiune umanitară. Această sferă este aproape inexistentă pe agenda guvernelor, însă anumite iniţiative de dialog între structuri ale societăţii civile ar putea fi susţinute de către Occident. În anii
2000-2001 au avut loc o serie de astfel de întrevederi între ONG-uri.
Totuşi, acest domeniu nu va cunoaşte o dezvoltare notabilă.
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Cooperarea cu alte ţări şi
organizaţii internaţionale
Statele membre GUUAM sunt cointeresate în dezvoltarea multidimensională cu alte state şi organizaţii internaţionale care îşi pronunţă
interesul pentru activitatea GUUAM şi împărtăşesc principiile şi scopurile stabilite în Carta GUUAM de la Ialta. În aceste scopuri, în
cadrul GUUAM se formează Institutul observatorilor pentru ţările şi
organizaţiile cointeresate. În mod special, GUUAM are relaţii strânse
de cooperare cu SUA şi, în prezent, încearcă intensificarea cooperării
cu Uniunea Europeană.
Lupta cu terorismul internaţional, crima organizată şi traficul de
droguri au fost stabilite ca scopuri–cheie în colaborarea din cadrul
GUUAM. Începând cu noiembrie 1999 (Sesiunea 54 a Adunării
Generale ONU) a fost introdusă practica răspândirii declaraţiilor
comune asupra problemelor de luptă contra terorismului din partea statelor GUUAM în cadrul celui de-al VI-lea Comitet al Adunării
Generale ONU şi a altor structuri ONU. Evenimentele care au avut loc
pe 11 septembrie 2001 în SUA au demonstrat în mod clar necesitatea
întreprinderii de către comunitatea internaţională a unor măsuri comune în scopul luptei cu terorismul internaţional. Statele GUUAM au susţinut acţiunile coaliţiei internaţionale antiteroriste semnând o declaraţie comună prin care au condamnat actele teroriste îndreptate spre subminarea stabilităţii şi securităţii internaţionale.
Pe parcursul întrunirilor miniştrilor afacerilor externe care au avut
loc pe 14 noiembrie 2001, în New York, în contextul GUUAM şi
GUUAM-SUA, au fost aprobate un şir de decizii politice, care vizează problemele dezvoltării în continuare a cooperării multilaterale a statelor GUUAM în particular referitor la intensificarea eforturilor pentru
realizarea măsurilor în cadrul strategiei complexe a acţiunilor comune
a statelor GUUAM în lupta cu terorismul.
Astfel, GUUAM cooperează cu NATO. Această cooperare a început să se accelereze din decembrie 2002 cu un program de dezvoltare
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a pieţei şi a controlului vamal în combaterea crimei organizate şi a traficului de droguri. În mai 2003 este adoptat un proiect între aceste două
părţi. Ca rezultat, SUA a acordat 46 milioane de dolari în susţinerea de
bază a proiectului. Unele din punctele forte ale acestuia au fost:
1. Antrenarea unităţilor mobile antiteroriste în apărarea şi combaterea terorismului.
2. Dezvoltarea centrelor de schimburi de informaţie desemnate
combaterii terorismului, crimei organizate şi traficului de droguri.
3. Crearea unei Adunări Parlamentare GUUAM.
De asemenea, ţările care fac parte din GUUAM au o aşezare strategică în Bazinul Caspic şi Marea Neagră, aceasta a fost o zonă de
intens interes geopolitic în competiţia dintre Washington şi Moscova
(interes energetic, transporturi). Aşadar, scopul prezent al SUA este de
a menţine GUUAM ca pe o structură activă şi în funcţiune. Dintre statele GUUAM, Ucraina este în vizorul principal de interes al SUA.

Interesul SUA şi UE
pentru GUUAM
Capacitatea GUUAM de a supravieţui şi de a se dezvolta este
direct proporţională cu interesul SUA şi UE în regiunea respectivă. De
aceea, acest interes ar trebui să fie susţinut de ţările membre GUUAM.
Iniţial, interesul respectiv se baza pe posibilitatea dezvoltării aşa-zisului „Coridor de transport Europa-Caucaz-Marea Caspică”, o eventuală
restauraţie a „Drumului mătăsii”, care deschidea accesul spre regiunile bogate cu hidrocarburi ale Asiei Mijlocii. Incapacitatea anterioară a
statelor membre GUUAM de a atinge scopurile declarate şi deci de a
menţine interesul SUA şi UE pentru această organizaţie regională se
încearcă acum a fi depăşită prin imprimarea unor noi valenţe.
Invitarea la întâlnirea la vârf a GUUAM de la Chişinău a reprezentanţilor Bulgariei, României, Ungariei, Poloniei, ţărilor Baltice
etc. deschide perspective pentru depăşirea cooperării în cadrul
GUUAM prin atragerea interesului faţă de proiecte geopolitice mult
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mai ample, precum bazinul Mării Negre şi cooperarea Marea Baltică –
Marea Neagră, arealuri care reprezinte verigi de conexiune a
Occidentului cu Asia Mijlocie.
Chiar dacă interesele economice ale SUA şi UE în regiune ţin de
o perspectivă mai îndepărtată, totuşi interesul pentru stabilitate politică şi securitate ar trebui să fie unul extrem de profilat, dat fiind faptul
că traficul şi migraţia ilegale în regiune reprezintă o ameninţare comună.

Percepţia şi interesul Rusiei de a
se opune dezvoltării GUUAM
Autorităţile şi experţii din Rusia au avut de la bun început o atitudine negativă faţă de GUUAM, văzând în această organizaţie regională o ameninţare la interesele sale politice, economice şi de securitate din spaţiul postsovietic. Tocmai de aceea Rusia a întreprins cele
mai variate măsuri, soldate cu succes, pentru a demonstra lipsa de viabilitate a GUUAM din punct de vedere economic. Recenta implicare
în alegerile din Ucraina şi Republica Moldova a demonstrat că Rusia
şi-a dorit foarte mult şi menţinerea controlului politic în regiune prin
metode foarte specifice. Totuşi, cea mai mare îngrijorare a trezit-o
eventuala creare a unui sistem de securitate colectivă în regiunea
GUUAM. Aceste suspiciuni au fost alimentate de faptul că Ucraina şi
Republica Moldova nu au aderat vreodată la Acordul de Securitate
Colectivă a CSI, iar Georgia, Azerbaidjan şi Uzbekistan au părăsit
această structură de securitate. Îndeosebi, experţii ruşi sunt îngrijoraţi
de intenţiile declarate ale Ucrainei şi Georgiei de a deveni în perspectivă membri NATO. Deşi nimeni nu-şi face iluzii în privinţa pregătirii şi eventualelor termene de aderare a acestor ţări la NATO, totuşi
posibilitatea unei cooperări intermediare dintre un eventual sistem
colectiv de securitate GUUAM cu structurile euroatlantice nu este
exclusă. Cu atât mai mult, această eventuală cooperare nu este dorită
de Rusia, mai cu seamă că, aşa cum s-a menţionat, GUUAM este singura structură regională din spaţiul CSI din care Rusia nu face parte,
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iar intenţia anunţată a GUUAM de a coopera pentru asigurarea stabilităţii în bazinul Mării Negre şi în regiunea Marea Neagră – Marea
Baltică, regiuni în care s-a extins recent NATO şi UE, doar alimentează suspiciunile Rusiei că noii membri ai NATO şi UE ar putea deveni
avocaţi puternici ai intereselor ţărilor GUUAM în raporturile cu
Washington şi Bruxelles.
Reacţiile de răspuns ale Rusiei s-au remarcat deja. Este vorba despre susţinerea intenţiei „internaţionalei separatiste” constituite din
Transnistria, Abhazia şi Osetia de Sud de a constitui o alianţă militară
pentru a contracara eventualele efecte integraţioniste din GUUAM. De
asemenea, Rusia recurge la aplicarea indirectă a „sancţiunilor economice” prin interzicerea importului de produse agricole sau alimentare
din motive de securitate veterinară sau fitosanitare. Însă experienţa
anterioară a demonstrat că susţinerea separatismului şi aplicarea „sancţiunilor economice” pot avea efecte contradictorii şi pot provoca efecte contrare intereselor Rusiei.
GUUAM, în formă iniţială, a fost creată pentru a contracara într–o
oarecare măsură influenţa Rusiei în regiune. Deşi la un moment dat
organizaţia părea că stagnează, ultimii ani au fost marcaţi de unele
semne de revitalizare: a fost adoptată Declaraţia comună „în numele
democraţiei, stabilităţii şi dezvoltării”, prin care este confirmată decizia statelor membre de a contribui împreună la susţinerea păcii şi stabilităţii, prin dezvoltarea cooperării politice şi militare şi a operaţiilor
de pace; a fost modificată structura sa, fiind create trei comitete specializate ale Adunării Parlamentare (Comitetul pentru probleme politice şi juridice, Comitetul pentru probleme economice şi comerciale şi
Comitetul pentru ştiinţă, cultură şi educaţie), şi, nu în ultimul rând, a
fost anunţată intenţia de a crea forţe proprii de menţinere a păcii.
Un pas decisiv în sensul reafirmării organizaţiei pe plan internaţional este redenumirea sa drept „GUAM – Organizaţia pentru
Democraţie şi Dezvoltare Economică” (Kiev, mai 2006). Noua sa
misiune informală se referă la transformarea organizaţiei într-o anticameră la NATO şi UE, toate statele componente declarând că principalul lor obiectiv este constituit de integrarea euroatlantică. Totuşi, trebu154
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ie subliniat faptul că niciunul dintre statele membre nu doreşte ca organizaţia să se substituie Comunităţii Statelor Independente şi nici să fie
îndreptată împotriva acesteia, mai ales că toate patru deţin şi statutul
de membru al CSI.
Rolul real al GUUAM în regiune – şi chiar în lume – este însă
mult mai important decât au declarat membrii săi. Organizaţia are
importanţă strategică atât pentru securitatea transportului de gaze şi
ţiţei dinspre regiunea Mării Caspice şi a Asiei Centrale spre Occident,
cât şi pentru transformarea Mării Negre într-o zonă de stabilitate.
Viitorul organizaţiei depinde preponderent de orientarea sa spre aceste
scopuri, corelat cu crearea unei strategii coerente de transformare şi
întărire a statutului internaţional.
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Abstract
French army must deal with constant renewal, each year, with
massive recruitment of personnel who are still very high (for example
15 000 young people in 2006), and this in the context of competitive
labor markets.
Offer "Land Army recruits” is well known and recognized both
by the general public and communication professionals.
Cuvinte-cheie: strategie, politici, comunicaţii, activitate militară, recrutare, selecţie.

ste evident că imaginea şi recrutarea nu pot fi disociate. A
propune unor tineri parcursuri profesionale în armată fără a le
prezenta meseriile, valorile inerente condiţiei de militar, dar şi constrângerile, înseamnă a ascunde motivul pentru care profesia militară

E

*Centrul Cultural şi Asistenţă Socială Braşov.
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este „mult mai mult decât o meserie”. Acest element care atrage atenţia, cunoscut şi recunoscut, este dezvoltat în Armata Franceză prin
intermediul axelor de comunicare.
1. Recrutarea în Forţele Terestre
Recrutarea în Armata Franceză cuprinde cinci etape, după cum
urmează:
● Etapa 1 Primul interviu;
● Etapa 2 Determinarea aptitudinilor;
● Etapa 3 Specializarea şi orientarea candidatului;
● Etapa 4 Acceptarea dosarului;
● Etapa 5 Semnarea contractului.
Primul interviu al candidatului se desfăşoară într-un Centru de
Informare şi Recrutare al Forţelor Armate (CIRFA). Aici solicitantul
va găsi documentaţia necesară şi va putea întâlni un cadru militar al
forţelor terestre care îi va da mai multe informaţii.
2. Recrutarea în marina militară franceză
Indiferent de parcursul şcolar şi profesional, în cadrul marinei
militare există o multitudine de posibilităţi pentru o carieră şi pentru a deveni profesionist în misiunea de a servi ţara.
Indiferent de funcţie (punte, ofiţer marinar etc.), marinarii
urmează o pregătire iniţială într-o şcoală de marină. Pot fi repartizaţi pe mare sau terestru, în ţară sau alte teritorii unde Armata
Franceză are unităţi dislocate. Pe parcursul carierei, militarii au
posibilitatea să urmeze cursuri de formare profesională şi să participe la concursuri interne pentru a evolua şi a avea acces la funcţii
superioare.
În general, formarea unui marinar presupune o pregătire iniţială şi o pregătire de specialitate.
Formarea iniţială (18 săptămâni) are loc într-o şcoală de marină specializată şi include:
– o pregătire militară, maritimă, sportivă şi de securitate care
dezvoltă spiritul de echipă, organizarea şi inţiativa;
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– o pregătire de management pentru candidaţii cu funcţii de
încadrare a echipelor;
– o pregătire specializată (de ştiinţe umane) pentru dezvoltarea
capacităţilor de adaptare la mediul profesional.
Evoluţia marinarilor depinde de voinţa lor de a-şi construi o carieră în Forţele Navale, de rezultatele obţinute în urma pregătirilor şi a
notelor obţinute în timpul parcursului profesional.
3. Recrutarea personalului în aviaţia militară
Birourile de recrutare „air information” (BAI) sunt repartizate pe tot
teritoriul francez. Aviaţia militară selecţionează candidaţii cei mai motivaţi, al căror profil corespunde cel mai mult posturilor oferite. Candidaţii
selecţionaţi beneficiază de o dublă pregătire, militară şi de specialitate, a
cărei durată variază în funcţie de postul ales. Durata contractelor iniţiale
depinde atât de statut cât şi de grad, putând fi de maximum 10 ani.
Personalul aviaţiei militare se grupează în trei categorii principale: ofiţeri, subofiţeri şi militari tehnici (maiştri militari). Corespunzător
fiecărui nivel de responsabilitate şi competenţă, personalul aviaţiei
militare acţionează pentru atingerea scopului, acesta fiind să asigure
„misiunea aeriană”.
Fiecare militar de carieră sau contractual poate beneficia imediat de
pensia militară după 15 ani de serviciu activ. Unii dintre ei decid să redevină civili pentru a putea aplica cunoştinţele tehnice, rigoarea şi capacitatea de a munci în echipă. În orice caz, orice militar care a efectuat cel
puţin patru ani de serviciu poate beneficia de ajutorul pentru reconversie
în viaţa civilă.
Liceele militare. Ministerul Apărării dispune de şase licee militare
repartizate pe tot teritoriul francez. Învăţământul organizat în aceste
instituţii urmăreşte programele şi ciclurile de instruire definite de
Educaţia Naţională. Liceele militare au misiunea de educare cu vocaţie
dublă, de ajutor familial pentru ciclul secundar şi de ajutor în recrutarea
ofiţerilor pentru clasele pregătitoare.
Reconversia militarilor. În fiecare an, 27 000 de militari părăsesc
armata. Ministerul Apărării le pune la dispoziţie mijloace de adaptare
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pentru a îi ajuta în procesul de pregătire şi orientare. Astfel, militarii
angajaţi în procesul de reconversie sunt însoţiţi de persoane cu atribuţiuni în domeniu pentru a le uşura readaptarea într-un post civil.
4. Legiunea Străină. Procesul de recrutare
Legiunea Străină face parte din armata terestră, respectând aceleaşi
reguli şi regulamente, unităţile sale având aceeaşi structură, echipament,
aceleaşi misiuni ca toate unităţile de acest tip, diferenţiindu-se prin statutul particular al legionarului.
A luat fiinţă prin ordonanţa emisă la 10 martie 1831, semnată de
regele Franţei, Louis Philippe, ca un vârf de lance al armatei coloniale
franceze în operaţiunile împotriva triburilor kabile şi berbec conduse de
Abd el Kader, pentru cucerirea Algeriei începută în anul anterior.
Această formaţiune militară era alcătuită din voluntari străini cu
soldă, angajaţi prin contract pe un număr de ani, de regulă oameni aflaţi
în afara legii sau animaţi de spiritul de aventură.
Legiunea Străină este o trupă profesionistă de soldaţi voluntari, care
aparţine armatei franceze, îndeplineşte aceleaşi misiuni şi beneficiază de
acelaşi echipament militar ca orice unitate de infanterie sau de tancuri
din armata franceză.
Legiunea Străină are 7 867 militari, dintre care 5 768 soldaţi,
1 705 subofiţeri şi 394 ofiţeri.
Din 1980 Legiunea a fost complet reorganizată, devenind o forţă de
reacţie rapidă, având în componenţă trupe specializate, fiind capabilă să
participe şi la acţiuni de menţinere a păcii, ca şi în cazul misiunii din
Kosovo ce se desfăşoară şi în prezent, şi unde Legiunea are o misiune
deosebit de dificilă.
În prezent, sediul Legiunii şi centrul de primire al noilor recruţi se
află la Aubagne, dar mai există baze situate în sudul Franţei şi Insula
Corsica, Guyana Franceză, Djibouti, Polinezia Franceză şi Insulele
Comore.
Şansa obţinerii cetăţeniei franceze dar şi a unor câştiguri mari i-a
determinat pe mulţi tineri să se înroleze în Legiunea Străină. Se pot
angaja în Legiune bărbaţi de orice naţionalitate, de orice rasă, de orice
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religie. Legionarii sunt, în prezent, soldaţi de elită, pregătiţi în permanenţă să servească armatei franceze în orice loc din lume (în Europa
sau pe orice alt continent).

Strategia de comunicare pentru
recrutarea personalului militar
Obiectivele comunicării
Prin legătura constantă cu SIRPA (Serviciul de Informare şi Relaţii
Publice din Armată), atât la eşalonul naţional cât şi la eşalonul regional
se urmăreşte dezvoltarea axelor de comunicare „a se face cunoscut şi a
face să se cunoască”, atât pe lângă marele public, cât şi în învăţământul
naţional şi în diversele organisme care se ocupă de educaţia, formarea
şi orientarea tinerilor.
„A se face cunoscut” înseamnă a demonstra marelui public (piaţa
ţintă şi organismelor de mediere, numite prescriptori) calitatea parcursurilor profesionale şi a formării tânărului în armată.
„A face să se cunoască” este orientată în esenţă spre învăţământul
naţional şi spre organismele care se ocupă de orientarea, inserţia sau
reconversia profesională. Această axă are ca obiectiv să le facă cunoscută, pe lângă cele 400 de meserii propuse, capacitatea trupelor de uscat
de a-i forma pe cei „fără calificare la bacalaureat, plus cinci”.
Oricare ar fi metoda de comunicare dezvoltată, este evidenţiată
promovarea socială şi formarea continuă, două caracteristici care nu
aparţin numai trupelor de uscat, dar care aici sunt mai evidente decât în
alte organizaţii.
În funcţie de context şi de obiectivele de comunicare, eforturile
sunt concentrate mai mult asupra ţintelor clar identificate prin dezvoltarea unor acţiuni de marketing direct. Aceasta înseamnă a veni în
întâmpinarea tinerilor prin realizarea unei comunicări simple şi bine
ţintite, cumulând prezenţa unor specialişti în orientare şi a unor
„militari martori”, mediatizate în amonte, în timpul evenimentului şi
ale căror rezultate pot fi cuantificate de instituţii specializate în eva160
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luarea impactului campaniilor de publicitate atât prin numărul de
contacte utile obţinute, cât şi prin numărul de contracte semnate.
În toate cazurile, specialiştii în orientare profesională gestionează bazele de date „clienţi”, pornind de la Serviciul de Informare şi
Recrutare, după exemplul tuturor marilor organizaţii care recrutează.
Structurile responsabile în recrutare desfăşoară următoarele activităţi:
– la eşalonul naţional, dezvoltă publicitatea, acţiunile de marketing direct asupra unor ţinte corect identificate şi relaţiile cu presa;
– la eşalonul regional, gestionează campania publicitară, acţiunile de marketing direct şi evenimentele;
– la eşalonul local, dezvoltă, întreţin fişierul „clienţi”, relaţiile
cu presa şi evenimentele.
ţintele prioritare sunt: militarii angajaţi cu contract, ofiţerii specialişti sau ofiţerii cu contract din unităţile operative, subofiţerii,
rezerviştii.
a) Militarii angajaţi cu contract (MAC)
Recrutarea militarilor angajaţi cu contract, cantitativ dar mai
ales calitativ, rămâne prioritatea comunicării în recrutare.
Se constată că 20% din MAC sunt absolvenţi cu bacalaureat.
Ideea este de a oferi acestora diverse parcursuri profesionale, putând
eventual avea ca rezultat o carieră de subofiţer pe filiera indirectă,
mai curând decât de a angaja un tânăr în funcţie de obţinerea diplomei de bacalaureat.
Această adaptare necesită revalorizarea meseriilor şi a parcursurilor profesionale pentru MAC, care devin mai „avansate” având în
vedere tehnicitatea materialelor din dotarea actuală şi viitoare. În
afară de aspectul tehnic, meseria de MAC poate fi atractivă datorită
stilului de viaţă (proiecţie, muncă în echipă, angajare individuală şi
colectivă etc.), şi posibilităţii de a promova ca subofiţer.
Această adaptare este deja operativă în unele instituţii, de exemplu
poliţia naţională recrutează gardieni în timp de pace, din rândul absolvenţilor de bacalaureat.
august, 2012

161

Investigarea fenomenului militar

Efortul de comunicare către specializările deficitare: meserii de
întreţinere, telecomunicaţii, tehnici de construcţie şi pentru asigurarea
hrănirii - sunt de actualitate stringentă, având în vedere noul context al
pieţei forţei de muncă.
b) Subofiţerii
Lărgirea ofertei de specializări ale MAC la absolvenţii de bacalaureat nu poate fi decât benefică pentru calitatea recrutării subofiţerilor,
atât pentru recrutarea directă, cât şi pentru cea indirectă. Specializările
mai dificile la recrutare sunt cele descrise anterior pentru MAC, la care
trebuie adăugate meseriile din aviaţia uşoară a trupelor de uscat (pilot
de elicopter, mecanic, controlor de zbor).
c) Ofiţerii specialişti cu contract, ofiţerii cu contract de la unităţile operative
Ofiţerii cu contract sunt numiţi în funcţii de conducere, management în unităţi, domenii echivalente în viaţa civilă. Titularii unei diplome acreditate de ciclul al doilea (bac plus trei) şi recrutaţi pentru o
primă experienţă profesională în armată reprezintă un avantaj subliniat
în mesajele de comunicare adresate, în special pentru viitoarea lor
reconversie profesională.
d) Rezerviştii
În funcţie de necesar, Biroul de Informare şi Comunicare din
Direcţia Personal Militar a Trupelor de Uscat (DPMAT) trimite informări, la începutul anului, fiecărui Centru de Informare şi Recrutare, în
scopul recrutării rezerviştilor operaţionali, punând accent pe recrutarea
militarilor de la trupe.
Candidaţii sunt examinaţi în comisii centralizate la nivel
regional pentru militarii de rang şi la nivel naţional pentru subofiţeri şi ofiţeri.
Recrutorul din Centrul de Informare şi Recrutare al Forţelor
Armate (CIRFA) de domiciliu al candidatului îl informează pe acesta
dacă solicitarea a fost acceptată. Candidatul admis primeşte un dosar
cu informaţii despre modalităţile practice de încorporare şi despre viitoarele condiţii de viaţă. Candidatului respins i se propune un nou
interviu pentru alte posturi.
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În Armata Franceză există o perioadă de probă a cărei durată
depinde de tipul de contract la care solicitantul a subscris. În majoritatea cazurilor, aceasta durează şase luni, în care:
– candidatul admis poate demisiona fără justificare;
– armata poate rezilia contractul în caz de inaptitudine medicală,
specifică meseriei pentru care a fost recrutat sau pentru abatere
disciplinară gravă.
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Principiile unei
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a păcii sub egida ONU
LOCOTENENT ELENA DELIA AXENTE*

eterminarea legilor şi principiilor care influenţează organizarea, planificarea şi desfăşurarea acţiunilor militare la toate
nivelurile a fost sesizată din cele mai vechi timpuri, istoria oferind
numeroase exemple de gânditori militari şi comandanţi care le-au scos
în evidenţă şi le-au aplicat cu succes în practică. Mareşalul F. Foch
sublinia în acest sens că „arta războiului, ca toate celelalte arte, are teoria sa şi principiile sale; altfel nu este o artă“1.
Din rândurile teoreticienilor militari români care au studiat şi dezbătut tematica vastă a legilor şi principiilor luptei armate şi au susţinut
necesitatea aplicării lor în practică pot fi amintiţi generalul I. Sichitiu
şi colonelul Al. Ioaniţiu, care afirmau că în toate timpurile pregătirea,
conducerea şi ducerea războiului au fost guvernate de anumite principii generale, care vor rămâne şi în viitor la baza artei şi ştiinţei militare, oricare va fi caracterul pe care-l va îmbrăca războiul.

D
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Evoluţia actuală a teoriei şi artei militare constând într-un intens
proces de dezvoltare şi diversificare reflectă conţinutul, fizionomia şi
trăsăturile fenomenului militar contemporan şi, de asemenea, tendinţele şi perspectivele sale de dezvoltare. În acest context, devine tot mai
evident faptul că declanşarea, desfăşurarea şi deznodământul confruntărilor armate în epoca actuală au, mai mult decât oricând, o determinare complexă, în care componenta militară nu mai are în mod inevitabil rolul hotărâtor. Implicarea atâtor domenii permite tot mai mult ca
„în prezent, asigurarea stării de securitate să fie un rezultat al convergenţei strategiilor nonviolente sau al aplicării unor constrângeri de
natură politică, economică etc.“2.
În acest sens, domeniul decizional şi determinant, în orice conflict
armat, rămâne pe mai departe domeniul politic, ceea ce face ca acesta
să dobândească tot mai multe valenţe militare iar strategia militară să
devină tot mai politică. Noua corelaţie între domeniile de confruntare
îşi găseşte exprimarea în răspunsul la întrebarea: „Mai poate reprezenta confruntarea armată un instrument prin care pot fi îndeplinite scopuri
politice?“. Astfel, din acest punct de vedere, se poate evidenţia că, deşi
scopurile politice şi militare ale confruntărilor armate au fost atinse,
parţial sau în totalitate, rezultatele obţinute nu sunt întotdeauna proporţionale cu costurile acestora. De asemenea, se poate aprecia că recurgerea la acţiunea militară nu este, întotdeauna, cea mai bună soluţie de
rezolvare a situaţiilor conflictuale de către politică. În acelaşi timp, se
constată că raporturile dintre domeniile de confruntare se modifică întrun ritm accelerat, iar lupta armată tinde să-şi diminueze însemnătatea,
concomitent cu apariţia unor domenii de confruntare noi.
Urmare a redefinirii rolului confruntării armate în declanşarea,
desfăşurarea şi deznodământul războiului (conflictului), acesta se
aşează pe alte coordonate, fiind caracterizat prin faptul că:
• „pacea va coexista cu războiul;
• ponderea mijloacelor şi acţiunilor nonviolente va creşte considerabil;
• forţele şi mijloacele vor fi mai paşnice şi ecologice, iar confruntările majore se vor angaja mai mult în sfera informaţiilor şi decriptării intenţiilor adversarului;
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• nu se va desfăşura în spaţiul marilor puteri, ci în cel al zonelor
de interes controlate de acestea;
• concepţia şi decizia vor fi în sfera gândirii şi acţiunii umane,
având o componentă informaţională puternică, iar executarea va aparţine mijloacelor ultraperfecţionate, viabile, inteligente, selective şi de
mare randament“3.
Din totalitatea caracteristicilor acestora, care scot în evidenţă în
primul rând tendinţa de evoluţie şi adaptarea la cerinţele războiului
modern, sunt de amintit:
– confruntările armate se desfăşoară pe toată adâncimea dispozitivelor;
– lupta se desfăşoară pe structuri cu posibilităţi de acţiune integrată;
– lupta se bazează pe confruntarea unor forţe şi mijloace
perfecţionate;
– acţiunile se bazează tot mai mult pe combinarea eficientă a focului, loviturii şi manevrei;
– amploarea acţiunilor (timp, spaţiu, intensitate, forţe şi mijloace)
sporeşte complexitatea aeroterestră a confruntării.
În etapa actuală, starea de pace se poate complica destul de repede, coexistenţa între popoare, grupuri de popoare devenind fragilă, în
mod deosebit, pe baze etnice, iar trecerea la violenţă devine rapidă şi
dură, antrenând mase mari de oameni pe spaţii relativ restrânse.
Principiile luptei armate sunt considerate uneori ca norme fundamentale ce trebuie respectate în acţiunile militare şi ca adevăruri care
nu mai trebuie demonstrate. Opinia lui Napoleon că „principiile războiului sunt cele care i-au condus pe marii căpitani, ale căror strălucite
fapte ne-au fost transmise de istorie” răspunde în bună măsură aspectelor multiple ale cadrului conceptual reprezentat de acestea.
Principiile sunt etaloane, sunt repere importante ale acţiunii,
inclusiv ale acţiunii militare, ale pregătirii şi desfăşurării oricărei
acţiuni, în virtutea şi în sensul legilor enunţate mai sus. În acelaşi
timp, ele sunt jaloane pentru decidentul politic, structuri de rezistenţă, limite specifice pe care trebuie să le respecte sau de care trebuie să
ţină seama o astfel de decizie. Ele nu pot fi ignorate. Alternativa la
principii este hazardul.
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Războiul hazardului este un război al iraţionalului, al dezastrului.
Un astfel de război nu a existat niciodată şi, probabil, nu va exista
vreodată.
Principiile războiului reprezintă elementele şi tezele fundamentale prin care se concretizează legităţile războiului, normele directoare şi
ideile izvorâte din acestea, cerinţele şi condiţiile organizării şi desfăşurării acţiunilor de natură diferită de război. Ele stau la baza războiului,
determină desfăşurarea şi deznodământul acestuia.

Operaţii de menţinere a păcii
Realizarea unei reglementări de drept internaţional a acţiunilor
militare pe palierul relaţiilor internaţionale, depăşirea stadiului de justificare prin „principiile şi normele de drept internaţional unanim recunoscute” este un deziderat a cărui atingere este foarte îndepărtată.
Dezideratul existenţei unor concepte teoretice şi doctrinare unificatoare unanim acceptate, a unor definiţii şi norme teoretice universal
recunoscute şi aplicate, care să constituie baza elaborării şi susţinerii
unor reglementări de drept internaţional clare, precise, opozabile „erga
omnes”, instituţionalizarea unor sisteme de securitate viabile, reprezintă doar câteva dintre realităţile-probleme care determină configuraţia
acţiunilor militare ale comunităţii internaţionale.
Intervenţia comunităţii internaţionale, deşi subiectivă şi selectivă,
în condiţiile existenţei unui pericol la adresa păcii şi securităţii internaţionale, este diferită de intervenţia armată clasică, vectorul acestei
sancţiuni fiind, în mod predilect, organizaţia internaţională.
Acţiunile militare desfăşurate de structurile colective ale comunităţii internaţionale – organizaţiile internaţionale – nu mai sunt doar de
natură militară. Ele sunt considerate, potrivit unei opinii interesante,
„operaţii speciale secundare” care privesc:
– operaţiile de menţinere a păcii;
– acordarea de ajutor umanitar unor state;
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– înlăturarea urmărilor calamităţilor naturale;
– restabilirea administraţiei civile;
– luarea măsurilor de carantină în zonele conflictelor armate şi în
alte locuri periculoase, considerate şi recunoscute oficial.
Operaţiunile de menţinere a păcii desfăşurate sub egida ONU se
caracterizează prin desfăşurarea lor într-un evantai de situaţii de la războiul convenţional la tulburări interne din cadrul unui stat..
Deşi precizarea pragului dintre războiul convenţional şi acţiunile
de mică intensitate, în mod normal asociate cu conflictul intern, este
greu de stabilit, pot fi decelate anumite elemente generale care să definească intervenţia ONU pentru menţinerea păcii – ca a treia forţă în
conflict – astfel:
– conflictul (diferendul, disputa etc.) implică un număr de părţi;
– părţile pot să fie mai greu de identificat şi supravegheat decât
forţele în cazul disputelor (conflictelor) convenţionale;
– prezenţa şi activitatea ONU (ca a treia parte în conflict) trebuie
să se bucure de consimţământul tuturor părţilor disputei, în special la
nivel local;
– zona de operaţii trebuie delimitată exact pentru a nu naşte ambiguităţi şi trebuie să acopere întreaga suprafaţă a statului-gazdă, în cazul
unui conflict intern.
Statutul de a treia forţă în conflict depinde de:
– sprijinul marilor puteri şi al părţilor locale aflate în dispută (conflict);
– consultaţiile premergătoare cu părţile locale prin intermediul
statelor cu experienţă în găzduirea forţelor de menţinere a păcii (al
celor care au fost state–gazdă);
– claritatea şi lipsa de ambiguităţi a mandatului încredinţat de
Consiliul de Securitate este esenţială, lipsa acestora poate să facă
misiunile de menţinere a păcii dificile, iar misiunile dificile să devină
imposibile;
– abilitatea Secretariatului ONU pentru contacte de bune oficii
după ce noua misiune a fost autorizată şi existenţa fondurilor aferente
pentru misiunile urgente;
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– folosirea tehnologiei militare moderne;
– adaptarea aparatului ONU pentru planificarea şi implementarea
operaţiunilor de menţinere a păcii la creşterea cerinţelor globale ale
operaţiunilor ONU.
Statutul de a treia forţă în diferend (conflict) este determinat şi de
regulile de constituire a forţelor ONU:
– personalul operaţiunilor este furnizat în mod voluntar de către
statele membre ale ONU;
– armamentul trebuie folosit cât mai puţin şi numai pentru autoapărare, în operaţiile exclusive celor de impunere;
– secretarul general are comanda operaţiei;
– militarii din contingentele naţionale sunt sub comanda secretarului general în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor operaţiei.
Temeiul legal al constituirii forţelor de menţinere a păcii a fost
Rezoluţia 377/V a Adunării Generale a ONU – „Uniţi pentru menţinerea păcii” – din 3 noiembrie 1950. Aceste forţe armate au un caracter
temporar şi limitat numai la interpunerea între combatanţii adversari.
Ele au următoarele caracteristici:
– comandantul-şef al acestei forţe este desemnat de Adunarea
Generală şi are o mare autonomie;
– încheierea acordurilor pentru funcţionarea lor se face de către
secretarul general ONU, şi nu de către Consiliul de Securitate; astfel,
au fost încheiate patru categorii de acorduri pentru crearea unei asemenea forţe:
– între ONU şi statele furnizoare de trupe;
– între ONU şi statele pe teritoriul cărora au fost trimise asemenea trupe, care stabileau statutul forţelor;
– acorduri conexe cu diferite state privind problemele colaterale, precum dreptul de survol sau tranzit, de aprovizionare;
– acorduri pentru plata de indemnizaţii victimelor operaţiilor,
în dublu sens, pentru pagubele produse de trupe şi pentru prejudiciile aduse trupelor.
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Principiile de menţinere a păcii
I. Un sistem de principii pentru operaţiile de menţinere a păcii,
dezvoltat de Dag Hammarskjold, este următorul4:
1. Responsabilitatea este împărţită între secretarul general şi
Consiliul de Securitate;
2. Comanda forţelor este exercitată de un comandant militar,
numit de secretarul general cu consimţământul Consiliului de
Securitate;
3. Dotarea forţelor se face numai cu armament defensiv, pe care
nu-l pot folosi decât în legitimă apărare sau în cazurile în care ar
întâmpina o rezistenţă de natură a le împiedica în exercitarea mandatului primit.
Iniţial, dreptul secretarului general de a-şi selecta contingentele
pentru operaţii de menţinere a păcii a fost afirmat cu fermitate de către
Occident, precizându-se faptul că marile puteri nu trebuie să contribuie cu trupe, situaţie care, cu timpul, a suferit modificări. După 1988,
Consiliul de Securitate împreună cu secretarul general iau deciziile cu
privire la numărul de personal necesar unei misiuni, durata unei
misiuni, mandatul său, numirea comandantului misiunii şi compoziţia
forţei. Deciziile formale sunt pregătite într-un proces de consultări
minuţioase între membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate, în
cele mai multe cazuri, secretarul general acţionând ca intermediar întro structură de interese diverse, cel mai adesea contradictorii.
II. Un alt sistem de principii după care se conduc operaţiile de
menţinere a păcii desfăşurate sub egida ONU sunt:
1. Existenţa consimţământului şi cooperării părţilor aflate în conflict.
Operaţiile se desfăşoară pe teritoriul unui stat suveran. Prin urmare, consimţământul acestuia este punctul crucial al operaţiilor de pace,
fiind o expresie a suveranităţii naţionale şi a principiului neamestecului în treburile interne5.
Consimţământul ţării-gazdă s-a exprimat în moduri şi în contexte
diferite. În unele cazuri, consimţământul este transmis prin intermediul
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unor declaraţii făcute în cadrul organismului care creează forţa respectivă sau prin mesaj adresat secretarului general. Alteori, consimţământul poate fi exprimat ulterior, în acorduri referitoare, între altele, la privilegiile şi imunităţile forţelor şi la libertatea lor de mişcare.
Deoarece nu există norme clare la nivelul ONU privitoare la consimţământul ţării-gazdă, pe plan doctrinar s-au conturat două curente de opinii:
– existenţa unei relaţii contractuale între Naţiunile Unite şi
ţara-gazdă, în baza căreia se va desfăşura forţa;
– responsabilitatea unică a ONU faţă de o astfel de forţă exclude relaţia contractuală cu ţara-gazdă6.
2. Păstrarea unei atitudini de imparţialitate faţă de părţile aflate în
conflict pe durata operaţiei.
3. Declanşarea operaţiunii o realizează Consiliul de Securitate la
propunerea secretarului general. Una dintre sarcinile politice originale
ale secretarului general este, conform articolului 99, „să atragă atenţia
Consiliului de Securitate asupra oricărei probleme care, după părerea
sa, ar putea pune în primejdie menţinerea păcii."
Astfel, el acţionează în dificilul „câmp de tensiuni creat între
diversele sale roluri ca funcţionar administrativ suprem şi ca moderator, respectiv catalizator în cadrul politicii internaţionale"
(Gareis/Varwick).
4. Consiliul de Securitate are competenţa adoptării rezoluţiilor de
deschidere a operaţiei, de stabilire a limitelor mandatului, de modificare a acestuia, când consideră necesar, conform art.24 al Cartei ONU,
„pentru a asigura acţiunea rapidă şi eficace a organizaţiei, membrii săi
conferă Consiliului de Securitate răspunderea principală pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale şi recunosc că, îndeplinindu-şi
îndatoririle impuse de această răspundere, Consiliul de Securitate
acţionează în numele lor." Consiliul de Securitate „poate ..., în cadrul
rezolvării paşnice a diferendelor (Capitolul VI din Cartă) ancheta orice
situaţie (art.34) şi să recomande, în orice stadiu al unui diferend, procedurile sau metodele de aplanare corespunzătoare (Art.36 şi urm.).
Capitolul VI prevede că rolul Consiliului de Securitate este
unul de consultanţă, respectiv de moderare. În schimb, în Capitolul
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VII al Cartei este reglementat uzul de forţă. Conform art.39,
Consiliul de Securitate va constata dacă o situaţie reprezintă o ameninţare împotriva păcii sau o încălcare a acesteia, respectiv dacă ea
este un act de agresiune.
În cazul în care Consiliul de Securitate consideră că o situaţie a
degenerat în acest fel, el poate formula recomandări corespunzătoare
pentru a pune capăt acesteia. El poate lua şi măsuri pentru aplicarea
forţată a hotărârilor sale. Art.41 prevede astfel unele sancţiuni nemilitare - mai ales economice, Art.42 prevede măsuri militare în vederea
restabilirii păcii (...).
5. Secretarul general informează Consiliul de Securitate asupra
derulării misiunii, dreptul de decizie fiind de competenţa Consiliului
de Securitate;
6. Secretarul general răspunde de activitatea sa în faţa Consiliului
de Securitate;
7. Secretarul general propune, iar Consiliul de Securitate decide
asupra suportului financiar al operaţiei prin contribuţii voluntare sau
din fondurile organizaţiei în concordanţă cu prevederile Cartei,
Adunarea Generală fiind cea care stabileşte cum vor fi împărţite aceste costuri între statele membre.
Legile şi principiile luptei armate reprezintă câte un subsistem de
reguli generale şi particulare al căror rol este în principal acela de a
fundamenta ştiinţific pregătirea şi desfăşurarea războiului în general, şi
al luptei armate în particular.
Se poate aprecia că întemeierea nomologică a acţiunilor militare
îşi are rădăcinile în negarea istoriei, când marii conducători de oşti respectau legi, principii, fără să le definească neapărat, fără să emită concepte, teze, idei. Lupta era mai simplă, dar respecta în mod automat
nişte reguli. Dovadă faptul că există norme, principii de acţiune, al
căror rol şi-a dovedit viabilitatea pe măsura trecerii timpului.
Trebuie spus că, spre deosebire de trecut, în ansamblul creat de triada lege – principiu - normă s-a manifestat mai pregnant intrarea în
„rol” a legilor dreptului conflictelor armate, cu impunerea de rigoare a
unui tip de comportament pe parcursul desfăşurării confruntărilor. Însă
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acţiunile militare recente demonstrează faptul că tratatele şi convenţiile nu sunt de ajuns, că prevederile şi reglementările acestora au fost şi
încă sunt încălcate, adică faptul că până la idealizarea relaţiei principiu-principiu rămâne de parcurs un drum lung.
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Lecţii învăţate privind
MDMP, IPB, Targeting
în operaţia de
contrainsurgenţă (3)
GENERAL DE BRIGADă (REZ.) PETRU TOADER

(urmare din nr.4/2011)

Pregătire informativă
a zonei de operaţii - IPB
Definirea mediului din AO specificată în OPORD:
– determinarea caracteristicilor semnificative ale AO;
– identificarea limitelor AO;
– determinarea limitelor pentru zona de influenţă şi zona de interes;
– ce oraşe, sate sau alte zone urbane sunt în AO?;
– ce reţea de comunicaţii (LOCs) este în AO?.
Identificarea, pe baza informaţiilor existente, a caracteristicilor
AO care influenţează acţiunile insurgenţilor:
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– ce tip de celule insurgente acţionează în AO?, ce obiective (ţinte)
au?, unde acţionează (atacă)?;
– cum sunt organizaţi?;
– care este nivelul de pregătire, echipare, ce resurse au, cine îi conduce?;
– cine fabrică IED, cine amplasează IED, cine le asigură securitatea?;
– care sunt persoanele/grupurile ce asigură sprijin financiar, material, zone sigure (sanctuare) celulelor IED?;
– ce tip de teren folosesc insurgenţii pentru acţiune?;
– terenul din AO este favorabil pentru amplasarea IED, ambuscade,
poziţii pentru aruncătoare (IDF), atacuri cu armament uşor?; care este
sistemul de drumuri şi ce elemente-cheie de infrastructură sunt în AO?;
– ce tip de tehnologie pentru fabricarea şi detonarea IED este folosită în AO?, care este nivelul de expertiză al membrilor celulelor IED?;
– ce tipare acţionale (patterns) aplică insurgenţii (IED, ambush,
IDF, SAF) în timp şi spaţiu, caracteristice zonei de operaţii?;
– ce materiale sunt disponibile în zonă pentru fabricarea IED?;
– ce resurse au insurgenţii pentru susţinerea acţiunilor?, ce surplus
de provizii este disponibil?;
– ce grupuri religioase, etnice, culturale sunt în AO?, ce
triburi/clanuri din zonă sunt cunoscute că fabrică şi instalează IED?;
– care sunt liderii-cheie din zonă, imami, warlords, familii influente sau personalităţi locale care deţin puterea reală?;
– cine şi cum contribuie cu sprijin financiar la fabricarea IED?;
– care sunt condiţiile economice din AO?, care este nivelul ocupării forţei de muncă şi cum influenţează acţiunile insurgenţilor ?;
– care sunt procedeele prin care insurgenţii au acces la populaţie
pentru a le sprijini acţiunile?;
– ce probleme demografice/economice fac posibile (atractive)
acţiunile insurgenţilor în anumite zone?;
– cum creează insurgenţilor aceste probleme condiţii favorabile de
acţiune?.
Descrierea efectelor mediului asupra operaţiei:
• terenul – evaluarea aspectelor militare ale terenului: posibilităaugust, 2012
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ţile de observare şi executare a focului; căile de apropiere; terenulcheie; obstacole; protecţie şi mascare (ascundere);
• posibilităţi de observare şi executare a focului:
– unde (în ce zonă) pot să se dispună membrii celulei IED
(observatorul, iniţiatorul exploziei - trigger man), astfel încât să ne
poată vedea?, din ce poziţie (post de observare) pot observa locul
atacului cu IED?, dacă IED este declanşat prin fir, iniţiatorul va fi
aproape de zona de detonare, dar dacă IED este declanşat prin radio,
iniţiatorul trebuie să aibă câmp de vedere al zonei de detonare;
– unde ar putea insurgenţii să amplaseze IED, pe comunicaţie,
în zona pe care o pot supraveghea?;
• căile de apropiere: permit deplasarea individuală sau în grupuri
mici şi sunt greu de identificat - spre exemplu: poteci de munte, cărări
de intrare şi ieşire pentru zone de teren-cheie, ascunzători, sau care
conduc spre obiectivele care vor fi atacate cu IED, IDF, SAF, ambuscade, sau rute de infiltrare/exfiltrare;
• terenul-cheie: este reprezentat de orice localitate sau zonă
care, menţinută şi controlată, asigură libertate de acţiune – poate fi
o zonă care asigură pentru insurgenţi condiţii de stocare, construcţie, amplasare, ascundere, sau detonare pentru IED, poziţii de tragere (POO) pentru aruncătoare (IDF), dispunere în teren pentru
ambuscadă, sectoare de drum care nu pot fi observate şi care permit amplasarea IED;
– terenul-cheie pentru insurgenţi este, de regulă, cel care permite amplasarea IED – puncte obligate de trecere nesupravegheate/nepăzite, poduri, zonele care obligă patrulele să se deplaseze cu
viteză mică şi să facă opriri dese, zone unde terenul asigură retragerea rapidă a insurgenţilor şi unde sunt obstacole între locul de
amplasare a IED şi iniţiator;
• protecţie şi mascare (ascundere): determinarea zonelor care asigură protecţie împotriva exploziei IED înainte şi după detonare (spaţiu
de siguranţă); determinarea modalităţilor de ascundere a IED în locurile de amplasare (construcţii în ruină pe marginea comunicaţiilor, animale moarte, carcase de maşini, resturi alimentare);
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• condiţiile meteorologice - vizibilitate, vânt, precipitaţii, temperatură, umiditate, cer senin/acoperit – impactul acestor condiţii în analiza terenului;
– condiţiile meteorologice au un impact considerabil asupra
abilităţii unităţilor de a îndeplini misiunile sub aspectul mobilităţii, observării şi executării focului, camuflajului, zonelor de
aterizare pentru elicoptere, echipamentelor de supraveghere şi
recunoaştere al realizării sprijinului aerian şi sprijinului logistic;
acelaşi impact este valabil şi asupra mobilităţii şi efortului logistic al insurgenţilor;
– condiţiile meteorologice influenţează vizibilitatea dintre iniţiator şi ţintă (IED atac), selectarea locului de amplasare a IED,
mobilitatea pe rutele de intrare/ieşire în/din zonele pentru amplasare IED, poziţii de tragere pentru aruncătoare (IDF).
Evaluarea ameninţărilor:
– determinarea tipurilor de grupuri insurgente (IED, IDF, SAF,
ambuscade) care acţionează (au acces) în AO;
– dispunerea geografică a grupurilor insurgente - ce avantaje oferă
terenul pentru deplasare, alegerea zonelor de acţiune, rute de retragere, raioane de regrupare după acţiune; determinarea nivelului de sprijin din partea populaţiei (activ/pasiv);
– analiza fiecărui grup, care include:
– organizarea şi compunerea celulelor - disciplina internă; stabilirea legăturilor între diferite celule insurgente care acţionează în AO;
– motivaţia, afilierile religioase, politice, etnice ale fiecărui grup;
– capacitatea acţională a grupurilor (nivelul de instruire) şi specializarea pentru anumite acţiuni – lunetişti, IED/VBIED/SVBIED, mortiere (IDF), ambuscade, distrugeri, supraveghere electronică;
– descrierea tacticilor preferate pentru acţiune de fiecare grup;
– descrierea sau prezentarea grafică a acţiunilor executate pentru o anumită perioadă de timp în AO - deplasările sau locaţiile
curente sau probabile; determinarea coridoarelor de mobilitate şi
rutelor de retragere;
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– stabilirea locurilor care oferă facilităţi pentru sprijinul logistic
şi a procedurilor de realizare a sprijinului logistic; determinarea tehnicilor de recrutare şi a metodelor folosite;
– realizarea unor scheme grafice a tiparelor acţionale (SITEMP)
privind modul de deplasare şi tacticile preferate – schema dispozitivelor specifice fiecărui tip de acţiune (ambuscadă, atac cu IED, IDF,
VBIED/SVBIED) pe baza acţiunilor desfăşurate în trecut;
– stabilirea tiparelor acţionale privind modul cum celulele insurgente sunt organizate, cum folosesc terenul şi condiţiile meteorologice pentru acţiune;
– analiza bazei de date asigură identificarea timpului specific şi a
cantităţii de exploziv necesare pentru fabricarea diferitelor tipuri de
IED - se determină profilul manufacturierului;
– elaborarea profilului personalităţii liderilor şi a dosarelor cu
ţinte individuale de înaltă valoare (HVI);
– aplicarea metodei „link-nodal analysis” care înseamnă descoperirea identităţii membrilor celulelor insurgente şi localizarea acestora în AO, pentru determinarea structurii celulelor, a legăturilor ierarhice dintre membrii celulelor (celular network) - odată ce au fost identificate celulele insurgente, structura internă a fiecărei celule (liderii,
financiarii, manufacturierii, amplasatorii, observatorii, iniţiatorii),
statul major şi comandantul vor avea o imagine cuprinzătoare asupra
modului cum celulele insurgente sunt structurate şi desfăşurate în
zona de operaţii a batalionului – se pot stabili ţintele individuale şi de
zonă care vor fi angajate letal sau neletal;
– integrarea rezultatelor „patern analaysis” şi a „link-nodal analysis” - simpla determinare a faptului că insurgenţii detonează în mod
repetat IED într-o anumită zonă, la o anumită oră, la fiecare trei zile,
poate ajuta la evitarea zonei, sau la capturarea iniţiatorului - nu ajută
la determinarea identităţii liderilor şi facilitatorilor celulei care construiesc, transportă şi amplasează IED, şi care vor deveni ţinte pentru
acţiuni letale.
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Determinarea cursurilor de acţiune ale insurgenţilor:
– identificarea ţintelor probabile ale insurgenţilor pe baza determinării
vulnerabilităţilor proprii versus obiectivele/punctele tari ale insurgenţilor;
– elaborarea grafică a schemelor probabile de acţiune a insurgenţilor (SITEMP/EVENTEMP) asupra obiectivelor probabile, zonele de
pregătire a acţiunii, deplasarea spre obiectiv, supravegherea obiectivului,
rutele de retragere – se ia în calcul că alegerea tacticilor este în legătură,
de multe ori, cu acţiuni de distragere a forţelor proprii de la obiectivele
principale, ceea ce necesită determinarea (identificarea) acţiunilor decisive, de sprijin (modelare) şi de susţinere planificate de insurgenţi;
– S2 dezvoltă SITEMP care acoperă (schiţează) dispozitivul iniţial
al celulelor insurgente, pentru un anumit COA al insurgenţilor (IED atac,
IDF, ambuscade, atac cu arme uşoare), luând în considerare terenul,
influenţa condiţiilor meteo, tacticile, tehnicile şi procedurile aplicate de
insurgenţi în acţiunile anterioare;
– după elaborarea SITEMP, urmează dezvoltarea EVENTEMP
(schiţa evenimentelor), care prezintă succesiunea desfăşurării acţiunii
insurgenţilor în timp şi spaţiu;
– EVENTEMP permite stabilirea locurilor probabile a evenimentelor critice, anticiparea dispunerii ţintelor (HVT/HPT/HVI), determinarea
NAIs/TAIs, contribuie direct la procesul de targeting;
– se concentrează pe tipuri de acţiuni şi pe momente ale acţiunii:
exemplu acţiunea unei celule IDF – deplasarea la ascunzătoare (depozit
de muniţie, armament, echipament), deplasarea la poziţia de tragere
(IDF) sau la zona unde va amplasa IED, executarea focului (atac cu
IED), deplasarea într-o poziţie secundară (de acţiune) şi/sau retragerea la
bază (după acţiune):
1. celula IDF începe supravegherea zonei selectate
H -3 ore.
2. celula IDF începe pregătirea misiunii în apropierea localităţii K
H -2ore.
3. celula IDF pleacă din apropierea localităţii pe jos spre
ascunzătoare
H -1oră.
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4. celula IDF ajunge la ascunzătoarea unde este aruncătorul şi
muniţia
H -30 minute.
5. celula IDF pune aruncătorul în poziţie şi se pregăteşte de tragere
H -10 minute.
6. celula IDF execută foc indirect asupra FOB VIPER
H.
7. celula IDF ridică aruncătorul şi se întoarce la ascunzătoare
H +10 min.
8. celula IDF se reîntoarce în localitate pe jos
H + 2ore.

Determinarea ECOAs se realizează pe baza:
– evaluării şi determinării celor mai vulnerabile locuri şi facilităţi
care pot afecta rapid un mare număr de oameni – cum ar fi: instalaţii de
furnizare a energiei electrice, surse de apă (reţeaua de distribuţie a apei),
linii de comunicaţii, facilităţi militare, ale poliţiei şi guvernamentale,
pieţe în aer liber, drumuri principale şi locale, aşezăminte religioase pentru a identifica cele mai probabile locuri pentru o potenţială acţiune a
insurgenţilor prin atac direct, blocarea comunicaţiilor, sabotaje, raiduri,
atacuri cu IED, ambuscade complexe, foc indirect (IDF);
– SITEMP – pe baza intenţiei şi concepţiei fiecărui grup de insurgenţi se descrie cum se vor deplasa şi acţiona în cadrul constrângerilor de
teren şi condiţii meteo şi reflectă acţiunile ce se aşteaptă (EVENTEMP);
– SITEMP- COA al insurgenţilor serveşte ca punct de plecare
pentru dezvoltarea COAs proprii pentru fiecare ciclu de targeting;
– SITEMP reflectă efortul principal al insurgenţilor şi
HPTs/NAIs/TAIs.
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Integrarea statului major
în procesul de pregătire
informativă a zonei de operaţii
Comandantul:
– aprobă PIRs (cerinţele prioritare de informaţii);
– direcţionează selectarea celui mai probabil (celui mai periculos)
curs de acţiune al inamicului;
– elaborează orientările pentru planul de recunoaştere şi supraveghere (ISR), şi selectarea ţintelor prioritare (HPT).
S2:
– revederea CCIR, PIRs, IRs, planul ISR - se integrează în planul de
operaţii al batalionului (companiei);
– adaptarea planului ISR în AO a batalionului (companiei);
– dezvoltă PIRs, IRs, NAIs,TAIs, pentru AO a batalionului (companiei);
– dezvoltă lista HVI/HVTs/HPTs;
– asigură informaţiile complete pentru înţelegerea situaţiei din AO;
– actualizează informaţiile şi baza de date, menţine actualizată imaginea situaţiei de informaţii din AO a batalionului (companiei);
– elaborează analiza acţiunilor probabile (predictive analysis) identificând COAs probabile ale insurgenţilor pentru următoarele 48 ore;
– analizează şi determină vulnerabilităţile probabile ale patrulelor proprii, care ar putea fi exploatate de insurgenţi, urmărind schimbarea periodică a tehnicilor, tacticilor şi procedurilor de acţiune;
– solicită sprijin de la eşalonul superior pentru analiza informaţiilor;
– participă la planificarea acţiunilor/procesului de targeting;
– pe timpul analizei misiunii prezintă SITEMPs şi elaborează s
chema evenimentelor (EVENTEMP), pentru identificarea COAs probabile ale insurgenţilor, în timp şi spaţiu, necesare pentru dezvoltarea COAs
proprii.
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S3:
– asistă S2 în dezvoltarea PIRs;
– selectează HPTs, TAIs şi punctele de decizie împreună cu S2 şi FSO;
– alocă resursele pentru planul ISR - stabileşte sarcinile pentru aplicarea planului ISR, pentru forţele şi mijloacele la dispoziţie;
– dezvoltă schema de sprijin a deciziei (DST) în coordonare cu
statul major;
– supervizează activităţile PSYOP, CIMIC, OPSEC, EW şi măsurile de inducere în eroare a inamicului.
FSO:
– asistă S2 în dezvoltarea SITEMPs şi EVENTEMPs, privind
capabilităţile mijloacelor de foc ale inamicului;
– participă la selectarea HPTs, TAIs, punctelor de decizie care
sprijină angajarea ţintelor în TAIs;
– planifică şi direcţionează focul artileriei în sprijinul planului ISR
şi efortului de interzicere a acţiunilor de recunoaştere şi supraveghere
ale inamicului.
Geniu:
– analiza capabilităţilor inamicului de a-şi asigura
mobilitatea/contramobilitatea/supravieţuirea;
– participă la dezvoltarea SITEMPs/EVENTEMPs privind capabilităţile inamicului de a amplasa obstacole;
– sprijină S2 cu analiza detaliată a terenului şi MCOO (schema cu
influenţa terenului asupra desfăşurării acţiunilor);
– analiza posibilităţilor de observare şi executare a focului, determinarea terenului-cheie, a posibilităţilor de protecţie şi ascundere,
influenţa condiţiilor meteo, pentru fiecare coridor de mobilitate/căi de
apropiere;
– analiza punctelor obligate de trecere, zonelor pentru ambuscade,
atac cu IED, IDF, SAF, blocări de comunicaţii din perspectiva inamicului;
– participă la selectarea NAIs şi TAIs sub aspectul valorii obstacolelor.
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Cerinţe de colectare a informaţiilor:
• Primirea, descoperirea/urmărirea, BN PIRs.
• Elaborarea planului de colectare a informaţiilor.
• Determinarea indicatorilor care răspund PIRs.
• Stabilirea SIRs (cerinţe specifice de informaţii).
• Stabilirea misiunilor/sarcinilor pentru ISR.
• Evaluarea PMESII-PT, ASCOPE, SWEAT MSO. (SWEAT
MSO – Sewer, Water, Electricity, Academic, Trash, Medical,
Safety, Other).
• Legătura cu forţele/mijloacele de cercetare.

Documente:
1. BN CCIR (cerinţele critice de informaţii) şi SIR (cerinţele specifice de informaţii) pentru companie.
2. Situaţia curentă a personalului şi vehiculelor (listă, tabel).
3. Dispunerea triburilor (Tribal Overlay).
4. Dispunerea zonelor de influenţă politică (Political Overlay).
5. Dispunerea elementelor-cheie de infrastructură (Key
Infrastructure Overlay).
6. Dispunerea zonelor de influenţă religioasă (Religious Overlay).
7. Schema cu acţiunile probabile ale insurgenţilor (Enemy
SITTEMPs) – celule IED, IDF, ambuscade, SAF – acţiuni probabile.
8. Analiza frecvenţei anumitor acţiuni (IED, IDF, ambuscade,
SAF) – în timp şi spaţiu (Pattern Analysis Tools) – analiză predictivă
a acţiunilor insurgenţilor.
9. Informaţiile primite de la populaţie (Informant Overlay).
10. Acţiunile probabile pentru următoarele 48 ore.
11. Overlay cu informaţii actualizate.
12. Situaţia meteo pentru 24 ore.
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Procesul de targeting –
selectarea şi angajarea ţintelor
Targeting-ul este, de regulă, asociat cu acţiunile letale, specifice
operaţiilor militare majore, dar în acţiunile contrainsurgenţilor, numai
angajamentele/efectele letale nu asigură succesul operaţiei. În operaţia
de contrainsurgenţă unitatea trebuie să angajeze ţinte multiple, care nu
sunt clar definite, de aceea cursurile de acţiune proprii nu pot fi reprezentate în termenii diferitelor forme de manevră. Fiecare curs de acţiune trebuie să permită angajarea unei serii de ţinte diferite, care trebuie
angajate letal sau neletal, cu efecte diferite şi într-o perioadă specifică
de timp. Acest aspect impune prioritizarea angajării ţintelor şi sincronizarea acţiunilor. Este important de înţeles că procesul de targeting
(selectarea şi angajarea ţintelor cu forţe şi mijloace potrivite pentru
obţinerea efectului dorit) nu presupune doar atacul asupra celulelor de
insurgenţi (acţiuni letale), ci presupune, majoritar, acţiuni PSYOP şi
CIMIC (acţiuni neletale) pentru influenţarea populaţiei (terenul–cheie
în COIN), în scopul modificării comportamentului populaţiei în favoarea forţelor de contrainsurgenţă şi separarea insurgenţilor de populaţie.
Un targeting eficent identifică opţiunile de angajare a ţintelor atât letal
cât şi neletal, pentru realizarea efectelor care sprijină obiectivele stabilite de comandant, acţiunile letale sprijinind şi pregătind acţiunile
neetale. Mijloacele şi procedeele letale sunt folosite în acţiunile care au
ca scop capturarea sau nimicirea ţintelor, în timp ce mijloacele şi procedeele neletale sunt folosite în acţiunile care au ca scop influenţarea
ţintelor prin acţiuni PSYOP, CIMIC, negocieri, programe politice, economice şi sociale pentru a sprijini dezvoltarea economică, creşterea eficienţei guvernării, refacerea serviciilor esenţiale şi a controlului civil în
zona de operaţii. Unităţile trebuie să ia în considerare variabilele misiunii (PMESII) care afectează mediul operaţional. Selectarea ţintelor
necesită o înţelegere detaliată a structurii sociale, a reţelelor insurgente,
a acţiunilor insurgenţilor, a atitudinii populaţiei faţă de
forţele de contrainsurgenţă. Metodologia D3A (Decide, Detect, Deliver,

188

www.rft.forter.ro

Lecţii învăţate privind MDMP, IPB, Targeting în operaţia de contrainsurgenţă

Assess) asigură cadrul necesar pentru ciclul de targeting. Ciclul de
targeting nu substituie procesul de luare a deciziei (MDMP). De fapt,
reprezintă o capabilitate responsivă şi flexibilă a MDMP.

Categorii de ţinte
Ţinte care se angajează letal: ţinte individuale de înaltă valoare
(HVI) - sunt persoane care trebuie identificate, supravegheate, urmărite şi
influenţate/eliminate prin informaţii sau foc.
Următoarele sunt HVI care ar putea fi angajate cu mijloace letale:
– membrii celulelor C2;
– liderii celulelor teroriste, cunoscuţi după nume;
– lunetiştii care operează în zone identificate;
– celule VBIED/IED: C2, financiari, manufacturieri, echipe de
recunoaştere şi supraveghere, amplasatori (driver team);
– celule IDF: C2, financiari, manufacturieri, transportatori, echipe
de recunoaştere şi supraveghere, echipe tragere.
Zona ţintelor este spaţiul geografic care include structurile identificate pentru operaţii ofensive (raid şi cordon and search), incluzând
următoarele:
– vecini ostili forţelor noastre;
– clădiri suspecte a fi folosite ca şi safe haven;
– locul identificat ca punct de origine pentru atacul cu aruncătoare;
– baze sau ascunzători (caches) folosite de insurgenţi;
– rute aprovizionare, rute pentru trafic cu droguri;
– electronic warfare targets.
De multe ori este mai importantă capturarea ţintei, comandantul
alegând între executarea unui raid sau cordon and search.
Ţinte neletale: efectele neletale se aplică asupra ţintelor care pot
fi angajate pentru a fi influenţate prin acţiuni PSYOPS, CIMIC, negocieri, programe politico-economico-sociale, urmărind creşterea sprijinului populaţiei pentru forţele contrainsurgente, separarea populaţiei
de insurgenţi.
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HVI care pot fi angajate sau izolate prin CIMIC sau PSYOP:
– lideri guvernamentali locali care nu sprijină forţele contrainsurgente;
– lideri religioşi ostili Coaliţiei;
– structuri locale de poliţie care trebuie să câştige credibilitate în
faţa populaţiei.
• ţinte de infrastructură:
– şcoli cu nevoi de renovare;
– staţii de purificare a apei cu nevoi de reparaţii;
– zone în care lipsesc serviciile esenţiale pentru viaţa zilnică şi
care sprijină guvernul.
ţinte mixte letale sau neletale:
– zone populate în care populaţia locală şi insurgenţii acţionează
împreună;
– zone populate controlate de insurgenţi, unde prezenţa forţelor
noastre sau a forţelor ANA asigură protecţia poulaţiei şi sprijinul acesteia.
Pentru ţintele care vor fi angajate cu mijloace neletale, funcţia
de „detecţie” necesită patrule de prezenţă (recunoaştere) care să
evalueze situaţia liderilor, populaţiei, nevoile de sprijin şi cerinţele
proiectelor potenţiale de sprijin ale comunităţilor locale, să aibă
întâlniri cu liderii locali (KLE) – pentru funcţia de angajare („deliver” function) comandantul poate alege acţiunile de „information
engagement“ pentru influenţarea (convingerea) liderilor locali, sau
să conducă proiecte pentru a obţine sprijinul populaţiei locale.
Targeting-ul este integrat în MDMP. Funcţia de decizie derivă din
analiza informaţiilor critice (pentru identificarea ţintelor), care sunt
exploatate pornind de la analiza misiunii până la aprobarea cursurilor
de acţiune. Funcţiile de detecţie şi evaluare se bazează pe planul ISR,
care este direcţionat de IPB şi MDMP.
Funcţia DECIDE – Ghidul (orientările comandantului) pentru
targeting direcţionează procesul de selectare şi angajare a ţintelor. Pe
timpul acestei etape, echipa de targeting elaborează o listă cu ţinte care
trebuie angajate (letal sau neletal) pe priorităţi, precum şi cursurile de
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Procesul de Targeting

• Decizie (HPTL/HVI)
– Ce ţinte voi angaja-HTPL/HVI/NAIs?
– Care este efectul dorit?
– Cum le voi angaja-letal/nonletal?
– Când trebuie angajate ţintele?
– În ce prioritate le angajez?
– Unde vor fi poziţionate(NAIs)
probabil?
– Cerinţe de precizie pentru localizarea
ţintelor în vederea angajării lor?
– Cum/de cine vor fi descoperute?
– Cum/de cine vor fi angajate (TAIs)?

• Detectare (ISR Plan)
– Descoperirea ţintelor (locaţia NAIs)
– Confirmarea locaţiei HPT/HVI(TAIs)
– Estimarea duratei angajării pentru
fiecare tip de ţintă?

• Angajarea ţintelor (Deliver)
– Urmărirea ţintelor
– Reconfirmarea HPTs/HVI
– Reconfirmarea locaţiei ţintelor
– revederea timpului disponibil pentru
angajarea ţintelor
– Executarea angajării ţintelor (letal/nonletal) - capturare sau nimicire/influenţare

• Evaluarea (BDA) MOP/MOE
– Obţinerea de informaţii precise
privind eficienţa angajării ţintelor.
– Estimarea capacităţii de acţiune a
insurgenţilor/efectele asupra populaţiei.
– Determinarea cerinţelor de reangajare
a ţintelor

acţiune asociate fiecărei ţinte. Se identifică ţintele individuale şi ţintele de grup, care pot sprijini forţele insurgente, ţintele care trebuie izolate de populaţie şi ţintele care trebuie eliminate. Echipa de targeting
participă la analiza misiunii, dezvoltarea COA, analiza COA şi elaborează următoarele produse ale etapei de decizie:
• High-Payoff Target List (Lista ţintelor prioritare). Listă cu ţinte
importante pentru inamic în ordinea angajării lor (letal/ neletal) de
către BN, pe priorităţi şi pe faze ale acţiunii, a căror eliminare/angajare contribuie la succesul misiunii forţelor noastre.
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• Intelligence Synchronization Plan (Planul de culegere a informaţiilor). Asigură sincronizarea efortului de culegere a informaţiilor
(NAIs/TAIs), pentru a răspunde cerinţelor critice de informaţii (CCIRs)
şi cerinţelor prioritare de informaţii (PIRs) ale comandantului.
• Target Selection Standards (Standarde de selectare a ţintelor). Stabilesc criteriile de precizie în determinarea locaţiei ţintelor, înainte de a fi angajate. Pentru ţintele care vor fi angajate letal
se stabilesc coordonate precise. ţintele care vor fi angajate neletal
(KLE, SHURA, CIMIC PSYOP) necesită informaţii despre situaţia locală.
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• Attack Guidance Matrix (Matricea de atac a ţintelor). Lista cu
ţintele care vor fi angajate: cu ce mijloace, unde şi când, care este efectul dorit a fi realizat.
• Target Synchronization Matrix (Matricea de sincronizare a ţintelor). Combină datele din lista ţintelor prioritare (the high-payoff target
list), planul de culegere a informaţiilor (intelligence synchronization
plan), matricea de atac a ţintelor (attack guidance matrix). Listează
high-payoff targets pe categorii şi responsablităţi, pentru descoperirea
lor, angajarea lor şi evaluarea rezultatelor atacului.
• Targeting FRAGO. Stabileşte misiunile unităţilor pentru angajarea ţintelor prin mijloace letale şi neletale.
Statul major răspunde la următoarele întrebări în cadrul funcţiei
„decide” (de decizie) a D3A:
• Ce ţinte ar trebui descoperite şi atacate?;
• Când şi unde este cel mai probabil ca ţintele să fie găsite?;
• Cât va rămâne ţinta (în acelaşi loc) odată descoperită?;
• Cine sau ce poate localiza ţintele?;
• Ce acurateţe a locului ţintei se va cere pentru atacarea acesteia?;
• Care sunt priorităţile pentru obiectivele ISR şi pentru alocarea
mijloacelor ISR?;
• Ce PIR sunt esenţiale pentru targeting şi funcţia de atac, Cum şi
până când trebuie ca informaţia să fie obţinută, procesată şi diseminată?;
• Când, unde, cum şi în ce prioritate ar trebui atacate ţintele?;
• Care sunt criteriile efectelor care trebuie atinse pentru a ataca cu
succes ţintele?;
• Cine sau ce poate angaja ţintele şi cum ar trebui condusă angajarea ţintelor (procedurile/elementele de angajare) pentru a maximiza
efectele şi resursele având la bază intenţia comandantului?;
• Ce sau cine va obţine BDA sau alte informaţii solicitate pentru a
determina succesul sau eşecul fiecărui atac?, Cine trebuie să primească şi să proceseze informaţiile, cât de repede şi sub ce format?;
• Cine are autoritatea de luare a deciziilor pentru a determina succesul sau eşecul şi cât de repede trebuie luată şi diseminată decizia?;
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• Ce acţiuni trebuie solicitate dacă un atac este nereuşit şi cine are
autoritatea să conducă aceste acţiuni?.
Funcţia DETECT - presupune localizarea şi urmărirea ţintelor
prioritare (HPTs) care urmează a fi angajate, pe baza planului ISR.
Efortul mijloacelor ISR trebuie concentrat pentru obţinerea informaţiilor despre HPTs selectate şi cerinţelor prioritare de informaţii (PIRs)
stabilite pentru fiecare HPTs. Urmărirea ţintelor prioritare este elementar esenţială pentru etapa de detecţie şi necesită o înţelegere detaliată a
organizării (reţelelor) sociale, reţelelor (celulelor) de insurgenţi, tacticilor insurgenţilor, atitudinii populaţiei faţă de insurgenţi şi faţă de forţele de contrainsurgenţă. Detecţia şi urmărirea ţintelor se realizează
prin surse HUMINT, SIGINT, IMINT, patrule de prezenţă, UAV.
Funcţia de ANGAJARE (DELIVER) a ţintelor (letal/neletal) –
pentru angajamente letale se utilizează muniţie letală (artilerie, aruncătoare, aviaţie/ elicoptere de sprijin), iar când se urmăreşte capturarea
ţintei se execută cordon and search sau raid; pentru angajamente neletale se aplică angajamentele informaţionale pentru convingerea liderilor locali şi populaţiei, sau executarea de proiecte de reconstrucţie pentru restaurarea serviciilor esenţiale şi crearea de locuri de muncă.
Funcţia EVALUARE (ASSESS) – determinarea efectelor asupra insurgenţilor şi populaţiei pe baza MOE şi MOP, precum şi
determinarea nevoilor de reangajare a ţintelor dacă nu s-au realizat
efectele dorite.
Sprijinul de informaţii pentru targeting
1. Informaţiile trebuie să ia în considerare următoarele întrebări şi
răspunsuri pentru şedinţa de targeting:
– cu ce putem detecta? (mijloacele disponibile);
– ce are nevoie comandantul să cunoască? (PIR);
– care sunt ţintele noastre posibile? Lista ţintelor de înaltă valoare
(HVT/NAIs);
– unde se află ţintele noastre posibile? (SITEMP şi EVENTEMP,
lista ţintelor prioritare HPTL/TAIs);
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– cine, ce, când, unde şi cum va detecta ţintele? (planul ISR).
2. Funcţia „decide” derivă din CCIR (PIRs/FFIRs) care se dezvoltă începând cu analiza misiunii.
3. Funcţiile „detect şi assess” sunt stabilite în planului ISR al unităţii care este direcţionat de IPB.
4. Urmărirea priorităţilor se bazează pe concepţia operaţiei
comandantului şi priorităţile targeting-ului (urmărirea se execută prin
intermediul planului de colectare a informaţiilor).
5. S2-ul trebuie să identifice indivizi şi grupuri pentru a fi angajaţi
ca posibili susţinători ai contrainsurgenţei, ţinte pentru a le izola de
populaţie şi ţinte pe care să le elimine.
• Celula de targeting produce o listă prioritizată de ţinte şi un curs
de acţiune recomandat, asociat cu fiecare ţintă.
• S2 trebuie să prezinte la şedinţa de targeting cele mai recente
cursuri de acţiune ale inamicului, lista ţintelor cu prioritate ridicată
(HPTL), EVENTEMPs, planul ISR şi PIR – cerinţe prioritare de informaţii ale comandantului.
• Şedinta de targeting se va concentra pe următoarele 24 de ore
(următoarea săptămână), nominalizând ţintele ce trebuie angajate.
• Dosarele ţintelor trebuie dezvoltate, actualizate prin procesul de
targeting şi execuţia planului ISR – primirea informaţiei potrivite de
către persoana potrivită, la momentul potrivit, este esenţială pentru un
targeting eficient.
• ţintele reprezintă baza alocării resurselor: identificarea TAI-urilor reprezintă un efort comun între S2, S3 şi ofiţerul de sprijin cu foc
(FSO) prin intermediul şedinţei de targeting.
• Odată ce TAI-urile au fost identificate în urma analizei NAI-urilor, se dezvoltă punctele de decizie.
• TAI-urile sunt potrivite pentru atacarea HVTs şi HPTs.
• S2-ul batalionului va întocmi o listă a NAI-urilor.
• Ofiţerul de sprijin cu foc (FSO) al batalionului va întocmi o listă
a TAI-urilor.
• Aceste liste vor constitui o parte a DST-ului şi a matricei de sincronizare a angajării ţintelor /TSM).
august, 2012
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AWG - Grup de analiză
şi evaluare (Assessment
Working Group)
AWG analizează şi evaluează mediul operaţional (OE). Centrul de
greutate în contrainsurgenţă îl reprezintă centrele populate (populaţia,
care este terenul-cheie). Planificatorii CIMIC analizează/evaluează
zonele, structurile, capabilităţile, organizaţiile şi populaţia (ASCOPE)
când îl consiliază pe comandant. Aceste evaluări, în relaţie cu MOP,
formează baza pentru evaluarea PMESII-PT. Cel mai important şi mai
dificil aspect al fazelor targeting-ului este evaluarea mediului operaţional. Informaţiile distribuite în Assessment Working Group (AWG) asigură analiza setului de sarcini al unităţii, sprijinirea intenţiei comandantului, în raport cu liniile de efort şi variabilele misiunii (PMESII).
Rezultatul analizei include dezvoltarea măsurilor de eficienţă (MOE),
pe baza orientărilor comandantului pentru targeting, care direcţionează aplicarea elementelor puterii de luptă corespunzător setului specific
de ţinte. MOP măsoară (cuantifică) îndeplinirea sarcinilor/ MOEs
măsoară (cuantifică) efectele acţiunii asupra ţintelor. TSM reprezintă
pentru batalion prioritizarea sarcinilor unităţii pe termen scurt, mediu
şi lung. TSM transpune concluziile evaluărilor (AWG) într-o listă de
priorităţi pentru angajarea ţintelor şi direcţionează alocarea resurselor.
AWG evaluează eficienţa operaţiilor din ultimele 72 ore, ţintele de
angajat sau reangajat. Echipele de lucru (organizate pe funcţiuni) elaborează planurile iniţiale (CIED, ISR, CIMIC), sprijină priorităţile de
targeting şi rezolvă probleme tactice specifice.
AWG planifică şi desfăşoară:
• Pre-Targeting Meeting – priorităţi bazate pe evaluările luate în
considerare de jos în sus, operaţii curente şi intenţia comandantului
(propune HPTL modificat/aprobat de comandant).
• Targeting Meeting – sincronizează eforturile echipelor de lucru
(combină dezvoltarea COA şi procesul de analiză war-gaming).
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Produsul de ieşire este un COA sincronizat (analizat în mod ideal) pentru perioada viitoare de angajare a ţintelor.
Assessment Working Group
(1) BN Informaţii-S2- Asigură Sprijinul de Informaţii pentru Targeting:
– Execută TVA - analiza valorii ţintelor/CARVER.
– Propune HVTs/NAIs şi PIRs/SIRs/indicatori asociate.
– COAs insurgenţi-SITEMP/EVENTEMP - pattern şi link nodal analysis.
– Reţeaua de celule IED (structura celulelor/personalul cheie).
– Dezvoltă planul ISR (sincronizare plan ISR) - supraveghere NAIs.

(2) BN Operaţii-S3 Coordonarea Efectelor letale şi nonletale (EFC):
– Evaluarea efectelor realizate, pe baza criteriilor de eficienţă/criteriilor de performanţă
(MOE/MOP), pentru ciclul precedent de targeting.
– Operaţiile curente ale BN şi sarcinile (specifice, implicite, esenţiale) pentru noul ciclu de
targeting pe baza MOE/MOP, pe linii de efort.
– Nominalizează ţintele care trebuie angajate (letal/nonletal).
– Selectează HPTL/HVI cu PIRs/SIR/NAIs/TAIs asociate (cu S2).
– Repartiţia forţelor (troop-to-tasks analisis).
– Execută procesul de targeting D3A:
• Dezvoltă Standardele de Selecţie a ţintelor (TSS).
• Propuneri pentru funcţiile de Decizie şi Detecţie din TSM.
• Dezvoltă Matrice de Sincronizare a angajării ţintelor (TSM) pentru COAs
propuse - pe linii de efort.
• Dezvoltă COA/MOE pentru angajamente letale-IED-D, IDF.
– Transpunerea planului ISR în misiuni ISR specifice pentru unităţi (integrare plan ISR).
– Monitorizarea execuţiei planului - recomandări şi coordonarea noilor misiuni R/S pe
timpul execuţiei.
– Menţinerea imaginii operaţionale comune (COP).

(3) Echipa CIMIC/PSYOP - propune MOE/COA pentru angajamente nonletale.
– Revederea planului de stabilizare a districtului-nominalizare proiecte pentru dezvoltarea
economică (agricultură) şi guvernare.
– Dezvoltare teme şi mesaje pentru influenţarea HVIs.
– Integrarea PSYOP/CIMIC pentru proiectele de reconstrucţie/dezvoltare.

(4) Geniu:
– Sprijină S2 cu analiză detaliată a terenului şi elaborarea MCOO.
– Analiza factorilor OCOKA pentru fiecare coridor de mobilitate şi căile de apropiere situaţia reţelei de drumuri (route status) privind M/CM/S.
– Coordonarea folosirii echipamentelor de geniu pentru mobilitate.

(5) FSO:
– Recomandă EFSTs şi măsurile de coordonare a sprijinului de foc, pentru sprijinul
elementelor de manevră (partulelor).
– Sprijinul S2 în determinarea EVENTEMP probabil pentru IDF (POO) - HPT celule IDF.
– Execută programul C/F.

(6) Control Aerian (TCP):
– CAS/MEDEVAC planificare - coordonare.

august, 2012
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WG (Echipe de lucru)în cadrul AWG (grup de analiză şi evaluare)

CIMIC/IO
Working
Group

IED Defeat
Working
Group

TGT
Worching
Group
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– Rrevederea planului de stabilizare a
Districtului - forţa de muncă/dezvoltare
agricultură/capacitatea de guvernare.
– Proiecte de reconstrucţie/dezvoltare
în curs şi necesare pe viitor.
– Nominalizare proiecte.
– IO (ce ţinte se angajază/de ce).

ISR
Working
Group

– Conduce analiza/dezvoltarea COAs
pentru atacul celulelor (reţelelor) IED.
– TTPs insurgenţi pentru atacuri IED.
Revede ciclul precedent de targeting
CIED. Cerinţele pentru noul ciclu de targeting CIED.
– Dezvoltă/diseminează C-IED TTPs.
– Nominalizarea ţintelor (celulele IED).
– Cerinţe de curăţare a rutelor de patrulare (zonelor de angajare)

– Capacitatea BN de a supraveghea NAIs din AO BN.
– Revederea forţelor şi mijloacelor disponibile pentru ISR ce trebuie descoperit şi de ce.

– Actualizare HPTL/NAIs/TAIs.
– CCIR/PIR actualizate.
– Prioritizare (nominalizare) ţinte
letale/nonletale pentru BN şi CO.
– Prioritizare ţinte letale/nonletale în
TSM (TargetSynch Matrix)/BN.
– Actualizarea AGM-revederea criteriilor de angajare a ţintelor.
– Sarcini şi scopuri pentru companii.
– RFIs pentru CTZ şi companii.

– HPTs recomandate pentru
angajare.
– Sincronizarea şi finalizarea
COAs pentru fiecare ţintă propusă.
– Actualizarea MOE/MOP pentru aprobare.
– Actualizare TSM
(TargetSynch Matrix)
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Targeting
Frago

Targeting
Meeting

Dezvoltare COA
Integrare şi incronizarea iniţială a
Concepţiei de angajare a ţintelor

Pre targeting
Meeting

Analiza misiunii
Elaborare
Concepţie iniţială de
angajare a ţintelor

WargameCOAs
Validarea Concepţiei
de Angajare a ţintelor

Evaluarea efectelor
angajării elulelor/ reţelelor IED

C-IED
WorKing group

ISR WorKing Group
Supraveghere
NAIs/TAIs din AO BN
revederea ţintelor disponibile pentru ISR (ce trebuie
descoperit şi de ce)

Executarea planului ISR
Confirmarea HPTs/HVIs - actualizare
HPTs/HVIs
Actualizare PIRs/NAIs/TAIs
Actualizare plan ISR - misiuni suplimentare/reangajare pe obiective pentru confirmare
Urmărirea ţintelor

Detecţie-Find

Meeting de
sincronizare

Briefing
decizie
Comandant

Decide
Identificare HPTs/HVIs/TAIs
Stabilirea efectelor la ţintă - MOP/MOE
Stabilirea priorităţii de angajare a ţintelor
Stabilirea TSS (standarde de selecţie a ţintelor)
Elaborarea TSM (matrice angajare ţinte)
Elaborarea COAs pentru angajarea ţintelor
Determinarea resurselor (forţe şi mijloace pentru angajarea ţintelor)
Elaborarea plan ISR/plan colectare informaţii

TARGETING BATTLE RHYTHM

Evaluarea efectelor
angajării ţintelor

Targeting
WorKing group

evaluare

Evaluarea efectelor
angajării liderrilor
locali, populaţiei, stabilizarea şi securizarea
zonei, eficienţa programelor de reconstrucţie

CIMIC/ PSYOP
Working group

Supravegherea/confirmarea locaţiei ţintei
Urmărirea ţintei/actualizarea locaţiei ţintei
Angajarea ţintei(letal sau nonletal) - capturare
sau nimicire; influenţare, proiecte
Reangajarea ţintelor

Angajare ţinte - Fix/Finish
Evaluare efecte - Exploit/Analyze
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Şedinţa de pre-targeting:
• Informaţii actualizate - S2;
– SIGACT – Analiza predictivă atac IED, IDF, SAF, ambuscade (personalităţi/reţele) pattern analysis/link nodal analysis;
– SITEMP/EVENTEMP insurgenţi;
– MLCOA/MDCOA (cel mai probabil/mai periculos COA
insurgenţi);
– TVA (analiza valorii ţintelor), HVTL/HVI – PIRs/NAIs/
recomandate;
– actualizare plan ISR pentru noul ciclu de targeting.
• Evaluarea operaţiilor şi efectelor BN PMESII MOE/MOP - pentru ciclul precedent de targeting – TSM curentă.
• Revedere OPORD – Misiunea şi intenţia comandantului - S3.
• Revedere linii de efort – MOP/MOE – S3.
• Revedere operaţii – stadiul operaţiilor curente/ operaţii
viitoare – S3
– organizare pentru luptă (task organization);
– operaţii din ultimele /viitoarele 24 ore;
– actualizare resurse ANSF/actualizare ţinte pentru ANSF.
• SITEMP populaţie – revederea planului de stabilizare a districtului. Proiecte de dezvoltare IO/CIMIC (ce ţinte au fost angajate şi de
ce – nominalizare proiecte dezvoltare economică/ agricultură şi guvernare, KLE) – CIMIC.
• Determinarea operaţiilor şi efectelor (operaţia decisivă) BN
PMESII MOE/MOP pentru următorul ciclu de targeting/ determinarea
efectelor la ţintă pentru următorul ciclu de targeting – S3.
• Nominalizarea ţintelor BN /lista ţintelor propuse a fi angajate
letal/neletal (HPTs iniţiale) – S3/CIMIC.
• Elaborarea TSM iniţială pentru angajarea ţintelor - cerinţe de
alocare resurse – S3.
• COS – orientări/stabilirea priorităţilor pentru şedinţa de targeting.
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Şedinţa de targeting:
• Informaţii actualizate – S2
– SIGACT – Analiza predictivă atac IED, IDF, SAF, ambuscade (personalităţi/reţele) pattern analysis/link nodal analysis;
– SITEMP/EVENTEMP insurgenţi;
– ECOAs (cel mai probabil/mai periculos COA insurgenţi);
– HVTL/HVI-PIRs/NAIs/ recomandate/nominalizate pentru
un nou ciclu de targeting;
– actualizare plan ISR pentru noul ciclu de targeting.
• Misiunea şi intenţia comandantului – S3.
• Revedere linii de efort – MOP/MOE – S3.
• Revedere operaţii – stadiul operaţiilor curente/operaţii viitoare – S3
– organizare pentru luptă (task organization).
• SITEMP populaţie – revederea planului de stabilizare a districtului – proiecte de dezvoltare IO/CIMIC (ce ţinte vor fi angajate şi de
ce – nominalizare proiecte dezvoltare economică/agricultură şi guvernare:) – CIMIC.
• Determinarea operaţiilor şi efectelor (operaţia decisivă) BN
PMESII MOE/MOP pentru următorul ciclu de targeting/ determinarea
efectelor la ţintă pentru următorul ciclu de targeting – S3.
• Nominalizarea ţintelor BN /lista ţintelor propuse a fi angajate
letal/neletal (HPTs iniţiale), TSM propusă pentru noul ciclu de targeting–ECOORD/CIMIC.
• Dezvoltarea COAs pentru angajarea ţintelor – cerinţe de alocare
resurse–S3.
• COS – orientări/stabilirea COAs/TSM pentru briefingul de
decizie S2:
– prezintă situaţia actuală a acţiunilor inamicului;
– colectarea actuală a informaţiilor şi planul ISR;
– o estimare a efectelor angajamentelor letale/neletale (battle
damage assesment) a ţintelor angajate anterior, de la ultima şedinţă
de targeting şi impactul asupra cursului de acţiune a inamicului;
– prezintă o analiză a celui mai probabil/celui mai periculos
curs de acţiune al inamicului şi locurile probabile ale ţintelor penaugust, 2012
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tru următoarele 24-36 ore, utilizând schema evenimentelor (event
template) şi o listă a ţintelor de înaltă valoare (HVTs);
– actualizarea cerinţelor prioritare de informaţii (PIR).
• S3 – prezintă orice îndrumare specială din partea comandantului
şi schimbări în intenţia comandantului:
– prezintă orice solicitări din partea eşalonului superior de la
ultima şedinţă de targeting şi revede operaţiile curente;
– informează staff-ul cu privire la situaţia mijloacelor disponibile pentru procesul de targeting.
• Ofiţerul de sprijin cu foc (FSCOORD):
– expune pe scurt rezultatele acţiunilor (efectelor) din matricea
TSM curentă;
– prezintă noua matrice TSM cu lista de propuneri a HPTs,
locurile acestora NAIs/TAIs, modul de angajare a ţintelor, în consens cu S2 şi S3 - nominalizarea ţintelor;
– după actualizarea listei HPTs şi a dispunerii acestora, S3 stabileşte mijloacele de detectare, angajare, evaluare a rezultatelor
pentru fiecare HPTs.
• Şeful de stat major coordonează obiectivele şedinţei:
– determină şi prioritizează mijloacele responsabile pentru
detectarea, confirmarea sau negarea locaţiilor fiecărei ţinte
(Detect);
– S2 şi ofiţerul de sprijin cu foc (FSO) dezvoltă un plan de
detectare şi urmărire a ţintelor HPTs mobile, pentru a menţine dispunerea curentă a ţintelor;
– S2 menţionează ore şi locuri aproximative în aria de operaţie
(AO) în care HPTs selectate sunt de aşteptat să apară, alocând mijloace de detectare pentru fiecare;
– S2 şi S3 poziţionează mijloacele, conform estimării unde şi
când vor fi amplasate ţintele inamice (a se lua în considerare atribuirea unei NAI pentru fiecare ţintă şi introducerea numărului în
TSM);
– se determină ce mijloace de angajare vor fi folosite pentru a
ataca fiecare ţintă odată detectată sau confirmată (a se introduce
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această informaţie în partea de angajare – Deliver a TSM);
– se determină pentru fiecare mijloc de angajare când să atace
ţinta (imediat de cum a fost vizualizată sau planificată) şi efectele
care să se obţină asupra ţintei;
– determină şi prioritizează ce mijloace vor evalua dacă efectele dorite au fost atinse asupra ţintelor; după ce sunt precizate mijloacele de angajare pentru fiecare ţintă, S3 şi ofiţerul de sprijin cu
foc (FSO) asigură suplimentarea mijloacelor pentru angajarea fiecărei HPT (partea de Assess a TSM).
• Comandantul:
– aprobă HPTL şi PIRs;
– stabileşte prioritatea angajării fiecărei HPTs în cadrul HPTL;
– aprobă COAs pentru ţintele stabilite;
– aprobă TSM (matricea de sincronizare a angajării ţintelor).

Referinţe:
- Battalion Planning Process No.7, 3 October 2006.
- A Battalion Task Force in COIN No.8, 25 July 2008.
- Brigade Planning Process No.7 - 2 October 2006.
- FM 3-24 Counterinsurgency, December 2006.
august, 2012
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Structurile NATO
pentru operaţii speciale –
multiplicator de forţă pentru
misiunile de contrainsurgenţă
ale marilor unităţi
convenţionale ISAF
din Teatrul de Operaţii
Afganistan
LOCOTENENT-COLONEL DR. DORU-CONSTANTIN TOCILă*

Abstract
Nowadays, thinking counterinsurgency and practicing military
assistance is the right state of mind for operational planners, tactical
forces and ground practitioners. Going to complexity, and mixing
counterinsurgency, together with unconventional warfare, military
assistance, counterterrorism, and stability operations, comprise irregular warfare, a SOF core competency to face 21st century’s global
asymmetric threats. What critical or key role has SOF got in order to
*Batalionul

august, 2012
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maximize the conventional forces’efforts within Afghan COIN campaign plan? At present, all SOF tribes who have been serving abroad
they possess unique tools that allow them to transcend cultural boundaries and create unity of effort. Their support of larger conventional
forces is maximized when they are allowed to execute military assistance in support of local forces while simultaneously exploiting their
talents to uncover the operational environment. Moreover, their superior situational awareness can properly focus a joint effort of Afghan
central administration, national security forces and coalition counterparts in separating insurgents from the population and connecting the
people to the public institutions.
Cuvinte-cheie: operaţii speciale, capabilităţi operaţionale, doctrină naţională de securitate, acţiuni militare.

Interferenţe doctrinare privind
operaţiile speciale ale secolului
XXI
Într-o accepţiune generală, conflictele armate şi întrebuinţarea
forţei militare în primele decenii ale secolului XXI au întrecut complexitatea limitelor clasice existente pe timpul bipolarităţii hegemoniei mondiale, dispariţia unei superputeri angrenând configurarea
unor grupări de state regionale, cu tendinţe naţionaliste, care reflectă diferenţele etnice, politice şi regionale. Mai mult, acest spaţiu de
afirmare războaielor şi conflictelor separatiste a determinat o escaladare a disputelor asupra frontierelor istorice, framântări civile şi
atacuri teroriste.
În mod evident, dintre toate acestea, momentul 9-11 septembrie
2001 din Statele Unite ale Americii, urmat apoi de alte evenimente
similare în unele capitale ale Europei, au angrenat schimbări majore în
gândirea militară de la începutul acestui secol, fapt care s-a transpus la
nivelul organismului militar în perfecţionarea sau, după caz, la apariţia unor viziuni, strategii şi doctrine noi privind contracararea şi angajarea proactivă a unor structuri specializate în gestionarea acestor noi
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Structurile NATO pentru operaţii speciale – multiplicator de forţă pentru misiunile
de contrainsurgenţă ale marilor unităţi convenţionale ISAF din T.O. Afganistan

tipuri de ameninţări: Forţele pentru operaţii speciale (special operations forces - SOF)1.
Indiferent de complexitatea sau veridicitatea argumentelor avansate de diferiţi cercetători militari în ultima jumătate de secol privind
delimitarea conceptuală a operaţiilor speciale (special operations SpecOps)2, acestea nu pot fi analizate decât prin înţelegerea surselor
doctrinare fundamentale ce stabilesc conceptele şi spaţiul de afirmare
al acestor acţiuni, principiile şi caracteristicile care le guvernează, trăsăturile definitorii şi organizarea/înzestrarea structurilor specializate
(SOF), precum şi misiunile de bază şi complementare ale acestor
elemente acţionale.
Dacă unele din statele lumii (SUA) aveau implementate aceste
orientări şi capabilităţi operaţionale încă din ultimele decenii ale secolului XX, în special acelea ce vizau soluţiile militare pentru susţinerea
politicii externe în misiuni specifice acţiunilor militare neconvenţionale (unconventional warfare - UW)3 sau de asistenţă militară şi sprijin
în străinătate (foreign internal defense – FID)4, alte naţiuni şi-au reconsiderat în cadrul strategiilor/doctrinelor naţionale privind operaţiile
militare întrunite un set de principii, acţiuni şi pachet de forţe şi mijloace specifice (Norvegia, Marea Britanie, Franţa, Germania etc.) sau
şi le-au creat şi dezvoltat ulterior evenimentelor ce au marcat extinderea noilor ameninţări la adresa spaţiului de securitate regional şi internaţional (România, Polonia, Lituania, Spania etc.). Rolul determinant
al Statelor Unite şi partenerilor săi de coaliţie, precum şi al NATO în
gestionarea conflictelor din teatrele de operaţii (TO) Afganistan şi Irak
au lărgit viziunea acestor state asupra rolului şi necesităţilor implementării şi adaptării continue a SpecOps şi capabilităţilor militare corespunzătoare acestora.
În acest context, majoritatea actorilor statali şi organismelor internaţionale de securitate implicate în campaniile militare din cele două
zone de conflict (Afganistan şi Irak) şi-au reconsiderat progresiv aceste „strategii”, fapt ilustrat cu preponderenţă în doctrinele,
manualele/programele de specialitate/instrucţie internaţionale şi autohtone, dintre care cele mai reprezentative sunt: Doctrina pentru operaaugust, 2012
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ţii speciale a SUA5, Doctrina NATO pentru operaţii speciale6, Doctrina
pentru operaţii speciale a Armatei României7, precum şi manualele de
luptă ale subunităţilor SOF ale Armatei României8.
Având în vedere spaţiul relativ restrâns al studiului ştiinţific de
faţă, am considerat oportună evidenţierea doar a unor aspecte esenţiale reieşite din cadrul dogmatic al Alianţei Nord-Atlantice privind
SpecOps ale secolului XXI, precum şi unele particularităţi doctrinare
naţionale ale domeniului de referinţă.
Analizate din punctul de vedere al doctrinei NATO de specialitate, SpecOps sunt descrise ca „activităţi militare desfăşurate de forţe
special organizate, instruite şi înzestrate, care întrebuinţează tehnici,
tactici şi proceduri (TTP) operaţionale de natură neconvenţională.
Aceste activităţi sunt desfăşurate în mod independent, integrat sau în
cooperare cu structuri ale forţelor regulate, în scopul realizării obiectivelor de ordin politic, militar, economic şi civil. Consideraţiile de natură politico-militară necesită un grad de conspirativitate diferit, tehnici
operaţionale sub acoperire sau discrete pe timpul desfăşurării misiunilor, precum şi o probabilitate accentuată a nivelului riscului fizic şi
politic, disproporţional faţă de operaţiile militare convenţionale”9.
În principiu, NATO SOF desfăşoară acţiuni într-o zonă de operaţii întrunite (joint operations area - JOA)10, în cadrul unor structuri de
forţe întrunite de nivel operativ, aflate temporar sub control operaţional (operational control - OPCON)11 internaţional. În acest context,
comandantul Grupării de forţe întrunite multinaţionale (combined joint
task force - CJTF)12 cumulează în mod eficace o serie de efecte pozitive explicite şi implicite în planificarea, executarea, monitorizarea şi
evaluarea operaţiilor din zona sa de responsabilitate (JOA) prin întrebuinţarea oportună, disproporţională şi de precizie a structurilor acţionale SOF ale NATO pentru realizarea obiectivelor sale operaţionale.
Încercând o analiză a spectrului operaţional, misiunile specifice
gamei SpecOps variază de la acţiuni punctuale la activităţi de mare
anvergură, într-un context multinaţional şi sub OPCON-ul unei
CJTF. Din acest punct de vedere, SpecOps pot fi executate ca parte a
misiunilor aflate sub incidenţa articolului 5 al Tratatului Nord210
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Atlantic privind apărarea colectivă sau a operaţiilor de răspuns la
crize (non-articol 5).
Din perspectiva particularităţilor operaţiilor de sprijin a păcii,
structurile NATO SOF pot desfăşura parţial sau integral gama acţiunilor militare specifice misiunilor de cercetare specială (special reconnaissance - SR)13, acţiuni directe (direct actions - DA)14 sau asistenţă
militară şi sprijin în străinătate (military assistance - MA)15. În acest
context, MA ar putea sprijini efortul de zădărnicire a conflictului şi
implementarea unei asistenţe umanitare, în timp ce misiunile SR şi DA
ar putea augmenta efortul operaţiilor de realizare, impunere, menţinere şi edificare a păcii. Pe de altă parte, prin operaţiile de combatere a
ameninţărilor neregulate, SOF pot asigura evaluarea zonei de responsabilitate şi capabilităţi de avertizare preliminară prin sistemele C3
(comandă, control şi comunicaţii) specifice. Astfel, în cadrul operaţiilor de contrainsurgenţă (counterinsurgency - COIN)16, SOF pot desfăşura misiuni SR, DA, MA sau o combinaţie eficientă a acestora pentru
multiplicarea efectelor acţiunilor militare întrunite ale Alianţei, în scopul realizării obiectivelor strategice specifice palierelor politic şi militar. Nu în ultimul rând, în contextul unor operaţii militare convenţionale, structurile SOF au capacitatea de a-şi concentra preponderent eforturile pe îndeplinirea unor misiuni specifice SR şi DA. La terminarea
ostilităţilor, SOF pot asigura o gamă diversă de acţiuni MA pentru un
stat-gazdă, sub auspiciile unei operaţii de stabilitate şi reconstrucţie
sub egida Alianţei, după validarea misiunii printr-o decizie a
Consiliului de Securitate a ONU.
În ceea ce priveşte doctrina naţională de securitate, aceasta delimitează SpecOps ca parte integrantă a campaniilor conduse de Alianţă,
fără însă a eluda şi caracterul autonom al acestora, destinat îndeplinirii
unor obiective strategice specifice.
Gama acţiunilor militare principale desfăşurate de structurile
SOF naţionale cuprinde pachetul critic de misiuni ale NATO (SR,
DA şi MA), precum şi măsurile de asigurare preliminară şi post-conflict a spaţiului de angajare, prin activităţi specifice domeniilor
PSYOPS17 şi CIMIC18.
august, 2012
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Similar altor structuri terestre SOF ale armatelor moderne, elementele acţionale naţionale au capabilităţile operaţionale necesare
îndeplinirii întregii game de misiuni doctrinare, avându-se în vedere
faptul că acestea nu reprezintă un „surogat” pentru acţiunile celorlalte
componente (unităţi şi mari unităţi), aflate sub conducerea operaţională a statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei. De aceea, utilitatea structurilor SOF la nivel operativ-strategic este reprezentată de
capabilităţile lor operaţionale unice puse la dispoziţia comandantului
C/JTF pe teritoriul naţional sau în afara acestuia, în scopul augmentării efectelor dorite în cadrul campaniei îndreptate împotriva ameninţărilor neregulate (asimetrice), aceste elemente tactice acţionale constituind practic un „multiplicator de forţă” pentru forţele convenţionale
(conventional forces - CF)19.
Abordări sintetice privind utilitatea strategică a acţiunilor desfăşurate de Forţele pentru operaţii speciale – argument al întrebuinţării eficiente a acestora în misiunile de contrainsurgenţă
Pentru completarea consideraţiilor doctrinare privind SpecOps ale
secolului XXI, consider adecvată o abordare sintetică a utilităţii strategice a SOF, subiect ce concură la o înţelegere adecvată a rolului de
„multiplicator de forţă” al acestor structuri de elită în actuala campanie COIN din TO Afganistan. Astfel, menţinând proporţionalitatea studiului nostru de faţă se poate afirma că, în termeni generali, „utilitatea
strategică” reprezintă o aplicare adecvată, disproporţionată, a dimensiunii militare pentru rezolvarea unui conflict.
Luând în considerare această delimitare generală, unii cercetători
militari au definit şi dezvoltat la sfârşitul secolului XX conceptul de
utilitate strategică a SOF ca o „contribuţie a unui anumit gen de activităţi militare la cursul şi rezultatul unui conflict total”20. Din această
perspectivă, utilitatea strategică a SOF este susţinută de două argumente fundamentale: economia de forţe şi mijloace, şi capabilităţile operaţionale multiple ale acestor structuri puse la dispoziţia decidenţilor
militari şi politici, prin folosirea pe scară largă a manevrei.
Încercând o abordare sintetică a primei dimensiuni a conceptului,
acţiunile militare desfăşurate de SOF „pot aduce rezultate semnificati212
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ve cu/prin întrebuinţarea unor forţe cu efective reduse”21. Astfel, dintre
numeroasele situaţii identificate şi evidenţiate prin studiile de caz ale
unor operaţii din TO Afganistan în ultimul deceniu, se poate argumenta în mod plauzibil veridicitatea rolului utilităţii strategice a acţiunilor
desfăşurate de aceste forţe (SOF) în respectarea unuia din principiile
de bază ale războiului: economia de forţe şi mijloace. Principalele
motivaţii aduse în sprijinul afirmaţiei precedente sunt susţinute în mod
axiomatic de următoarele consideraţii:
– operaţiile desfăşurare de SOF reprezintă un „multiplicator de
forţă” pentru augmentarea puterii de luptă a CF: misiuni precum culegerea/validarea unor informaţii, inducerea în eroare a inamicului,
sabotajele, acţiunile subversive şi acţiunile de capturare a unor personalităţi politico-militare se circumscriu acestui deziderat, SOF devenind „capabilităţi-cheie” pentru succesul operaţiilor executate de CF;
– SpecOps pot asigura în mod unilateral realizarea obiectivelor la
nivel operativ şi chiar strategic, indiferent de palierul de afirmare a
conflictului, îndeplinirea acestora având loc prin executarea unor
misiuni punctuale specifice structurilor acţionale SOF;
– acţiunile militare desfăşurate de SOF la toate nivelurile conflictelor sunt reprezentate printr-un raport inferior faţă de costurile întrebuinţate pentru ducerea operaţiilor de către CF. Această afirmaţie este
argumentată atât prin avantajul strategic relaţionat de costurile de
investiţii, cât şi de comparaţia costurilor pentru întrebuinţarea SOF şi
gradul de efort pentru folosirea CF în campaniile militare.
A doua dimensiune a conceptului utilităţii strategice a acţiunilor
desfăşurate de SOF este dată de întrebuinţarea pe scară largă a manevrei. Prin această cerinţă specifică, operaţiile executate de SOF „pot
extinde, diversifica opţiunile/instrumentele avute la dispoziţie de liderii politico-militari, în scopul asigurării unor soluţii de aplicare a forţei
într-un mod flexibil, precis şi cu efective reduse”22.
Chiar dacă rolul utilităţii strategice a acţiunilor desfăşurate de
structurile SOF a fost oarecum minimalizat până la sfârşitul secolului
XX de factorii decizionali politico-militari, după evenimentele din 911 septembrie 2001 acesta a crescut semnificativ, afirmându-se cu preaugust, 2012
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cădere în cadrul operaţiilor MA/FID şi COIN. Din acest punct de vedere, teatrele de operaţii Afganistan şi Irak reprezintă cele mai cunoscute
exemple pentru afirmarea rezultatelor/efectelor acţiunilor SOF, într-o
gamă de conflicte evidenţiată de literatura de specialitate printr-o terminologie largă: conflicte de intensitate redusă (low intensity conflict
– LIC), acţiuni militare asimetrice (asymmetric warfare), război de
gherilă (guerilla warfare) sau „acţiuni paramilitare neconvenţionale
(irregular warfare - IW)”23.
În această tipologie a conflictelor, misiunile specifice SOF
cuprind o gamă de acţiuni multidimensionale delimitate de activităţile
de consiliere/asistenţă militară a unor guverne străine şi până la instruirea/însoţirea forţelor de securitate ale naţiunii-gazdă pentru executarea
misiunilor DA în cadrul unor operaţii COIN. De aceea, în mod implicit, această categorie de misiuni necesită forţe capabile să interacţioneze cu oficialităţile guvernamentale ale naţiunii-gazdă şi, totodată, apte
să comunice sub diferite forme cu populaţia locală, să ducă războiul cu
inamicul, folosind TTP similare acestuia. Sub acest aspect, SOF reprezintă forţa cea mai adecvată pentru conflictele de asemenea natură. De
aceea, în mod invariabil, creşterea situaţiilor conflictuale aparţinând
acestei tipologii a ameninţărilor asimetrice/neregulate determină
implicit imperativele întrebuinţării SOF şi extind proporţional rolul
semnificativ al utilităţii lor strategice, ca „multiplicator de forţă” în
operaţiile militare şi paramilitare ale secolului XXI.
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Legitimitatea operaţiilor
multinaţionale*
COLONEL (REZ.) DR. FLORIN CHIţU

egitimitatea reprezintă un concept polisemantic şi provine din
limba latină, din cuvântul „legitimus", care înseamnă legal,
conform normelor de drept, fiind folosit de către romani în domeniul
dreptului, dar şi în sfera politică, cum ar fi sintagmele folosite de
Cicero – potestas legitima şi legitimam potestatem, care defineau puterea magistraţilor instituiţi pe baza legilor, respectiv succesiunea ereditară. În Evul Mediu semnificaţia termenului este oarecum diferită,
legitumus semnificând ceea ce este în conformitate cu cutuma sau cu
procedurile cutumiare. Legitima potestas însemna faptul că puterea
legală este în opoziţie cu uzurparea tiranică. În era premodernă noţiunile legal, just, drept au avut un conţinut etic nemijlocit, adjectivul
legitimus amintea în bullele medievale domnitorul legal sau principele elector. Conceptul de legitimitate în epoca modernă a fost conturat
în teoria statului de către gânditorii francezi din secolele XVI-XVII.
Principiile cu care monarhia absolutistă se legitima au fost formulate
de Jean Bodin şi Thomas Hobbes, primul susţinând autonomia politi-

L

*Articolul a fost preluat din lucrarea „Dreptul internaţional unanitar din perspecitvă geopolitică”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională,
Ploieşti, 2010, filiala Prahova a Asociaţiei Române de Drept Internaţional Umanitar
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cului în raport cu morala şi dreptul, pledând pentru principiul toleranţei în sfera politică, toleranţă realizabilă numai printr-o monarhie politică, iar cel de-al doilea a susţinut că autoritatea monarhului este legată de contractul social bazat pe dreptul natural raţional, suveranul legitimându-şi puterea nu dinspre divinitate, ci dinspre voinţa poporului de
a pune capăt stării naturale. Conceptul de legitimitate nu poate fi analizat fără a face referire la conceptele de putere, dominaţie şi autoritate, concepte cu care legitimitatea împărtăşeşte o oarecare consubstanţialitate. Conceptul de legitimitate este în strânsă legătură cu democraţia. În ţările în care democraţia s-a instalat, ea câştigă putere şi legitimitate; loviturile de stat, cenzura, hărţuirea opoziţiei, nerespectarea
adversarilor politici, interzicerea mitingurilor politice, voturile manipulate sau greşit numărate nu sunt compatibile cu democraţia. După
sfârşitul Primului Război Mondial, principiul care a stat la baza
Tratatului de Pace de la Paris nu mai este dreptul cuceritorului, ci dreptul popoarelor la autodeterminare. Imperiul Austro-Ungar s-a destrămat, harta Europei fiind schimbată de la Marea Baltică la Mediterană
şi noi state au apărut pe harta lumii. În momentul de faţă asistăm la o
continuă încercare de legitimare a acţiunilor tuturor actorilor importanţi de pe scena politică internă şi internaţională. Tendinţa fiecărui
actor este de a-şi defini legitimitatea în cadrul unui joc cu sumă nulă
(respectiv, dacă eu am legitimitate, celălalt nu are). În acest fel, se perpetuează o atitudine conflictuală, care stimulează câştigarea propriei
legitimităţi pe baza distrugerii legitimităţii celuilalt. Noţiunea de terorism, spre exemplu, implică automat şi legitimitatea mijloacelor de
atingere a unui obiectiv politic, ideologic sau religios. În cazul în care
între părţile aflate în conflict există discrepanţe culturale majore, conceptul de legitimitate nu mai este unic şi aceleaşi fapte pot fi considerate ca acte teroriste sau acţiuni legitime de insurgenţă, în funcţie de
punctul de vedere cultural. Astfel, în conflictul din Orientul Apropiat,
acţiunile armatei israeliene de asasinare a militanţilor palestinieni sunt
considerate în Israel ca acţiuni legitime antiteroriste deşi, de obicei,
produc şi victime inocente (victime colaterale), în timp ce în lumea
arabă sunt considerate ca acţiuni teroriste. Acţiunile Rezistenţei franaugust, 2012
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ceze de asasinare a colaboraţioniştilor, în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, încă sunt disputate sub aspectul legitimităţii.
Conceptul de legitimitate cunoaşte mai multe sensuri, cum ar fi:
• sensul politic, unde legitimarea politică derivă din acceptarea, de
către populaţie, a validităţii unui regim sau a unui sistem de legi.
Există, evident, o legătură directă între legitimitate şi autoritate;
• sensul social, care nu are legătură cu discuţia politică şi se referă la statutul „legitim" al unui copil, în sistemul de drept, atunci când
părinţii sunt legal căsătoriţi, iar unii autori1 consideră că „legitimitatea
este un concept prin excelenţă al ştiinţelor juridice, care, într-o accepţie largă, reprezintă indicele de respectare în praxis a imperativelor
normelor care reglementează conduita generală de urmat de către
destinatarul normei juridice (asta nu înseamnă că norma juridică nu
este impersonală, respectiv că destinatarul ei nu este definit generic)”.
Fără pretenţia de a mă erija într-un critic al acestui ultim sens, consider că legitimitatea nu este un concept prin excelenţă al ştiinţelor
juridice, ci un concept interdisciplinar, fapt ce voi încerca să demonstrez în continuare.
Dacă ne referim la titlul acestui capitol, consider că nevoia de legitimitate a operaţiilor militare multinaţionale este şi un pretext, de altfel greu de utilizat în condiţiile în care este aplicat greşit. Conceptul se
referă şi la acceptarea operaţiilor militare de către opinia publică din
statele participante şi reprezintă un element necesar pentru îndeplinirea obiectivelor trasate prin mandatul încredinţat forţei armate.
Legitimitatea constituie, aşadar, o condiţie sine qua non pentru reuşita
operaţiei militare multinaţionale, asigurând coerenţa şi stabilitatea
funcţionării Alianţei (Coaliţiei) care execută mandatul primit în cadrul
operaţiei multinaţionale. Pentru a putea fi eficientă, o operaţie militară
multinaţională trebuie să se bucure de legitimitate din partea populaţiei, deci să se sprijine pe orientările valorice ale acesteia; de asemenea, pentru a fi considerată legitimă, o operaţie militară multinaţională trebuie să fie văzută ca fiind eficientă de către populaţie, astfel relaţia dintre eficienţă şi legitimitate este biunivocă, una sprijinindu-se pe
cealaltă. Dorinţa de a folosi legitimitatea pentru a elimina adversari,
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care pot fi şi ei legitimi, conduce la distrugerea oricăror căi fireşti de
dialog. În condiţiile acestui exclusivism atitudinal, se ajunge la climatul de instabilitate, conflict şi blocaj.
Pentru cel puţin aceste considerente prezentate, îmi exprim opinia
că legitimitatea nu este un concept exclusiv al ştiinţelor juridice, el este
un concept interdisciplinar.

Modificarea normelor etice
privind utilizarea forţei militare
Din cele mai vechi timpuri, aşa cum am arătat, războiul a fost
considerat o acţiune socială legitimă, găsindu-se în fiecare operă
istorică argumente în favoarea lui, valori care să-l justifice şi înnobileze. Unul din marii filozofi ai omenirii, Hegel, a preamărit valoarea
etică a războiului şi efectul salutar pe care îl are asupra sănătăţii
morale a naţiunilor. Războiul a cunoscut o traiectorie istorică semnificativă, atât în ce priveşte atitudinea faţă de el, cât şi utilitatea lui ca
metodă de rezolvare a problemelor ivite între comunităţi şi state.
Timp de milenii, atitudinea faţă de război nu a înregistrat schimbări
majore, războiul fiind considerat parte a vieţii sociale cu un anumit
statut de legitimitate. Este semnificativ că nici după Primul Război
Mondial, cu imensele lui sacrificii de vieţi omeneşti şi distrugeri
materiale colosale, nici Liga Naţiunilor şi nici alte instituţii internaţionale nu au declarat războiul în afara legii, reflectând mentalitatea
unei epoci în care folosirea forţei rămânea încă arbitrul suprem al
conflictelor internaţionale.
Momentul de cotitură l-a constituit cel de-al Doilea Război
Mondial, caracterul lui distrugător, milioanele de morţi, barbaria hitleristă şi genocidul pricinuit de ea, precum şi efectul înspăimântător al
primelor bombe atomice de la Hiroshima şi Nagasaki, care au răvăşit
atât de adânc conştiinţa omenirii, încât făuritorii Chartei ONU au stiaugust, 2012
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pulat expres interzicerea folosirii forţei ca principiu fundamental al
dreptului internaţional contemporan.
Din punct de vedere al evoluţiei normelor etice ale utilizării forţei armate, a protecţiei persoanelor civile, a bunurilor culturale şi
valorilor universale ale omenirii, trebuie reliefat faptul că cel mai
semnificativ moment l-a constituit anul 1859, când, cu ocazia luptelor sângeroase dintre francezi şi sarzi, pe de o parte, şi austrieci, pe
de altă parte, ia naştere ideea formării unei societăţi care să contribuie la protejarea militarilor răniţi în conflictele armate. Astfel, Henry
Dunant, împreună cu un grup de genevezi2, înfiinţează Comitetul
Internaţional de Ajutorare a Răniţilor, viitorul Comitet Internaţional
al Crucii Roşii, care reuşesc să convingă guvernul elveţian să organizeze la Geneva, în anul 1864, o conferinţă internaţională.
Conferinţa, la care au participat 12 state, a adoptat „Convenţia pentru ameliorarea soartei militarilor răniţi din forţele armate în campanie", dând naştere dreptului internaţional umanitar. Au urmat apoi,
în cadrul primei Conferinţe de Pace de la Haga, în anul 1899, adoptarea celei de-a doua conferinţe de drept umanitar, pentru protejarea
răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor din forţele armate pe mare,
convenţie ce a fost dezvoltată în anul 1906. La cea de-a doua
Conferinţă de Pace de la Haga din anul 1907, a patra convenţie a avut
menirea să definească statutul combatantului, statutul prizonierului
de război şi tratamentul de care beneficiază. La Geneva, în anul
1929, cele două convenţii adoptate în anii 1864 şi respectiv 1907 au
fost dezvoltate şi astfel s-a adoptat Convenţia cu privire la tratamentul prizonierilor de război.
După cel de-al Doilea Război Mondial, datorită specificului său şi
al numărului exorbitant al victimelor, prin efortul conjugat al unor state
şi al Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, a avut loc la Geneva
conferinţa diplomatică pentru elaborarea convenţiilor internaţionale
destinate să protejeze victimele de război. Au participat 63 de state,
printre care şi România. Conferinţa a adoptat patru convenţii:
1. Convenţia pentru îmbunătăţirea soartei răniţilor şi bolnavilor
din forţele armate aflate in campanie;
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2. Convenţia pentru îmbunătăţirea soartei răniţilor, bolnavilor şi
naufragiaţilor din forţele armate pe mare;
3. Convenţia referitoare la prizonierii de război;
4. Convenţia privitoare la protecţia persoanelor civile în timp de război.
În perioada 1974-1977, datorită numeroaselor conflicte armate
care au avut loc după adoptarea convenţiilor din 1949 şi care au condus la concluzia că victimele şi, în special, persoanele civile, nu sunt
suficient de bine protejate, a avut loc la Geneva o conferinţă diplomatică ce a pus în discuţie – şi ulterior a adoptat – două proiecte de protocoale adiţionale la convenţiile de la Geneva din 1949. Cele 102 state
reprezentate la această conferinţă au adoptat Protocolul adiţional I la
convenţiile de la Geneva din 1949 cu privire la protecţia victimelor din
conflictele armate internaţionale şi Protocolul adiţional II la convenţiile de la Geneva din 1949 cu privire la protecţia victimelor din conflictele armate fără caracter internaţional.
O preocupare a organismelor internaţionale ale statelor lumii se
manifestă în domeniul limitării folosirii acelor categorii de armament
şi muniţii care provoacă victime în rândul populaţiei civile şi pagube
materiale colaterale. În acest sens, pe plan internaţional au fost adoptate o serie de acte normative, enumerate în cadrul bibliografiei, care
au menirea să impună statelor conduita care să respecte normele cu privire la protecţia persoanei, bunurilor şi mediului înconjurător. Pornind
de la angajamentul asumat ca părţi la tratatele, convenţiile şi protocoalele internaţionale cu caracter umanitar „de a respecta şi a face să fie
respectat" dreptul umanitar, statele lumii au adoptat în legislaţia lor
acte normative speciale care incriminează faptele considerate violări
ale normelor de drept internaţional umanitar. Sunt state occidentale ca
Belgia, Olanda, Danemarca, Suedia, Spania, Norvegia ş.a., care, anticipând evoluţiile actuale, au incriminat în legislaţia lor penală fapte
grave comise în conflictele armate fără caracter internaţional.
Modificarea normelor etice, evoluţia cadrului normativ internaţional
în sensul interzicerii războiului, al protecţiei persoanelor civile, al prizonierilor şi răniţilor, precum şi al bunurilor, au determinat şi redefinirea
conceptului de legitimitate al conflictelor internaţionale în ansamblul lor.
august, 2012
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Autoritatea şi legitimitatea
în operaţiile militare
multinaţionale
Cele două faţete ale puterii (fie ele politice, economice sau militare) sunt autoritatea şi legitimitatea. Autoritatea este o relaţie stabilită de
sus în jos, între deţinătorul şi subiectul autorităţii, în raport cu domeniul acesteia. Autoritatea se poate manifesta în două feluri:
a. Epistemică, autoritatea tehnocratului, a specialistului asupra
domeniului său de activitate; este autoritatea expertului care se pronunţă în domeniul în care profesează.
b. Deontică, autoritatea celui care dă ordine/comenzi, autoritatea
politică a deţinătorului autorităţii care trebuie recunoscută/legitimată
de subiectul autorităţii. Autoritatea deontică se negociază, trebuie legitimată şi se deleagă. Sunt cunoscute două mijloace prin care ea este
recunoscută: persuasivă - include acordul pe care îl dă subiectul autorităţii de a fi persuadat şi coercitivă – constă în ameninţarea cu violenţă sau constrângerea fizică (face apel la comportamentul fizic
violent/agresiv).
Legitimarea autorităţii este conceptul care urmăreşte împăcarea
intereselor puterii cu interesele generale, justifică exercitarea puterii şi
determină acomodarea între deţinătorul autorităţii şi subiectul ei. Nu
există putere care poate funcţiona şi se poate menţine în lipsa legitimităţii. Legitimitatea este calitatea autorităţii de a fi acceptată pe baza
consimţământului (a se citi persuasiunii), şi nu a forţei (a se citi agresiunii sau violenţei fizice). Legitimitatea nu a fost niciodată acordată
pentru totdeauna, ea denotă fragilitate şi trebuie câştigată regulat. Max
Weber3, referindu-se la puterea politică4, a identificat următoarele
ideal-tipuri de legitimitate, pe care le consider aplicabile şi în cazul
puterii militare:
În ceea ce priveşte organismul militar, chestiunea autorităţii este
centrală. Niciun act militar nu are legitimitate în lipsa autorităţii, ierarhiei şi disciplinei. În parte, datorită influenţelor din viaţa civilă şi evo-
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legitimitatea tradiţională – puterea politică este determinată în virtutea
tradiţiei. puterea tradiţională este exercitată de către monarhi sau domnitori de viţă veche, consfinţiţi prin tradiţie şi prin credinţă în intangibilitatea normelor cutumiare
legimitatea charismatică – are la bază calităţiile de excepţie ale celui
aflat la putere, şi care creează în jurul său o comunitate de tip emoţional.
Această legitimitate este deţinută de marele demagog, de lider religios sau
de şeful de partid în perioade de criză sau de revoluţie. Carisma nu este un
fenomen natural şi de aceea liderul charismatic construieşte o reprezentare
a lui însuşi graţie strategiilor de comunicare politică eficace
legitimitatea raţional-legală – presupune ca relaţiade conducere-subordonare este reglată prin reguli abstracte, acceptate de cetăţeniresponsabili,
prin mijloace persuasive, deci nonviolente. legitimitatea raţională se sprijină pe credinţa în legalitatea normelor juridice în vigoare.

luţiilor interne, organizaţia militară a trebuit să procedeze la o schimbare radicală a bazelor exercitării autorităţii şi impunerii disciplinei, o
schimbare de la modelul dominaţiei şi al practicilor autoritare, la o
„autoritate managerială" şi o „autoritate de competenţă", în care accentul este pus pe tehnicile explicative, pe persuasiune, pe experienţă şi pe
consensul de grup. Trebuie spus că, în schimbarea bazei autorităţii şi a
practicii manageriale, impulsul principal a venit totuşi dinspre viaţa
civilă şi, în ciuda unei puternice rezistenţe ideologice şi instituţionale,
noua orientare s-a impus. În condiţiile unei „democratizări fundamentale" în ansamblul societăţii occidentale şi al reafirmării unui nou individualism, în care accentul se pune pe responsabilitatea individului
pentru actele sale, armata nu se putea păstra intactă. În primul rând,
pătrunderea masivă, de sus în jos, dinspre mediul politic şi de jos în
sus, dinspre mediul tehnic, a civililor în interiorul armatei, a pus sub
semnul întrebării vechea practică managerială. În al doilea rând, în
interiorul armatei, perpetuând practici abuzive în controlul comportamentului personalului, inspecţiile triviale, „bătaia de joc" şi viaţa cazonă din acea epocă aduceau grave prejudicii publice armatei şi generau
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un model al autorităţii bazat pe funcţia administrativă şi pe gradul militar, armata sustrăgându-se principalului curs managerial din societate:
autoritatea prin competenţă.

NOTE:

Iosif Armaş, Cornel Purcărea, Paul Dănuţ Duţă. „Legitimitatea
operaţiilor militare altele decât războiu“l, Bucureşti, Editura Militară,
2001, p. 155.
2
Din grup făceau parte bancherul Gustav Moynier, generalul
Guillaume Henry Dufoun şi doctorii Louis Appia şi Theodore
Maunoir.
3
Max Weber. „Economy and Society“, Berkeley, University of
California Press, 1978.
4
Consider că aceste ideal-tipuri ale legitimităţii prezentate de Max
Weber sunt valabile şi pentru puterea economică sau militară.
1
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Logistica în
Armata României
LOCOTENENT CONSTANTIN VăDUVA

rocesul de modernizare a înzestrării forţelor armate a fost fundamentat pe principiile şi reglementările stipulate în Legea nr.
473/2004 privind planificarea apărării, Directiva de planificare a apărării nr.7/2007-2012 şi Strategia de transformare a Armatei României
în vederea atingerii obiectivelor Structurii de forţe – 2015, în condiţiile respectării Angajamentelor de la Praga privind capabilităţile şi obligaţiile asumate de a contribui cu forţe şi capabilităţi la dezvoltarea
componentei de securitate şi apărare a UE.
Logistica reprezintă ştiinţa planificării şi executării mişcării şi asigurării forţelor. În sensul său cel mai cuprinzător, ea cuprinde acele
aspecte ale operaţiilor militare care se referă la:
a) proiecţia şi dezvoltarea, achiziţia, depozitarea, transportul,
distribuţia, întreţinerea, evacuarea materialelor şi scoaterea acestora
din uz;

P

august, 2012

229

Logistică

b) transportul personalului;
c) achiziţia, construcţia, întreţinerea, exploatarea clădirilor şi
scoaterea lor din uz;
d) achiziţia sau furnizarea de servicii;
e) sprijinul medical.

Logistica –
delimitări conceptuale
Logistica militară reprezintă un complex de măsuri şi activităţi,
desfăşurate pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război, într-o concepţie unitară, pentru asigurarea resurselor materiale necesare forţelor
în vederea susţinerii pregătirii şi ducerii operaţiilor.
Logistica de producţie/logistica achiziţiei este componenta
logisticii care se ocupă cu cercetarea, proiectarea, dezvoltarea, fabricarea, contractarea şi achiziţia tehnicii, echipamentelor, bunurilor materiale şi serviciilor.
Logistica de consum, denumită în continuare logistica trupelor,
este componenta logisticii care se ocupă cu cererea, recepţia, depozitarea, transportul, mentenanţa, operarea şi scoaterea din funcţiune a
bunurilor materiale şi a serviciilor.
Logistica prin cooperare este reprezentată de totalitatea activităţilor desfăşurate în baza înţelegerilor bilaterale şi multilaterale, convenite pentru a optimiza, în mod coordonat şi raţionalizat, suportul logistic necesar forţelor.
Logistica multinaţională asigură suportul logistic operaţional
multinaţional şi se realizează prin structurile logistice naţionale în
cooperare cu structurile logistice specifice forţelor multinaţionale, cu
folosirea pe scară largă a serviciilor diferiţilor contractori din zona de
operaţii. Suportul logistic reprezintă totalitatea bunurilor materiale şi
echipamentelor necesare unei structuri conform prevederilor statelor
de organizare şi normelor de înzestrare.
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Sprijinul logistic reprezintă totalitatea activităţilor ce se desfăşoară de către structurile logistice, în scopul asigurării forţelor cu tot
ceea ce le este necesar pentru menţinerea suportului logistic necesar
ducerii acţiunilor militare.
Logistica trupelor constituie un factor hotărâtor pentru realizarea
scopului operaţiilor întrunite şi pentru îndeplinirea misiunilor ce revin
forţelor participante şi are următoarele domenii funcţionale: aprovizionarea, mişcarea şi transportul, mentenanţa, sprijinul medical, infrastructura, serviciile de campanie, contractarea, sprijinul naţiunii-gazdă,
precum şi domenii conexe.
Logistica trupelor se organizează pe baza Ordinului de sprijin
logistic/anexei - sprijin logistic la Ordinul de operaţie/Operation Order
- OPORD al eşalonului superior şi se realizează pe baza deciziei comandantului, de către forţele de logistică ale fiecărei structuri militare.
Scopul elaborării Regulamentului logisticii operaţiilor întrunite îl
constituie crearea unei logistici specializate adecvate, interoperabile,
capabilă să realizeze o adaptare modulară rapidă, care să contribuie la
optimizarea operaţiilor întrunite, realizarea unui algoritm coerent privind modul de realizare a sprijinului logistic în operaţiile întrunite, în
perspectiva participării la acţiuni comune cu armatele ţărilor membre
ale Alianţei Nord-Atlantice. Sprijinul logistic se concentrează pe asigurarea necesarului operaţiei şi presupune aplicarea obligatorie a
următoarelor principii:
a) responsabilitatea - presupune luarea tuturor măsurilor pentru realizarea gradului de suport logistic ordonat în locul şi la timpul
potrivit şi reprezintă principiul de bază al logisticii, deoarece toate
celelalte principii devin irelevante dacă sistemul logistic nu poate sprijini concepţia operaţiei;
b) autoritatea - conferă comandanţilor structurilor operaţionale
şi administrative drepturi depline asupra resurselor logistice din zona lor
de responsabilitate pentru susţinerea forţelor în modul cel mai eficient;
c) previziunea - presupune identificarea şi evaluarea, din timp,
a nevoilor şi posibilităţilor de sprijin logistic, fără întârzieri sau limitări cauzate de lipsuri esenţiale, care puteau fi anticipate;
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d) cooperarea - vizează conjugarea tuturor eforturilor, în vederea realizării sprijinului logistic adecvat al forţelor participante la operaţia întrunită;
e) flexibilitatea - oferă posibilitatea planificării sprijinului
logistic al operaţiilor întrunite pe ipoteze, precum şi adaptarea/corectarea acestuia în cadrul aceleiaşi ipoteze;
f) simplitatea - presupune conceperea de planuri şi ordine
logistice într-o manieră care să nu creeze confuzii, realizate în concordanţă cu cerinţele operaţionale, prin utilizarea ordinelor şi procedurilor
standardizate;
g) economia - reprezintă optimizarea sprijinului logistic al operaţiilor întrunite, astfel încât cheltuielile să fie minime şi în ordinea
priorităţilor;
h) vizibilitatea - presupune cunoaşterea şi efectuarea schimbului de informaţii privind datele referitoare la disponibilitatea, desfăşurarea şi sprijinul logistic al forţelor;
i) mobilitatea - reprezintă capacitatea de dislocare/redislocare,
în timp scurt, concomitent cu realizarea sprijinului logistic pentru menţinerea capacităţii de luptă a forţelor;
j) coordonarea - urmăreşte sincronizarea activităţilor şi eforturilor în vederea atingerii eficienţei maxime;
k) promptitudinea - presupune realizarea sprijinului logistic,
la locul potrivit şi în timp oportun;
l) suficienţa - capacitatea de a furniza provizii şi servicii esenţiale în cantităţi minime, pentru iniţierea operaţiilor; nicio operaţie nu
va fi iniţiată fără a exista la dispoziţie cantităţile minime esenţiale destinate sprijinului.
Aprovizionarea este parte componentă/domeniu a/al logisticii
trupelor şi cuprinde totalitatea activităţilor ce se desfăşoară pentru stabilirea necesarului, lansarea cererii, desfăşurarea procedurilor de achiziţii, recepţia, gestionarea, depozitarea, distribuţia şi scoaterea din
funcţiune a bunurilor materiale necesare pentru dotarea şi susţinerea
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forţelor, pe timpul generării, ducerii operaţiilor şi regenerării acestora.
Aceasta se execută pe clase şi subclase de aprovizionare.
Mişcarea şi transportul cuprind totalitatea activităţilor desfăşurate pentru dislocarea, susţinerea şi redislocarea forţelor, precum şi
pentru executarea deplasării acestora în cadrul operaţiilor întrunite.
În funcţie de perioada de desfăşurare, locul şi felul operaţiei, se
execută următoarele tipuri de transporturi:
a) pentru ridicarea capacităţii operaţionale a unităţilor şi marilor unităţi;
b) pentru mobilizare;
c) pentru dislocarea/redislocarea forţelor la nivel strategic şi operativ;
d) pentru aprovizionare şi completare cu tehnică, materiale şi
echipamente;
e) de evacuare;
f) de dispersare sau regrupare;
g) false.
Sistemul de mentenanţă reprezintă totalitatea principiilor, regulilor, resurselor umane, materiale şi financiare, interdependente între ele
şi care formează un tot unitar, destinat desfăşurării tuturor acţiunilor
întreprinse pentru a menţine şi restabili echipamentele tehnice la caracteristicile tehnice specifice de funcţionare.
Totalitatea pieselor de schimb şi materialelor care asigură nevoile
acţiunilor de mentenanţă, pentru o anumită perioadă de timp sau misiune şi pentru un anumit număr de produse, constituie stocul normat,
exprimat în loturi de piese de schimb.
În funcţie de starea tehnicii şi momentul efectuării lucrărilor, conceptul de mentenanţă se redefineşte prin două componente:
a) mentenanţă preventivă;
b) mentenanţă corectivă.
Mentenanţa preventivă cuprinde un ansamblu de activităţi întreprinse pentru menţinerea sistemelor tehnicii în condiţii normale de
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funcţionare, prin înlocuirea sistematică a elementelor şi executarea
unor lucrări de revizie periodică, reglaj, diagnosticare şi control, planificate la intervale stabilite în funcţie de durata de utilizare.
Mentenanţa corectivă cuprinde activităţi desfăşurate pentru restabilirea capacităţii normale de funcţionare a sistemelor defecte, cum
ar fi reparaţiile de mică, medie sau mare amploare, care au ca scop
repunerea în stare de funcţionare a tehnicii defecte şi/sau deteriorate,
ca urmare a uzurii normale sau participării la operaţii întrunite; astfel
de activităţi de mentenanţă cuprind operaţii cum sunt testarea/diagnoza, localizarea şi remedierea defecţiunilor prin înlocuirea sau repararea
elementelor defecte, verificarea şi executarea reglajelor.
Sprijinul medical al personalului participant la operaţia întrunită
constă în asigurarea de servicii de medicină preventivă şi curativă, servicii stomatologice, reaprovizionarea cu medicamente, sânge, materiale medicale, protecţia medicală împotriva armelor nucleare, biologice şi
chimice - NBC, precum şi evacuarea medicală a răniţilor şi bolnavilor,
pentru a reduce la minimum, pe cât posibil, pierderile de forţe umane
din cauza rănirilor şi îmbolnăvirilor şi întoarcerea la datorie a acestora.
Realizarea sprijinului medical în cadrul zonei de operaţii se desfăşoară sub coordonarea medicului-şef al comandamentului forţei
întrunite şi se asigură prin utilizarea dotărilor medicale proprii, celor
puse la dispoziţie şi celor existente în zonă.
Infrastructura cuprinde obiectivele şi facilităţile necesare conducerii, cartiruirii/cazării, adăpostirii, depozitării, deplasării, protecţiei
forţelor şi populaţiei civile, bunurilor materiale şi valorilor patrimoniului cultural naţional, asistenţei medicale, asigurării cu apă potabilă etc.
Protecţia structurilor de logistică se referă la totalitatea măsurilor şi activităţilor ce se iau într-o concepţie unitară, în scopul de a le
feri de cercetarea şi atacurile prin surprindere ale agresorului terestru
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şi aerian, precum şi pentru a le preveni despre pericolul agresiunii chimice, biologice, radiologice şi nucleare şi a le proteja împotriva efectelor acestora, în vederea îndeplinirii misiunilor ce le revin.
Serviciile de campanie se execută prin structurile proprii, cele
puse la dispoziţie în sistem externalizat, prin operatori economici, pe
plan local sau contractori tradiţionali.
Contractarea este un instrument semnificativ utilizat pentru obţinerea accesului la resursele de pe plan local şi la alte materiale şi servicii necesare şi are un rol din ce în ce mai important în conducerea
operaţiilor întrunite.
Sprijinul naţiunii-gazdă/Host Nation Support - HNS reprezintă
totalitatea acţiunilor de sprijin logistic, financiar, legislativ şi procedural, care definesc asistenţa civilă sau militară acordată de către naţiunea-gazdă/Host Nation - HN forţelor armate străine care staţionează,
intră/ies, operează sau se află în tranzit pe teritoriul naţional al HN.
Domenii conexe

Cooperarea civili-militari CIMIC
Activităţile desfăşurate în domeniul cooperării civilimilitari/Civilian Military Cooperation - CIMIC au scopul de a stabili
şi menţine o cooperare strânsă cu populaţia şi instituţiile civile pentru
a crea condiţiile necesare obţinerii unor avantaje de ordin moral, material şi tactic pentru trupele proprii şi de a interzice adversarului obţinerea acestor avantaje.
august, 2012
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Asigurarea urgenţelor civile
Sprijinul logistic necesar în situaţii de urgenţe civile se va dimensiona pe baza planurilor de acţiune proprii şi a celor de cooperare cu
instituţiile abilitate prin lege.
Structurile logistice ale forţelor angajate trebuie să menţină legătura neîntreruptă cu aceste instituţii pentru a se informa şi a rezolva
toate problemele privind logistica.

Managementul din
perspectiva logisticii militare
Managementul activităţilor logistice în organizaţiile militare abordează problematica managementului din perspectiva logisticii militare
şi are ca obiectiv principal identificarea celor mai potrivite direcţii de
acţiune pentru eficientizarea eforturilor structurilor specializate de
logistică, precum şi a metodelor, tehnicilor şi procedeelor folosite pentru remodelarea sistemului logistic al Armatei României.
Demersul ştiinţific încorporat în această lucrare este în concordanţă cu actualitatea subiectului şi interesul specialiştilor din domeniul
managementului logisticii, în general, dar mai ales din domeniul logisticii organizaţiilor militare şi de aceea pot să afirm că poate reprezenta un punct de plecare pentru aprofundarea subiectului de către cei care
sunt preocupaţi de dezvoltarea şi consolidarea acestui domeniu.
Problematica abordată în conţinutul prezentei lucrări şi supusă
atenţiei specialiştilor civili şi militari este cu atât mai actuală, justificată şi de importanţă majoră, întrucât demersurile pe plan naţional în acest domeniu se află într-o fază incipientă şi au fost puţin
tratate în lucrări de specialitate. Un alt motiv care cred că va cântări destul de mult în evaluarea acestei lucrări este reprezentat de
faptul că, abordarea teoretică a subiectului logisticii din domeniul
militar este dublată de o experienţă practică a autorului de peste
douăzeci de ani în structuri de execuţie şi în structuri de conduce236
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re, ceea ce face ca viziunea asupra problematicii abordate să fie una
integrată, clară şi foarte bine structurată.
Un diagnostic obiectiv al stării actuale al sistemului logistic, recomandările personale, precum şi integrarea opiniilor altor specialişti din
domeniu, denotă o bună înţelegere a conjuncturii în care se derulează
activităţile menţionate şi furnizează soluţii pentru dezvoltarea sistemului logistic din Armata României.
Evident, nu mi-am propus să supraestimez importanţa activităţilor
logistice din organizaţiile militare în detrimentul celorlalte activităţi,
dar cred că am reuşit să le poziţionez foarte bine în ansamblul activităţilor din domeniul managementului logistic.
Iată de ce am abordat acest subiect, încă de la început, în cel mai
larg cadru cu putinţă, integrându-l în contextul general al mediului global, regional şi naţional de securitate şi prin raportare la sistemele
logistice existente în unele din cele mai reprezentative armate din
NATO şi Uniunea Europeană, iar prin analiza sistemului actual am
dorit să subliniez unde ne găsim.
Am considerat necesar să leg transformările care au avut loc în
Armata României după anul 1989, cu implicaţii directe în managementul logistic din organizaţia militară, de cele mai importante evenimente
de pe plan politico-militar, integrarea în NATO şi în Uniunea Europeană.
România a devenit, în primăvara anului 2004, stat membru al
Alianţei Nord-Atlantice cu drepturi şi obligaţii depline, iar în ianuarie
2007 şi al Uniunii Europene, iar acest statut aduce cu sine atât o serie
de responsabilităţi, cât şi de avantaje.
O bună înţelegere a fenomenului logistic, a transformărilor care au
avut loc în sistem, nu ar fi fost posibilă în absenţa unei comparaţii cu
situaţia existentă în unele dintre armatele reprezentative din NATO şi
Uniunea Europeană. Am avut surpriza să constat că, chiar dacă există
diferenţe semnificative de la o armată la alta, sistemul nostru are multe
puncte comune cu sistemele practicate în unele dintre armatele lumii.
Studiul sistemului logistic nu poate fi efectuat decât în cadrul larg al contextului general al mediului internaţional, regional şi naţional de securitate,
precum şi prin raportare la sistemele logistice practicate în armatele moderne.
august, 2012
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Este important să amintesc faptul că pentru obţinerea informaţiilor necesare şi pentru înţelegerea practicilor utilizate în alte armate a
trebuit să apelez, în cele mai multe cazuri, la facilităţile pe care le pune
la dispoziţie tehnologia informaţiei, utilizând pe scară largă Internetul,
blogurile sau forumurile naţionale şi internaţionale. De mare ajutor miau fost, de asemenea, legăturile, discuţiile, seminarile sau numeroasele grupuri de lucru la care am participat, cu consultanţi şi specialişti din
domeniul logistic, al relaţiilor publice, al psihologiei, sociologiei ş.a. O
astfel de abordare largă a fenomenului logistic mi-a fost sugerată de dl.
prof. univ. dr. Gheorghe Cârstea, a cărui experienţă vastă din domeniul
managementului logistic m-a ajutat să-mi cristalizez într-o lucrare
structurată informaţia adunată.

Modernizarea înzestrării
Având în vedere că majoritatea tipurilor de tehnică din înzestrare
este uzată fizic şi moral, mare consumatoare de carburanţi-lubrifianţi,
iar mentenanţa se asigură cu mare greutate şi este incompatibilă cu
standardele NATO, Armata României s-a angajat într-un proces continuu de achiziţionare şi de modernizare atât în vederea îndeplinirii
cerinţelor de sporire a interoperabilităţii sistemelor de arme cu cele ale
Alianţei, cât şi pentru a face faţă cu succes noilor misiuni asumate.
Astfel, prin Departamentul pentru Armamente, armata desfăşoară o
serie de programe de îmbunătăţire a capabilităţilor existente.
1. Priorităţile Forţelor Terestre sunt:
– modernizarea tancului românesc TR-85M „Bizonul”;
– modernizarea maşinii de luptă a infanteriei MLI-84 „ Jderul”;
– lansatorul multiplu de rachete nedirijate cu sistem de conducere
a focului „Larom”;
– sistemul de apărare antiaeriană autopropulsat calibru 35 mm
„Gepard”;
– sistemul de apărare antiaeriană calibru 35 mm tractat „Viforul”;
– sistemul de avioane de cercetare fără pilot „Shadow -600S”.
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2. Forţele Aeriene sunt interesate de:
– avionul de şcoală şi antrenament avansat IAR-99 „Şoim”;
– modernizarea elicopterelor IAR-330 cu sistem „Socat”;
– sistemul de apărare antiaeriană cu bătaie medie „Hawk XXI”;
– radarele pentru înălţimi mici şi medii „Gap Filler”;
– sistemul de comandă-control aerian naţional „SCCAN”;
– sistemul de identificare amic-inamic „Dialog”;
– sistemul de asistenţă tehnică terestră a navigaţiei aeriene
–ATTNA „Ghidul”.
3. Obiectivele Forţelor Navale sunt focalizate pe:
– achiziţionarea unor elicoptere navale pentru fregatele T22, precum şi modernizarea fregatei „Mărăşeşti” şi punerea în funcţiune a
submarinului „Delfinul”.
Implementarea acestor programe în Armata României va asigura
îmbunătăţirea capacităţii de reacţie rapidă, posibilitatea de a acţiona întrun cadru întrunit multinaţional, sporirea capabilităţii de proiecţie şi acţiune a forţelor la mari distanţe, creşterea sustenabilităţii acestora în condiţii
dificile de mediu, sporirea calităţii suportului logistic etc. De asemenea,
în ceea ce priveşte misiunile expediţionare, se va urmări susţinerea simultană, în operaţii în afara teritoriului naţional, pentru o perioadă de şase
luni a forţelor convenite cu NATO să participe la operaţii multinaţionale,
dar şi la cele ale ONU, UE sau coaliţii internaţionale.
Anuarul Institutului SIPRI44, ce cuantifică transferurile de arme
convenţionale pe plan internaţional, arată că în cazul României importurile au crescut de la 19 milioane în 2001 la 579 milioane dolari
(exprimate în preţurile constante din 1990).
Fondurile au fost alocate pentru achiziţionarea a 36 tunuri antiaeriene modernizate pe şasiu de tanc „Gepard”, 1000 de rachete antitanc
„Spike-ER” pentru elicopterele modernizate IAR-330 „Socat” şi
„Spike-MR/LR” pentru maşina de luptă a infanteriei MLI-84, 8 rachete sol-aer I-„Hawk” şi 288 MIM-23B „Hawk”, 2 fregate T22 modernizate, 1 avion C-130 „Hercule”, 21 radare AN/TPS-73 MMSR.
Conform aceleiaşi concepţii, până la sfârşitul anului 2014, potrivit
cerinţelor NATO, Armata României trebuie să operaţionalizeze:
august, 2012
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1. Forţele Terestre:
– o divizie naţională;
– o brigadă luptătoare;
– structuri de sprijin de luptă şi logistice la nivel teatru, dotate
corespunzător;
2. Forţele Aeriene:
– o escadrilă de avioane multirol;
– o escadrilă de elicoptere transport;
– o escadrilă de elicoptere de evacuare aero-medicală MEDEVAC”;
– structuri de protecţie antiaeriană a forţelor aeriene dislocabile
„SHORAD-VSHORAD”, de transport strategic şi de înlăturare a
mecanismelor explozive „Explosive Ordnance Disposal -EOD”;
3. Forţele Navale:
– două fregate T22 modernizate;
– patru remorchere;
– structuri maritime de operaţii speciale şi EOD;
– sistem integrat de observare, supraveghere şi control la Marea
Neagră „SCOMAR”;
– trei nave vânătoare de mine;
– trei corvete multifuncţionale;
– trei nave purtătoare de rachete.
În perspectivă, principalele obiective, de importanţă strategică
pentru România, şi priorităţi pe agenda autorităţilor politico-militare,
rămân achiziţia sau modernizarea de: avioane multirol, avioane de
transport scurt/mediu curier, nave de luptă, sisteme de apărare antiaeriană, platforme de transport auto, Centrul Naţional Militar de
Comandă, transportor blindat pentru trupe, autovehicule (ne)blindate,
constituirea stocurilor strategice.
În privinţa resurselor financiare, credem că valorificarea activelor
(ne)corporale excedentare din patrimoniul Ministerului Apărării sau
tehnica, armamentul, muniţiile şi materialele atipice sau excedentare,
scoase din înzestrare, ar putea constitui o sursă suplimentară importantă pentru modernizarea înzestrării, alături de fondurile alocate de la
240
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buget. Nu ne rămâne decât să sperăm că alocaţiile bugetare vor fi pe
măsura necesităţilor şi ambiţiilor Armatei României de a deveni un
furnizor credibil de securitate în arealul Mării Negre şi pe plan
internaţional.

BIBLIOGRAFIE
*** „Ordinul nr.M 36 din 17 aprilie 2008” publicat în:
„Monitorul Oficial” nr.353 din 7 mai 2008 pentru aprobarea
Regulamentului logisticii operaţiilor întrunite.
Alexandrescu, Grigore; Băhnăreanu, Cristian, Operaţii militare
expediţionare, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”,
Bucureşti, 2007.
Petrescu Liliana, Managementul activităţilor logistice în organizaţiile militare, rezumat teză de doctorat, Bucureşti, 2010.

august, 2012

241

Analiza strategiilor
de mentenanţă
periodice şi neperiodice
ale sistemelor şi
echipamentelor.
Alegerea sistemelor
optime de mentenanţă
CăPITAN FLORIN MIHALACHE

Abstract
Science and technology offers the technical progress under the
current technical system with a high degree of complexity whose proper working contribute to improve efficiency in which these are implicate. The of a breakdown the complex system can have, besides negative consequences from economic viewpoint, gravely social consequences and sometimes destruction of the average surrounding
destruction. This justify the fact as the needs of a elaborate maintenance strategies to restore the system performance.
Cuvinte-cheie: mentenanţă preventivă, mentenanţă corectivă,
mentenanţă complexă.
*Batalionul 198 Sprijin Logistic, Iaşi.
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rice sistem este proiectat şi realizat cu scopul ca într-un
interval de timp dat să asigure executarea anumitor sarcini.
În acest interval de timp de lungime prestabilită, atât sistemul cât şi fiecare dintre componentele sale se pot afla în una din două stări posibile: stare de funcţiune sau defectă.
Din acest punct de vedere, un produs reparabil impune anumite
condiţii de întreţinere. Prin mentenanţă se înţelege ansamblul măsurilor tehnico – organizatorice (necesare), efectuate în scopul menţinerii
sau restabilirii unui produs în starea necesară îndeplinirii funcţiei specificate. Un sistem de mentenanţă are ca sarcină restabilirea funcţiei
specificate şi reducerea duratelor de întrerupere a funcţionării. Ca
urmare, sistemul de mentenanţă este format din ansamblul intervenţiilor tehnice necesar a fi executate în vederea menţinerii capacităţii de
lucru a echipamentelor, utilajelor, autovehiculelor pe toată perioada lor
de folosinţă. Totalitatea acestor intervenţii tehnice formează activităţile de mentenanţă.
Eficienţa sistemelor în exploatare se realizează prin planificarea
unor lucrări de mentenanţă care să asigure readucerea acestora în
parametri normali înainte de defectare. Se creionează nişte strategii de
mentenanţă prin fixarea momentelor efectuării lucrărilor de
mentenanţă.
Mentenanţa poate fi corectivă, preventivă sau complexă.
Mentenanţa preventivă (PREMENT) – (PRE – de la preventiv
şi MENT de la mentenanţă) are în vedere toate operaţiunile de mentenanţă obligatorii care se efectuează zilnic şi periodic pe toată perioada de viaţă a sistemului, urmărirea (monitorizarea) periodică a condiţiilor de lucru ale sistemului, înlocuirea elementelor critice, reglaje,
calibrări, operaţiuni de service (întreţinere, alimentare etc).
Mentenanţa corectivă (CORMENT) – (COR – de la corectiv şi MENT de la mentenanţă) cuprinde activităţi de refacere a stării tehnice a sistemului ca urmare a „căderii” acestuia, în vederea
repunerii lui în stare de funcţionare. Ciclul de mentenanţă corectivă presupune următoarele activităţi: localizarea defectului şi izolarea acestuia; demontarea; înlocuirea sau repararea elementului

O
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defect; asamblarea; verificarea. Mentenanţa corectivă se poate aplica şi la „suspectarea” apariţiei unei căderi chiar dacă investigaţiile
nu determină iminenţa unui defect.
Mentenanţa preventivă vizează eliminarea completă a uzurii
sistemelor şi deci aducerea acestora în starea iniţială. Dacă lucrările
de mentenanţă corective sunt evenimente aleatoare, generate de
defectările sistemului, lucrările de mentenanţă preventive pot fi evenimente aleatoare sau deterministe, după modul în care sunt precizate de strategia de mentenanţă. Astfel, peste procesul aleator al mentenanţei corective se suprapune strategia aleatoare sau deterministă a
mentenanţei preventive.
Mentenanţa complexă (COMMENT) (COM – de la complex şi
MENT de la mentenanţă) cuprinde activităţi de la ambele tipuri precedente. Ea este acceptată când variaţia rulajului între defecţiuni este mare.
Referindu-ne la sistemul de mentenanţă, acesta este influenţat de
următoarele trei grupe de indicatori de calitate:
– indicatori privind calitatea generală iniţială a sistemelor tehnice: fiabilitatea, mentenabilitatea şi disponibilitatea;
– indicatori care se regăsesc în exploatarea sistemului tehnic şi
care definesc durata de serviciu a acestuia;
– indicatori care reflectă eficienţa aplicării sistemului de mentenanţă în procesul de utilizare al sistemului: disponibilitatea, intensitatea de reparare, media timpului de reparare etc.
Alegerea uneia dintre aceste metode trebuie făcută pe baza unor
criterii, astfel încât să fie îndeplinite în totalitate obiectivele fixate.
Pentru aceasta se poate aplica metoda criteriului fiabilitate-cost,
care permite, pe baza analizei distribuţiei timpilor de funcţionare
până la defectare şi a costurilor aferente pentru restabilirea stării
tehnice normale a sistemului, să fie ales un anumit model al activităţilor de mentenanţă.
Dacă ne referim în continuare la mentenanţa de tip PREMENT,
vom deosebi două metode de acţiune, şi anume:
a) planificarea activităţilor de mentenanţă preventivă în funcţie de
timpul de exploatare, având în vedere prevederile din normativele ela244
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borate în acest sens; în această situaţie se efectuează activităţile de
mentenanţă stabilite la o anumită perioadă dinainte stabilită;
b) planificarea activităţilor de mentenanţă după efectuarea operaţiilor
de diagnosticare preventivă, în funcţie de periodicitatea planificată.
Efectuarea lucrărilor de mentenanţă în această situaţie se face după atingerea sau depăşirea valorilor-limită admise pentru parametrul de stare tehnică.
În cazul în care se aplică criteriul fiabilitate-cost, se analizează
indicatorii de fiabilitate pe un lot semnificativ de componente la care
se doreşte stabilirea strategiei optime de mentenanţă.
Vom defini fiabilitatea ca fiind probabilitatea ca sistemul (produsul)
să se comporte într-o manieră satisfăcătoare (convenabilă) pe o anumită
perioadă de timp, când este exploatat în condiţii de lucru specificate.
În strânsă legătură cu fiabilitatea este definită şi mentenabilitatea, ca
aptitudinea unui produs, în condiţii date de funcţionare, de a fi menţinut
sau restabilit, în stare de a-şi îndeplini funcţia specificată, atunci când mentenanţa se efectuează în condiţii date, cu procedee şi remedii prescrise.
O altă noţiune aflată în strânsă corelaţie cu cele două este
disponibilitatea, ca aptitudinea unui produs de a-şi îndeplini funcţia
specificată, la un moment dat sau într-un interval de timp dat.
Aplicarea metodei bazată pe controlul prealabil al stării tehnice
este rentabilă numai dacă costul suplimentar pentru aparatură şi instalaţia de diagnosticare, plus manopera necesară, este compensat de reducerea costului operaţiilor executate la periodicitatea planificată. Avantajul
principal al folosirii metodei PREMENT constă în posibilitatea garantării nivelului prevăzut al fiabilităţii operaţionale a sistemului.
Metoda mentenanţei corective CORMENT se foloseşte din cauza
simplităţii în aplicare, dar există dezavantajul incertitudinii stării tehnice a sistemului la un moment dat în exploatare, din acest motiv existând riscul de a nu ne putea folosi de întregul sistem, o parte din acesta fiind în reparaţie. De aici rezultă şi faptul că este foarte dificil de
executat o previziune pe termen lung a folosirii resurselor sistemului.
Prin analiza pe baza criteriului fiabilitate-cost se va compara
valoarea costului de mentenanţă prin folosirea metodei PREMENT,
CORMENT, alegându-se costul cel mai mic.
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Alegerea sistemelor optime de mentenanţă se face prin elaborarea
de strategii de mentenanţă.
Strategiile de mentenanţă pot fi de două tipuri: periodice şi
neperiodice.
Strategiile de mentenanţă neperiodice sunt elaborate ţinând seama
de vârsta sistemului, de uzura acestuia sau de alte asemenea mărimi aleatoare. Ele sunt, deci, strategii aleatoare datorate defectării sistemului.
Strategiile de mentenanţă periodice sunt caracterizate de o durată
constantă între două intervenţii preventive consecutive. Această durată fiind stabilită de la început, rezultă că strategiile de mentenanţă preventivă au caracter determinist.
Cea mai simplă strategie de mentenanţă preventivă este aceea în
care sistemul este reparat sau revizuit fie la defectarea acestuia, fie la
momentele de timp egal distanţate. Această strategie este cunoscută
sub numele de "block replacement policy" (BRP).
Întreţinerea sistemului prin strategia BRP este mai costisitoare,
dar are avantajul că asigură o fiabilitate mai ridicată. Dacă analiza se
limitează la un punct de vedere economic, rezultă că, în perioada staţionară a proceselor mentenanţei, adoptarea unei strategii de mentenanţă periodică nu poate prezenta avantaje. Strategia de mentenanţă
periodică poate prezenta avantaje economice numai în perioada tranzitorie a lucrărilor de mentenanţă, respectiv în perioada incipientă a
întreţinerii sistemului aflat în exploatare.
Situaţia în care nu se execută lucrări preventive va fi numită strategie de tip FRP (failure replacement policy).
Pentru analiza strategiilor de mentenanţă neperiodice se consideră cea mai simplă strategie neperiodică, ca fiind cea la care
lucrările preventive sunt determinate de atingerea de către sistem
a unei anumite vârste. Această strategie se numeşte ARP (age
replacement policy). Datorită caracterului neperiodic al lucrărilor
preventive, realizarea efectivă a unei astfel de strategii este mai
dificilă, fapt care se exprimă printr-un cost asociat unor lucrări
preventive de tip ARP, mai mare decât cel corespunzător lucrărilor
preventive periodice.
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În vederea determinării vârstei sistemului la care trebuie efectuate lucrările preventive de tip ARP se utilizează criterii ca:
– asigurarea unui anumit nivel de fiabilitate sau de disponibilitate;
– condiţia de extrem pentru o mărime dependentă de vârsta
atinsă de sistem;
– minimizarea costului minim al întreţinerii în unitatea de timp.
Se consideră că strategia ARP asigură un nivel prestabilit al coeficientului de disponibilitate. Este necesar să se calculeze în acest scop
media timpului de bună funcţionare a unui sistem căruia i se aplică o
asemenea strategie de mentenanţă.
Opţiunea între diferite strategii de mentenanţă trebuie făcută prin
prisma unui criteriu unitar. Astfel, se consideră strategiile de bază ARP,
BRP şi situaţia în care nu se fac lucrări preventive (FRP). Criteriul de
comparaţie între aceste strategii este costul mediu minim al întreţinerii
sistemului în unitatea de timp.
Din analiza efectuată mai sus a rezultat că strategiile de mentenanţă
preventivă sunt întotdeauna eficiente în cazul sistemelor cu uzură pozitivă, adică acelea având rata de defectare crescătoare. Strategiile analizate
până acum ţin seama de uzura sistemului ca şi cum aceasta s-ar acumula
în mod continuu, crescând cu vârsta acestuia după un model organic.
În realitate, există o largă varietate de sisteme la care uzura se
instalează brusc, prin salt, fiind o stare distinctă atât faţă de starea sistemului reparat, cât şi fată de starea de defectare. Asemenea sisteme
sunt cele prevăzute cu elemente de rezervă. Defectarea unor elemente,
fără să ducă la defectarea sistemului, provoacă trecerea sa într-o stare
de uzură, stare în care probabilitatea de defectare este mai ridicată.
Strategia de mentenanţă cea mai eficientă pentru astfel de sisteme
constă în efectuarea de lucrări cu caracter preventiv asupra sistemului,
în momentul când acesta este uzat. Aceasta presupune o urmărire permanentă a sistemului pentru detectarea fermă a apariţiei uzurii. În
cazul în care este posibilă supravegherea permanentă a sistemului, o
astfel de strategie se numeşte CRP (continuous replacement policy).
Conform acestei strategii, sistemul este reparat când se defectează şi se
execută lucrări preventive de fiecare dată când este uzat.
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În cazul în care starea sistemului poate fi cunoscută doar prin verificări la momente discrete de timp, se inspectează periodic sistemul,
efectuându-se lucrări preventive de fiecare dată când se constată uzura
acestuia. În rest, sistemul este restabilit atunci când se defectează. O
asemenea strategie de mentenanţă se numeşte de tip ERP (eventual
replacement policy). Analiza cantitativă a strategiilor de mentenanţă
de tip CRP şi ERP necesită un model metematic adecvat prin salt al
uzurii sistemului model lanţ Markov.
În concluzie, alegerea strategiilor de mentenanţă prezintă o deosebită importanţă în funcţionarea sistemelor.
În procesul de producţie şi de exploatare a sistemului tehnic se trece
uneori la schimbarea strategiei de mentenanţă. Acest lucru impune:
– îmbunătăţirea funcţionării sistemului prin acţiuni de
modernizare;
– înlocuirea produselor actuale cu altele de fiabilitate mai
ridicată;
– dotarea suplimentară a unor eventuale noi produse cu sistem de diagnosticare integrat.
Analiza strategiilor de mentenanţă utilizate frecvent în literatura
de specialitate impune cunoaşterii fiabilităţii produsului studiat.
Aceasta implică urmărirea în producţie a produsului pentru determinarea cât mai fidelă a funcţiei de fiabilitate.
Pentru sistemele tehnice simple, calculul numărului de activităţi
de mentenanţă şi a costului mediu de întreţinere a sistemului se face
relativ uşor. În situaţia sistemelor complexe, strategiile de mentenanţă
se determină prin utilizarea de algoritmi şi a tehnicii de calcul.
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particularităţile sprijinului
logistic al acţiunilor
forţelor terestre în zona
de operaţii de sud-est
COLONEL DR. CONSTANTIN SIMION*

Abstract
Nowadays it is inconceivable to plan and to carry out a military
operation regardless of its typology, without taking into consideration
the available resources, the facilities and the infrastructure that are
necessary to ensure a timely and efficient logistical support, without
which any construct, any operation plan becomes only fiction or an
illusion which is difficult to shape and has few chances to succeed.
Cuvinte-cheie: sprijin logistic, zonă de operaţii, acţiunile
forţelor terestre, aprovizionare, transport, mentenanţă.

constantă a evoluţiei societăţii omeneşti în ciuda tuturor
transformărilor de natură politică, economică, culturală,
socială etc, specifice fiecărei epoci istorice, rămâne în continuare
conflictualitatea.

O
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Pe acest fundal, alături de alte fenomene majore manifeste în
mediul de securitate în ultimul timp, cel de globalizare a determinat
implicit creşterea dimensiunilor spaţio-temporale în care sunt planificate şi desfăşurate operaţiile militare şi care, alături de revoluţia tehnico-ştiinţifică, constituie fundamente, dar şi premise ale evoluţiei şi
modernizării logisticii în toate componentele sale.
Este de neconceput astăzi planificarea şi ducerea unei operaţii
militare, indiferent de tipologia acesteia, fără a se avea în vedere resursele la dispoziţie, precum şi mecanismul şi infrastructura necesară pentru asigurarea unui sprijin logistic oportun şi eficient, fără de care,
orice construcţie, orice plan de operaţie devine doar o ficţiune sau o
iluzie greu de conturat şi cu puţini sorţi de izbândă.
Nevoia permanentă de modernizare şi adaptare a sprijinului logistic la condiţiile concrete din mediul de confruntare impune în opinia
noastră existenţa unei permanente preocupări pentru îmbogăţirea fundamentelor teoretice şi doctrinare, precum şi o valorificare superioară
a experienţei şi lecţiilor învăţate, urmare a participării la rezolvarea
unor crize/conflicte militare în afara graniţelor ţării. În această idee,
ne-am propus ca în rândurile următoare să abordăm, pe scurt, particularităţile sprijinului logistic al acţiunilor forţelor terestre în zona de
operaţii de sud-est.

Scurtă descriere a zonei
de operaţii de sud-est
Importanţa geostrategică
Încă din cele mai vechi timpuri tărâmul dintre Dunăre şi Marea
Neagră a constituit arealul manifestării unor interese diverse, atât de
natură politică cât şi militare, economice, comerciale etc, de control al
căilor de comunicaţii terestre, maritime şi fluviale (controlul gurilor
Dunării şi a strâmtorilor Bosfor şi Dardanele), a principalelor rute
comerciale, care făceau şi fac în continuare legătura între Orient şi
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Occident, între Marea Nordului şi Marea Neagră, de lărgire a pieţelor
şi exploatare a resurselor naturale, sau chiar utilizarea în anumite epoci
istorice ca zonă tampon, fie pentru limitarea invaziei popoarelor
migratoare către sudul şi centrul Europei, fie, mai târziu, între marile
imperii care se manifestau hegemonic în zonă, căpătând astfel o importanţă geostrategică deosebită.
Aderarea ţării noastre la NATO şi UE nu a adus o diminuare a
importanţei acestei regiuni, ci dimpotrivă, ea capătă noi valenţe, frontiera maritimă a României devenind practic graniţa de est a UE, fapt ce
implică responsabilităţi deosebite din partea statului român, inclusiv
din punct de vedere al asigurării securităţii şi apărării. Globalizarea
fenomenului terorist, nevoia de a combate traficul de droguri, de carne
vie sau materiale strategice, de a asigura securitatea rutelor energetice,
exploatarea rezervelor de petrol şi de gaze naturale descoperite în platoul continental al Mării Negre, asigurarea navigaţiei atât pe Dunăre
cât şi pe mare, nevoia de protecţie a rutelor comerciale şi a strâmtorilor, manifestarea, într-un cuvânt, în continuare a acestor riscuri şi vulnerabilităţi la adresa securităţii actorilor din zonă, impune acordarea
unei atenţii sporite combaterii acestora cu toate mijloacele, inclusiv
cele militare, dacă situaţia impune acest lucru.
Din această perspectivă, „Intervenţia Forţelor Terestre pentru prevenirea sau contracararea ameninţărilor la adresa securităţii, în această zonă, poate avea loc pe fondul unei situaţii de criză potenţială sau
manifestă, precum şi în situaţii de război. Având în compunere marea
majoritate a genurilor de armă, dispunând de o mare putere de izbire,
flexibilitate şi mobilitate, Forţele Terestre pot şi trebuie să facă parte
din orice grupare militară constituită pentru respingerea în forţă a unei
eventuale acţiuni ostile la frontiera de stat”1.
Descriere fizico-geografico-militară
Zona de operaţii de sud-est cuprinde teritoriul Dobrogei cu o
suprafaţă de 15 485 km2, ceea ce reprezintă aproximativ 7% din
suprafaţa ţării. Acest compartiment geografic formează un ieşind la
mare, cu flancurile acoperite de frontiere – una convenţională la sud
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şi alta naturală la nord, şi un dublu obstacol natural la vest – braţele
fluviului Dunărea.
Dimensiunile zonei sunt de 150 km de la nord la sud şi de 50130 km de la est la vest, depărtarea mai mică fiind între Cernavodă
şi Constanţa, iar cea mai mare între Măcin şi Sulina. Din punct de
vedere al reliefului, în această zonă se disting două compartimente:
Delta Dunării – teren în general mlăştinos şi acoperit de bălţi, şi
Podişul Dobrogei.
Delta Dunării este o câmpie aluvionară în plină evoluţie, aflată
încă în fază de baltă şi mlaştină, cu un grad avansat de colmatare.
Suprafaţa totală a Deltei Dunării este de 5 460 km2, din care 4 470 km2
(inclusiv complexul Razim) se află pe teritoriul ţării noastre. Aproape
80% din suprafaţa sa se află permanent sub apă, iar 20% reprezintă
uscatul inundabil sau temporar inundabil, format din grinduri a căror
înălţimi variază între 2,4 şi 6,5 m.
Podişul Dobrogei se prezintă ca un podiş relativ rigid, cu un relief
domol, uşor ondulat şi cu altitudini relativ reduse (200-300 m). Partea de
nord este mai înaltă, ajungând pe alocuri la 350-400 m, dar şi la 467 m
în vârful cel mai înalt (Vf. Greci din Munţii Măcinului). Partea de sud
are sub 200 m (altitudinea maximă este de 204 m în Podişul Deliorman).
Subdiviziunile principale ale Podişului Dobrogei sunt Masivul
Dobrogei de Nord şi Podişul Dobrogei de Sud, despărţite de linia
Hârşova-Capu Midia. Masivul Dobrogei de Nord este mai înalt, cu un
relief mai variat şi o înclinare generală de la Dunăre spre mare, iar
Podişul Dobrogei de Sud este mai jos (sub 200 m), este larg ondulat şi
înclinat de la mare spre Dunăre.
În ce priveşte clima, temperatura medie plurianuală are o valoare
destul de ridicată, de 10-10,80 C. Verile sunt calde, cu temperaturi
medii în luna iulie de 21-230 C. Iernile sunt relativ blânde, cu valori
medii ale temperaturii de 00 C, dar, în unele cazuri, temperatura medie
a lunii ianuarie scade sub -20 C. Amplitudinea medie anuală este de 24260 C, iar valori medii zilnice sub 00 C se întâlnesc timp de circa 10 zile
în decembrie şi 20 zile în februarie. Perioada de timp fără îngheţ este
de două ori mai mare decât cea cu îngheţ.
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Cel mai impunător aspect de individualitate climatică a Podişului
Dobrogean îl reprezintă fenomenele de uscăciune şi secetă vara, iar în
sezonul rece, viscolul (5-7 zile pe an), cu precădere în luna ianuarie,
dar nu sunt excluse aceste fenomene în lunile noiembrie/decembrie,
sau februarie/martie, constituind pentru acest podiş cele mai severe riscuri climatice.
Precipitaţiile au cele mai mici valori din ţară, cu o medie de 400
mm/m2 anual, pe alocuri atingând 500 mm/m2, iar vânturile care predomină bat de regulă de la nord-est la nord-vest (crivăţul). Perioadele
de calm atmosferic se înregistrează toamna şi iarna, în rest vânturile
sunt frecvent întâlnite pe crestele munţilor.
Vegetaţia este determinată de încadrarea acestui areal în limitele
zonei de stepă pontică. Prezenţa unor înălţimi deluroase şi a unor condiţii de umiditate mai ridicată a favorizat dezvoltarea unei vegetaţii
forestiere (păduri de foioase, stejărişuri), mai ales în Munţii Măcinului
şi Podişul Babadag.
În analiza zonei de operaţii de sud-est, trebuie ţinut seama de
influenţa spaţiului continental înconjurător, dominat de Marea Neagră.
Existenţa acestei mări continentale, cu o suprafaţă aproape de două ori
cât a ţării noastre, ridică numeroase probleme, atât pentru atacator cât
şi pentru apărător. În medie, circa 85 de zile pe an Marea Neagră este
acoperită de ceaţă, iar în circa 50 de zile pe an (din care aproximativ
15 zile de iarnă) se produc furtuni.
Cu excepţia Dunării, care limitează Podişul Dobrogei în nord
şi vest, reţeaua hidrografică este destul de săracă, principalele cursuri de apă permanente fiind râurile Taiţa, Teliţa şi Casimcea, celelalte având caracter temporar, care nu constituie în general obstacole, cu excepţia unor porţiuni unde pantele repezi şi stâncoase realizează veritabile şanţuri antitanc. Există, în schimb, numeroase
lacuri naturale: limanuri fluviatile (Oltina); limanuri fluvio-maritime sau maritime (Babadag, Techirghiol); lagune (Razim,
Siutghiol), dar şi lacuri antropice cum ar fi lacurile de agrement din
staţiunile de pe litoral şi iazurile piscicole, ce pot produce limitări
însemnate în ducerea operaţiilor.
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Cele 17 sisteme de hidroamelioraţii realizate în Dobrogea –
13 de irigaţii şi patru de desecări - prezintă o mare importanţă
economică dar şi militară. Sistemele de hidroamelioraţii dobrogene sunt construite în general cu canale deschise, căptuşite cu dale.
Canalele magistrale au lungimi de la 10-15 km până la 50 km şi
adâncimi de 2-4 m. Canalele de distribuţie sunt late de 4-6 m şi
adânci de 1-2 m, iar staţiile de pompare au debite de 2-12 m3/s şi
sunt dispuse în clădiri din beton, care pot fi înglobate în dispozitivele militare. Orientarea şi dimensiunile canalelor de irigaţii fac
ca acestea să constituie puternice obstacole antiblindate, dar condiţionează şi canalizează în acelaşi timp şi manevra de forţe şi
mijloace proprii.
Canalul Dunăre – Marea Neagră, cu o lungime de 64,2 km,
permite navigaţia fluvială în ambele sensuri. Convoaiele care circulă pe canal pot avea în compunere până la şase barje, fiecare cu
capacitatea maximă de 3 000 tone, plus un împingător de 2 400
CP, dimensiunile acestora putând fi de până la 289 m lungime,
22,8 m lăţime şi 3,5 m pescaj. Viteza de navigaţie pe canal este
în medie 8-9 km/h. Pot naviga şi nave fluviomaritime cu deplasament de până la 5 000 tone şi pescaj până la 5,5-6 m, cu restricţii de viteză.
Malurile canalului au diguri taluzate cu dale din beton, fiind
improprie abordarea lor de către autovehicule, atât sub aspectul
aderenţei, cât şi al pantelor taluzelor (înclinări între 120 şi 790).
Ecluzele construite la Cernavodă şi Agigea sunt identice, fiecare având 310 m lungime şi 25 m lăţime, cu porturi de aşteptare
în aval şi amonte la fiecare ecluză, o ecluzare cu un convoi având
durata de 45-50 minute.
Pe canal sunt traversări la Cernavodă, Medgidia, Poarta Albă,
Murfatlar, Agigea, iar mai nou, încă o traversare în zona Valu lui Traian,
prin finalizarea tronsonului de autostradă (A2) între Murfatlar şi centura
Constanţei, totalizând 10 poduri, din care şase poduri rutiere, trei poduri
de cale ferată şi un pod mixt, constituind tot atâtea puncte obligatorii de
trecere cu importanţă deosebită din punct de vedere militar.
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Către această zonă converg două din marile coridoare de transport
pan-europene,
respectiv
culoarul
4
(Berlin–Nurnberg–
Praga–Budapesta–Bucureşti–Constanţa–Salonic–Istanbul) şi 7 (care
face legătura prin canalul Rin–Main-Dunăre şi cursul mijlociu şi inferior al fluviului Dunărea între porturile Rotterdam - situat la Marea
Nordului, şi Constanţa).
Dobrogea este străbătută de trei drumuri europene de importanţă
strategică: E60 care porneşte din Brest/Franţa, străbate Elveţia,
Germania, Austria, Ungaria, România (Oradea-Bucureşti- traversează
Dunărea peste podul rutier Giurgeni-Vadu Oii–Constanţa-Vama
Veche) şi se prelungeşte în Asia până la graniţa cu China; E81
(Muncaci/Ucraina - Halmeu - Satu Mare - Zalău - Cluj Napoca Turda - Alba Iulia - Sebeş - Sibiu - Râmnicu Vâlcea - Piteşti Bucureşti - Lehliu - Feteşti - Cernavodă - Constanţa); E87
(Odesa/Ucraina - Constanţa - Varna - Burgas/Bulgaria Antalya/Turcia).
Alte şosele mai importante sunt Hârşova-Tulcea, Măcin-Tulcea,
Măcin-Hârşova-Cernavodă, Constanţa-Negru Vodă, ConstanţaMurfatlar-Ostrov şi Constanţa-Tulcea. A fost amenajat şi dat în folosinţă segmentul de autostradă ce traversează Dunărea pe podurile
mixte de la Feteşti şi Cernavodă, precum şi între Murfatlar şi centura Constanţei, fiind în stadiu avansat de execuţie segmentul
Cernavodă-Medgidia.
Căile ferate au tradiţii în Dobrogea, fiind construită aici una dintre cele mai vechi căi ferate (1859 Constanţa-Cernavodă). În prezent,
Magistrala 8, electrificată, leagă Capitala de Constanţa, prin intermediul sistemului de poduri dintre Feteşti şi Cernavodă. De la Medgidia
se desprind două căi ferate: spre Tulcea şi spre Negru Vodă (de unde
se trece în Bulgaria).
Transporturile fluviale se realizează pe Dunăre şi Canalul DunăreMarea Neagră. Traversarea Dunării cu bacul se poate face pe sectoarele
Călăraşi-Ostrov, Brăila-Smârdan, Galaţi-I.C. Brătianu. Principalele porturi dunărene sunt: Cernavodă, Hârşova, Măcin, Isaccea, Brăila, Galaţi,
Tulcea, Mahmudia, Sulina. La Brăila, Galaţi şi Tulcea pot ancora şi nave
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maritime ce străbat sectorul Dunării maritime. Pe Canalul DunăreMarea Neagră porturile sunt: Cernavodă, Medgidia, Murfatlar, Agigea
(aici canalul iese în zona portului maritim Constanţa Sud-Agigea).
Transporturile maritime se realizează prin porturile Constanţa (cel
mai mare port românesc şi, de asemenea, cel mai mare port la Marea
Neagră, cu un trafic de mărfuri de peste 80 milioane tone pe an),
Midia-Năvodari şi Mangalia.
Transporturile aeriene se realizeaza prin aeroportul internaţional
„Mihail Kogălniceanu” de lângă Constanţa şi aeroportul pentru trafic
intern de lângă Tulcea (Cataloi). De mai mică importanţă este aeroportul de la Tuzla, folosit cu precădere de aeronavele de agrement, dar şi
de alte tipuri de aeronave uşoare şi elicoptere.
Dobrogea este astăzi o zonă bine dezvoltată din punct de vedere
economic. Principalele ramuri economice sunt reprezentate de comerţ,
transportul maritim şi fluvial, industria constructoare de maşini (şantiere navale la Tulcea, Constanţa şi Mangalia), industria chimică şi
petrochimică (Combinatul petrochimic de la Midia-Năvodari), de producere a energiei electrice în special celei bazate pe combustibili
nucleari (centrala atomică de la Cernavodă), iar în ultimul timp, a energiei „verzi”, prin crearea unor parcuri eoliene ce se întind pe sute de
hectare în zona Cogealac, Cernavodă, Mihai Viteazu, Baia etc, şi a
căror producţie va asigura în viitorul apropiat aproape 10% din producţia naţională de energie electrică, industria materialelor de construcţii (fabrica de ciment de la Medgidia, exploatările de granit de la
Măcin, Greci, Iacobdeal etc.), industria de prelucrare a lemnului, textile, confecţii etc.
Industria alimentară deţine un loc important în economia regiunii,
având agenţi economici reprezentativi în toate subramurile sale: morărit şi panificaţie, vin şi băuturi alcoolice, lapte şi produse lactate, carne
şi produse din carne, ulei comestibil, conserve şi sucuri naturale din
fructe şi legume, semiconserve, conserve carne şi peşte etc.
O altă componentă este reprezentată de agricultură, cu toate subramurile sale (culturi cerealiere şi plante tehnice, creşterea animalelor,
viticultură şi pomicultură, piscicultură etc.).
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Un aport deosebit la economia zonei este adus de către turism.
Staţiunile de pe litoralul Mării Negre, rezervaţiile biosferei Delta
Dunării şi Munţii Măcinului, siturile istorice şi arheologice, sanatoriile
balneoclimaterice de refacere/recuperare a sănătăţii (Techirghiol, Eforie
Nord, Mangalia etc.), sunt tot atâtea puncte de atracţie pentru turişti, dar
şi pentru alte categorii de persoane, fie ei români sau străini.
Având în vedere scurta descriere a zonei de operaţii de sud-est,
este evident faptul că oricare ar fi tipologia operaţiilor planificate şi
desfăşurate de forţele terestre în această regiune, ele vor purta amprenta particularităţilor şi specificităţii zonei, inclusiv, dacă nu mai ales, din
perspectiva realizării unui sprijin logistic complet, oportun şi eficient
al acestora.

Particularităţi ale sprijinului
logistic al acţiunilor forţelor
terestre în zona de operaţii de
sud-est
Planificarea şi ducerea operaţiilor forţelor terestre este influenţată major de o multitudine de variabile şi constante, sunt dependente de spaţiul de desfăşurare şi presupun o dimensiune temporală, fiecare acţionând sinergic, într-o măsură mai mică sau mai mare,
în direcţia realizării scopurilor acestora. Există însă o specificitate
determinată în principal de condiţiile spaţio-temporale particulare,
în care acestea se manifestă şi chiar dacă influenţa, cel puţin teoretic, a variabilelor şi constantelor luate în calcul ar fi, la modul ideal,
similare, deci practic ar trebui să se obţină aceleaşi efecte, acest
lucru este imposibil de realizat în mod real. Crearea aceloraşi condiţii va produce efecte diferite în medii de confruntare diferite.
Pornind de la cele afirmate mai sus, opinăm că realizarea sprijinului logistic al operaţiilor forţelor terestre, indiferent de tipologia acestora, va trebui să ţină cont de condiţiile concrete în care
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aceasta se desfăşoară. Aşadar, zona de operaţii de sud-est presupune planificarea şi asigurarea sprijinului logistic oportun, constant
şi eficient, pe toată durata derulării operaţiei şi la toate nivelurile
acesteia, avându-se în vedere particularităţile fizico-geografice,
militare, economice, demografice, etc. ale acestei regiuni.
Existenţa fluviului Dunărea şi a Mării Negre face ca în această regiune să fie concentrate majoritatea structurilor aparţinând
Forţelor Navale, ori, în opinia noastră, este puţin probabilă planificarea şi ducerea unei operaţii pur terestre, indiferent de nivelul
acesteia, fără a se ţine seama de misiunile şi responsabilităţile
acestei categorii de forţe. Dacă în zona continentală a Dobrogei
putem vorbi de operaţii ale forţelor terestre, într-o oarecare măsură de sine-stătătoare şi nivel cel mult tactic, la zona de contact cu
Dunărea, în Delta Dunării, zona lagunară sau la litoral, acestea nu
vor putea fi decât întrunite, indiferent de nivel.
Existenţa acestei specificităţi are implicaţii deosebite în planificarea şi realizarea sprijinului logistic, liniile de sprijin logistic
ale celor două categorii de forţe suprapunându-se efectiv pe întreaga zonă de operaţii (liniile 1 şi 2 aparţinând forţelor terestre şi
liniile 1,2 şi 3 ale forţelor navale), activitatea în sine crescând în
complexitate. Din această perspectivă opinăm că pentru îndeplinirea misiunilor în comun este nevoie de cooperare până la integrarea sinergică a celor două sisteme de asigurare a sprijinului logistic şi exploatarea în avantaj reciproc a capabilităţilor logistice
complementare.
Tot datorită specificităţii fizico-geografice, a faptului că regiunea este înconjurată din trei părţi de ape, legăturile acesteia cu
celelalte regiuni ale ţării se pot realiza pe apă, dar mai ales prin
folosirea celor două poduri dunărene de la Cernavodă – Feteşti
(rutier şi cale ferată), sau Vadu Oii – Giurgeni (rutier). Acest lucru
are implicaţii deosebite în plan militar, deoarece controlul sau
lipsa controlului asupra celor două poduri ar putea avea un impact
major asupra acţiunilor forţelor terestre în Dobrogea inclusiv, dacă
nu mai ales, din perspectiva asigurării sprijinului logistic.
august, 2012
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Pierderea controlului asupra acestor căi de comunicaţii va duce
la imposibilitatatea executării transporturilor rutiere sau feroviare cu
destinaţii militare (transport de trupe, tehnică, echipamente etc.),
executarea aprovizionării/reaprovizionării forţelor care desfăşoară
operaţii în această zonă, mai ales cu echipamente şi furnituri ce nu
pot fi aprovizionate pe plan local, şi mă refer în primul rând la: muniţii, armament, autospeciale, blindate etc., dar şi a transportului de
mărfuri dintre portul Constanţa şi interiorul ţării, având în vedere că
acesta este principala poartă comercială de intrare/ieşire a României.
Dacă în cel mai pesimist scenariu, acela în care toate căile de
comunicaţii terestre, rutiere şi feroviare care fac legătura între
Dobrogea şi celelalte regiuni ale ţării sunt interceptate şi controlate
de inamic (mă refer în mod special la podurile dunărene), existenţa
doar a segmentului de graniţă terestră dintre România şi Bulgaria
determină, practic, ducerea operaţiilor forţelor terestre în zona de
operaţii de sud-est în regim de semiîncercuire. Din perspectiva sprijinului logistic, apreciem că tocmai de la această variantă, cea mai
grea posibilă, trebuie să pornim în a-l concepe, planifica şi executa.
Acest lucru opinăm că implică un pachet important de măsuri
derulate încă din timp de pace, atât de pregătire teoretică prin elaborarea unor scenarii la toate nivelurile artei militare (strategic, operativ,
tactic), executarea de exerciţii şi aplicaţii tactice etc., cât şi practice,
de identificare din timp a surselor potenţiale de aprovizionare cu diferite tipuri de materiale şi echipamente necesare forţelor terestre în
situaţii deosebite, de evaluare a sustenabilităţii acestora în cazul unui
conflict armat, a principalelor capabilităţi oferite de agenţii economici
din zonă pentru executarea mentenanţei la tehnica din înzestrare, precizarea potenţialului rechiziţionabil şi estimarea ratei sale de epuizare, funcţie de ritmul şi intensitatea operaţiei, a duratei probabile de
consum, fără a fi necesară o reaprovizionare din interiorul ţării etc.
În acest context, apreciem că ducerea operaţiilor de către forţele
terestre în zona de operaţii de sud-est implică existenţa încă din timp
de pace a unor stocuri suplimentare de materiale şi echipamente, în
special pentru cele specifice militare, dispuse dispersat pe întreg teri260

www.rft.forter.ro

Opinii privind particularităţile sprijinului logistic
al acţiunilor forţelor terestre în zona de operaţii de sud-est

toriul Dobrogei (stocuri prepoziţionate), dar şi eşalonat, astfel încât,
pe lângă facilitarea aprovizionării/reaprovizionării oportune a forţelor luptătoare, acestea să nu poată fi lovite şi distruse simultan.
Evident, acest lucru poate compensa doar pentru o anumită perioadă
de timp aprovizionarea cu materiale şi echipamente din interiorul
ţării, în varianta în care se pierde controlul podurilor dunărene şi nu
există supremaţie aeriană care să permită aprovizionarea fie pe calea
aerului, fie pe apă. Prelungirea operaţiilor forţelor terestre va impune, însă, nevoia de soluţii pentru realizarea reaprovizionării şi completării din surse din afara zonei de operaţii.
În continuare dorim să aprofundăm aceste particularităţi la nivelul a trei componente ale sprijinului logistic, şi anume: aprovizionarea, transporturile şi mentenanţa.
Aprovizionarea
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.
Transformările produse în plan doctrinar, având ca fundament în
principal implementarea înaltelor tehnologii în domeniul militar,
diversificarea tipologică a conflictelor, experienţa acumulată urmare a
desfăşurării ultimelor conflicte pe mapamond etc., au avut şi au în continuare un impact deosebit asupra acestui domeniu.
Particularităţile impuse ducerii operaţiilor de către forţele terestre
în zona de operaţii de sud-est este evident că vor avea o influenţă
deosebită asupra planificării şi realizării unei aprovizionări cu echipamente, muniţii şi materiale conform cerinţelor specifice şi particulare
ale zonei de operaţii, care să răspundă pe deplin nevoilor de atingere a
obiectivelor şi îndeplinirii misiunilor.
În acest context considerăm că este nevoie de o viziune de ansamblu, integratoare la nivelul zonei de operaţii, care să se întindă pe două
etape distincte: prima dintre ele pentru situaţia de pace, iar cea de-a
doua pentru situaţii de criză sau de conflict armat, fără a exista neapăaugust, 2012
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rat o delimitare în timp şi spaţiu a acestora din punct de vedere al conţinutului, activităţi specifice uneia sau alteia putând avea continuitate,
suprapunându-se sau fiind complementare.
Din perspectiva aprovizionării apreciem că prima etapă – pe timp
de pace - este decisivă, ea preîntâmpinând surprinderea logistică de
către adversar. Existenţa încă din această etapă a stocurilor de luptă
pentru forţele terestre care acţionează în zonă va permite ducerea cu
succes a primelor faze sau chiar în integralitate a operaţiilor, fără disfuncţii majore din aceast punct de vedere.
Având în vedere caracteristicile fizico-geografice ale regiunii şi
influenţa lor asupra operaţiilor forţelor terestre, aşa cum subliniam mai
sus, un rol extrem de important îl vor avea sursele de aprovizionare
prepoziţionate. Din punct de vedere al mărimii şi structurii acestora,
considerăm că este avantajoasă prepoziţionarea atât a stocului trupelor,
cât şi a celui operativ în regiune, concomitent cu luarea măsurilor
necesare de protecţie prin dispersare, mascare, protecţie fizică etc.
În susţinerea acestei idei plecăm de la situaţia cea mai complexă,
ipoteza în care un inamic superior din punct de vedere militar, chiar
dacă nu acţionează efectiv pe platoul continental al Dobrogei, cucereşte şi controlează trecerile permanente peste fluviul Dunărea, concomitent cu realizarea supremaţiei aeriene. Acest lucru va determina limitări serioase, până la imposibilitatea executării reaprovizionării şi
împrospătării stocurilor, indiferent pe ce căi de comunicaţii se intenţionează a se realiza (terestre, navale sau aeriene), în special cu armament, muniţii, echipamente şi furnituri specifice militare etc., care nu
pot fi rechiziţionate, ori nu se pot achiziţiona sau produce din/în capacităţile industriale existente în regiune.
Alături de sursele militare prepoziţionate, un rol extrem de important îl au sursele din economia naţională existente în teritoriu.
Apreciem că încă din timp de pace trebuie realizată o bază de date,
actualizată periodic, cu toţi agenţii economici din regiune care au în
portofoliu producţia de bunuri materiale (carburanţi-lubrefianţi, alimente, materiale de construcţii, piese de schimb etc.), ce ar putea fi
aprovizionate pentru completarea stocurilor structurilor militare dislo262
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cate sau care acţionează în zonă. În acelaşi timp, trebuie inventariate
resursele tehnice (mijloace de transport, autospeciale, utilaje diverse
etc.) ce pot fi rechiziţionate dacă situaţia impune.
Deosebit de importantă apreciem a fi evaluarea potenţialului şi
capabilităţilor de prestări servicii, începând cu spaţiile de depozitare,
existenţa infrastructurii pentru executarea mentenanţei tehnicii şi echipamentlor specifice aflate în înzestrarea unităţilor militare, capabilităţi
de spălare a lenjeriei, reparat echipament şi materiale de resortul hrănirii, cartiruirea trupelor, asistenţă medicală şi refacere etc.
În ce priveşte rechiziţiile, opinăm că trebuie realizate fără a perturba major activitatea şi viaţa comunităţilor locale, printr-o analiză
aprofundată la nivelul instituţiilor cu atribuţii în acest sens şi alegerea variantelor optime de derulare. Acest proces considerăm că trebuie să ţină seama inclusiv de ceea ce se prefigurează a fi operaţiile
militare (tipologie, durată, zona de acţiune etc.) şi nevoia de aprovizionare cu diferite bunuri materiale a structurilor militare, în sensul
în care rechiziţiile nu trebuie să afecteze producţia de bunuri materiale ce nu pot fi aprovizionate din alte surse (produse alimentare,
carburanţi-lubrefianţi, apă, materiale de construcţii etc.), şi care pot
deveni vitale dacă durata operaţiilor se prelungeşte sau creşte în
intensitate, până la crearea condiţiilor necesare funcţionării fluxurilor de aprovizionare în înţelesul lor clasic.
O atenţie sporită considerăm că trebuie acordată achiziţiilor.
Acestea trebuie să acopere necesarul de tehnică, echipamente, materiale şi servicii, altele decât cele aprovizionate/asigurate din sursele
militare, prin încheierea unor contracte în raport de necesităţi şi competenţele de achiziţii pentru activităţile specifice pe timp de pace.
Pentru asigurarea tehnicii, echipamentelor şi a celorlalte materiale
necesare completării deficitelor la mobilizare sau executării reaprovizionării pe timpul pregătirii şi ducerii operaţiilor de către forţele terestre, opinăm că este necesară încheierea din timp de pace a unor precontracte, sau contracte de tip „stand by”, în care furnizorul de bunuri
şi servicii să poată să-şi dimensioneze producţia, să ştie unde, când şi
în ce volum trebuie să distribuie produsele respective. „Structurile
august, 2012
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logistice vor avea legături mai strânse şi vor colabora tot mai mult cu
agenţii economici existenţi în mediul economic de interes pentru a
aplica şi beneficia de practicile de afaceri avansate, de procese de
distribuţie, programe de management al materialelor, precum şi de
reţelele şi fluxurile specifice“2 .
În situaţia dată, apreciem că este necesară acordarea competenţelor complete şi a unei relative autonomii structurilor specializate din
compunerea modulelor logistice ale unităţilor şi marilor unităţi din
compunerea forţelor terestre dislocate, sau care acţionează în zonă, astfel încât să se scurteze lanţul de aprovizionare, să permită realizarea
oportună a sprijinului logistic, precum şi simultaneitatea acestuia,
începând de la luptător până la nivelul structurii cu rangul cel mai mare
care acţionează în zonă.
În ce priveşte stabilirea ratelor de consum zilnice, apreciem că
unul din principiile care trebuie să stea la baza fundamentării lor trebuie să fie cel al economicităţii, având ca scop evitarea risipei, consumul inutil sau ineficient de resurse din toate clasele de materiale. Ele
trebuie adaptate la situaţia concretă din teren, astfel încât să corespundă tipului, naturii şi caracterului operaţiei, să permită atingerea obiectivelor şi îndeplinirea misiunilor primite de către forţele angajate în
aceasta. Totodată, opinăm că la nivelul zonei de operaţii de sud-est se
impune şi este imperios necesar ca rezervele de materiale, în special
cele din compunerea clasei a V-a, să fie mai mari decât în situaţia ducerii unor operaţii în alte regiuni, eventual constituirea de stocuri suplimentare încă din timp de pace.
În ce priveşte realizarea aprovizionării în cea de-a doua etapă, a
derulării efective a operaţiei, complexitatea acestei activităţi creşte exponenţial. Apar constrângeri de natură temporală şi acţională, fluxurile de
aprovizionare sunt expuse atacurilor inamicului şi implicit riscurilor de
a fi interceptate şi întrerupte, sursele de aprovizionare pot fi scoase din
funcţiune sau distruse, conducerea este îngreunată datorită bruiajului
radioelectronic, sau lovirii efective a punctelor de comandă logistice.
Impactul negativ al acestor fenomene apreciem că poate fi limitat
printr-o planificare şi organizare judicioasă a aprovizionării, crearea de
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fluxuri de aprovizionare de rezervă, integrarea fluxurilor de aprovizionare a forţelor terestre cu cele ale forţelor navale, prin folosirea în
comun a anumitor capabilităţi complementare (spre exemplu, asigurarea aprovizionării forţelor care duc operaţii în Delta Dunării, la fluviul
Dunărea, sau în zona lagunară).
Compartimentarea zonei de operaţii de sud-est, fie de canalul
Dunăre-Marea Neagră, fie de linia de demarcaţie între zona continentală şi Delta Dunării are implicaţii deosebite în realizarea aprovizionării şi reaprovizionării, controlul punctelor obligate de trecere fiind
esenţial pentru menţinerea viabilităţii rutelor de transport. Nu vor fi
excluse situaţiile de folosire a mijloacelor de transport ale forţelor
navale pentru executarea manevrei stocurilor în zona fluvială sau a
canalului Dunăre-Marea Neagră, şi chiar ale forţelor aeriene, pentru
aprovizionarea forţelor care acţionează izolat (spre exemplu, în Delta
Dunării) şi nu există posibilitatea aprovizionării pe căile de comunicaţii terestre, fluviale sau maritime.
Optimizarea şi eficientizarea unor astfel de operaţiuni trebuie să
plece atât de la standardizarea unităţilor de aprovizionare (SDOS –
Standard Days of Supply), cât şi de la crearea şi implementarea unor
sisteme tehnice de transport şi depozitare unitare (paletizare, containerizare, platforme de transport cu capabilităţi de autoîncărcare/descărcare etc.), pentru toate categoriile de forţe ale armatei, astfel încât operaţiunile de încărcare/descărcare să se deruleze într-un timp cât mai
scurt şi fără incidente, indiferent de mijlocul de transport întrebuinţat.
O altă caracteristică ce trebuie avută în atenţie este modularitatea.
„Amploarea, complexitatea şi rapiditatea acţiunilor militare specifice
războiului modern determină translatarea funcţiilor logisticii de la
cele specifice unor organizaţii structurate în mod rigid pe verticală, la
cele modulare, integrate, specifice sistemelor de sprijin flexibile”3.
Unităţile standard de aprovizionare trebuie să conţină cantităţile
necesare de materiale, muniţii şi echipamente necesare ducerii luptei o
anumită perioadă de timp de către o anumită entitate, de la cea mai
mică – luptătorul, la cea mai complexă – unitatea sau marea unitate din
forţele terestre care participă la operaţie, fără a mai fi nevoie de o nouă
august, 2012
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reconfigurare a acestora la ajungerea în zona de responsabilitate.
Distribuirea lor apreciem că trebuie realizată pe cât posibil simultan,
asigurând un timp scurt pentru executarea aprovizionării sau reaprovizionării. Acest lucru poate avea implicaţii pozitive la nivelul reaprovizionării. La un moment dat se poate face reaprovizionarea direct la
eşalonul aflat în dificultate, în timp real, fără a mai respecta sistemul
în cascadă, de la eşalonul superior la cel inferior, realizându-se astfel
punerea în practică a unui concept esenţial al noilor doctrine tip joint,
elaborate la nivelul unor state aliate din cadrul NATO – „logistica
focalizată”4.
2.2. Transporturile
Domeniu funcţional esenţial al logisticii, transporturile asigură
deplasarea unităţilor şi marilor unităţi din forţele terestre din raioanele
de dislocare în zonele de operaţii, transportul personalului, tehnicii de
luptă, echipamentelor specifice, muniţiilor şi celorlalte materiale,
în/din locurile şi la momentele cele mai favorabile, astfel încât acestea
să-şi poată îndeplini misiunile în cele mai bune condiţii. „Operaţiile
militare desfăşurate de-a lungul timpului au demonstrat şi demonstrează în continuare că obţinerea succesului dorit şi îndeplinirea tuturor obiectivelor planificate sunt dependente de mişcare şi transport.
Forţelor luptătoare, de sprijin luptă şi de sprijin logistic, participante
la desfăşurarea operaţiilor militare, indiferent de organizare, înzestrare şi instruire, pentru a-şi îndeplini misiunile primite, trebuie să li se
asigure capabilităţi de mişcare şi transport corespunzătoare, care să
le permită deplasarea în siguranţă, la întreaga capacitate de luptă şi
în termenele stabilite”5.
Aceste cerinţe sunt valabile şi pentru operaţiile desfăşurate de
către forţele terestre în zona de operaţii de sud-est. Totuşi, particularităţile fizico-geografice ale zonei impun o abordare particulară a acestui domeniu, infrastructura de transport existentă permiţând, practic,
executarea tuturor tipurilor de transporturi – terestre (rutier şi feroviar),
fluvial, maritim, ape interioare (canalul Dunăre-Marea Neagră), aerian
şi multimodal. Ca o prelungire a transporturilor terestre putem vorbi
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chiar şi de transporturile prin conducte, ştiut fiind faptul că există o
reţea consistentă de conducte prin care se transportă diferite produse,
în general petroliere, din portul Constanţa către alte regiuni ale ţării, şi
care la un moment dat ar putea fi folosite pentru aprovizionarea sau
reaprovizionarea forţelor dislocate, sau care acţionează în zonă.
Referindu-ne în special la transporturile terestre apreciem că ele
sunt bine susţinute de reţeaua rutieră ce există pe platoul continental al
Dobrogei, pentru fiecare variantă de acţiune existând două-patru drumuri modernizate de aprovizionare/ reaprovizionare şi două-trei drumuri de rocadă, în general ele fiind în conexiune directă atât cu trecerile permanente peste fluviul Dunărea, cât şi cu principalele centre economice şi sociale din zonă. Distanţele relativ mici între limitele zonei
de operaţii fac ca aceste itinerarii să fie străbătute în două-şase ore în
condiţii normale de trafic, sau 3-12 ore în condiţii de campanie, indiferent de sensul sau direcţia în care se derulează. Principalele limitări
pot fi identificate şi constau în principal în:
– compartimentarea zonei de către canalul Dunăre-Marea Neagră
- implică existenţa mai multor puncte obligate de trecere, care presupun măsuri suplimentare de asigurare a pazei şi a viabilităţii podurilor
de peste canal, optimizarea graficelor de transport şi coordonarea eficientă a mişcării, pentru evitarea aglomeraţiei şi concentrării de forţe
şi mijloace suplimentare la aceste puncte;
– existenţa unor importante lucrări de hidroamelioraţii, a unor
sisteme de irigaţii ce au în compunere canale magistrale care, în mod
normal, nu pot fi traversate de către mijloacele de transport din înzestrare, pot modifica rutele de transport, pot creşte durata fluxurilor de
aprovizionare/evacuare, dar şi expunerea suplimentară a forţelor şi
mijloacelor la punctele de traversare. Compensarea acestor limitări
se poate realiza prin cunoaşterea în detaliu a structurii sistemelor de
hidroamelioraţii sau de irigaţii, planificarea transporturilor de la
început ţinând cont de acestea, sau, dacă situaţia impune, crearea de
treceri nepermanente folosind subunităţile şi utilajele de geniu, ori
executarea unor lucrări de distrugeri de maluri, crearea de rampe de
intrare şi ieşire etc;
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– gradul redus de împădurire a zonei, precum şi existenţa unei
vegetaţii sărace, specifice stepelor estice, limitează într-o măsură
importantă mascarea coloanelor, expunându-le observării terestre sau
aeriene, implicit lovirii lor cu diferite mijloace de foc, fapt ce implică o atentă planificare şi organizare a măsurilor de protecţie şi asigurare de luptă. În principiu, opinăm că aceste transporturi trebuie să se
execute cu precădere pe timp de noapte sau vizibilitate redusă şi
numai în situaţii deosebite pe timp de zi, cu luarea măsurilor suplimentare de protecţie.
Reţeaua de căi ferate existente, cumulată cu dimensiunile zonei
de operaţii, fac ca transporturile feroviare să fie o soluţie mai puţin
fezabilă, în opinia noastră, pentru planificarea şi executarea transporturilor în folosul forţelor terestre. Totuşi, apreciem că acestea ar
putea fi întrebuinţate în special pentru transportul rapid al tehnicii
grele şi blindatelor pe şenile, cu precădere pe axa nord-sud.
Magistrala 8, care face legătura între capitala ţării şi litoral, este puţin
probabil să fie întrebuinţată pentru executarea transporturilor pe axa
vest-est la nivelul zonei de operaţii, fără a fi exclus acest lucru, are
însă o importanţă strategică în cazul transporturilor executate
din/spre interiorul ţării.
Faptul că zona de operaţii este mărginită pe trei laturi de ape, ale
fluviului Dunărea şi ale Mării Negre, existenţa apelor interioare cum
este canalul Dunăre Marea Neagră, multitudinea de bălţi şi lacuri, dar
şi caracterul preponderent întrunit în care probabil vor fi planificate
şi executate operaţiile forţelor terestre în această regiune, sporesc
importanţa, rolul, dar şi ponderea transporturilor navale. Acestea pot
fi planificate şi executate în folosul forţelor terestre folosind infrastructura şi mijloacele forţelor navale, sau pot fi folosite mijloacele
proprii, mai ales în zona lagunară şi Delta Dunării.
Opţiunea pentru transporturile navale, fluviale şi maritime, sau pe
ape interioare (canalul Dunăre-Marea Neagră) poate fi adoptată în
varianta când se pierde controlul asupra trecerilor permanente peste
fluviul Dunărea, sunt interceptate axele de transport şi evacuare terestre din interiorul zonei de operaţii, se execută o operaţie de contrade268
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barcare, se execută o operaţie punctuală în comun cu forţele navale, iar
forţele terestre acţionează ca desant maritim.
Complementaritatea transporturilor terestre şi navale joacă un rol
extrem de important în ducerea operaţiilor în zona lagunară şi mai ales
în Delta Dunării. Transportul personalului, armamentului, muniţiilor şi
a celorlalte echipamente în această zonă este practic dependent de
transporturile navale, inclusiv aprovizionarea şi reaprovizionarea.
Funcţie de nivelul şi importanţa operaţiei, dar şi în raport de categoria
de forţe care are comanda operaţională, navele marinei militare pot fi
în raporturi de comandă operaţională sau control operaţional.
În acest sens, apreciem că este nevoie ca încă din timp de pace să
fie planificate şi executate exerciţii şi aplicaţii tactice în comun, să fie
întocmite baze de date cu privire la tipul şi capacităţile navelor de
transport, să fie elaborate documentaţii tehnice care să urmărească
standardizarea atât a spaţiilor de depozitare din calele navelor de transport, cât şi a unităţilor standard de transport (paleţi, containere etc.),
astfel încât acestea să fie compatibile.
În ce priveşte transporturile aeriene, apreciem că la nivel strategic şi operativ nu sunt diferenţe majore faţă de alte zone de operaţii,
cele două aeroporturi existente în regiune având capacitatea şi infrastructura necesară pentru executarea unor astfel de misiuni. El este de
preferat, în opinia noastră, pentru mărirea mobilităţii unităţilor şi
marilor unităţi din compunerea forţelor terestre care se dislocă din alte
regiuni ale ţării, pentru reducerea duratelor fluxurilor de transport şi
aprovizionare, sau în situaţia pierderii controlului asupra trecerilor
permanente de peste Dunăre, iar forţele navale nu pot asigura traversarea forţelor şi mijloacelor componentei terestre de pe un mal pe
altul al fluviului.
La nivel tactic, transporturile aeriene apreciem că pot fi întrebuinţate în folosul forţelor terestre în special în Delta Dunării, sau
puncte/zone izolate unde nu au acces alte mijloace de transport, atât
pentru transportul trupelor, cât şi pentru executarea aprovizionării/reaprovizionării, a evacuărilor medicale, extragerea din zone cu risc de
încercuire şi greu accesibile a luptătorilor etc.
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2.3. Mentenanţa
De-a lungul istoriei s-a demonstrat că progresele tehnice intervenite în dotarea armatelor au avut un impact puternic inclusiv, sau
poate în primul rând, asupra logisticii trupelor, derularea tuturor activităţilor pentru menţinerea sau, după caz, aducerea mijloacelor tehnice şi echipamentelor militare la parametrii normali de funcţionare,
într-un cuvânt mentenanţa, constituindu-se în unul din domeniile
esenţiale ale sprijinului logistic, cu impact adeseori decisiv asupra
derulării sau rezultatelor finale ale operaţiilor forţelor terestre.
Ducerea operaţiilor de către forţele terestre în zona de operaţii de
sud-est presupune conceperea, planificarea şi derularea acestei activităţi, ţinându-se seama de particularităţile fizico-geografice ale regiunii, existenţa infrastructurii specifice la nivelul unităţilor şi marilor
unităţi – indiferent din ce categorie de forţe fac parte, care sunt dislocate sau care acţionează în regiune, precum şi a capabilităţilor tehnice adecvate, a infrastructurii aparţinând agenţilor economici din zona
care ar putea fi întrebuinţată în acest scop, dacă situaţia impune acest
lucru pe timpul pregătirii şi ducerii operaţiei.
În ce priveşte mentenanţa preventivă, apreciem că aceasta va fi
oganizată şi derulată după regulile generale, cu condiţia existenţei stocurilor de piese de schimb şi materiale de întreţinere specifice fiecărei
categorii de tehnică şi echipamente, precum şi a specialiştilor necesari
asigurării asistenţei tehnice de specialitate. Acestea considerăm că trebuie constituite pe baza unei analize aprofundate, fundamentate pe
managementul ciclului de viaţǎ total al tehnicii şi echipamentelor militare, al procesului de identificare a principalelor defecţiuni şi a ratelor
medii de apariţie a acestora etc., la toate echipamentele din înzestrarea
unităţilor şi marilor unităţi participante la operaţie.
În stabilirea necesarului de piese de schimb şi materiale apreciem
că trebuie să se ţină seama, de asemenea, de cantitatea de tehnică şi
echipamente primite din economia naţională, de caracteristicile tehnice, precum şi de particularităţile executării mentenanţei acestora. În
principiu, opinăm că aceste stocuri trebuie să fie mai mari în raport cu
cele rezultate din calcule, tocmai datorită specificităţii zonei de opera270
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ţii şi existenţa riscului de a nu mai putea realiza ulterior reaprovizionarea cu astfel de piese şi materiale, dacă se pierde controlul trecerilor
peste fluviul Dunărea.
În cazul în care sunt întrebuinţate echipamente aflate sub contract de service sau garanţie, trebuie create condiţiile necesare derulării activităţilor de întreţinere şi reparaţii, potrivit clauzelor contractuale. Aceste clauze considerăm că trebuie să prevadă, printre altele,
duratele medii de imobilizare a echipamentelor respective, modalitatea de înlocuire a acestora în situaţia în care, din motive întemeiate,
la echipamentele respective trebuie efectuate lucrări de mentenanţă
complexe ce presupun imposibilitatea întrebuinţării lor o perioadă
mai mare de timp.
În ce priveşte mentenanţa corectivă, funcţie de complexitate, se
poate realiza la nivelul SEM-urilor (structuri de execuţie a mentenanţei) din organica unităţilor şi marilor unităţi din forţele terestre, sau
poate fi externalizată.
Ca particularitate, apreciem că sistemul de SEM-uri din Dobrogea
trebuie conceput şi pus în practică din perspectiva realizării unui grad
cât mai mare de integrare şi complementaritate, indiferent de categoria
de forţe din a cărei organică fac parte, cel puţin pentru echipamentele
comune (autovehicule, autospeciale de comunicaţii, armament de artilerie şi infanterie, tehnică şi materiale CBRN, intendenţă, materiale de
stat major, materiale de resortul hrănirii).
Acest lucru suntem de părere că poate funcţiona parţial şi în timp
de pace, mai ales din perspectiva economicităţii, realizându-se o creştere a eficienţei întrebuinţării resurselor financiare şi materiale la dispoziţie, dar cu atât mai mult pe timpul pregătirii şi ducerii operaţiilor de
către forţele terestre, prin trimiterea în reparaţii a echipamentelor la cea
mai apropiată SEM, sau dacă SEM-urile forţelor terestre pierd anumite
capacităţi de producţie pe timpul ducerii operaţiei, la SEM-urile aparţinând forţelor navale, sau a altor categorii de forţe dislocate în zonă.
Considerăm, de asemenea, că trebuie evitată trimiterea echipamentelor pentru executarea mentenanţei la SEM-urile eşaloanelor
superioare dispuse în afara zonei de operaţii de sud-est, evitându-se
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astfel expunerea inutilă a acestora pe timpul transportului, rezultând
totodată o reducere semnificativă a perioadelor de indisponibilizare a
lor. Excepţie pot face echipamentele pentru care atât SEM-urile armatei, cât şi firmele specializate în executarea mentenanţei din zonă –
unde pot fi externalizate aceste servicii, nu au nici expertiză tehnică, şi
nici capacităţi de producţie care să satisfacă cerinţele specifice.
Desprindem astfel o concluzie extrem de importantă, ce vizează
nevoia stringentă de standardizare a SEM-urilor (structură, dotare, personal specializat etc.) nu numai la nivelul forţelor terestre, ci şi la nivelul celorlalte categorii de forţe, cel puţin pe palierul care priveşte mentenanţa echipamentelor comune, uşurând astfel interschimbabilitatea
echipamentelor de producţie, a SDV-urilor, utilizarea aceloraşi tehnologii de producţie, reducerea ciclurilor de producţie etc.
Funcţionarea acestui sistem – ne referim la sistemul integrat de
SEM-uri, trebuie să fie susţinut de un subsistem informatic performant
şi integrat, care să permită cunoaşterea în timp real a situaţiei din teren,
iar pe această bază, realizarea unor ierarhizări a priorităţilor şi optimizare a intervenţiilor. El poate fi interconectat cu sisteme de autodiagnosticare a defecţiunilor – dacă sunt în înzestrare echipamente performante dotate cu astfel facilităţi, cu avantajele ce decurg din acestea, în
primul rând reducerea duratelor ciclurilor de diagnosticare/reparare şi
implicit a duratei imobilizării lor.
Referindu-ne în mod special la SMEM-uri, apreciem că în timp de
pace acestea trebuie să se afle sub control operaţional (OPCON) în
raport cu marea unitate deservită, celelalte domenii care privesc problemele de natură pur tehnică, de producţie, administrative, sau cele
care privesc achiziţiile publice rămânând în continuare în competenţa
eşaloanelor superioare de specialitate, respectiv centrele de mentenanţă sau bazele logistice. Argumentul principal derivă din nevoia de sincronizare sinergică a sarcinilor şi misiunilor marii unităţi deservite cu
planul de producţie, cu direcţia principală de efort al SMEM-ului respectiv, asigurând totodată optimizarea întrebuinţării resurselor la dispoziţie, a procedurilor de achiziţii publice, pregătirea unitară a personalului tehnic specializat, controlul de specialitate executat de specia272
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liştii eşaloanelor superioare etc. Totodată, acest sistem de relaţii va permite ca în situaţia unei crize majore sau a unui conflict armat, trecerea
integrală şi rapidă a SMEM-ului respectiv în subordinea marii unităţi
deservite să se facă fără sincope, gradul de integrare şi sincronizare
realizat încă din timp de pace având un rol extrem de important. Şi, un
al treilea argument, dar nu şi cel din urmă, ţine de reducerea fluxurilor
birocratice ale mişcării documentelor, care presupun timp consumat
ineficient şi creşterea, astfel, a duratelor de imobilizare a echipamentelor respective.
Plecând de la particularităţile fizico-geografice ale zonei de operaţii de sud-est, fără a exclude valabilitatea celor afirmate şi pentru
situaţia generală care priveşte realizarea mentenanţei în SMEM-uri în
caz de conflict armat, opinăm că se impune o creştere a capacităţii de
dislocare a acestora în raport de cerinţele concrete ale mediului operaţional, astfel încât să poată însoţi marea unitate deservită, indiferent de
zona în care aceasta este angajată în operaţii, dar şi o creştere a capabilităţilor de protecţie fizică, destinate reducerii riscurilor de observare şi lovire cu diferite mijloace de foc de către inamic.
Atingerea acestor deziderate poate avea finalitate în opinia noastră, prin containerizarea şi modularizarea capacităţilor de producţie şi
transportul lor, acolo unde este nevoie, fie prin mijloace proprii, fie
prin angajarea unor transportatori specializaţi, dacă situaţia impune
acest lucru. Folosirea containerelor extensibile pentru fiecare grupă
sau atelier de reparaţii permit prin compactare, sau separare pe module, transportul acestora acolo unde este necesar, asigură amplasarea lor
în spaţii neamenajate în mod special, creşte gradul de protecţie fizică
prin dispersare şi mascare. Dispersarea însă nu trebuie să contravină
nevoii de continuitate a fluxurilor de producţie.
Integrarea elementelor sistemului de mentenanţă în dispozitivul
de operaţii al unităţilor şi marilor unităţi din forţele terestre care acţionează în zona de operaţii de sud-est trebuie să ţină seama de specificul
zonei, orintarea căilor de comunicaţii, limitările rezultate ca urmare a
existenţei sistemelor de hidroamelioraţii, posibilităţile relativ limitate
de mascare etc.
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Dacă în partea continentală a Dobrogei putem spune că sunt valabile regulile generale, în zona lagunară, dar mai ales în Delta Dunării,
dispozitivul acestor elemente trebuie adaptat la situaţia concretă, nefiind exclus transportul acestor capabilităţi folosind navele forţelor
navale, folosirea infrastructurii specifice a forţelor navale dislocate în
aceste zone, sau chiar cele existente pe navele puse la dispoziţie pentru transport şi evacuare.
Modulele de mentenanţă apreciem că trebuie dimensionate în
raport de mărimea forţei angajate în operaţie în aceste zone. Nu excludem în acest context folosirea pe scară largă a mijloacelor aeriene, în
special a elicopterelor de transport, fie pentru executarea transportului
acestor module de mentenanţă, fie pentru executarea nemijlocită a evacuărilor de echipamente deteriorate, până la cea mai apropiată SEM cu
bază terestră.
*
*

*

Deşi ar fi mult mai multe de spus despre particularităţile sprijinului logistic al operaţiilor forţelor terestre în zona de operaţii de sud-est,
cele trei domenii funţionale analizate pe scurt în acest articol scot în
evidenţă nevoia permanentă de cunoaştere în detaliu a tot ceea ce dă
specificitate şi particularizează zona.
Apreciem în acest context că este nevoie de o viziune integratoare asupra acestor aspecte la nivelul zonei de operaţii, plecând atât de la
particularităţile fizico-geografice, cât şi de la evaluarea permanentă şi
realistă a nivelului de dezvoltare economico – socială a regiunii,
impactul infrastructurii industriale şi a noilor tehnologii asupra logisticii forţelor terestre, precum şi de la caracterul preponderent întrunit al
unor eventuale operaţii, determinat în primul rând de concentrarea
majorităţii capabilităţilor forţelor navale în regiune, precum şi de posibilitatea folosirii infrastructurii şi mijloacelor de luptă sau transport
aparţinând forţelor aeriene.

274

www.rft.forter.ro

Opinii privind particularităţile sprijinului logistic
al acţiunilor forţelor terestre în zona de operaţii de sud-est

Bibliografie:
*** FT-1, Doctrina operaţiilor forţelor terestre, Bucureşti, 2004.
*** SMG/L-1, Doctrina logisticii operaţiilor întrunite, Bucureşti,
2008.
*** L-1, Regulamentul logisticii operaţiilor întrunite, Bucureşti,
2008.
*** S.M.G./L-2, Doctrina întrunită pentru mişcare şi transport,
Bucureşti, 2006.
*** L-3/2, Instrucţiuni privind aprovizionarea cu tehnică, produse şi materiale a marilor unităţi (unităţilor) pe timpul mobilizării, stării de asediu, stării de urgenţă şi la război, Bucureşti, 2000.
*** L-14/1, Instrucţiuni privind operaţiile de mişcare şi transport
ale unităţilor şi marilor unităţi, Bucureşti, 2005.
*** L-11, Instrucţiuni privind mentenanţa tehnicii şi echipamentelor din înzestrarea M.Ap.N. pe timp de pace, în situaţii de criză şi la
război, Bucureşti, 2002.
*** NATO Logistics Handbook, Brussels, 1997.
*** Joint Vision 2010, Washington, 1996.
*** AJP-4(A), Allied Joint Logistic Doctrine, 2003.
*** JP 4-0, Joint Logistics, Washington 2008.
*** MCWP 4-11, Tactical Level Logistics, Washington, 2000.
Baboş, Alexandru; Grigore, Laurenţiu, Geografie militară,
Editura A.F.T., Sibiu, 1999.
Minculete, Gheorghe, „Concentrarea logistică – obiectiv esenţial
în războiul viitorului,” în Buletinul UNAp nr.4, 2005.
Neagoe, Visarion, „Posibile contribuţii ale forţelor terestre la
securizarea frontierei României la Marea Neagră,” în „Securitate şi
stabilitate în bazinul Mării Negre,” a V-a Sesiune Internaţională de
Comunicări Ştiinţifice, Bucureşti, 21-22 noiembrie 2005/
U.N.Ap./C.S.A.S.
Simion, Constantin, „Opinii privind particularităţile întrebuinţării artileriei terestre în acţiunile de luptă desfăşurate în Dobrogea,”
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională
august, 2012

275

Logistică

„Strategii XXI”, Stabilitate şi securitate regională, Secţiunea 7,
Sisteme Informaţionale, Editura Universităţii Naţionale de Apărare
„Carol I”, Bucureşti, aprilie 2009.
Torcică, Valentin, „Mişcarea şi transportul în forţele terestre,”
Conferinţa doctrinară a forţelor terestre, Bucureşti, 28-29 octombrie
2009.
http://rft.forter.ro/cd_2009/11-sub11/111.htm.

NOTE:
General de brigadă dr. Visarion Neagoe. „Posibile contribuţii ale forţelor terestre la securizarea frontierei României la Marea Neagră”, în „Securitate şi stabilitate în
bazinul Mării Negre”, a V-a Sesiune Internaţională de Comunicări Ştiinţifice,
Bucureşti, 21-22 noiembrie 2005/ U.N.Ap./C.S.A.S., p. 213.
2
Lt.col.conf.univ.dr. Gheorghe Minculete. „Concentrarea logistică – obiectiv
esenţial în războiul viitorului”, în Buletinul UNAp nr.4, 2005, p.287.
3
Ibidem, p. 287.
4
Joint Vision 2010, Washington, 1996, p.24.
5
Maior drd. Valentin Torcică. „Mişcarea şi transportul în forţele terestre”, în
Conferinţa doctrinară a forţelor terestre, Bucureşti, 28-29 octombrie 2009,
http://rft.forter.ro/cd_2009/11-sub11/111.htm
1

276

www.rft.forter.ro

Generalităţi privind
sprijinul logistic
bazat pe reţea
COLONEL PETRIŞOR JALBă*

Abstract
Network Enabled Logistics is a capability to achieve joint
deployment and sustainment of expeditionary forces. By Integrated
Logistics System we can provide to the force an effects-based capability enabled by seamless, adaptive, joint multinational logistic operations rather than through coordinated national logistics. This will
require a real time logistics common operational picture provided
through sensor-driven, network-centric capabilities, enabling a minimal logistics footprint and allowing greater adaptability, speed and
agility of the force. Total asset visibility will include medical support
and serves as a force multiplier maximizing the commander’s use of all
theatre assets, including soldiers and contractors.
Cuvinte-cheie: sprijin logistic, reţea, cerinţe, management.
*Batalionul 500 Sprijin/Statul Major al Forţelor Terestre,
Bucureşti.
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iaţa internaţională, de la începutul acestui mileniu, pare a fi
intrat într-o perioadă extrem de complexă şi contradictorie ca
urmare a mutaţiilor intervenite în lume după încheierea Războiului
Rece şi după evenimentele de la 11 septembrie 2001, momente care au
marcat declanşarea războiului antiterorist la nivel global.
Evenimentele care s-au succedat, de cele mai multe ori cu repeziciune, n-au evoluat, întotdeauna, în conformitate cu prognozele elaborate de analiştii politico-militari şi, de cele mai multe ori, cu aşteptările opiniei publice.
Din punct de vedere al operaţiilor desfăşurate anterior anului
2000, aşa cum se cunoaşte, sprijinul logistic a avut o abordare bazată
pe cantitate şi acumulare, pentru a satisface nevoile operaţionale, generând mari cantităţi de materiale, echipament şi tehnică, şi şi-a măsurat
eficienţa prin unităţi de calcul aprovizionare sau zile de aprovizionare.
Abordări ceva mai vechi, de genul sprijin logistic la timpul potrivit şi la momentul oportun (just in time) au reprezentat până nu demult
o soluţie la problemele generate de nevoile trupelor de a desfăşura
acţiuni militare, mai bine spus, o încercare de a aplica practicile comerciale în armată pentru a face mai eficient sistemul logistic. Indicatorul
său principal a fost durata fluxului sau ritmul fluxului de aprovizionare. Acest concept (just in time) a funcţionat de cele mai multe ori mulţumitor, însă nu trebuie să uităm faptul că, într-un mediu dinamic,
poate introduce acumulări necontrolate de materiale, deoarece lanţul
de distribuţie a materialelor este relativ fragil şi rigid, şi devine vulnerabil atunci când derularea rapidă a acţiunilor militare impune satisfacerea unor nevoi sporite.
Ca urmare a ultimelor conflicte militare din Afganistan şi Irak şi a
exacerbării acţiunilor executate de diferite organizaţii teroriste, se
apreciază la nivel mondial că, noul mediu de securitate reprezintă un
nou set de provocări şi ameninţări, ce schimbă fundamental regulile
după care se vor duce în viitor acţiunile militare.
Potenţialii adversari pot fi reprezentaţi atât de actorii statali dar
şi cei non-statali, aceştia din urmă incluzând organizaţii transnaţionale, grupuri teroriste, elemente criminale şi entităţi economice,
care adesea desfăşoară activităţi greu de deosebit de cele necombatante. Această ultimă categorie de actori sunt multidimensionali, fle-
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xibili, distribuiţi peste tot, bine informaţi, şi se adaptează rapid la
strategiile şi tacticile militare. Ei desfăşoară acţiuni asimetrice,
având acces la tehnologii ieftine, precum şi la informaţii legate de
evoluţia armelor, inclusiv a celor de distrugere în masă. Ei nu sunt
constrânşi de anumite valori pe care ghidează abordarea războiului
de către societatea occidentală şi, în mod frecvent, operează în afara
legii şi a dreptului conflictelor armate. Mai mult, aceste ameninţări
au la dispoziţie metode asimetrice, ieftine şi eficiente de a crea efecte la scară mare.
Având în vedere cele prezentate, apreciem că provocările noului
mediu de securitate impun structurilor militare mai multe cerinţe, după
cum urmează:
– teritoriul naţional trebuie privit ca un posibil spaţiu de luptă;
– pregătirea trebuie să vizeze o gamă complexă de acţiuni, să fie
adresată unei structuri diverse de forţe, care să aibă un înalt grad de
operaţionalizare şi, în acelaşi timp, în măsură să răspundă la ameninţările actuale şi viitoare;
– noile structuri de forţe trebuie să aibă capabilităţi expediţionare
ridicate, care să includă posibilităţi de a acţiona de pe mare sau la litoral;
– sprijinul logistic trebuie să privească pre-poziţionarea resurselor
ca o modalitate concretă de asigurare a trupelor cu tot ceea ce au nevoie pentru luptă şi trai;
– pregătirea trupelor să vizeze debarcarea prin luptă, dar şi posibilitatea ca inamicul să folosească arme de distrugere în masă;
– să fie menţinute capabilităţi ridicate de avertizare, integrare şi
adaptare la toate nivelurile (strategic, operativ şi tactic);
– să se adapteze continuu la evoluţia şi sofisticarea tipurilor de
ameninţări ale inamicului;
– să integreze toate resursele naţionale şi capabilităţile de apărare
într-un spectru mai larg (economic, cultural, politic).
Eforturile depuse pentru modernizarea structurală, acţională şi
conceptuală a forţelor militare au vizat şi logistica. Astfel, se
apreciază că, în viitor, remodelarea structurilor logistice se va axa pe
creşterea eficienţei sistemului, reducerea amprentei structurilor logistice la teren, implementarea contractelor bazate pe performanţă, crearea mediului de partajare a datelor logistice. În acest sens, vor fi apliaugust, 2012
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cate sisteme de planificare a resurselor şi sisteme de management al
relaţiilor cu consumatorii, sisteme împrumutate din sectorul comercial.
Totuşi, ultimele abordări în domeniul logistic nu au condus la realizarea unui tip de sistem logistic adaptabil, bazat pe efecte, care să
sprijine operaţii modulare, dinamice, distribuite, în timp real. Ele au
sprijinit destul de bine crearea acelor lanţuri de distribuţie liniare, care,
chiar dacă au un anume grad de predictivitate şi îşi pot autoregla activitatea, vor putea sprijini doar acţiunile militare ale unor forţe tradiţionale, ierarhice, bazate pe un sistem de comandă şi control tradiţional.
Elaborarea şi ulterior implementarea conceptului de Logistică Bazată
pe Reţea a avut în vedere validarea unei serii de teorii prin care:
– cele trei domenii ale acţiunilor militare vor deveni total integrate;
– rolul şi funcţiile celor trei domenii se vor modifica, ca urmare a
nevoii de integrare;
– acţiunile militare vor acoperi o plajă foarte largă de tipologii şi
vor necesita adaptare la noul mediu de securitate;
– vor fi necesare mecanisme dinamice de adaptare a comenzii şi
controlului, precum şi a logisticii pentru integrarea domeniilor acţiunilor militare;
– integrarea va transforma activităţile fiecărui domeniu pentru a
răspunde mai bine obiectivelor acţiunilor militare viitoare1.
În lucrarea „Network Centric Warfare-Developing and
Leveraging Information Superiority”, publicată de trei autori americani se afirmă că „... Internetul a devenit real din momentul în care o
masă critică de utilizatori au fost conectaţi la el. Odată acel prag atins,
valoarea sa a crescut exponenţial”2.
Aici se impune totuşi o delimitare conceptuală: reţeaua pe care o
abordăm acum nu este egală cu Internetul, ci reprezintă numai un
mediu de propagare. Dacă acceptăm principiul enunţat mai sus,
reţeaua va deveni realitate atunci când se va forma acea masă critică de
utilizatori, conectaţi în acelaşi timp la ea, iar din acel moment probabil
nu se va mai opri niciodată.
Tehnologia ne oferă acum posibilităţi de informare care cresc în
mod exponenţial, însă, din punct de vedere biologic, omul a evoluat
foarte puţin în ultimii zece mii de ani, capacitatea sa de a asimilare,
rămânând, practic, aceeaşi.
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În literatura dedicată mass media şi tehnicilor de comunicare a
apărut sintagma „paradoxului abundenţei”3, lansată de Sven Windahl.
În conformitate cu acest concept, se atrage atenţia asupra faptului că
oferta de informaţie creşte într-un procent de 8 – 10% anual, ceea ce
înseamnă dublarea sa la fiecare 5-6 ani. Dar supraabundenţa informaţională nu asigură neapărat o mai bună informare a utilizatorilor. El
sintetizează astfel noua situaţie: „... societatea informaţională nu este
totuna cu o societate ai cărei membri sunt mai bine informaţi”4.
Depăşind cu mult capacitatea de asimilare, informaţia nu mai prezintă indicele de utilitate scontat, şi poate deveni chiar o povară, capabilă să strivească utilizatorul sub greutatea sa, împiedicându-l astfel să
folosească acele părţi care i-ar putea servi la obţinerea succesului, prin
simpla ascundere a acestora în noianul de informaţii reziduale. Luând
în considerare avantajele obţinute de utilizatorii reţelelor de informaţii, în mediul militar a fost căutată o soluţie pentru a putea accelera procesul de luare a deciziei, astfel încât să poată devansa un potenţial
inamic. Iată de ce a fost nevoie de apariţia conceptului Război Bazat
pe Reţea (RBR), sau Network Centric Warfare (NCW), pentru a putea
începe să explorăm adevăratele posibilităţi pe care le oferă această formidabilă unealtă aflată la îndemâna noastră: reţeaua. Acest concept a
fost folosit pentru prima dată în mod oficial de către amiralul Arthur
K. Cebrowski, într-un raport către Congresul SUA, în anul 1998. De
atunci şi până în prezent a fost adoptat şi folosit în nenumărate ocazii,
reuşind, în prezent, să fie oarecum identificat şi chiar confundat cu un
alt concept la modă, Revolution in Military Affairs (RMA), acesta din
urmă cauzat, în special, de spargerea bipolarităţii mondiale şi sfârşitul
Războiului Rece. De fapt, la o analiză mai atentă, această schimbare a
ordinii mondiale se pare că se datorează tot creării reţelei, dar asta este
o altă poveste. Oricum, conceptul RMA îl include şi pe NCW, numai că
nu se limitează doar la acesta.
Logistica Bazată pe Reţea (Network Enabled Logistic – NEL)
reprezintă un concept operaţional, bazat pe reţea, axat pe informaţie,
care permite desfăşurarea operaţiilor întrunite bazate pe efecte şi asigură precizie şi flexibilitate în acordarea sprijinului logistic. El se
bazează pe procese fizice şi funcţionale versatile, adaptabile, autosincronizante şi dinamice. El planifică, anticipează şi coordonează
august, 2012
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acţiuni ce asigură succesul în toată gama de operaţii militare. NEL
necesită mutaţii doctrinare şi structurale, dar furnizează coerenţă
comenzii şi controlului, operaţiilor, logisticii, informaţiilor, supravegherii şi recunoaşterii.
Implementat iniţial ca o capacitate de a se acorda sprijinul logistic
încrucişat între diferite structuri, NEL asigură acum o reţea de resurse
şi capabilităţi logistice. În cadrul acesteia, fiecare entitate, atât militară, cât şi comercială, poate deveni fie consumator, fie furnizor al logisticii. Astfel, se asigură flexibilitate, robusteţe, precum şi posibilitatea
măsurării efectelor sprijinului acordat operaţiilor întrunite.
NEL, aşa cum am arătat anterior, este ancorat în teoria RBR şi în
practica acţiunilor întrunite. Îşi are rădăcinile în ştiinţă: teoria reţelelor,
teoria sistemelor complex adaptabile, teoria haosului. Unele dintre
ideile de bază ale NEL, care pot fi întâlnite în literatura şi practica ştiinţifică şi comercială, reflectă aplicarea teoriei şi principiilor RBR:
– cererea este, în ultimă instanţă, imprevizibilă, deci succesul depinde de viteza recunoaşterii modelului acesteia şi de viteza de răspuns;
– cel mai bun lanţ de aprovizionare nu mai este cel optimizat, ci
acela care este foarte flexibil, şi este în mod considerabil mai mult o
reţea decât liniar. Într-adevăr, nu mai este un lanţ, ci un mozaic de sprijin şi servicii care se adaptează în mod dinamic la contextul operaţional, la evoluţia misiunii, situaţiei, mediului şi stării forţelor;
– structurarea unităţilor şi subunităţilor logistice în entităţi modulare, dinamic reorganizabile, care să poată negocia una cu alta, indiferent unde sunt dispuse. Ele vor înlocui actualele structuri logistice statice, iar însăşi organica acestora va suferi modificări pe timpul operaţiei, în funcţie de situaţie.
Pentru asigurarea unui sprijin logistic eficient şi în timp real, bazat
pe recunoaşterea automată a consumurilor care deja reprezintă cu totul
altceva decât sprijinul logistic bazat pe cerere sau trimitere automată a
materialelor ca urmare a unor consumuri planificate, sunt de părere că
trebuie avute în vedere mai multe cerinţe, după cum urmează:
– imaginea comună unică a situaţiei. Pentru ca NEL să se poată
îmbunătăţi în mod continuu, imaginea unică comună necesită a fi întreţinută şi va trebui să aibă acces la datele istorice ale situaţiei, precum
şi la întregul context al operaţiilor trecute. Pentru sprijinul pro-activ şi
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anticipativ al operaţiilor viitoare, imaginea unică necesită, de asemenea, cunoaşterea operaţiilor planificate şi anticiparea ori prevederea
situaţiilor viitoare;
– managementul capabilităţilor forţei. NEL reprezintă o parte a
unui proces de transformare mai larg, acela de integrare organică şi
cuplare completă a logisticii cu operaţiile şi cu informaţiile sub auspiciile şi capabilităţile RBR.
Perspectiva viitorului logistician, de manager al capabilităţilor
viitoarelor structuri militare, va fi aceea de armonizare a obiectivelor
de transformare a modalităţilor în care acestea vor acţiona în viitor.
De asemenea, va recunoaşte constanta capabilităţii forţei drept suma
componentelor modulare de efecte, misiuni şi sarcini ce sunt organizate dinamic pentru a realiza intenţia comandantului. Această generoasă perspectivă asupra acţiunilor militare, precum şi funcţiunile şi
relaţiile dintre operaţii, informaţii şi logistică, probabil vor necesita
revederea doctrinelor, precum şi reevaluarea şi reproiectarea tacticilor, tehnicilor şi procedurilor ce implementează funcţiunile şi activităţile acţiunilor militare;
– dimensionarea precisă a logisticii. NEL „produce" un tip de
logistică precis structurată (optimizarea locală), controlată de priorităţi
ce se stabilesc pe baza imaginii unice distribuite. Imaginea unică îngăduie o perspectivă globală a spaţiului de luptă, inclusiv a operaţiilor
militare non-combat asociate intenţiei comandantului. Aceasta, în
schimb, conduce la dezvoltarea optimizării locale a sprijinului logistic
prin reguli şi relaţii dinamic adaptabile, implementate de comunitatea
operatorilor NEL, ca logistică precis dimensionată;
– adaptarea comenzii şi controlului la dinamica RBR. NEL pleacă de
la presupunerea că există o capabilitate asemănătoare de a sesiza şi răspunde atât la operaţii, cât şi informaţii. Aceasta permite ca întreaga activitate a structurii de comandă şi control să fie integrată cu activităţile de
operaţii, informaţii şi logistică, ceea ce permite adaptarea dinamică la
evoluţia intenţiei comandantului, la situaţia tactică, operativă, strategică,
la mediu, şi la dinamica stării forţelor, capabilităţilor logistice, şi a resurselor logistice. Când sunt aplicate la acţiunile militare, aceste activităţi
dinamic adaptabile pot fi coordonate corespunzător, pot colabora şi
comunica între ele, şi pot ridica în mod semnificativ capabilitatea forţei.
august, 2012

283

Logistică

Acest mediu de comandă şi control dinamic şi adaptabil este conţinut de componentele interconectate prin infrastructura RBR, punând
în comun date, informaţii, cunoştinţe prin intermediul reţelei globale
de informaţii (Global Information Grid – GIG), şi utilizând în comun
funcţiile RBR;
– viteză şi eficacitate versus cantitate şi eficienţă. Pentru a avea o
imagine corespunzătoare asupra a ceea ce aduce nou NEL faţă de posibilităţile sistemului logistic existent în acest moment în marea majoritate a
statelor lumii, în continuare sunt prezentaţi anumiţi indicatori ai NEL:
– logistica în reţea axată pe evenimente se reconfigurează în mod
dinamic, ca răspuns la situaţie şi intenţia comandantului;
– operatorii procesează cerinţele logistice, situaţia, pentru generarea nevoilor de sprijin în timp real;
– reţeaua, operatorii şi instrumentele deciziei cognitive sunt proiectate să opereze în timp real, cu date puţine şi comunicaţii sporadice:
proiectate pentru războiul complex, haotic, în timp real;
– reţeaua S&RL identifică cerinţa şi foloseşte tendinţele acesteia,
precum şi indicii timpurii ai ratelor anormale de schimbare;
– operatorii S&RL se adaptează modificărilor în intenţia comandantului şi a situaţiei în timp real prin modificarea relaţiilor şi regulilor deciziei;
– NEL permite ocolirea verigilor lanţului de comandă, nivelurilor
logistice, pe baza regulilor aprobate de comandant5.
În mediul militar, se presupune că noul concept va contribui la transformarea strategiilor militare, iar viitoarele structuri militare vor acţiona
întrunit şi vor opera într-un mediu de securitate complex şi nesigur, caracterizat de un nou set de ameninţări. Aplicarea noilor concepte militare şi
a tehnologiei avansate va conduce la dezvoltarea unor capabilităţi care
pot transforma structura şi misiunile forţelor militare, precum şi la apariţia posibilităţilor lor de a anticipa şi a se pregăti pentru alte ameninţări,
încă necunoscute.
Datorită acestor atribute, NEL devine o potenţială sursă de avantaje
operaţionale şi un multiplicator de forţă. Aplicarea acestui concept creează efectul de multiplicare, prin faptul că asigură comandantului în timp
real şi înaintea unui eventual inamic o gamă mărită de opţiuni de sprijin,
sincronizate cu efectele operaţionale. NEL poate, de asemenea, anticipa
sincope în acordarea sprijinului, poate identifica potenţiale limitări şi con284
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strângeri mai devreme, şi răspunde prompt modificărilor sarcinilor operaţionale sau reprioritizărilor acestora.
În final, dorim să punctăm câteva aspecte esenţiale, care pot contribui la integrarea logisticii într-o viitoare arhitectură de reţea:
– 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 necesară unităţilor
existente la pace, precum şi a resurselor necesare în starea de război;
– continuarea procesului de dezvoltare a 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);
– 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 conformitate cu angajamentele NATO şi UE ca organizaţii
internaţionale de securitate, este posibil ca viitorul să impună participarea ţărilor membre la acţiuni militare la distanţe considerabile.
Astfel, va fi nevoie ca distribuirea sprijinului logistic să fie realizat în
reţea, pentru forţele care vor opera în zone de operaţii întrunite, unde
vor trebui să răspundă la mai multe provocări asimetrice, provenite din
mediile tactic şi operativ, diferite de cele ale războiului clasic.
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.
Este de menţionat că şi în domeniul civil conceptul de sistem
logistic în reţea se afirmă tot mai mult, ceea ce demonstrează relaţia
din ce în ce mai strânsă de parteneriat, inclusiv conceptual dintre
aceste sectoare.
august, 2012
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Familia, în cultura
secularizată
PREOT MILITAR DR. CONSTANTIN ţANU

Abstract
„The Book of Genesis” tells us that God has created Eva-Eve
from Adam’s rib so the man should not be alone. For a long time this
biblical story has been considered inconceivable and belonging to
mythological creations. Nevertheless, the credibility of this biblical
narration has been confirmed by modern science, which attests,
through genetic process of cloning, that God could create Eve from
Adam’s being. Still, there is a fundamental difference between God’s
creation, who created Eva from Adam’s rib, and the genetic process
used-performed by humans. While, through cloning, the man can produce only copies of the original without self conscience, God has created Eva as a human being with her own identity and personality,
opposite to Adam, so they should complete one another.
Cuvinte-cheie: familie, Taina cununiei, cultură răsăriteană, cultură secularizată.

artea Genezei ne spune că Dumnezeu a creat pe Eva din
coasta lui Adam, ca omul să nu fie singur. Multă vreme
această relatare biblică a fost considerată ca neverosimilă şi plasată în
rândul creaţiilor mitologice. Iată însă că veridicitatea acestei relatări
biblice a fost confirmată de ştiinţa contemporană, care atestă prin pro-
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cedeul genetic al clonării că Dumnezeu a putut crea pe Eva din fiinţa
lui Adam. Există însă o diferenţă fundamentală între lucrarea lui
Dumnezeu care a zidit-o pe Eva din coasta lui Adam, şi cea a procedeului genetic practicat de om. În timp ce prin clonare, omul poate produce numai copii ale fiinţei originale, lipsite de identitate proprie,
Dumnezeu a creat-o pe Eva ca o fiinţă cu propria ei identitate şi personalitate, opusă lui Adam, ca să se poată întregi reciproc.
Nici Dumnezeu nu e o singură persoană, căci în acest caz n-ar fi
iubire. Dumnezeul creştin este Dumnezeul iubirii şi comuniunii treimice. Şi nici omul n-ar fi cu adevărat chipul lui Dumnezeu, dacă ar rămâne o monadă închisă în ea însăşi, fără să reflecte comuniunea specifică Creatorului său1. Acesta este motivul principal pentru care
Dumnezeu a zis: „Nu este bine să fie omul singur” (Facere 2, 18) şi a
creat-o pe Eva din Adam, ca să-i ferească de singurătate. „Bărbat şi
femeie a făcut şi i-a binecuvântat şi le-a pus numele: Om (adică
Adam), în ziua în care i-a făcut” (Facere 5, 2). Omul este o unitate
completă, pentru că unitatea se realizează în dualitatea personală
neuniformă şi complementară dintre bărbat şi femeie. „Şi a făcut
Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a
făcut; a făcut bărbat şi femeie” (Facere 1, 27). Sau cum spune Sfântul
Chiril al Alexandriei: „Dumnezeu a creat coexistenţa” (P.G. 62, 135).
Căsătoria, ca legătură naturală pe viaţă dintre un bărbat şi o femeie, se
întemeiază pe faptul că bărbatul şi femeia alcătuiesc numai împreună
unitatea completă sau familia. Această învăţătură de credinţă biblică a
fost restaurată de Mântuitorul Iisus Hristos, zicând: fiindcă „...Moise,
după învârtoşarea inimilor voastre, v-a dat voie să vă lăsaţi femeile
voastre; dar la început n-a fost aşa. Iar Eu vă zic vouă că oricine va lăsa
pe femeia sa – nu pentru desfrânare – şi se va însura cu alta, săvârşeşte adulter; şi cine s-a însurat cu cea lăsată, săvârşeşte adulter” (Matei
19, 7-9); „Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” (Matei 19, 4-6)
Această învăţătură de credinţă a găsit un profund ecou în cuprinsul culturii răsăritene şi a exercitat o înrâurire adâncă în rândul credincioşilor ortodocşi. De altfel, chiar Papa Ioan Paul al II-lea declara, întruna din scrisorile sale pastorale, cunoscută sub numele de „Orientale
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lumen”, că bisericile răsăritene au avut calitatea să dea naştere unor
culturi specifice popoarelor pe care le-au păstorit, constituind astfel un
model de urmat până astăzi2. Această cultură, cu rădăcinile ei adânc
înfipte în teologia şi spiritualitatea bizantină, din epoca de aur a gândirii patristice, a fost preluată şi adâncită în contextul realităţilor noastre
româneşti, de numeroşi ierarhi, scriitori, poeţi, artişti, şi mai ales de
renumiţi teologi. Şirul lor neîntrerupt începe cu Dionisie Exiguul şi cu
Ioan Casian, continuă cu Neagoe Basarab şi învăţătura adresată fiului
său Teodosie, prima carte de veritabilă spiritualitate şi teologie românească, pentru ca să-şi atingă culmea în opera monumentală a părintelui academician profesor Dumitru Stăniloae. Într-o lume în care omul
este supus procesului de dezintegrare, iluştrii noştri înaintaşi, în frunte
cu părintele academician profesor Dumitru Stăniloae, vorbesc de restaurarea omului în Hristos şi de sensul profund religios şi spiritual al
familiei; în cuprinsul acestui tezaur de gândire şi vieţuire autentic creştină descoperim trei aspecte profunde ale sensului spiritual al familiei.
Mai întâi, cultura ortodoxă arată că familia reflectă în constituţia
ei misterul Sfintei Treimi. După cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos,
care a spus că „Tatăl şi cu Mine Una suntem” (Ioan 14, 9), în chip asemănător, bărbatul şi femeia, prin căsătoria lor, alcătuiesc o singură fiinţă, în lumina Sfintei Treimi. Dar aşa cum Tatăl şi cu Fiul rămân două
persoane distincte, deşi se împărtăşesc din aceeaşi unitate a fiinţei divine, tot astfel bărbatul şi femeia alcătuiesc prin căsătorie, în mod asemănător, o singură fiinţă, rămânând, totuşi, doi. Prin căsătorie, familia
caută să depăşească divizarea naturii după persoane, în Duhul Sfânt, ca
să adâncească astfel comuniunea dintre membrii ei, după chipul
Treimii mai presus de fire. Cultura răsăriteană a reuşit să păstreze în
mintea şi inima omului învăţătura că familia nu are numai un fundament natural, ci că taina ei se descoperă în comuniunea mai presus de
fire a Sfintei Treimi. Prin energiile necreate, cultura răsăriteană a depăşit procesul de secularizare, care orientează omul unilateral spre realităţile lumii pământeşti şi a înfăţişat familia nu numai ca fenomen natural, ci şi cu fundament spiritual trinitar. De aceea, Taina cununiei începe cu invocarea Sfintei Treimi şi se încheie cu binecuvântarea mirilor
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în numele Sfintei Treimi: „Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Treimea cea întru
tot sfântă şi de o fiinţă şi începătoare de viaţă, să vă binecuvânteze pe
voi. Să vă dea viaţă îndelungată, naştere de prunci buni, spor în viaţă
şi credinţă. Să vă umple de bunătăţile cele pământeşti şi să vă învrednicească de desfătarea bunătăţilor celor făgăduite”.
Apoi, un alt fundament al familiei îl constituie Biserica în Hristos,
fiindcă atât familia cât şi Biserica presupun unitatea trupului, dar şi
identitatea specifică a persoanelor, după chipul lui Dumnezeu în
Treime. În lumina comuniunii treimice, familia constituie Biserica cea
mică, în timp ce Biserica este familia cea mare. Atâta timp cât privim
căsătoria sau familia numai în perspectiva celor care se căsătoresc, şi
nu o raportăm, în Treime, la Biserica întreagă şi la societatea întreagă,
nu vom înţelege că familia poartă în ea taina iubirii dumnezeieşti. Se
poate spune astfel că familia constituie atât elementul de legătură dintre Biserică şi societate, dar şi mijlocul prin care Biserica poate contribui la coeziunea şi sănătatea societăţii. Deşi nu se dizolvă în organismul social sau bisericesc, celula familiei trebuie să fie într-o comuniune şi comunicare permanentă cu celelalte celule prin „sângele lor
comun”, prin copii. Cultura răsăriteană nu a confundat Biserica niciodată cu societatea, dar nici nu a separat Biserica de societate, fiindcă scopul ei nu a fost de a domina societatea, ci de a contribui la transfigurarea societăţii prin familie în vederea relaţiilor de comuniune şi omenie.
Cultura răsăriteană rămâne destul de realistă cu privire la familie
sau cununie. Ea nu dispreţuieşte trebuinţa unirii trupeşti între bărbat şi
femeie, fiindcă rugăciunile de la cununie vorbesc cât se poate de explicit despre aceasta. Pornind de la afirmaţia Sfântului Apostol Pavel,
care sfătuieşte bărbatul sau femeia, „care nu se poate înfrâna, este mai
bine să se căsătorească, decât să ardă” (I Corinteni 7, 9), cultura răsăriteană consideră, în lumina spiritualităţii revelate, că pofta trupească
devine un păcat, numai atunci când este satisfăcută în afara familiei şi
a căsătoriei dintre bărbat şi femeie. Cel care se uită la o femeie din
afara căsătoriei, o vede pe aceasta ca un obiect carnal de plăcere epidermică. Satisfacerea poftei trupeşti în cadrul căsătoriei contribuie la
sporirea iubirii şi unirii dintre soţi, la sănătatea familiei. În Taina cunu292
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niei, preotul se roagă lui Dumnezeu ca „să arate nunta mirilor cinstită
şi să păzească patul lor neîntinat; să-i ajute să-şi petreacă viaţa lor fără
prihană şi să ajungă la bătrâneţe cu inimi curate, împlinind poruncile
lui Dumnezeu”. Numai căsătoria şi familia ridică legătura dintre bărbat şi femeie la prietenie adâncă şi curată, la responsabilitate practică
reciprocă, în care fiecare este dator să se angajeze deplin.
În cele din urmă, cultura răsăriteană consideră că familia are şi un
fundament creaţional sau natural, potrivit voinţei divine care a făcut pe
om bărbat şi femeie, ca să vieţuiască împreună, să se înmulţească şi să
stăpânească zidirea şi toate câte se află în ea. Dar această bază naturală a familiei nu este niciodată separată de cea supranaturală, de harul
divin, menit să contribuie la susţinerea ei. Iar când unul dintre soţi a
comis adulterul, nesocotind harul şi legătura iubirii reciproce, atunci se
admite divorţul şi o nouă căsătorie. Biserica însă nu admite mai mult
de trei căsătorii, iar ceremonialul celei de a doua şi a treia cununii este
însoţit de chemarea la pocăinţă şi oprirea de la împărtăşanie timp de
doi ani. Unitatea dintre bărbat şi femeie nu este numai o unitate fiziologică, ci mai ales una spirituală, o unitate prin iubire, care sporeşte
prin naşterea de prunci şi prin responsabilitatea faţă de lume, după
porunca dată de Dumnezeu primilor oameni. Copiii născuţi şi crescuţi
după voia lui Dumnezeu sporesc comuniunea dintre soţi şi deschid
familia spre societate, fiindcă familia are nevoie de societate pentru
educarea şi pregătirea profesională a copiilor ei. Punerea cununiilor pe
capetele mirilor arată că aceştia, cu ajutorul lui Dumnezeu, au ieşit de
sub ocrotirea şi grija părinţilor, au primit răspunderea pentru propria
lor viaţă, răspunderea unuia pentru altul, răspunderea comună pentru
familia lor şi pentru copiii lor viitori. Omul nu e complet în sensul de
întreg – după chipul lui Dumnezeu – până ce nu ajunge să primească
această răspundere pentru sine şi pentru alţii. Dacă omul a fost adus la
existenţă de Dumnezeu ca „împărat al creaţiei”, el realizează această
demnitate, în mod concret, prin asumarea responsabilităţilor legate de
familie, în care sunt implicate responsabilităţile pentru viaţa socială,
pentru cea a lumii şi a creaţiei în general. Familia este un câştig pentru
întreaga creaţie.
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Cultura răsăriteană recunoaşte că familia este ameninţată de
numeroase primejdii, care vin din interiorul sau din exteriorul ei, adică
de adulter, divorţ, păcate împotriva firii, abandonul copiilor, şi de la
mediul social insalubru, care subminează viaţa şi existenţa ei. De
aceea, în Taina cununiei se conferă mirilor harul şi ajutorul lui
Dumnezeu ca să poată face faţă încercărilor pe care viaţa le ridică
înaintea lor. Dar harul lui Dumnezeu lucrează numai acolo unde familia, soţii, fac prin unirea sufletească unirea lor trupească. Putem spune
astfel că trăinicia familiei, confruntată cu încercările vieţii, se alimentează din faptul că poate fi văzută atât în lumina realităţilor naturale,
dar şi a celor supranaturale, care îşi au temeiul lor în constituţia teandrică a lui Hristos şi a Bisericii. Acesta este motivul principal pentru
care Apostolul neamurilor spune că „Taina aceasta mare este; iar eu zic
în Hristos şi în Biserică” (Efeseni 5, 32). Dar legătura dintre Hristos şi
Biserică mai arată că Taina cununiei oglindeşte în ea taina iubirii treimice mai presus de fire.
Pe lângă cultura răsăriteană, bazată pe sinteza dintre natural şi
supranatural, în Hristos ca Dumnezeu şi Om, există şi cultura secularizată, care şi-a făcut apariţia în secolul al XVIII-lea, cunoscut ca
„Secolul luminilor”, care orientează omul unilateral spre lumea realităţilor naturale, în detrimentul celor supranaturale. Datorită acestei
rupturi dintre natural şi supranatural, familia creştină şi-a pierdut sensul profund al comuniunii ei spirituale în Hristos şi Biserică, pentru a
se transforma într-o instituţie naturală, care se dezintegrează uşor.
Lipsită de suportul ei transcendent, familia a rămas, în lumea secularizată, o entitate autonomă, care socoteşte că poate exista prin ea însăşi,
fără ajutorul lui Dumnezeu, şi prin urmare doar o realitate socială.
Părintele academician profesor Dumitru Stăniloae spune că păcatul propriu al familiei de azi nu este înainte de toate divorţul, lipsa de
„acomodare” sau „sălbăticia spirituală”, aşa cum se consideră adesea,
ci autoadorarea familiei ca entitate închisă în ea însăşi, refuzul de a
vedea familia orientată spre împărăţia lui Dumnezeu. Există o pornire
de a face „totul pentru familie”, dacă trebuie, chiar şi a fura3. Este adevărat că, familia concepută doar pe baze naturale şi autonome are şi
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anumite aspecte pozitive. Ea a accelerat procesul de responsabilizare
al membrilor ei, a aprofundat intuiţiile lor afective, a favorizat apariţia
unor proiecte autonome de viaţă, a promovat grija faţă de copil şi a asigurat anumite avantaje de ordin economic4. Dar o familie autonomă,
concepută pe baze pur naturale şi individuale, rămâne expusă dezintegrării ei din partea unor factori exteriori sau interiori. Din rândul acestora amintim solitudinea soţilor, absorbiţi exagerat de îndatoririle lor
familiale şi lipsiţi de ajutor spiritual în faţa crizelor afective care îi confruntă; criza dintre generaţii care desparte copiii de părinţi, fiindcă lipseşte liantul spiritual care leagă pe cei vârstnici de cei tineri, sau agresivitatea şi violenţa care determină părinţii şi copiii să se molesteze cu
sălbăticie şi chiar să se extermine reciproc. Dar mai presus de toate,
cauza principală care subminează familia în societatea secularizată
constă în căutarea cu orice preţ a plăcerii carnale, în detrimentul preocupărilor spirituale mai înalte.
Dar, familia autonomă a fost subminată mai profund de două tendinţe care şi-au făcut apariţia în peisajul culturii secularizate. Mai întâi,
este vorba de contestarea autorităţii părintelui (tatălui) în cadrul familiei, datorită îndatoririlor lui zilnice. ţinut departe de familie, de o activitate stereotipă, valabilă atât pentru muncitori cât şi pentru intelectuali, tatăl a încetat să mai constituie pentru copii un model vrednic de
urmat. Ruptura dintre activitatea mamei, care a fost obligată să se dedice cu exclusivitate treburilor casnice, şi cea a tatălui, care s-a dedicat
total activităţii lui profesionale, a dus inevitabil la criza familiei ca
nucleu izolat, compensatoriu şi autoritar5. Apoi, este vorba de emanciparea femeii, care nu are în vedere numai paritatea dintre sexe, pe
deplin legitimă, dar caută să depăşească rolul sponsal şi matrimonial,
conferit femeii în trecut, prin integrarea ei în mediul social. Desigur, pe
această cale, bărbatul întâlneşte femeia nu numai ca soţie, în spaţiul
casnic, ci şi ca tovarăşă de viaţă în nenumărate ocazii social recunoscute. Activitatea extradomestică a femeii constituie un instrument preţios, care conferă integrării conjugale noi oportunităţi şi dimensiuni
pozitive. Dar, nu este mai puţin adevărat, că activitatea extradomestică a femeii, care favorizează afirmarea autonomă a acesteia, dezvoltă
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adesea, în rândul multor femei, revolta împotriva matrimoniului6. Se
acceptă emanciparea femeii, dar o emancipare bazată pe criterii individualiste se întoarce împotriva familiei, fiindcă fiecare membru al familiei aşează interesele lui individuale deasupra celor familiare şi duce o
viaţă independentă de cea a familiei.
În societatea secularizată, interesele individuale dobândesc o asemenea importanţă, încât şi copiii sunt consideraţi adesea ca o piedică
în calea satisfacerii lor, iar scăderea natalităţii nu mai constituie o surpriză. Nu este de mirare că divorţul, avortul, sodomia, drogurile sau
conflictul dintre generaţii, ca şi multe altele, sunt considerate ca expresie a libertăţii depline de care trebuie să se bucure orice membru al
familiei. Mai mult chiar, omul secularizat caută să înlocuiască legile
lui Dumnezeu, cu legile lui proprii. Schelling spunea că omul prometeic nu voieşte să recunoască legile naturale care vin de la Dumnezeu,
ci caută să se transforme el însuşi în legiuitorul naturii7. Aşa se explică apariţia unor modele alternative ale familiei, care nu mai ţin seama
nici de legea lui Dumnezeu, şi nici de legea naturală. Fie că este vorba
de familii consensuale sau de familii monoparentale, fie că este vorba
de cupluri de acelaşi sex, toate acestea sunt modele alternative ale
familiei, care au început să fie recunoscute ca legale, în timp ce castitatea sau votul monahal sunt coborâte în rândul manifestărilor nefireşti8. O astfel de familie nu mai este înţeleasă spre slava lui
Dumnezeu, ci ca rezultat al unei libertăţi ce nu mai poate face distincţie clară între bine şi rău.
În lumina experienţei de două ori milenară a Bisericii Ortodoxe,
putem spune că atâta vreme cât cultura lumii contemporane nu va
depăşi ruptura dintre realitatea naturală şi cea supranaturală a lumii, în
lumina lui Hristos, ca verigă de legătură între cele cereşti şi cele
pământeşti, în virtutea Dumnezeirii şi Omenităţii Sale, familia nu va
putea să-şi descopere adevărata ei unitate spirituală. Din această cauză,
ea va fi obligată să supravieţuiască într-o stare de ambiguitate păgubitoare pentru Biserică şi societate. O rază de speranţă, pentru depăşirea
rupturii dintre cele văzute şi cele nevăzute, a început să apară de acolo
de unde ne aşteptam mai puţin, din partea marilor savanţi ai lumii, ca
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Einstein, Maxwell sau David Bohm, care au ajuns la concluzia că în
spatele întregului univers văzut şi nevăzut există o ordine imanentă,
care le ţine pe toate împreună, cu toată dezordinea pe care o întâlneşti
la tot pasul. Ei au intuit că în spatele universului „există o ordine implicită, foarte profundă şi invizibilă, care lucrează dedesubtul dezordinii
explicite, ce se manifestă cu atâta generozitate. La originea creaţiei nu
există evenimente întâmplătoare, nu există hazard, ci o ordine cu mult
superioară tuturor celor pe care ni le putem imagina: ordinea supremă
care reglează constantele fizice, condiţiile iniţiale, comportamentul
atomilor şi viaţa stelelor. Puternică, liberă, existentă în infinit, tainică,
implicită, invizibilă, sensibilă, ea (ordinea) se află acolo eternă şi necesară, în spatele fenomenelor foarte sus, deasupra universului, dar prezentă în fiecare particulă9“. Einstein spune că „Dumnezeu nu joacă la
zaruri”. Ordinea interioară a universului la care ne-am referit mai sus
constituie dovada că ştiinţa a început să bată la porţile transcendenţei
şi să depăşească ruptura artificială dintre cer şi pământ.
Este însă remarcabil că noua viziune despre univers a iluştrilor fizicieni contemporani vine să confirme reconstrucţia cosmologică întreprinsă de Sfântul Atanasie cel Mare, la vremea sa, în veacul al IV-lea; ca
să depăşească opoziţia dintre lumea sensibilă şi cea inteligibilă, în lumina lui Hristos ca Logos Creator şi Cuvânt al Tatălui: „Căci Cuvântul
Tatălui, spune Sfântul Atanasie cel Mare, sălăşluindu-se şi întinzând
puterile Lui în toate şi pretutindeni şi luminând toate cele văzute şi nevăzute, le ţine şi le strânge, nelăsând nimic gol de puterea Lui; păzindu-le
pe toate împreună şi pe fiecare în parte, alcătuieşte o singură lume şi o
unică rânduială frumoasă şi armonioasă a ei, El însuşi rămânând nemişcat, dar mişcându-le pe toate, după bunăvoirea Tatălui10“. În această
grandioasă perspectivă revelaţională, Sfântul Atanasie a pus în evidenţă
atât comuniunea dintre cer şi pământ în Hristos, adică dintre lumea naturală şi cea supranaturală, dar şi comuniunea Tatălui cu Fiul, care se află
la temelia Bisericii şi a întregii creaţii, sesizată de cunoscuţii fizicieni ai
lumii de azi, cu implicaţii profunde pentru viaţa de comuniune. Ştiinţa
care părea să îndepărteze omul de Dumnezeu, în trecut, caută, dimpotrivă, astăzi, să-l apropie de Dumnezeu, spune un teolog catolic11.
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Desigur, va trebui să mai treacă vreme până când descoperirile
savanţilor vor pătrunde în sfera mai largă a culturii contemporane; dar ea
se va impune treptat, fiindcă este pentru prima dată când revelaţia naturală se întâlneşte cu cea supranaturală, ca să pună împreună în evidenţă
importanţa ideii de ordine şi comuniune ce se află la baza întregii zidiri
şi care are o importanţă atât de decisivă pentru sănătatea şi viitorul familiei. Dar, ordinea armonioasă a cosmosului văzut şi nevăzut, de care vorbeşte Sfântul Atanasie cel Mare, are o importanţă particulară pentru cultura ortodoxă, fiindcă pune în evidenţă rolul extraordinar şi direct pe care
Hristos Însuşi îl are în celebrarea cununiei şi a vieţii de familie.
Mai întâi, Taina cununiei nu este săvârşită, în esenţă, de preot, care
rămâne un simbol văzut al Mântuitorului Iisus Hristos în Biserică, ci de
Hristos Însuşi. De aceea, preotul cere lui Hristos „să încununeze mirii cu
mărire şi cu cinste”. Apoi, prezenţa lui Hristos însuşi, în imanenţa creaţiei, ne ajută să evităm fie o abordare pur naturală a familiei, care poate
cădea în individualism şi se sfarmă uşor, fiindcă uită de Dumnezeu, fie o
abordare pur supranaturală a familiei, care duce la despotism, fiindcă uită
de om şi infirmă personalitatea femeii şi a copiilor. În Hristos, ca
Dumnezeu şi Om, familia se înfăţişează ca o comuniune menită să spiritualizeze relaţia dintre bărbat şi femeie, să adâncească iubirea lor reciprocă, care nu e posibilă fără înfrânarea egoismului fiecăruia. Există Biserici
care fac apel la metode naturale în viaţa de familie a soţilor, dar considerăm că terapia spirituală a rugăciunii, ascezei şi filantropiei reprezintă
mijloace eficiente care conferă constituţiei naturale a familiei, statutul şi
dimensiunea ei spirituală în Hristos. Dacă Hristos este despărţit de familie, slăbeşte unitatea şi comuniunea acesteia. Sau, cum spune părintele
profesor Stăniloae, „Hristos este Cel care săvârşeşte Taina cununiei, dar
o săvârşeşte unindu-i pe cei doi în Sine, ca să rămână astfel mijloc de
unire şi comuniune între cei doi12“. El rămâne garant al fidelităţii lor, îi
păstrează pe aceştia într-o adevărată unitate şi comuniune între ei şi cu
Creatorul lor. Familia promovează coeziunea socială, nu indivizii.
Dar această prezenţă a lui Hristos arată că viaţa de familie nu are
doar consecinţe pentru viaţa pământească a membrilor ei, ci şi pentru
împărăţia lui Dumnezeu. Hristos constituie Stânca neclintită care per298
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mite membrilor familiei să înfrunte valurile învolburate de pe marea
vieţii şi să dobândească mântuirea lor. Drumul vieţii conjugale nu mai
e un simplu itinerar, ci este plasat pe axa eternităţii. În concluzie,
putem spune că într-o lume secularizată, care aşează valorile materiale deasupra celor spirituale, familia trebuie să-şi descopere sensul ei
spiritual şi autentic în Hristos, ca Dumnezeu şi Om, ca să-şi adâncească coeziunea ei interioară şi să constituie factor de progres moral în
viaţa societăţii. Istoria ne arată că absenţa valorilor spirituale a prăbuşit nu numai familii, ci şi imperii.

NOTE:
1 Preot prof.dr. Dumitru Stăniloae, „Teologia Dogmatică Ortodoxă“, Bucureşti,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1997, vol. I,
p.130.
2 Papa Ioan Paul al II-lea, „Orientale lumen“ Scrisoare pastorală, Vatican,
Libreria Editrice Vaticana, 1995, p.ll.
3 Preot prof.dr. Dumitru Stăniloae. Op. cit., p. 133.
4 A. Valsecchi. „Famiglia, Dizionario Enciclopedico di Teologia Morale“, Roma,
Edizioni Paoline, 1987, p. 394.
5 Ibidem, p. 395.
6 Ibidem, p. 396.
7 Waler Kasper. „L'Assoluto bella storia nell'ultima filosofia di Schelling“,
Milano, Jaca Book, 1986, p. 370.
8 A. Valsecchi. Op.cit., p. 398.
9 Jean Guitton. „Dumnezeu şi Ştiinţa“, Bucureşti, Editura Harisma, 1992, p. 57.
10 Sfântul Atanasie cel Mare. „Cuvânt către elini“, Bucureşti, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1987, p. 79.
11 Rene Laurentin. „Dio esiste, Ecco le Prove. Le scienze erano contro, ora conducono a Lui“, Casale Monteferrato, Ed. Piemme, 1997.
12 Preot prof.dr. Dumitru Stăniloae. Op cit., p. 132.
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Profesionalizarea
carierei didactice
de la aptitudine, la
competenţă pedagogică
PROFESOR COSMINA MIRCEA*

Abstract
The development of teaching career is an important aim in military education, according to the demands of a changing society.
Continuous training completes the initial one, and it is a response to
these developments, in order to improve skills, to develop teacher`s
professional attitudes. The efficiency of the training programs is
shown only if the educational aims are converted into objectives of the
educational process and teaching resources are entirely used. Training
courses organized in specialized centers, support reform and improve
teacher’s requirements in terms of their professional career.
The teacher`s increased performances are always directed to
educators, each believing that personal example can often replace
books on ethics and professional conduct. Teaching activities must be
designed so as to generate confidence among students, to determine
effective answers to their problems. Forming a system of attitudes, values and behaviors, a set of knowledge, learning methods and tech*Colegiul
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niques of intellectual work are teacher`s goals in military high school,
based on formative effect on learners. Using active and interactive
teaching methods, efficient learning procedures and techniques,
teacher proves his professional abilities and the benefits of training
programs, and improves the quality of vocational training and education.
Active participation in a planned series of experiments, and their
application in life or work situations ensure the efficiency of student`s
activities in learning to be themselves actors in their training.
Cuvinte-cheie: carieră, formare continuă, cercetare, nevoi educaţionale.

ormarea continuă a cadrelor didactice şi militare, a personalului didactic auxiliar, defineşte direcţiile pedagogice fundamentale pentru activitatea de profesionalizare a carierei în colegiul
militar, deschisă prin consolidarea reformelor deja întreprinse şi reevaluarea exigenţelor, întro societate aflat în permanentă schimbare.
Formarea continuă vine să completeze formarea iniţială şi răspunde
acestor evoluţii, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali în vederea amplificării cunoştinţelor proprii, perfecţionării deprinderilor, dezvoltării competenţelor pedagogice şi organizatorice, analiza şi dezvoltarea atitudinilor profesionale. Eficienţa programelor de formare continuă şi perfecţionare, precum şi activitatea de cercetare ştiinţifică şi de
specialitate se dovedeşte numai în condiţiile în care finalităţile educaţiei sunt convertite în obiective ale procesului de învăţământ, ale
mediul şcolar şi extraşcolar, iar resursele pedagogice sunt valorificate
pe deplin. Activitatea cadrului didactic se dovedeşte a fi eficientă
numai dacă urmăreşte, într-o manieră creativă, flexibilă, cele mai noi
dezvoltări teoretice şi practice legate de profesionalizarea carierei sale,
de creşterea gradului de corelare dintre formarea iniţială şi cea continuă. La acestea se adaugă, fără îndoială, proiectarea, dezvoltarea şi
finalizarea activităţilor specifice procesului de învăţământ – lecţii asistate, studii de caz, activităţi extraşcolare, lectorate cu părinţii, activităţi
de consiliere atât a părinţilor cât şi a elevilor, activităţi de orientare
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şcolară şi profesională a elevilor. Exigenţa cadrului didactic, manifestată în scopul propriei formări, va deplasa accentul de pe învăţământul
informativ pe cel formativ şi va contura tot mai mult imaginea elevului creator de exigenţe în educaţie.
Performanţele crescute ale cadrelor din colegiul militar albaiulian
s-au orientat întotdeauna către educabili, fiecare considerând că exemplul personal poate să înlocuiască, de cele mai multe ori, manualele de
etică şi deontologie profesională. În ultimii cinci ani, cadrele didactice
şi militare din colegiu au parcurs diferite stagii de formare şi perfecţionare sau sunt în curs de formare în acord cu cerinţele reformei în educaţie şi societate. Performanţele lor au fost recunoscute atât la nivel
judeţean (membri în consiliul consultativ al ISJ Alba, metodişti, responsabili de cerc pedagogic, membri în comisiile de bacalaureat şi
admitere, concursuri şi olimpiade şcolare, simpozioane), cât şi la nivel
naţional (experţi în evaluare – două cadre didactice, distincţia
„Gheorghe Lazăr” etc.).
Activitatea de cercetare a cadrelor didactice din colegiu s-a concretizat în susţinerea unor lucrări de specialitate, de pedagogie şi metodică, în cadrul unor simpozioane organizate la nivel local, judeţean şi
naţional, dar şi în elaborarea de culegeri, cărţi de specialitate înregistrate în sistemul mondial de evidenţă a publicaţiilor. De asemenea, în
cadrul sesiunilor de comunicări sunt diseminate informaţiile pe care
cadrele didactice şi militare le-au desprins din activităţile şi cursurile
pe care le-au efectuat sau le-au parcurs, astfel încât să devină puncte
de plecare pentru viitoare activităţi, iar învăţământul militar să se
înscrie în liniile trasate de reformele din educaţie.
Cursurile de formare organizate în fiecare judeţ prin Casa
Corpului Didactic şi inspectoratele şcolare sau centrele specializate
în formarea cadrelor didactice, altele decât cele menţionate, susţin
reforma sistemului educaţional şi sporesc exigenţele cadrului didactic în ceea ce priveşte profesionalizarea carierei sale. Eficienţa cursurilor de formare este evaluată de performanţele demonstrabile pe care
le înregistrează aplicarea lor la clasă şi în activitatea de consiliere şi
orientare în carieră a elevilor. Competenţele dobândite sunt utilizate
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în scopul stimulării dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi
sociale, iar cadrul didactic are mereu în atenţie nevoia de adaptare la
cerinţele individuale, diverse ale tuturor elevilor, la interesele de
cunoaştere şi potenţialul lor.
Astfel, competenţele dobândite prin programe de formare continuă
şi perfecţionare, precum gândirea critică – învăţare activă, evaluare alternativă, consiliere şi orientare, educaţie şi schimbare, utilizarea programului AEL, crearea de soft educaţional şi alte asemenea, îi favorizează
celui ce le urmează, diseminează şi aplică permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia.
Activitatea cadrului didactic se dovedeşte a fi eficientă numai
dacă urmăreşte, într-o manieră creativă, flexibilă, cele mai noi dezvoltări teoretice şi practice legate de profesionalizarea carierei sale, de
creşterea gradului de corelare dintre formarea iniţială şi cea continuă.
În perioada studiilor universitare, pregătirea pentru cariera didactică se realizează paralel cu cea ştiinţifică – de specialitate, prin cursuri
de pedagogie, psihologie educaţională, şi ore destinate practicii pedagogice. În condiţiile şi limitările actuale de organizare a DPPD, practicii pedagogice i se alocă un timp insuficient, fiind în acest sens ineficientă şi cu repercusiuni asupra carierei didactice. De asemenea,
imposibilitatea organizării stagiilor de practică pedagogică, esenţială
pentru calitatea pregătirii didactice, datorită lipsei mentorilor din şcoli,
a unui statut bine definit al şcolilor de aplicaţie şi a dificultăţii întreruperii studiilor de specialitate în timpul anului universitar constituie,
alături de cele precizate anterior, puncte vulnerabile care se răsfrâng
asupra carierei viitorului dascăl. Studentul are convingerea că universitatea îi oferă toate pârghiile pentru a deveni profesionist la absolvirea studiilor, iar pentru profesorul debutant care visase să ajungă la
catedră, convins că este cea mai frumoasă meserie din lume, dificultăţile apar încă din primele zile de activitate. Informaţiile acumulate prin
pregătirea universitară, competenţele metodice dobândite prin studiu şi
aptitudinile pedagogice formate superficial prin practica pedagogică se
dovedesc a fi ineficiente pentru a deveni un bun dascăl, aşa cum îşi
dorise iniţial.
august, 2012
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Profesorul stagiar trebuie să beneficieze, cel puţin în primul an
de predare, de îndrumare din partea cadrelor didactice care desfăşoară activitate de mentorat, care să-l direcţioneze în întocmirea
corectă a planurilor de lecţie, respectarea etapelor în predare, să
descopere deficienţele, să-l consilieze şi să-i evalueze activitatea,
astfel încât calitatea actului didactic să crească. După efectuarea
stagiaturii, pentru a ţine pasul cu schimbările, cadrul didactic trebuie să parcurgă permanent programe de formare continuă şi de perfecţionare pentru a deveni profesionist şi actor al schimbărilor,
capabil să perfecţioneze meseria de dascăl. Munca la clasă trebuie
proiectată şi desfăşurată astfel încât să genereze un climat de încredere care să determine în rândul elevilor rezolvarea eficientă a problemelor în urma investigaţiei temeinice a dezbaterilor autentice şi
a găsirii răspunsului adecvat.
Cadrul didactic răspunde, în acest sens, noilor nevoi de educaţie pe care le are elevul. Astfel, profesorul trebuie să asigure un
demers didactic adecvat învăţării active şi interactive, folosind
metode, procedee şi tehnici de învăţare eficiente. Nu există act de
predare şi învăţare care să nu includă cu necesitate în structura lui
un anumit fel de a se proceda, o anumita tehnică de realizare a
acţiunii respective. Fiind cel mai intim legat de activitatea profesorului, acesta este şi terenul pe care se poate manifesta cel mai mult
spiritul său de inovaţie şi creativitate didactică. Dacă ai reuşit să-i
„transformi” pe elevi în coparticipanţi la propria formare prin
mobilizarea energiilor sale, concentrarea atenţiei, urmărirea cu
interes şi curiozitate a lecţiei, stimularea imaginaţiei, a puterii de
anticipare, competenţa pedagogică dobândită prin formare continuă, ai depăşit pragul abilităţilor, iar activitatea de învăţare a elevului la clasă surclasează Internetul.
În acest sens, profesorul de limba română a înţeles că, în contextul reformelor şi al societăţii în schimbare, trebuie să formeze elevul
să-şi dezvolte capacitatea de a cere informaţii şi de a decide importanţa acestora, de a da universului informaţional întâlnit un sens critic,
creativ şi productiv. Cultivarea interesului pentru lectură, pentru lucrul
304
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cu cartea, rămâne unul dintre principiile fundamentale ale activităţii
cadrului didactic.
Profesorului de limba şi literatura română îi revine rolul de a-i
determina pe elevi să acţioneze, să opereze cu datele oferite de mesaj
în cadrul unei situaţii de descoperire, să generalizeze şi să formuleze
ei înşişi concluziile. Formarea unui sistem de atitudini, valori şi comportamente, a unui ansamblu de cunoştinţe, practica raţională a limbii, formarea reprezentărilor culturale, însuşirea unor metode şi tehnici de muncă intelectuală, sunt deziderate ale profesorului de limba
română, finalităţi care respectă logica educaţională, bazată pe principii şi produc efecte formative asupra educabilului. Studiul de caz care
a fost introdus ca element obligatoriu la clasele a XI-a şi a XII-a, proiectele individuale şi de grup, prezintă numeroase avantaje: elevii se
confruntă direct cu problema pe care o au de cercetat, găsesc elementele caracteristice cazului pe care îl investighează, selectează materiale, sintetizează, îşi dezvoltă capacităţi de examinare critică a strategiilor de soluţionare, de organizare, de cooperare în echipă, apropie procesul de viaţa cotidiană. Profesorul are aici rolul formatorului: formularea cazului, stabilirea responsabilităţilor fiecărui elev, a temelor de
cercetare, formularea etapelor de lucru, valorificarea eficientă a materialului bibliografic etc.
Aşadar, participarea activă într-o serie planificată de experienţe,
analiza acelor experienţe şi punerea lor în aplicare în situaţii de viaţă
sau de muncă asigură direcţionarea eficientă a elevului în a învăţa să
fie el însuşi actorul propriei formări. Cursurile de formare continuă şi
cele de perfecţionare stabilesc, alături de experienţa didactică dobândită prin activitatea de predare propriu-zisă, cadrul dezvoltării profesionale, profesionalizării meseriei de dascăl, atunci când ele nu sunt parcurse doar pentru acumulare de puncte.
Fără educaţie iniţială şi continuă, individul lumii contemporane se
va afla într-o poziţie de nonsens faţă de stadiul empiric al cunoaşterii,
iar observarea directă a lumii fără a fi însoţită de raţionamente, judecăţi şi abstracţii superioare, nu-i va oferi premisele unei evoluţii spirituale satisfăcătoare, în armonie cu sine, cu semenii şi cu universul.
august, 2012
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Activităţi curriculare
şi extracurriculare
în programul de studiu
al elevilor
PROFESOR SIMONA SIMINA MUREŞAN*

Abstract
The reform of the Romanian educational system was an important concern since 1990s in order to make it more efficient.
Unfortunately there are so many discussions about a crise that
appeared lately at the level of Romanian educational system, searching for new solutions to fight against it through the implementation of
new projects and educational strategies such as: compulsory education of 10 classes; the role of mentor teachers in training professional
teachers start-ups; a new strategy of evaluation; the extension of activities after classes through the programm entitled School after school.
Even if it wasn't named School after school we had such a programme
and we came to the conclusion that it was efficient over time in our
Military College. "We tried to combine in an harmonious way business
with pleasure", in other words curricular activities (which involved
studies on specific subjects, a program for remedial education and we
also prepared our students for obtaining performance to Olympiads
*Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazu“, Alba-Iulia.
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and other different school contests) with extracurricular activities
such as music, dance, theatre, creative workshops and sport. With our
programmes of study we obtained performance and of course we
achieved our main goal which is the admission of students in higher
military education.
Cuvinte-cheie: educaţie, activităţi curriculare, activităţi
extracurriculare.

ncă din anii ’90 se încearcă cristalizarea unei strategii de
reconstrucţie în învăţământul românesc. Această schimbare
fundamentală, proiectată şi realizată la nivelul sistemului de învăţământ, în orientarea acestuia (schimbarea finalităţilor), în structura
acestuia (de bază, materială, de relaţie, de conducere) şi în conţinutul
procesului de instruire (schimbarea planului de învăţământ, a programelor şi a manualelor/cursurilor şcolare, a altor materiale destinate
învăţării) este cunoscută sub denumirea de Reforma educaţiei. Fără
îndoială, reforma de curriculum a fost secondată de un evantai larg de
inovaţii şi puneri în temă asupra zonelor complementare de restructurare în interiorul sistemului educaţional global: elaborarea de noi
manuale; o nouă structură a anului şcolar; evaluarea didactică şi evaluarea instituţională; formarea cadrelor didactice; implicarea familiei
în stabilirea proiectului şcolii; reorganizarea reţelei şcolare etc.
Consider că toate modificările de reformă din sistemul educaţional
românesc vor fi eficiente în măsura în care rezultatele aplicării acestora vor putea fi măsurate/evaluate în timp. Din păcate, se discută în ultima perioadă de o criză la nivelul eficienţei reformei educaţionale
româneşti, căutându-se noi soluţii de combatere a acesteia prin implementarea de noi proiecte şi strategii educaţionale, ca de exemplu: învăţământul obligatoriu să fie de 10 clase, extinderea activităţilor după
orele de curs prin programul „Şcoala după şcoală”, desfăşurarea unor
activităţi extracurriculare, extraşcolare în aşa–numita săptămână
„Şcoala altfel”, rolul profesorilor–mentor în formarea profesională a
cadrelor didactice debutante, noua structură a evaluării: la finalul clasei pregătitoare, la finalul clasei a II-a, a IV-a, a VI-a, a IX-a şi a XIIa etc. Bineînţeles că nu pot fi excluse cele trei priorităţi ale educaţiei
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precizate prin „Foaia de parcurs 2011-2012” emisă de Ministerul
Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, în colaborare cu
Departamentul Curriculum şi Controlul Asigurării Calităţii Învăţământului: reducerea absenteismului, îmbunătăţirea competenţelor de lectură şi evaluarea – cu scop de orientare şi optimizare a învăţării.
Dintre numeroasele definiţii date reformei educaţiei în ultimul deceniu şi care vizează un tip superior de schimbare a educaţiei/ învăţământului, m-aş opri asupra următoarei: reforma educaţiei este „o refacere generală a sistemului în optica educaţiei permanente” care redistribuie nivelurile învăţământului în timp şi
spaţiu, prelungindu-le după nevoile şi spre folosul fiecăruia
(Faure, Edgar). Consider că atâta timp cât obiectivul principal al
educaţiei se circumscrie în imaginea idealului pedagogic, urmărindu-se educaţia permanentă a individului, evoluţia acestuia în
timp şi posibilitatea de integrare în cadrul societăţii româneşti,
atunci sistemul de reformă educaţională depăşeşte momentul de
criză, devenind eficient.
Din acest an şcolar, unităţile de învăţământ trebuie să realizeze, în funcţie de nevoi, proiecte pentru organizarea programului
„Şcoala după şcoală” ce se va putea desfăşura înaintea sau după
programul şcolar de studiu al elevilor (în funcţie de orarul fiecărui
nivel de studiu). Programul SDS este un program complementar
programului şcolar obligatoriu, care oferă oportunităţi de învăţare
formală şi nonformală pentru consolidarea competenţelor, învăţare
remedială şi accelerare a învăţării prin activităţi educative, recreative şi de timp liber. În învăţământul secundar, Programul „Şcoala
după şcoală” cuprinde atât activităţi curriculare (activităţi pentru
accelerarea învăţării şi performanţă, pregătirea pentru participarea
la competiţii, olimpiade şcolare şi concursuri pe discipline, activităţi de suport pentru efectuarea temelor, activităţi remediale), cât
şi activităţi extracurriculare (ateliere/ activităţi tematice microproiectate pe diferite domenii: arte, ştiinţe, sport etc., activităţi ce au
în vedere educaţia pentru carieră, activităţi ce au ca scop formarea
unui stil de viaţă sănătos, activităţi de dezvoltare personală).
308

www.rft.forter.ro

Activităţi curriculare şi extracurriculare în programul de studiu al elevilor

Trebuie remarcat faptul că acest tip de program, fără a se numi
„Şcoala după şcoală” şi fără a fi inclus în programul de reformă educaţională a MECTS, s-a desfăşurat şi se desfăşoară încă în Colegiul
Militar Liceal „Mihai Viteazul”, Alba Iulia. Scopul organizării unui
astfel de program este, în primul rând, pregătirea la standarde înalte a
elevilor pentru admiterea în învăţământul militar superior. Evident, nu
trebuie omis pragul ce anticipează admiterea, şi anume examenul de
bacalaureat. Aşadar, pentru a asigura reuşita, cu ani în urmă s-a pus în
aplicare un program asemănător cu Programul „Şcoala după şcoală”.
Experienţa de-a lungul timpului ne-a convins asupra eficienţei acestui
program ce asigură reuşita elevilor în învăţământul militar superior şi
aduce renume instituţiei noastre. Bineînţeles, rezultatele optime s-au
înregistrat şi datorită faptului că s-a ştiut îmbina utilul cu plăcutul, aşadar elevii au beneficiat şi beneficiază în continuare, atât de activităţi
curriculare, cât şi de activităţi extracurriculare.
S-a stabilit, la nivelul şcolii, un program de studiu ce se efectuează după-masa între orele 16.30 şi 20.30. Bineînţeles există şi planificări ale activităţilor desfăşurate în care sunt precizate competenţele
specifice, conţinuturile învăţării şi grupul – ţintă vizat. Printre activităţile cu caracter ştiinţific se numără: programul de consultaţii pe discipline, la care pot participa toţi elevii care au nevoie de lămuriri cu privire la noţiunile neînţelese în timpul orelor de curs şi necesare efectuării temelor. Acestea se desfăşoară, conform unui program bine stabilit,
în cabinetele de specialitate.
Există, de asemenea, riguros organizat şi planificat, de către fiecare cadru didactic, la începutul fiecărui an, programul de pregătire pentru examenul de bacalaureat, organizat la nivelul claselor a XII-a.
Pregătirea pentru bacalaureat este obligatorie şi se desfăşoară o
dată pe săptămână, la clasă, cu întreg colectivul de elevi, într-un modul
de 90 de minute. De la început li se prezintă elevilor materiile de bacalaureat, astfel încât să se decidă asupra probelor la alegere. Programul
de pregătire se desfăşoară respectându-se planificarea efectuată de
către cadrele didactice, în funcţie de competenţele şi conţinuturile specificate în Programa de bacalaureat, editată de MECTS. Planificarea
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pregătirii pentru bacalaureat la fiecare disciplină inclusă în cadrul
acestui examen este aprobată de conducerea colegiului. Se realizează
şi o monitorizare a pregătirilor, o verificare a studiului elevilor. Chiar
dacă nu se trec în catalog note de la programul de pregătire de bacalaureat, conform planificării, se dau testări din materia menţionată în
planificarea pregătirilor pentru examenul de bacalaureat. Aceste note
vor fi trecute în catalog. De asemenea, aceste testări sunt completate
de simulările naţionale de bacalaureat.
Într-o manieră asemănătoare se desfăşoară şi pregătirea pentru
admiterea în învăţământul militar superior. În prealabil, fiecare elev
al claselor a XII-a îşi manifestă opţiunea pentru admiterea într-una dintre instituţiile militare de învăţământ superior. În funcţie de aceasta, se
organizează grupurile-ţintă pentru fiecare disciplină inclusă în programul de admitere: engleză, psihologie, română, matematică, fizică, chimie, biologie şi sport. Spre deosebire de pregătirea pentru examenul de
bacalaureat, pregătirile pentru admiterea în învăţământul militar superior se realizează în cabinetele de specialitate, sub îndrumarea cadrelor
didactice de la fiecare disciplină. Ca şi în cazul pregătirilor pentru
bacalaureat, sunt menţionate în planificare şi orele de evaluare realizată prin testările pentru admitere. În fiecare an, spre finalul anului şcolar, instituţiile militare de învăţământ superior trimit subiecte în vederea organizării unor examene de simulare a admiterii.
Cercurile pe discipline sunt esenţiale în optimizarea rezultatelor
învăţării şi în atingerea performanţelor şcolare atât în cadrul olimpiadelor naţionale, cât şi al altor competiţii şi concursuri organizate la
nivel local, interjudeţean sau naţional. Grupul–ţintă al acestor cercuri
pe discipline este alcătuit din elevii claselor IX - XII care simpatizează cu o anumită disciplină şi sunt capabili de performanţă. Aşadar, cu
aceştia se lucrează săptămânal pe baza unei planificări stabilite de
cadrele didactice de la fiecare disciplină de studiu şi aprobată de conducerea colegiului.
Ca în orice şcoală, şi în cadrul colegiului nostru se desfăşoară un
program de educaţie remedială pentru elevii care întâmpină dificultăţi
la anumite discipline. La fiecare început de an, în urma testelor iniţia310
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le se stabilesc grupurile-ţintă pentru programul de educaţie remedială,
lacunele descoperite în cunoştinţele elevilor, precum şi conţinuturile ce
trebuie clarificate. Pe parcursul anului şcolar în curs, grupa de elevi
înscrişi în programul de educaţie remedială îşi poate modifica componenţa, în funcţie de rezultatele obţinute de elevi la clasă. În fiecare plan
ce se întocmeşte, se precizează, pe lângă grupul-ţintă: lacunele depistate, măsurile luate pentru ameliorarea rezultatelor şcolare, activităţile
de învăţare propuse în programul de educaţie remedială, iar mai apoi
se completează rezultatele (după o perioadă de timp clar stabilită).
Aşa cum se precizează şi în „Legea educaţiei naţionale 2011”, în
cadrul programului „Şcoala după şcoală” se organizează şi în cadrul
Colegiului Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia activităţi recreative, de
timp liber. În cazul nostru este vorba despre activităţi sportive (tenis de
masă, baschet, volei, fotbal, atletism etc.) şi activităţi cultural-artistice (dansuri de societate, dansuri populare, dansuri sportive, solişti
vocali şi solişti instrumentişti). Nu în ultimul rând, am mai putea include aici şi proiectele organizate de catedra de limba şi literatură română şi desfăşurate tot în programul „Şcoala după şcoală”: Cenaclul literar, Cercul de lectură şi Atelierul de artă dramatică (se organizează o
dată la două săptămâni), desfăşurate după un program bine stabilit de
către profesorii de specialitate.
La aceste activităţi recreative participă un număr destul de mare
de elevi întrucât le fac din plăcere, sunt pasiuni înnăscute ce prin exerciţiu vor fi perfecţionate. Astfel, rezultatul pregătirilor la activităţile
sportive se poate măsura an de an în cadrul „Spartachiadei” sau al altor
concursuri sportive, iar pregătirile cultural–artistice vor fi valorificate
atât în cadrul „Atelierelor de creaţie ale elevilor militari”, cât şi la nivel
local sau judeţean prin intermediul spectacolelor artistice organizate şi
ale căror artişti sunt elevii colegiului militar.
Aşadar, îmbinând utilul cu plăcutul, în cadrul colegiului se desfăşoară zilnic activităţi curriculare şi extracurriculare ce contribuie, în
egală măsură, la obţinerea succesului şcolar. Ba mai mult, am putea
spune că un astfel de program organizat după programul de studiu obligatoriu în cadrul mai multor instituţii de învăţământ ar contribui la
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optimizarea învăţării şi combaterea crizei din sistemul educaţional.
Respectând principiile de reformă, îndeplinindu-şi cu pasiune profesia
de dascăl şi arătând respect şi devotament faţă de resursa umană pusă
la dispoziţie, oricine se poate considera: „Cadru didactic–promotor al
reformei educaţionale”.
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Folosirea simulatoarelor
în procesul de instrucţie
al Batalionului 3
Apărare Antiaeriană
„GEPARD”
MAIOR CăTăLIN DUMITRESCU*

Abstract
The using of simulators is not longer a mere training method but
rather an integrated (indispensable) component in this process and a
sine qua non (prerequisite) condition in developing genuine professionals.
Cuvinte-cheie: instrucţie, simulator, performanţă.

unoscut publicului larg, în special ca urmare a participării la
activităţile prilejuite de manifestările dedicate zilei de
1 Decembrie, complexul antiaerian autopropulsat GEPARD s-a impus

C
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ca o prezenţă impresionantă, prin gabaritul, mobilitatea şi forma sa
specifică. Puţini sunt însă cei care au încercat să pătrundă dincolo de
ecranul televizoarelor sau de paginile ziarelor, pentru a descoperi
munca depusă de personalul care deserveşte acest tip de tehnică, pentru a ajunge la rezultatele scontate.
Activitatea de încadrare cu personal a sistemelor GEPARD se desfăşoară în două etape, respectiv selecţia pesonalului şi instruirea acestuia pentru a fi în măsură să deservească sistemul la adevărata sa capacitate. Selecţia personalului ridică serioase probleme datorită capacităţilor specifice, necesare unui „utilizator” al sistemului. Acest lucru
implică o bună coordonare din partea echipajelor, aptitudini tehnice
avansate, stăpânire de sine.
A doua etapă constă în instruirea personalului selectat. Este unanim acceptată necesitatea ca accesul pe tehnică să se facă numai pentru personalul instruit sau, în cadrul pregătirii, aceasta să se desfăşoare sub supravegherea personalului calificat. Acest lucru este prevăzut
atât de către regulamentele specifice de utilizare a sistemului
GEPARD, dar şi de normele de sănătate şi securitate în muncă. Acest
lucru este cu atât mai important atunci când vorbim de o tehnică
extrem de complexă, cu multe sisteme sub presiune, sisteme electronice, aparatură de emisie de mare putere şi la care părţile componente
mobile pot provoca oricând accidente grave.
Pentru îndeplinirea acestui deziderat, respectiv instruirea personalului în condiţii de securitate şi evitarea defecţiunilor nejustificate ale
sistemului, la nivelul unităţii noastre au fost instalate, începând cu anul
2004, simulatoarele de instruire pentru personalul care deserveşte sistemul antiaerian GEPARD. Este cunoscut faptul că nivelul defecţiunilor cauzate de către personalul care deserveşte orice tip de tehnică,
scade odată cu creşterea nivelului de pregătire al personalului utilizator.
În cadrul instruirii se aplică principiul „de la simplu la complex”
şi „de la individ la echipaj”. În cazul GEPARD, este obligatoriu ca fiecare membru al echipajului să cunoască atribuţiunile şi activităţile
celorlalţi, doar aşa utilizarea sistemului se poate face în condiţii opti314
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me, fapt care duce la îndeplinirea obiectivului principal: combaterea
platformelor aeriene, concomitent cu menţinerea în stare de operativitate a sistemului.
Instruirea militarilor care deservesc tehnica GEPARD se execută
folosind cele trei tipuri de simulatoare existente în cadrul batalionului.
Primul tip de simulator este simulatorul de sală A.A.F. Acest simulator este destinat pentru iniţierea militarilor, precum şi familiarizarea
militarilor cu pupitrele de lucru, modul de transmitere al rapoartelor,
identificarea fizică a ţintelor şi aplicarea simplistă a regimurilor de
lucru automate. Ulterior, după parcurgerea etapelor de instruire, echipajele se vor întoarce la acest simulator, de această dată în cadrul subunităţilor GEPARD, când se va exersa conducerea focului bateriei. La
acelaşi simulator pot rula exerciţii de luptă radioelectronică, dar şi
exerciţii în măsură să crească nivelul de pregătire al comandanţilor de
instalaţie.

Simulatorul de sală A.A.F
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Principalele caracteristici ale acestui simulator sunt:
• Asigură instruirea echipajelor – nivel începător.
• Asigură perfecţionarea instruirii comandanţilor de instalaţie.
• Asigură desfăşurarea exerciţiilor de conducere a focului la
nivel baterie.
• Simulează parţial pupitrele de comandă ale instalaţiei.
• Simulează bruiaj activ şi pasiv pe radarele de cercetare şi însoţire.
• Poate simula simultan 10 ţinte.
• Poate simula ţinte manevriere şi diferite profile de zbor.
• Pregăteşte instruirea pe celelalte tipuri simulatoare.
• Pot fi instruite până la şase echipaje simultan.
• Are încorporate 90 de tipuri de exerciţii prestabilite şi posibilitatea de modificare a acestora.
• Poate simula o parte din deranjamentele posibile în instalaţie.
• Posibilitate de evaluare a echipajelor prin intermediul imprimantei integrate.
• Este deservit de un instructor.
Al doilea tip de simulator folosit în procesul de instrucţie este
simulatorul tip cameră de luptă. Acesta asigură instruirea unui singur
echipaj/ cabină. Simulează marea majoritate a aparaturii din turelă şi
asigură familiarizarea echipajelor cu modul de dispunere a elementelor de comandă în turelă şi cu zgomotele specifice instalaţiei. De asemenea, acest simulator poate simula marea majoritate a regimurilor de
funcţionare a instalaţiei, a deranjamentelor posibile în instalaţie, precum şi a modului de remediere a acestora şi asigură instruirea echipajului cu privire la modul de alegere a regimurilor de funcţionare.
Al treilea tip de simulator folosit pentru instruire este simulatorul
de ţinte aeriene FZS. Acesta asigură instruirea şi închegarea echipajelor în ducerea luptei în toate regimurile de tragere, ziua şi noaptea, cu
bruiaj sau fără bruiaj.
Principalele date tehnice ale simulatorului ţinte aeriene FZS sunt
următoarele:
• Asigură instruirea în utilizarea la maximum a instalaţiei în toate
regimurile de funcţionare.
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Simulator tip cameră de luptă

Simulator tip cameră de luptă
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Simulator ţinte aeriene FZS

Pupitru comandă instructor simulator ţinte aeriene FZS
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• Simulează toate etapele ducerii luptei (căutare, recunoaştere,
descoperire, prindere, însoţire şi combatere).
• Datorită faptului că lucrează conjugat cu instalaţia antiaeriană,
echipajul are posibilitatea de a utiliza toate elementele de comandă.
• Simulează 60 de tipuri de zboruri.
• Simulează 10 tipuri diferite de ţinte (MIG21, MIG23, TORNADO, HIND etc.).
• Simulează cinci tipuri de panorame din teren.
• Poate simula 55 de exerciţii, cu câte trei ţinte fiecare.
• Asigură perfecţionarea echipajelor în regimul optic de funcţionare.
• Poate simula atât ţinte terestre, cât şi aeriene.
• Poate simula tipuri de bruiaje radioactive.
• Poate simula tragerile în poligon (cu măsurile de siguranţă aferente).
• Posibilitatea de evaluare video şi imprimarea rezultatelor.
• Poate fi reglat nivelul de dificultate a exerciţiilor.
• Este deservit de un instructor.
Având în considerare cele prezentate anterior, se poate concluziona că nivelul de instruire asigurat prin folosirea simulatoarelor în procesul de instrucţie este unul superior. În condiţiile economice actuale,
instruirea pe simulator asigură o economie de fonduri financiare substanţială. Pentru funcţionarea simulatoarelor este necesară numai energie electrică, eliminându-se consumul de carburanţi şi lubrifianţi.
Folosirea simulatoarelor în procesul de instrucţie nu reprezintă o
alternativă de instruire, ci este parte componentă a instrucţiei.
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instituţiei militare
de învăţământ
COLONEL DR. CONSTANTIN MORARU*

Abstract
The high school period identifies itself with teenage, an extremely contradictory and vulnerable life stage characterized by objective
psychological and behavioural turmoil which essentially outlines the
personality of the soon-to-be adult. From this perspective, the educational management of a military high school must rely on multiple
realities.
Since the management of a military organization is different from
the one of a civilian organization, we may affirm that, on the inside as
well, management has specific connotations, according to the echelons
and the type of military structure. For example, the management of a
operational military unit will be considerably different from the management of a military institution of education. The latter’s specificity
mainly consists of the double status of any military institution of education: educational organization (highschool) and military unit (with
specific organic entities). Beyond its theoretical aspects, exclusively
scientific, related to principles, functions, roles on assignments, the
management of a military highschool has a lot of particular elements,

*Comandantul Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir“, Breaza.
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which results, on the one hand, from the characteristics of the institution (high school) which is both on educational and a military structure, with didactic goals, and, on the other hand, from the age particularities of our students.
By under living some subjective and objective realities that lead
to the projected goal of the educational actions from the military high
school, we have tried to emphasize the specificity of the educational
management from these educational units belonging to the military
school system. In other words, all the premises of our study underline
the differences between the exclusively theoretical management (subject to scientific research) and practical one put into practice according to the particularities provided by the educational environment
from the military high school.
Cuvinte-cheie: managementul organizaţiei militare, management educaţional militar, proces instructiv-educativ, adolescenţă,
comunicare, particularităţi de vârstă.

ub raportul managementului, pe temeiul conţinutului misiunii
sale şi al naturii activităţilor pe care le desfăşoară, armata
constituie o organizaţie cu anumite particularităţi:
– este un sistem birocratic, format din compartimente înalt specializate, fiabil, stabil din punct de vedere organizatoric şi sub aspectul
relaţiilor interumane bazate pe principiul unităţii de comandă, care presupune o ierarhie strictă şi reglementări precise. „Managementul în
domeniul militar se deosebeşte de alte tipuri de management prin faptul că întreaga activitate de conducere a activităţilor în domeniul militar ... se bazează pe anumite principii: unitate de comandă, subordonare necondiţionată, unitate conceptuală, ierarhizarea obiectivelor...”;
– are o conducere bazată pe autoritate formală, ordinele şefilor
(comandanţilor) trebuind să fie îndeplinite la timp, complet, fără discuţii sau şovăire;
– iniţiativa are un spaţiu redus de manifestare datorită uniformităţii impuse şi cu reglementări detaliate;
– este un organism intolerant la stările de incertitudine;
– comunicarea dintre şefi şi subordonaţi este în mare măsură uni-

S
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direcţională (de sus în jos), deosebit de concisă, nenuanţată, pe un ton
de cele mai multe ori imperativ;
– interesele individuale sunt subordonate celor generale, într-o
măsură mult mai mare ca în mediul civil;
– independenţa decizională este tot mai redusă, pe măsură ce se
coboară pe scara ierarhiei;
– şefii celor mai multe dintre structuri nu au posibilitatea să-şi
aleagă membrii echipei manageriale.
În măsura în care managementul organizaţiei militare este diferit
faţă de cel al organizaţiei din mediul civil, putem afirma că, şi în interior, managementul are conotaţii specifice, în funcţie mai ales de eşalon şi de tipul structurii militare. Bunăoară, managementul unei unităţi
(mari unităţi) militare operaţionalizate va fi sigur, într-o măsură consistentă, diferit faţă de cel al unei instituţii militare de învăţământ.
Specificitatea acestuia din urmă rezidă, în primul rând, tocmai din
dubla ipostază a oricărei instituţii militare de învăţământ: organizaţie
şcolară (liceală, postliceală, universitară) şi unitate militară (cu entităţi
organice specifice). Dintr-o asemenea perspectivă, managementul educaţional militar se întemeiază atât pe autoritatea formală a comandantului (managerului), cât şi pe activitatea organismelor consultative specifice organizaţiei şcolare în general: consiliu de administraţie, consiliu profesoral, senat etc. Astfel, procesul de învăţământ (instructiv-educativ) din instituţiile militare de resort este condus prin următoarele
pârghii:
a) în colegiile militare liceale – de către comandant, ajutat de
directorul adjunct, prin consultarea consiliului de administraţie şi a
consiliului profesoral;
b) în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri – de către
comandant, ajutat de şeful instrucţiei şi educaţiei, prin consultarea consiliului de administraţie şi a consiliului profesoral;
c) în instituţiile militare de învăţământ superior (U.N.Ap., academii) – de către comandant (rector), ajutat de locţiitori (prorectori) pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică, prin senat ca organ de conducere
cu atribuţii cvasitotale în desfăşurarea procesului de învăţământ; în
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organigrama acestor instituţii sunt: o secţie de management educaţional
şi una de cercetare ştiinţifică; facultăţile reprezintă entităţi funcţionale
distincte în structura academiilor (universităţilor) care, la rândul lor,
sunt conduse de un decan, ajutat de prodecan şi secretarul ştiinţific;
d) în şcolile de aplicaţie - de către comandant, ajutat de locţiitorul
pentru învăţământ, care are în subordine secţia învăţământ şi instrucţie, şi conduce activitatea consiliului de învăţământ.
Simpla enumerare a funcţiilor şi organismelor cu atribuţii în
domeniul managementului educaţional în instituţiile militare de învăţământ subliniază implicit particularităţi manageriale majore. Apoi,
dacă introducem în analiză misiunea instituţiei, finalităţile procesului
instructiv-educativ, particularităţile de vârstă şi pregătire ale
elevilor/studenţilor/cursanţilor, structura personalului didactic etc.,
putem să apreciem, fără teama de a greşi, că există diferenţe semnificative de abordare a managementului educaţional în fiecare din categoriile de instituţii militare de învăţământ.
Încercarea de a prezenta, într-o variantă globală, toate particularităţile manageriale ale învăţământului militar, pe niveluri şi/sau instituţii, ni se pare un demers greoi, din care ar lipsi elementul de practică
managerială. De aceea, pe temeiul acestei realităţi dar şi din raţiuni de
preţuire a activităţii colegilor noştri (comandanţi, rectori, locţiitori
pentru învăţământ etc.), în cele ce urmează ne-am propus să abordăm
particularităţile manageriale din învăţământul militar liceal.
Eventualele conotaţii subiective ale materializării acestei intenţii vor
trebui să fie puse pe seama apartenenţei profesionale dar şi particulare
(definitive), la valorile de necontestat ale Colegiului Militar Liceal
„Dimitrie Cantemir”, din triplă ipostază de absolvent, instructor şi
comandant (manager).
Dincolo de aspectele sale teoretice, cu nuanţă exclusiv ştiinţifică,
referitoare la principii, funcţii, roluri sau atribuţii, managementul învăţământului militar liceal are foarte multe elemente particulare rezultate, pe de o parte, din specificul instituţiei (colegiului) care reprezintă în
acelaşi timp o structură militară dar şi şcolară, cu finalităţi exclusiv
didactice şi, pe de altă parte, din particularităţile de vârstă ale elevilor.
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Perioada de liceu se identifică cu vârsta adolescenţei, etapă de
viaţă extrem de contradictorie şi vulnerabilă, caracterizată prin bulversări psihocomportamentale obiective şi, care, în linii esenţiale, configurează personalitatea viitorului adult. Din această perspectivă, managementul educaţional pus în operă într-un colegiu militar trebuie să se
bazeze pe foarte multe realităţi, cele mai multe dintre ele inexistente în
alte medii de învăţământ militar:
• adolescenţa este ultimul stadiu în care „..plasticitatea structurilor
de personalitate mai permite încă modelări relativ profunde” ;
• adolescenţa este „...cea mai prielnică perioadă de vârstă pentru
cultivarea unor profunde sentimente şi a unei motivaţii intrinseci
temeinice pentru cariera militară”;
• adolescenţa militară reprezintă un tablou de manifestări psihocomportamentale, particularizate pe patru subperioade:
– „a neliniştilor mascate” (14-15 ani – clasa a IX-a);
– „a revoltei şi a snobismului” (15-17 ani - clasele a X-a şi a XI-a);
– „închiderii în sine şi a pesimismului” (17–18 ani - clasa a XII-a);
– „entuziasmului şi afirmării pozitive de sine” (18 - 20 ani);
• adaptarea şi integrarea elevilor în procesul de instruire şi educare specific în vederea asimilării de cunoştinţe şi formării de competenţe se realizează prin asumarea îndatoririlor ce decurg din aceste roluri,
dar mai ales printr-o accentuată presiune instituţionalizată;
• colegiul militar aduce schimbări radicale în viaţa şi activitatea
elevilor, fiind un mediu frustrant, cu intense solicitări fizice şi psihice,
curriculare şi extracurriculare (cele mai multe inedite);
• colegiul militar produce o egalizare a condiţiilor materiale (de
studiu şi trai), a şanselor şi a premiselor de formare şi dezvoltare a personalităţii elevilor;
• regimul de viaţă şi de studiu într-un colegiu militar presupune
nenumărate particularităţi:
– vârsta elevilor la admitere – 14-15 ani;
– la venirea în colegiu se produce prima despărţire de familie;
– în grupuri şi microgrupuri (clase, grupe) se realizează o ierarhie
strictă a autorităţii;
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– clasa are doi manageri, egali ca „putere”: profesorul diriginte
(civil) şi comandantul de subunitate (ofiţer sau subofiţer);
– clasa de elevi este extrem de eterogenă (ca medii de provenienţă, posibilităţi materiale, grad de civilizaţie, sex);
– apar primele răspunderi şi responsabilităţi foarte serioase;
– cadrul comportamental, în multe privinţe, este radical diferit de
cel din viaţa civilă;
– apare prima îngrădire serioasă a libertăţii;
– este impusă o disciplină severă.
Dintr-o altă perpectivă managerială, personalitatea subiectului educat
în colegiul militar capătă o importanţă aparte. Lipsa informaţiilor sau documentarea insuficientă în această „zonă”, completată cu realitatea conform
căreia formarea şi maturizarea personalităţii nu s-a încheiat, pot produce
erori manageriale cu efecte grave în consistenţa finalităţilor educative.
În acest context, semnalăm câteva din cele mai importante elemente care, în opinia noastră, trebuie să nuanţeze managementul grupului educat în colegiul militar:
– în primele luni de viaţă şi activitate în colegiul militar, mulţi
elevi se declară decepţionaţi de neconcordanţa dintre imaginea lor cu
privire la armată şi realitatea existenţială; cu alte cuvinte, la o vârstă la
care maturizarea personalităţii abia începe, percepţia despre anumite
aspecte ale vieţii poate fi deformată;
– în anii de mijloc ai liceului, procentul celor decepţionaţi scade,
pentru a înregistra o creştere în anul terminal;
– în clasa a XII-a, pe lângă apariţia unui sentiment de saturaţie, se
produce o tensionare suplimentară, sub obsesia celor două confruntări
foarte importante – bacalaureatul şi concursurile de admitere în învăţământul superior militar;
– principalele „blocaje” care se pot produce în clasa a IX-a se grupează mai ales în jurul componentei emoţionale: teama de greşeală, de
sancţiune, de insucces, neîncrederea în forţele proprii, timiditatea, starea de surmenaj; de cele mai multe ori, în clasa a IX-a, elevii greşesc
involuntar, iar dorinţa comandanţilor de a-i vedea manifestându-se ca
militari poate fi mult prea accentuată;
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– în anii superiori, datorită încheierii în linii generale a procesului
de adaptare şi de integrare (implicit a reechilibrării emoţionale), elevii
resimt preponderent „blocaje” de natură atitudinal-motivaţională şi
volitivă: apatia, comoditatea, pasivitatea, lipsa de interes, rutina, scăderea nivelului de aspiraţii;
– perioada de socializare intensă, când elevii se simt în largul lor,
se consumă în anii de mijloc ai colegiului;
– după extravaganţele anterioare, în clasa a XII-a, cei mai mulţi
dintre elevi se retrag în liniştea interiorităţii poprii.
Investigând, iată, fie şi în această variantă extrem de concisă, câteva din aspectele care vizează dinamica personalităţii adolescenţilor
militari, putem să adaugăm noi elemente de particularitate ale managementului educaţional din colegiul militar.
În aceeaşi notă, mai trebuie făcute câteva aprecieri. În privinţa
organizării activităţii individuale, am observat că, în colegiul militar,
elevii încep o adevărată campanie de reorganizare a manierei de învăţare. Acest demers se impune obiectiv, constituind o dimensiune fundamentală a adaptării. Printre factorii cei mai importanţi care solicită
această restructurare se situează: creşterea densităţii planului de învăţământ, discordanţa dintre ritmul şi nivelul individual de învăţare şi cel
general impus, efectuarea studiului în condiţii noi (în comun), necesitatea de a învăţa nediscriminatoriu la toate disciplinele şcolare, exigenţa sporită a cadrelor didactice. Principalele căutări şi definitivări în
această privinţă se realizează, în general, până la sfârşitul clasei a IXa. Efectele acestei tatonări nu întârzie să apară. Ca urmare, scade considerabil nivelul performanţei şcolare la toţi elevii, chiar şi la cei ce se
conturează de la început ca fiind, potenţial, performanţi.
Şi în plan afectiv, dinamica fenomenelor are, de asemenea, particularităţile ei. Privindu-i pe viitorii elevi militari în postura de candidaţi-civili, izbeşte spontaneitatea şi dezinvoltura lor emoţional-afectivă, sinceritatea şi trăirea plenară a evenimentelor cotidiene. În clasa a
IX-a, situaţia se schimbă brusc, trăirile afective capătă predominanţă
negativă, se produce o autoinhibare expresiv-emoţională. În clasele de
mijloc revine nuanţa pozitivă a trăirilor, însă fără a avea intensităţi
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deosebite. Pe lângă factorii psihosociali (ce ţin de mediul militar) cu
implicaţii indiscutabile şi în acest domeniu, mai intervin şi alte erori
pedagogice (voluntare sau involuntare, directe sau indirecte). Unii
educatori, din dorinţa de a cultiva sobrietatea – indispensabilă, în opinia lor, omului în uniformă – săvârşesc greşeli care duc la reprimarea
emoţiilor pozitive, a râsului, a frumosului, înlăturând odată cu aceasta
şi efectul lor reconfortant.
Există opinii, care aparţin mai ales persoanelor fără expertiză în
domeniu, potrivit cărora managementul unui colegiu militar este o
misiune facilă, aflată la îndemâna oricui. Suntem de acord că există
multe aspecte care, printr-o analiză amputată, pot conduce la o asemenea concluzie. Dacă însă o asemenea analiză ar fi dusă până la capăt şi
s-ar întemeia măcar pe aspectele prezentate anterior, s-ar găsi mult mai
multe elemente care ar indica, fără echivoc, vulnerabilitatea unei asemenea posturi şi care ar releva necesitatea ca un comandant de colegiu
militar să posede anumite trăsături speciale de fineţe psihologică şi
pedagogică, o anumită intuiţie, să fie un om exigent dar sensibil.
Dincolo de aspectele sale de nuanţă pur teoretică sau ştiinţifică, descoperite în orice lucrare de specialitate, managementul educaţional desfăşurat în colegiul militar este un raport dinamic între personalitatea
comandantului (liderului) şi variabilele situaţionale. Proiectul managerial al oricărui candidat la o astfel de funcţie trebuie să asigure întemeierea ştiinţifică a actului de comandă (management), ţinând cont de
specificul instituţiei şi de particularităţile de vârstă ale elevilor.
Fundamentarea unui astfel de demers îşi poate găsi materializarea numai în măsura în care managerul (comandantul) colegiului
militar, prin directorul-adjunct (responsabilul nemijlocit în privinţa
derulării procesului de învăţământ) şi prin alte pârghii de intervenţie
avute la dispoziţie (consiliul de administraţie, consiliul profesoral),
va reuşi să „coboare” de la conţinutul strict al reglementărilor, de la
aspectele manageriale de top, la valoarea profesorului de la catedră
şi a cadrului militar instructor.
Din acest punct de vedere, prezenţa celor doi educatori (profesor
diriginte şi comandant de subunitate) cu răspunderi directe şi nemijaugust, 2012
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locite asupra uneia şi aceleiaşi clase de elevi, este benefică. Trebuie
însă să menţionăm faptul că sferele atribuţiunilor lor profesionale nu
se află în raport de identitate, ci mai degrabă, în unul de complementaritate. În timp ce pentru profesorul diriginte zona principală de interacţiune cu elevii o constituie activitatea de învăţământ (orele de
curs, studiul, concursurile şcolare, consultaţiile etc.), comandantul de
subunitate beneficiază de numeroase şi diversificate prilejuri de contact nemijlocit cu aceştia (activităţi cu specific militar, cele administrative, sportive etc.).
Ca urmare, ipostazele multiple de cunoaştere a elevilor pe care
regimul de internat le oferă presupun o pregătire psihopedagogică
corespunzătoare. Mai mult decât atât, într-o astfel de conjunctură educaţională este nevoie de radiografierea potenţialului acestora de a fi
modele de viaţă şi profesionale pentru elevi şi a măsurii în care sunt
capabili să facă din oferta pentru cariera militară o opţiune atrăgătoare, mai ales prin elemente reale, palpabile.
Pentru că, pentru elevi, valorile de orice natură nu se reduc la
acceptarea unor principii „trâmbiţate” numai pe temeiul vârstei şi al
experienţei pe care, nu-i aşa?, omul matur le poate întrebuinţa ca
„argumente” de netăgăduit. În cele mai multe dintre cazuri, pentru ei,
valorile sunt personificate în modele umane, iau chipuri de profesori,
de ofiţeri, de subofiţeri şi chiar de elevi gradaţi sau salariaţi civili. În
condiţiile greutăţilor generate inerent de mediul militar de educaţie şi
ale unui sprijin redus, în mod obiectiv, din partea familiei, modelul
educatorului din colegiul militar poate da elevilor stabilitate şi un simţământ de securitate, le poate oferi o lecţie „ilustrată” de existenţă profesională şi umană, după cum, dacă acesta este puţin expresiv, le poate
crea sentimente contradictorii cu privire la alegerea carierei şi păreri
eronate despre valorile umane autentice. Aşadar, la vârsta marilor căutări, educaţia realizată prin intermediul modelului este, prin efecte,
foarte puternică şi profundă deoarece reprezintă un reglaj realizat preponderent pe bază de participare bilaterală afectivă.
Din nefericire, comandantul unui colegiu militar are puţine pârghii la dispoziţie pentru a participa activ la selecţia personalului
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didactic şi militar de instruire. De aceea, este nevoie să încerce „educarea” educatorilor pentru a determina înţelegerea justă a imensei responsabilităţi generate de specificul activităţii desfăşurate atât de
cadrul militar, cât şi de personalul didactic în colegiu.
Pentru că, în ultimii ani, destinul colegiilor militare liceale a fost
extrem de contradictoriu, s-au produs şi erori manageriale mai ales în
zona restructurării statelor de organizare. Dintre acestea, desfiinţarea
celei de a doua funcţii de ofiţer din structura comenzii unei subunităţi de elevi şi încadrarea ei cu subofiţer mi se pare cea mai nepotrivită. Fără intenţia vreunei conotaţii peiorative, apreciem că, educaţia,
în colegiul militar, cu valenţe de performanţă, nu se poate face cu
subofiţeri formaţi pe filieră indirectă. După cum, părerea conform
căreia, absolventul colegiului militar ar trebui să fie obligat să opteze pentru cariera de soldat-gradat voluntar, mi se pare cel puţin lipsită de logică semantică.
În opinia noastră, în direcţia restabilirii nevoii de valoare, în ceea
ce priveşte rolul ofiţerului educator în colegiul militar, trebuie întreprinse demersuri urgente pentru că, a accepta ideea experimentării
continue a unor formule de încadrare, mi se pare echivalent cu a
accepta un preţ mult prea mare, finalizat cu un potenţial deserviciu
adus educaţiei pentru cariera militară.
Tot în categoria erorilor manageriale ale eşaloanelor superioare
putem să includem luarea deciziilor „de la distanţă”, fără nicio colaborare cu cei implicaţi nemijlocit în activitatea cu elevii.
Încercând să finalizăm particularizarea managementului educaţional desfăşurat în colegiu militar, apreciem ca necesară corecţia acestuia în funcţie de „avertismentele” adolescenţei militare. Acestea, într-o
variantă succintă, includ erori sau deficienţe cu impact negativ asupra
modelării elevilor spre varianta impusă de modelul absolventului:
– deficienţe manageriale la nivelul comandantului – exercitarea
actului managerial într-o manieră excesiv autoritară, inflexibilă la înţelegerea nuanţată a conduitelor individuale şi de grup, dar şi varianta superficială şi de indiferenţă pot duce, indiscutabil, la blocaje psihologice
serioase pe traseul procesului de structurare a personalităţii elevilor;
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– proiectarea nerealistă, neştiinţifică, a activităţilor instructiv-educative, prin ignorarea unor reguli ce sunt impuse cu necesitate de ştiinţa medicală, psihologică şi pedagogică, poate duce la afecţiuni medicale şi psihice serioase ale elevilor;
– deficienţele de comunicare între educatorii aflaţi în diferite relaţii ierarhice, dar mai ales cele dintre aceştia şi elevi produc disfuncţionalităţi cu efecte negative asupra perceperii realităţii educaţionale;
– erorile pedagogice produse de părinţi şi/sau educatori, mai ales
în ceea ce priveşte utilizarea necenzurată a unor expresii de genul „eşti
incapabil”, „nu eşti bun de nimic” au pentru elevi efecte dezastruoase;
– condiţiile psihoigienice şi ergonomice neadecvate conduc la stres,
oboseală, disconfort – din acest punct de vedere reconfigurarea estetică
a tuturor spaţiilor în colegiul militar este mai mult decât necesară;
– eşecul repetat produce neîncredere în forţele proprii şi blochează aspiraţiile devenirii profesionale;
– tentaţiile vieţii civile se soldează cu numeroase reverii, cu apariţia periodică a unor stări de demobilizare, de abandon, dar şi cu unele
„revolte” comportamentale.
Prin relevarea unor realităţi cu caracter obiectiv sau subiectiv, care
concurează în mod conştient la finalitatea proiectată a acţiunilor educative în colegiul militar, am încercat să subliniem incontestabil o notă
de specificitate şi particularitate a managementului educaţional întreprins în aceste unităţi şcolare din sistemul învăţământului militar. Cu
alte cuvinte, toate consideraţiile prezentului studiu evidenţiază diferenţieri între managementul exclusiv scolastic (studiat în lucrări de specialitate) şi cel practic, „trăit” în raport cu particularităţile oferite de
mediul de educaţie liceal militar.
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LOCOTENENT DRD. IOAN MITREA*

Abstract
The leader summarizes all essential functions of management,
but in a different perspective than the manager. In literature we identify different types of leaders with specific features of military organization. We have to admit that a natural leader has superior qualities
compared with other members of the organization. These high quality
distinguishes it from other people with the condition to realize and
apply them to win the trust of others, otherwise there is a risk to isolate itself from the team and be marginalized. We believe that the
essential ingredient in every war waged throughout history is the military leadership and the leader is the brain.
Cuvinte-cheie: organizaţie militară, lider militar, comandant.

rmata ca instituţie complexă necesită resurse umane şi financiare pentru atingerea obiectivelor propuse. Responsabili de gestionarea eficientă a acestor resurse sunt comandanţii, care sunt buni manageri
cu abilităţi de lider. Comandantul este persoana care conduce, coordonează şi controlează o structură militară. Teoretic, putem argumenta că un
comandant este un lider, dar reciproca nu este întotdeauna valabilă.

A

*Brigada 15 Mecanizată, Iaşi.

august, 2012

331

Educaţie, instrucţie şi învăţământ

În literatura de specialitate, una dintre definiţiile acceptate ale
conceptului de lider este cea conform căreia „liderul este persoana care
exercită un proces de influenţare socială, menit să determine participarea voluntară a subordonaţilor la realizarea obiectivelor organizaţiei” .
Mielu Zlate susţine că „conducătorul (liderul) apare ca fiind o persoană ce dispune de o trăsătură sau un ansamblu de trăsături personale care îi asigură autoritatea şi succesul în activitatea desfăşurată” .
Liderul însumează toate funcţiunile esenţiale ale managementului,
dar sub o altă perspectivă decât cea a managerului. De exemplu: managerul controlează realizarea obiectivelor şi rezolvă problemele apărute, iar liderul motivează oamenii pentru atingerea obiectivelor comune
ale echipei sau organizaţiei.
În cadrul tuturor activităţilor pe care le parcurge liderul, pentru
atingerea scopului organizaţiei militare, putem susţine faptul că acesta
trebuie să aibă ca responsabilităţi de bază: îndeplinirea misiunii şi
bunăstarea militarilor. În cadrul Legii nr.80/1995 privind statutul
cadrelor militare identificăm îndatoriri ale cadrelor militare care pot fi
considerate caracteristici esenţiale ale liderului militar, astfel: „să fie
loial şi devotat (...) şi să preţuiască onoarea şi gloria (...)”.
Trebuie să admitem faptul că un lider înnăscut deţine calităţi
superioare comparativ cu ceilalţi membri ai organizaţiei. Aceste calităţi superioare îl diferenţiază de alte persoane, cu condiţia să le conştientizeze şi să le aplice pentru a câştiga încrederea celorlalţi; în caz
contrar există riscul să se izoleze de echipă şi să fie marginalizat.
În completarea caracteristicilor esenţiale stipulate în documentele
legislative naţionale, considerăm că liderul militar deţine şi următoarele trăsături de caracter: încredere, curaj, integritate, hotărâre, justiţie,
tact, iniţiativă, maturitate, voinţă, asertivitate, candoare, simţul umorului, competenţă, angajament, creativitate, auto-disciplină, umilinţă, flexibilitate, empatie/compasiune.
În literatura americană de specialitate este stipulat faptul că un
lider militar adevărat trebuie să aibă următoarele calităţi:
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Tabelul nr. 1 Calităţile liderului
UN LIDER
TREBUIE

SĂ FIE:

- o persoană cu caracter puternic şi onorabil;
- Committed to the professional Military ethic dedicat eticii profesionale militare;
- An example of individual values - un exemplu
de valori individuale;
- Able to resolve complex ethical dilemmas capabil de a rezolva dileme etice complexe.

SĂ ŞTIE:

- The four factors of leadership and how they
affect each other - cei patru factori ai leadership-ului
şi modul în care aceştia interacţionează:
- Him/Herself - propria persoană;
- Human nature - natura umană;
- His/Her job - propriul loc de muncă;
- His/Her unit - propria unitate.

SĂ FACĂ:

- Provide direction - asigurarea direcţiei;
- Provide purpose - asigurarea scopului;
- Provide motivation – motivare.

sursa: Notes on military leadership, the Molossian Naval Academy,
http://www.molossia.org/milacademy/leadership.html (data
12.12.2011).

În lucrarea „Liderul militar în România”, autorii prezintă existenţa mai multor tipuri de lideri, după cum urmează:
1. „după modul de în care dobândesc statutul de lider:
– lider formal - persoana este numită într-o funcţie de conducere;
– lider informal - persoana care prin calităţi personale, cunoştinţe
august, 2012
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şi competenţe etc. se impune în faţa celorlalţi membri ai grupului,
dobândind acest statut;
2. după criteriul eficacităţii:
– lider eficace, acel conducător care atinge obiectivele organizaţiei aşa cum s-a stabilit;
– lider ineficace, adică acel conducător care nu reuşeşte să îndeplinească potrivit planificării sarcinile încredinţate sau asumate liber;
3. după domeniul în care activează: lider politic, lider economic,
lider cultural, lider militar etc.;
4. după modul în care se manifestă:
– lideri oficiali, adică cei care deţin o funcţie de conducere într-o
organizaţie;
– lideri spontani, adică cei care se impun prin calităţi personale,
competenţe, într-un moment al vieţii şi activităţii organizaţiei/instituţiei etc.”
Autorul G.A. Cole identifică o altă tipologie a liderilor, fiind considerată a fi varianta simplă şi frecvent întâlnită, astfel:
1. „liderul charismatic, în cazul căruia influenţa derivă din personalitatea individului;
2. liderul tradiţional, în cazul căruia influenţa derivă din legătura
cu creatorul organizaţiei;
3. liderul situaţional, în cazul căruia influenţa derivă din poziţionarea avantajoasă, la momentul şi locul potrivit;
4. liderul mandatat (numit), în cazul căruia influenţa derivă din
poziţia ierarhică;
5. liderul funcţional, în cazul căruia influenţa derivă din competenţe şi activitatea desfăşurată” .
Interesant este faptul că putem face conexiuni diferite în ceea ce
priveşte liderul charismatic deoarece în multe dintre exemplele care se
dau în teorii, unele dintre ele bazate pe trăsături, sunt reprezentaţi conducători de armate, guverne sau alte mari organizaţii publice.
Istoria este marcată pe tot parcursul ei de prezenţa unor mari lideri
militari care şi-au pus amprenta asupra cursului acesteia. Putem spune
că ascensiunea unor mari imperii s-a datorat existenţei unui lider
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militar puternic şi capabil, iar decăderea acestora a fost rezultatul lipsei liderului sau inexistenţei abilităţilor de lider ale conducătorilor.
Evidenţiem acest lucru cu exemplele care urmează:
A. Exemple de lideri care au condus imperiile la ascensiune în
perioada lor de conducere:
1. Julius Caesar - toate eforturile sale de-a lungul domniei s-au
concentrat spre extinderea graniţelor Imperiului Roman. Datorită charismei sale demne de un lider, a ştiut să-şi apropie armata şi poporul,
chiar dacă domnia sa a fost marcată de războaie frecvente şi de lungă
durată.
2. Napoleon Bonaparte - reprezintă o altă variantă a liderului militar din Epoca Renascentistă, care - în timpul domniei sale - a „remodelat harta Europei şi poate fi considerat unul dintre factorii determinanţi ai schimbării politicii europene” existente în perioada respectivă.
B. Exemple de lideri care au condus imperiile de la ascensiune la
decădere în perioada lor de conducere:
1. Adolf Hitler - este recunoscut ca un mare strateg şi manipulator
al maselor, reuşind să transforme Germania dintr-un stat cu un statut
de naţiune slab dezvoltată economic, după înfrângerea din Primul
Război Mondial, într-o putere militară şi economică. Deşi Germania a
devenit una dintre puterile mondiale sub conducerea lui Hitler, viziunea proprie a acestuia - care presupunea superioritatea poporului german - a condus la comiterea celor mai mari crime din istorie.
Consecinţa a fost dezaprobarea celorlalte puteri mondiale, care i-au
declarat război.
2. Muammar al-Gaddafi - este cunoscut ca un lider extravagant,
care a condus Libia cu o mână de fier timp de 42 de ani. Prin valorificarea resurselor petroliere existente în ţara sa, acesta a dus o politică
de înarmare continuă, fiind în atenţia organizaţiilor mondiale, care nu
de puţine ori au aplicat diferite sancţiuni asupra propriei ţări, acestea
nereprezentând un obstacol în viziunea propriei politici.
Considerăm că ingredientul esenţial al oricărui război purtat de-a
lungul istoriei îl reprezintă leadership-ul militar, iar liderul este creierul.
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În concluzie, viziunea unui lider militar conduce la luarea unei iniţiative în îndeplinirea unor obiective, fără a i se comanda acest lucru,
şi asumarea responsabilităţii pentru decizia luată.
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lecând de la Concepţia de transformare a învăţământului
militar în perioada 2011-2015, în care se specifică “învăţământul militar românesc, domeniu de importanţă strategică, este deschis şi receptiv la noutatea europeană şi euro-atlantică, iar unităţile şi
instituţiile militare de învăţământ au acceptat provocarea de a juca un
rol important în construirea spaţiului european al învăţământului,
alături de toate celelalte instituţii de învăţământ din ţară”, se poate
concluziona că la nivelul structurilor centrale de management a activităţilor educaţionale din Ministerul Apărării Naţionale există o
preocupare permanentă de acceptare a transformărilor sistemelor de
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învăţământ şi formare profesională continuă, realizate atât la nivel
naţional, cât şi la nivel european.
În acest moment, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Calificări
(ANC) se află în derulare un proiect care are ca obiectiv general dezvoltarea şi implementarea unui sistem de asigurare şi management al
calităţii în formarea profesională continuă, la nivel naţional, folosind o
abordare compatibilă cu cadrul European de Referinţă în Asigurarea
Calităţii (CERAC) în educaţie şi formare profesională (EFP), pentru
a cărui implementare România a trebuit să ia o decizie şi să adopte o strategie până la 18.06.2011.
Ca urmare, în continuare, doresc să supun atenţiei elementele
impuse de legislaţia şi deciziile structurilor europene, privind calitatea
în educaţie şi formare profesională, precum şi soluţiile identificate de
proiectul derulat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC)
pentru a structura câteva propuneri de măsuri care trebuie analizate la
nivelul MApN, în vederea integrării noutăţilor în domeniul învăţământului practic aplicativ-militar.

A. Puncte de referinţă actuale
Începând cu anul 2000 şi cu lansarea Procesului de la Lisabona, sa creat un angajament politic la nivel înalt şi articulat în mod clar în
ceea ce priveşte importanţa educaţiei şi formării pentru a asigura dezvoltarea Europei ca cea mai performantă societate din lume, bazată pe
cunoaştere. Urmarea proceselor de la Lisabona şi de la Copenhaga ne
reaminteşte de provocările-cheie cu care se confruntă statele membre,
cum ar fi necesitatea continuării eforturilor pentru îmbunătăţirea calităţii şi atractivităţii EFP (Educaţie şi Formare Profesională).
Aspectele asigurării calităţii din Cadrul European al Calificărilor
(CEC) sunt evidenţiate îndeosebi în principiile comune definite în
Anexa a III-a la Recomandarea CEC (Recomandarea Parlamentului
European privind instituirea unui Cadru European al Calificărilor

august, 2012

339

Educaţie, instrucţie şi învăţământ

pentru învăţarea continuă - 23 aprilie 2008), care reprezintă punctul de
referinţă general împărtăşit, şi se prezintă astfel:
1. Politicile şi procedurile de asigurare a calităţii trebuie să stea la
baza tuturor nivelurilor sistemelor din Cadrul Europen al Calificărilor;
2. Asigurarea calităţii trebuie să fie o parte integrantă a managementului intern al instituţiilor de învăţământ şi formare profesională;
3. Asigurarea calităţii va include evaluarea regulată a instituţiilor,
a programelor sau a sistemelor lor de asigurare a calităţii, de către
organizaţii sau agenţii externe de control;
4. Instituţiile sau agenţiile de monitorizare externe care efectuează evaluarea asigurării calităţii trebuie să fie examinate regulat;
5. Asigurarea calităţii trebuie să includă contextul, intrările,
dimensiunile procesului şi ale rezultatelor, subliniind ieşirile şi rezultatele procesului de învăţare;
6. Sistemele de asigurare a calităţii includ următoarele elemente:
– obiective şi standarde clare şi măsurabile;
– linii directoare pentru implementare, precum implicarea actorilor interesaţi;
– resurse adecvate;
– metode de evaluare consistente, care să asocieze auto-evaluarea
cu examinarea externă;
– mecanisme de feedback şi proceduri de îmbunătăţire;
– rezultate ale evaluării uşor accesibile.
7. Asigurarea calităţii va fi rezultatul unui proces de cooperare
între toate nivelurile şi sistemele de educaţie şi formare profesională,
cu implicarea tuturor părţilor interesate, în cadrul statelor membre şi la
nivelul întregii comunităţi.
Având în vedere cadrul general şi european prezentat, proiectul
derulat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) propune soluţii pentru realizarea unui Sistem de Management al Calităţii în sectorul EFP (Educaţie şi Formare Profesională), structurat pe următoarele
linii directoare:
1. Furnizorii EFP trebuie să demonstreze că aplică principiile asigurării calităţii aşa cum acestea sunt definite de către CERAC sau de
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instrumente similare (cum ar fi ISO, EQFM sau alte modele de calitate). Cu alte cuvinte, furnizorii trebuie să se doteze cu un Sistem de
Management al Calităţii (SMC), care trebuie să acopere toate procesele de organizare a furnizorului: procesele de gestiune operaţionale şi
cele care se referă la sistemul în sine.
2. În cadrul acestui SMC, o atenţie specială trebuie acordată
gestiunii resurselor umane, îndeosebi a profesorilor şi a formatorilor.
În această privinţă sunt decisive resursele financiare destinate în fiecare an pentru educaţia şi formarea continuă a profesorilor şi a formatorilor. Se recomandă în mod explicit participarea profesorilor şi
a formatorilor la programe privind calitatea procesului de predareînvăţare. Calitatea procesului de predare şi învăţare apare legată în
mod inseparabil mai ales de profesionalitatea tuturor operatorilor care
interacţionează în moduri diferite cu cursanţii, precum şi de disponibilitatea acestora din urmă de a învăţa. Modelul SMC privind calitatea
trebuie să aibă în vedere aceste caracteristici specifice şi trebuie să
vizeze calitatea inclusiv şi, mai ales, procesul de predare şi procesul
„special” de învăţare.
3. SMC trebuie să ia în considerare faptul că misiunea principală
a furnizorului de formare profesională (FPC) este de a se asigura că
oamenii dobândesc competenţe: numai în cazul în care această misiune este atinsă, este posibil să se atingă şi celelalte: dobândirea unei
calificări formale, menţinerea/ intrarea pe piaţa muncii etc.

Cu focus pe

Resurse
umane
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4. Indicatorii SMC trebuie utilizaţi pentru a descrie performanţa
organizaţională, direcţia şi realizările, şi mai ales pentru a îmbunătăţi
calitatea EFP (valoare instrumentală).

B. Structura şi funcţiunile
SMC dezvoltat în cadrul
proiectului ANC
Caracteristicile SMC dezvoltat în cadrul proiectului CALISIS:
1. Existenţa unui sistem de reguli şi proceduri exprimate în principal prin: Manualul Calităţii, proceduri de proces, proceduri operaţionale şi proceduri de sistem.
2. Conştientizarea responsabililor de proces pentru necesitatea
asigurării calităţii produselor şi a serviciilor. Această cerinţă este relaţionată cu cerinţele de „satisfacţie a personalului”.
3. Asigurarea conformităţii produselor/ serviciilor realizate cu
cerinţele clienţilor şi a altor părţi interesate. Satisfacţia clienţilor privind produsele/ serviciile achiziţionate reprezintă cel mai important
criteriu în măsurarea performanţelor unei organizaţii.
4. Identificarea şi izolarea produselor/ serviciilor neconforme şi
generarea de acţiuni corective, precum şi generarea de acţiuni preventive.
5. Aplicarea sistematică a ciclului DEMING, prin dezvoltarea
proceselor specifice pentru fiecare din cele patru etape distincte:
Planificare, Realizare/ Implementare, Verificare/ Evaluare,
Revizuire/ Îmbunătăţire.
6. Generarea de către organizaţie a unei încrederi măsurabile,
către client şi părţile interesate, că organizaţia care furnizează produsele/ serviciile solicitate constituie un partener valid.
7. La baza sistemului stau principiile calităţii:
- organizaţia este orientată pe client;
- leadership;
- implicarea, responsabilizarea şi motivarea personalului;
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- abordarea bazată pe proces;
- abordarea sistematică a managementului;
- îmbunătăţirea continuă;
- luarea deciziilor pe bază de dovezi (fapte şi informaţii);
- stabilirea de relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii.
În structura SMC, specific FFP (furnizorilor de formare profesională) se regăsesc următoarele categorii de componente:
1. Documente generale privind asigurarea calităţii:
- Documente care reflectă Viziunea, Misiunea şi Valorile asumate
de organizaţie;
- Documente care descriu politicile organizaţiei;
- Coduri deontologice (al formatorului, al evaluatorului);
- Manualul calităţii şi sistemul de codificare în cadrul SMC.
2. Proceduri de asigurare a calităţii:
- Proceduri de sistem (controlul documentelor şi al înregistrărilor,
audit intern, controlul produsului neconform, acţiuni corective, acţiuni
preventive);
- Proceduri de proces (analiza nevoilor de formare, organizarea şi
derularea unui program de formare profesională-PFP autorizat, autoevaluarea privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare etc.);
- Proceduri operaţionale (elaborarea programei de formare profesională, elaborarea instrumentelor de evaluare etc.);
3. Instrumente de asigurare a calităţii:
- Baze de date;
- Website, intranet, aplicaţii de prelucrări statistice;
- Chestionare de măsurare a calităţii;
- Chestionare de autoevaluare.
4. Regulamente:
- Regulamentul de organizare şi funcţionare.
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Posibile direcţii de acţiune ale
structurilor centrale ale MApN
pentru aplicarea unui Sistem de
Management al Calităţii în educaţie la specificul instituţiilor
militare de iniţiere/ specializare/
perfecţionare în armă
Dacă la nivelul sistemului învăţământului preuniversitar militar
şi al învăţământului superior militar s-au adoptat şi implementat
măsuri de asigurare a calităţii în educaţie dată fiind obligativitatea
evaluării şi autorizării/ acreditării instituţiilor în cauză de organismele naţionale cu responsabilităţi în domeniu, pentru sistemul învăţământului practic aplicativ-militar această problematică a fost abordată tangenţial, făcând trimitere mai degrabă către standardele de calitate impuse învăţământului preuniversitar şi neunitar, lăsând la latitudinea fiecărei instituţii în cauză care sunt domeniile şi în ce măsură
acestea se evaluează/ autoevaluează. În aceste momente, odată cu
apariţia Legii Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011, când întreg sistemul de
formare profesională continuă (FPC) a adultului trebuie redefinit şi în
principal prin iniţierea şi evaluarea unui Sistem de Management al
Calităţii Educaţiei, consider că şi la nivelul MApN trebuie definite
principalele direcţii de acţiune pentru definirea şi aplicarea unui sistem specific la nivelul şcolilor de aplicaţie/ centrelor de instruire în
armă. Această iniţiativă este argumentată în plus de necesitatea pregătirii/ calificării profesionale a personalului propriu MApN prin
organizarea şi desfăşurarea de programe de formare profesională
autorizate de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a
Adultului (CNFPA)/ Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) domenii ocupaţionale monitorizate de ISCIR, sănătate şi securitate în
muncă, situaţii de urgenţă, protecţia mediului ş.a.
Ca urmare, ţinând cont de ceea ce urmează a se adopta la nivelul
Autorităţii Naţionale pentru Calificări (ANC), opinăm că şi la nivelul
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MApN ar trebui definite direcţii de acţiune pentru elaborarea şi implementarea pentru instituţiile militare de iniţiere/ specializare/ perfecţionare în armă a unui Sistem de Management al Calităţii în educaţie. În
cele ce urmează propun spre analiză următoarele posibile măsuri de
adoptat:
1. Definirea principalelor repere privind politica managerială a
şcolilor de aplicaţie/ centrelor de instruire în armă prin elaborarea unei
noi instrucţiuni de organizare şi funcţionare a instituţiilor în cauză,
care să reglementeze şi:
- viziunea, misiunea, valorile instituţiilor, în corelaţie şi cu dezvoltarea furnizorilor de formare profesională în UE, cu principiile directoare pentru comportamentul organizaţional;
- politica în domeniul calităţii educaţiei, cu definirea responsabilităţilor managerului de calitate, auditorului intern privind aplicarea sistemului de management al calităţii în educaţie, precum şi cu creearea
unui departament/ comisie pentru asigurarea calităţii în cadrul organizaţiei.
2. Alocarea resurselor adecvate pentru punerea în aplicare a
unui Sistem de Management al Calităţii. În autoevaluarea/ evaluarea
externă a conformităţii şi a gradului de implementare a sistemului de
management al calităţii, la nivelul furnizorilor de formare profesională se va măsura atât gradul de implementare a cerinţelor sistemului de
calitate, cât şi cel al rezultatelor înregistrate de furnizor. Ca urmare, se
vor evalua şi rezultatele financiare, ca de exemplu:
– valoarea investiţiei în perfecţionarea formatorilor/ an;
– raportul dintre valoarea echipamentelor IT folosite la programul de
formare profesională şi cheltuielile totale de organizare a programului.
3. Profesionalizarea carierei didactice din sistemul învăţământului
practic aplicativ-militar, ştiind că garantarea asigurării calităţii este
determinată de persoanele care lucrează în organizaţie. Trebuie să se
facă investiţii constante în personal şi în competenţele resurselor
umane, odată cu elaborarea unei noi instrucţiuni privind corpul instructorilor militari (formatorilor). Organizarea şi desfăşurarea unui program de formare profesională la standarde de calitate presupune şi:
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– existenţa unui număr minim necesar de formatori pregătiţi atât
ca specialişti cât şi ca metodişti şi evaluaţi cu nivelul „Bine” de către
participanţii la PFP;
– parcurgerea în mod continuu (anual), de către formatori, a unor
programe de perfecţionare, finalizate cu certificate de absolvire;
– participarea periodică a formatorilor la sesiuni de comunicări
ştiinţifice, la seminarii şi convocări de specialitate sau de pregătire psihopedagogică.
În aceeaşi idee se impune elaborarea Codului deontologic al
intructorului (formatorului) militar, ca un sumar de principii şi standarde etice de exercitare a profesiei. Codul oferă o bază consensuală
pentru luarea de atitudine colectivă împotriva unor eventuale comportamente apreciate a încălca principiile eticii profesionale. Acesta are
rolul de a orienta şi regla numai acele activităţi ale instructorilor în
care aceştia se angajează sau îşi desfăşoară activitatea ca formatori, nu
şi pe cele din viaţa privată a acestora.
4. Identificarea şi definirea proceselor-cheie şi a indicatorilor de
proces. Pentru a-i asigura unitate sistemului de învăţământ practic aplicativ-militar, procesele-cheie care caracterizează şcolile/ centrele de
instruire în armă trebuie stabilite prin document al structurilor centrale ale ministerului. Definirea proceselor-cheie permite realizarea serviciilor de formare pe care instituţia le administrează în mod sistematic.
Unele dintre acestea pot fi:
– analiza nevoilor;
– proiectarea activităţii de formare/ specializare profesională;
– realizarea activităţii de formare/ specializare profesională;
– evaluarea şi monitorizarea activităţii de formare/ specializare
profesională;
5. Asigurarea resurselor materiale şi financiare la limita de suficienţă pentru a face posibilă îndeplinirea misiunii, a obiectivelor şi a
ţintelor planificate.
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Concluzii
Aşa cum s-a prezentat, cadrul european şi tendinţele naţionale
specifice EFP oferă în prezent o panoramă completă de principii şi ghiduri, care sunt foarte utile pentru construirea şi aplicarea şi la nivelul
şcolilor/ centrelor de instruire în arme a unui sistem de asigurare a calităţii în educaţie.
În plus faţă de cele deja expuse, considerăm necesar să amintim
faptul că instituţiile specificate oferă servicii de formare/ specializare
profesională. Analizând standardul SR EN ISO 9000 - Sisteme de
management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular, „serviciile sunt imateriale, dar reprezintă o activitate care se desfăşoară la
interfaţa între furnizor şi client”. În special, serviciile de formare profesională - pe lângă faptul că se realizează prin activităţi în care furnizorul (instructori şi formatori) şi clientul (cursant) interacţionează în
mod „imaterial” - solicită clientul să fie protagonistul direct responsabil de propiul proces de învăţare, prin care atinge acele rezultate
ale învăţării care fac obiectul principal al furnizării.
Se poate spune că prin elaborarea/ adoptarea unui sistem de management al calităţii în învăţământul practic aplicativ-militar se garantează obţinerea calităţii în mod repetitiv şi determinist. „Instrumentele/
mecanismele” SMC pot fi cel mai bine comparate cu „organismele
vii” care interacţionează în mod constant cu o varietate de stimuli/ factori şi care necesită adaptări noi şi creative, bazate pe o verificare continuă şi atentă a capacităţii lor de a asigura o calitate ridicată a furnizării, prin intermediul atingerii rezultatelor învăţării declarate în faza
de proiectare a serviciului însuşi.
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*** Modelul de Excelenţă al EFQM.2010.
*** RECOMANDAREA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A
CONSILIULUI din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii.
*** RECOMANDAREA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A
CONSILIULUI din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui cadru european de referinţă pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională.

348

www.rft.forter.ro

TEHNICĂ
MILITARĂ ŞI
ARMAMENTE

Sumarul rubricii:
Influenţa câmpului electromagnetic produs de telefonia celulară
asupra organismelor
Colonel inginer Badea Nicolae

353

Concepte şi tehnologii moderne în domeniul
comunicaţiilor militare; staţii radio cognitive
Locotenent Iulian GORUN

368

Influenţa câmpului
electromagnetic produs
de telefonia celulară
asupra organismelor
COLONEL INGINER NICOLAE BADEA*

Abstract
The electromagnetic field present in the environment, as a form
of energy that can transmit existence momentum and angular momentum in the current stage, has an ever more complex by the growing use
of artificial generators which are constituent elements of the equipment, household appliances and general use. The extent of the use of
this form of power transmission has resulted in the increased attention
of the International Association on the limitation of the effects on
health. Today is the number of land-based sources of billions. The level
of radiation is thousands of times higher than solar radiation that
reaches the Earth. I think in these circumstances that a brief presentation of the basic elements and knowledge of the effects and measures
of protection against electromagnetic radiation is essential.
Cuvinte-cheie: bioelectromagnetism, cuantică, biofizică,
biosemnale, Specific Absorption Rate.

*Statul Major al Forţelor Terestre
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Câmpul electric şi câmpul magnetic sunt două forme de existenţă a
materiei, care se manifestă interdependent sub numele de câmp electromagnetic.
Câmpul magnetic este caracteristic spaţiului din vecinătatea
unui magnet, electromagnet sau a unei sarcini electrice în mişcare.
Acesta este un câmp vectorial şi se manifestă prin forţe care acţionează asupra unei sarcini electrice în mişcare (forţa Lorentz) sau asupra diverselor materiale (paramagnetice, diamagnetice sau feromagnetice după caz).
Câmpul electric caracteristic spaţiului din vecinătatea unei sarcini
electrice se manifestată prin proprietatea că asupra unui mic corp încărcat electric plasat în această regiune se exercită forţe care nu s-ar exercita dacă corpul nu ar fi încărcat.
Câmpul magnetic şi câmpul electric sunt componentele inseparabile ale câmpului electromagnetic. Prin variaţia lor, cele două câmpuri se
influenţează reciproc şi astfel undele electrice şi magnetice se pot propaga liber în spaţiu sub formă de unde electromagnetice.
În teoria fenomenologică, macroscopică, nerelativistă (teoria
Maxwell-Hertz) şi relativistă (teoria Maxwell-Minkowski) a electromagnetismului, conceptul de câmp electromagnetic se poate
defini ca o formă fizică fundamentală de existenţă a materiei, relativ distinctă de forma de substanţă, ce poate exista atât în mediile
substanţiale, cât şi în vid.
Caracteristica esenţială a câmpului electromagnetic este reprezentată de o distribuţie spaţială şi o evoluţie în timp, dată de interacţiunea între
mediu şi sursă. Acesta este o energie bine determinată, poate executa
lucru mecanic şi poate transmite impuls şi moment cinetic.
În cazul câmpului electromagnetic variabil, oriunde în spaţiu există
un câmp magnetic, acesta va crea un câmp electric variabil. De asemenea, un câmp electric variabil va da naştere unui câmp magnetic variabil
(principiul teoriei electromagnetice stabilit de fizicianul James Clark
Maxwell în anul 1864). Acest principiu stă la baza existenţei radiaţiei.
Câmpul electric şi câmpul magnetic sunt, deci, în interconexiune,
condiţionându-se reciproc.
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Câmpul electromagnetic este un câmp care se propagă în spaţiu
sub formă de unde electromagnetice (radiaţii electromagnetice), cu o
viteză care depinde de permitivitatea şi permeabilitatea mediului considerat.

Figura nr. 1 Repartiţia în frecvenţă a diferitelor utilizări ale câmpului
electromagnetic

În cazul propagării undelor electromagnetice, poate fi definită o
mărime numită lungime de undă, care este egală cu distanţa parcursă
de câmpul electromagnetic în timpul unei perioade de oscilaţie.
Lungimile de undă ale undelor electromagnetice variază într-un
interval foarte larg, aşa cum este arătat în Figura nr. 1. Astfel, în telecomunicaţii se folosesc unde electromagnetice ale căror lungimi de
undă ajung la mai multe mii de metri, pe când lungimile de undă ale
radiaţiilor gama emise de unele elemente radioactive au valori de ordinul 10-12 m .
Viteza de propagare în vid a undelor electromagnetice este aproximativ egală cu 3 x 108 m/s. Conform acestei teorii, emise de
J.C.Maxwell în 1865, lumina şi radiaţiile asemănătoare (infraroşii,
ultraviolete etc.) sunt tot de natură electromagnetică, diferind între ele
prin lungimile de undă.
august, 2012
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Cantitatea de energie transportată este direct proprţională cu frecvenţa; cu cât aceasta este mai mare, cu atât mai multă energie este
transportată în acelaşi interval de timp.
Interacţionând cu mediul înconjurător, la care ştim că unitatea fundamentală de constituire este atomul, o parte din energia acestei radiaţii este cedată acestui mediu. Influenţa produsă asupra materiei se
poate împărţi în două mari domenii:
• radiaţii ionizante;
• radiaţii neionizante.
Absorbţia radiaţiilor electromagnetice de către atomi determină
tranziţii ale electronilor, de pe nivelurile energetice de bază, pe niveluri mai ridicate, trecând astfel din starea fundamentală în stări excitate. Din punct de vedere cantitativ, diferenţierea este făcută pe baza
cuantei de energie , unde:
h=6,6260755(40)x10-34

js = 4,1356714(25) eV*s

Dacă aceasta este mai mare decât energia de legătură pentru electronul de hidrogen (E = 13,34 eV), radiaţia electromagnetică este
radiaţie ionizantă.
Dacă cuanta de energie absorbită este superioară energiei de
legatură a electronului în atom, electronul va fi smuls, atomul devenind ion pozitiv.
Valorile cuantelor de energie ale radiaţiilor UV, vizibile, IR şi ale
microundelor sunt mai mici decât energia necesară ionizării atomilor
(energia de ionizare este de 13,34 eV pentru hidrogen, de 13,57 eV
pentru oxigen, de 11.24 eV pentru carbon, de 14,51 eV pentru azot, în
timp ce energia radiaţiilor UV este cuprinsă între 12,4-3,1 eV, a radiaţiilor vizibile între 3,1-1,65 eV, a radiaţiilor IR între 1,65-1,2·10-3eV,
iar pentru microunde între 10-3-10-5eV).
Undele electromagnetice care prezintă valori ale cuantelor de energie sub nivelul de ionizare sunt în domeniul radiaţiilor neionizante.
În Figura nr. 2 sunt prezentate efectele predominante ale radiaţiei
electromagnetice în funcţie de lungimea de undă.
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Figura nr. 2 Efectele radiaţiei electromagnetice în funcţie de
frecvenţă

Cele mai studiate efecte, în actuala etapă de dezvoltare a societăţii omeneşti, sunt cele legate de efectele acestor radiaţii asupra materiei vii – oragnismul uman, în special.
CELULA - este unitatea fundamentală morfofuncţională (structurală şi funcţională) şi genetică a organismelor vii. Ea este capabilă de
metabolism, excitabilitate, creştere, diferenţiere, autoreproducere şi
autoreglare.
Excitabilitatea este proprietatea celulelor de a răspunde la un stimul şi reprezintă o proprietate generală a materiei vii.
Organismul, şi în special cel uman, trebuie interpretat şi evaluat
pornind de la cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor fundamentale de
electrofiziologie la nivel celular, luând în considerare faptul că orice
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modificare a parametrilor fizico-chimici ai mediului constituie o modificare care provoacă o reacţie de adaptare a organismului viu dacă
acesta atinge un anumit prag instantaneu sau pe o perioadă de timp.
Pentru menţinerea în limite „normale” a parametrilor vitali, organismul îşi activează sistemele proprii de autoreglare.
Excitabilitatea este proprietatea celulelor de a răspunde la un stimul şi reprezintă o proprietate generală a materiei vii.
Există două categorii de stimuli fundamental deosebiţi:
● stimulii naturali sau „adecvati” (din care fac parte schimbările
ce au loc la nivelul terminaţiilor nervoase, la nivelul sinapselor sau
prin intermediul receptorilor care pot declanşa impulsuri nervoase);
● stimulii artificiali sau „inadecvati” (presiunea, lovirea, lumina,
sunetul, stimulii termici, stimulii electrici; aceşti stimuli ocupă un loc
aparte, datorită faptului că ating direct potenţialul membranelor celulare, interesează numeroşi receptori şi provoacă reacţii analoage celor
obţinute cu excitanţi specifici).
Pentru a declanşa o excitaţie, stimulul trebuie să aibă o intensitate
minimă precizată – intensitate prag – şi trebuie să acţioneze un anumit
timp minim pentru provocarea excitaţiei. Numai stimulii „peste prag”
pot determina o reacţie care se propagă ca excitaţie ce poate fi măsurată la o distanţă determinată de locul de excitare.
Stimulii sub nivelul „pragului” au o acţiune limitată la nivelul
acestuia.
O creştere a intensităţii stimulului peste valoarea „pragului” rămâne nesesizată la nivel celular.
Acest comportament al celulelor la diferite grade de intensitate ale
stimulului este cunoscut sub denumirea de legea „totul sau nimic” lege valabilă numai pentru reacţia unei singure celule.
La nivel biologic, pentru a putea calcula valoarea puterii radiaţiilor electromagnetice absorbite de aceste medii este necesară cunoaşterea proprietăţilor conductoare şi dielectrice ale acestora. Din punct de
vedere magnetic, mediile biologice sunt diamagnetice sau paramagnetice (deci nemagnetice), astfel încât permeabilitatea relativă a entităţilor biologice este considerată unitară , (µr @ 1), iar pierderile prin mag356
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netizare sunt considerate neglijabile.
Proprietăţile electrice utilizate pentru determinarea absorbţiei de
energie electromagnetică sunt:
- permitivitatea electrică ;
- conductivitatea electrică (sau rezistivitatea).
Aceste două proprietăţi caracterizează interacţiunea mediului biologic cu unda electromagnetică şi determină caracteristica de propagare prin el.
Cel mai frecvent mod de propagare al câmpului electromagnetic
este cazul regimului armonic, iar cel mai comod procedeu de analiză
adoptat este să se opereze cu formalismul de reprezentare în complex
a mărimilor electromagnetice. În acest caz, proprietăţile electrice (conductivitatea şi permitivitatea electrică) se exprimă prin mărimea „permitivitate electrică complexă”, definită ca:

unde:
– permitivitatea spaţiului liber;
- partea reală ε' este un indicator al proprietăţii mediului de a
absorbi şi stoca energia electrică;
- partea imaginară ε" indică proprietatea mediului de a disipa
energia purtată de către câmpul electromagnetic.
În calcule, de obicei se utilizează termenul de permitivitate relativă sau constantă dielectrică pentru mărimea definită prin:

Uneori este util termenul tangentei unghiului de pierderi (sau „factorul de disipaţie”) al unui mediu cu ajutorul relaţiei:
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Între partea imaginară a permitivităţii şi conductivitatea mediului
există relaţia:
Toate aceste mărimi (σ, ε", tgδ) caracterizează capabilitatea mediului de a absorbi energia şi de a o disipa de la câmpul electromagnetic.
Investigaţii asupra proprietăţilor dielectrice ale ţesuturilor au fost
prezentate în literatura de specialitate de mai mult de 40 de ani. Gabriel
S. a introdus un model parametric care descrie dependenţa de frecvenţă a proprietăţilor dielectrice a ţesuturilor umane pentru un spectru de
frecvenţă de la 10 Hz - 100 GHz. Modelul este bazat pe măsurători şi
pe date experimentale din literatura de specialitate. Dependenţa de
frecvenţă a unor ţesuturi umane se evaluează cu formula:

Învelişul cutanat este primul şi cel mai expus, determinarea experimentală a comportării în frecvenţă, aşa cum se poate observa în figură, este una neliniară.

Figura nr.3 Proprietăţile dielectrice ale pielii umede în funcţie de
frecvenţă
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Figura nr.4 Proprietăţile dielectrice ale pielii uscate în funcţie de
frecvenţă
Structurile cutanate se interpun astfel ca un filtru în transmiterea
radiaţiei electromagnetice absorbite de organism.
Caracteristica de frecvenţă prezentată demonstrează că radiaţia
electromagnetică interacţionează cu sistemele biologice într-un mod
foarte complex şi este dificil de evaluat şi de cuantificat distribuţia
absorbţiei de energie la nivel microscopic. În practică se utilizează un
parametru macroscopic RATA SPECIFICă DE ABSORBţIE (SPECIFIC ABSORPTION RATE - SAR).
Deoarece transferul energetic în ţesuturi variază în funcţie de
mulţi parametri, diferiţi de la caz la caz, cei mai importanţi sunt curenţii care iau naştere şi cantitatea de energie disipată prin aceştia, energie
care la rândul ei depinde de caracteristicile electrice ale ţesuturilor,
precum şi de dimensiunea şi forma domeniului considerat. Pentru
determinarea SAR se utilizează parametrul densitate de putere dat de
intensitatea radiaţiei incidente care, în cazul radiaţiilor electromagnetice de radiofrecvenţă şi microunde este definită ca fiind fluxul de energie normal la suprafaţa mediului expus iradierii [W/m2]. Este un parametru uşor de măsurat şi, în general, preferat pentru diferite măsurări
externe.
Rata specifică de absorbţie (Specific Absorption Rate - SAR) este
astfel definită ca fiind variaţia în timp a cantităţii elementare de ener-
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gie (dW) absorbită de un element de volum (dV), cu densitatea () şi
masa elementară (dm).
Acest parametru este utilizat din punct de vedere dozimetric ca
bază în standardele de protecţie la expunere. Exprimarea matematică a
ratei specifice de absorbţie este:

Măsurarea acestui parametru se face printr-o măsurare indirectă,
prin măsurarea variaţiei de temperatură într-un interval de timp dat
într-un element de volum cunoscut din ţesutul iradiat. De notat faptul
că SAR se apreciază prin măsurarea creşterii de temperatură a acestui
element de volum.
Absorbţia energiei electromagnetice de către o anumită structură
biologică depinde de dimensiunile ei, de caracteristicile ei dielectrice
şi de relaţia reciprocă dintre unda incidentă şi unda transmisă.
În acest sens, deşi controversele pe această temă sunt mari din
punct de vedere statistic, se evidenţiază atât influenţe negative („poluarea electromagnetică"), cât şi benefice (terapeutică medicală în mediul
electromagnetic) şi conduc la apariţia problemelor de dozare şi controlul expunerii.
În acelaşi timp, aceste tehnologii au adus cu ele preocupări în ceea
ce priveşte posibilele riscuri pentru sănătate asociate utilizării lor.
Una dintre cele mai cunoscute surse de radiaţii electromagnetice
este telefonul mobil.
În revistele de specialitate apar articole care atrag atenţia asupra
nocivităţii utilizării intense a acestuia.
Dacă în 1995 semnalele de avertizare abia fuseseră date, în 1999
numeroase ţări vest-europene (în care există colective de cercetare în
probleme de bioelectromagnetică) au consacrat proiecte de cercetare
sponsorizate de agenţii guvernamentale sau de firme producătoare de
telefoane celulare, care urmăresc să depisteze gradul de nocivitate al
iradierii utilizatorilor, de către telefonul mobil, în timpul funcţionării.
Spre exemplu, firma Motorola sponsorizează şi supervizează în pre360

www.rft.forter.ro

Influenţa câmpului electromagnetic
produs de telefonia celulară asupra organismelor

zent cel mai mare program de cercetare din lume, privind telefoanele
celulare şi implicaţiile asupra sănătăţii.
Organizaţiile internaţionale implicate în susţinerea şi organizarea
unui studiu de specialitate în acest sens sunt: Comisia Europeană (EC),
Agenţia Internaţională de Cercetări în domeniul Cancerului (IARC),
Comisia Internaţională în Protecţia la Radiaţii Non-Ionizante
(ICNIRP), Comisia Electrotehnică Internaţională (CEI), Oficiul
Internaţional al Muncii (ILO), Uniunea Internaţională din
Telecomunicaţii (ITU), Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord
(NATO) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător
(UNEP).
Cercetările ştiinţifice sunt conduse de ICNIRP şi, independent, de
instituţii de cercetare colaboratoare ale OMS, precum Biroul Naţional
de Protecţie Radiologică (Marea Britanie), Institutul Karolinska
(Suedia), Administraţia pentru Hrană şi Medicamente (SUA),
Institutul Naţional pentru Ştiinţele Mediului Înconjurător şi ale
Sănătăţii (SUA), Institutul Naţional pentru Sănătate şi Siguranţă
Ocupaţională (SUA), Institutul Naţional pentru Studii asupra Mediului
Înconjurător (Japonia).
În cazul telefoniei mobile sunt două elemente care pun probleme
de iradiere cu radiaţie neionizantă: transmiţătoarele staţiilor de bază şi
respectiv aparatul telefonic.
Emiţătoarele staţiilor de bază operează în banda 869-894 MHz, iar
telefoanele portabile şi cele celulare transmit în banda 824-849 MHz
(SUA), respectiv 900 şi 1800 MHz (Europa). În zona turnurilor (înălţimi între 46-82 m) unde se instalează antena staţiei de bază, valoarea
maximă a componentei electrice a câmpului electromagnetic este
cuprinsă între 0.1 - 0.8 V/m.
Telefoanele celulare emit la distanţa de 5 cm de antenă (puterea variabilă între 6-600 mW), un câmp având componenta electrică cuprinsă între 9.4 - 94 V/m şi componenta magnetică între
41-410 mA/m.
Telefoanele celulare au un design diferit, unele având antena dipolară, altele helicoidală. Rata specifică de absorbţie (SAR), măsurată în
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W/kg, a fost determinată experimental pentru câteva telefoane, şi s-a
găsit că aceasta are valori cuprinse între 0.3W/kg şi 1.3 W/kg - fiind
normalizată la o putere standard de ieşire de 0.25 W. Dintre telefoanele nominalizate ca având cele mai ridicate valori ale SAR (şi deci care
iradiază cel mai puternic utilizatorul) amintim: Nokia 2110, Motorola
8200 şi Ericsson 337.
În tabelul de mai jos sunt date valorile ratei specifice de absorbţie
a energiei câmpului la nivelul capului uman, valori mediate pe 10 g de
ţesut, în cazul utilizării diverselor tipuri de telefoane celulare:
Tipul
antenei*

SAR măsurată
(W/kg);
putere intrare antenă = 0.25 mW

i

0.28

0.7

d

0.33

0.8

Sony CMDX1000

d

0.41

1

Nokia 810I
Motorola d160
Sony CMD-Z1

h
d
d

0.73
0.81
0.88

1.7
1.9
2.1

Ericsson GF788

h

0.91

2.2

Panasonic EB
G500

h

0.95

2.3

Sharp TQ G700

d

1.01

2.4

Philips Genie

d

1.05

2.5

Nokia 1611

h

1.06

2.5

Philips Diga

h

1.06

2.5

Ascom Axento

d

1.25

3

Bosch M-COM
906

d

1.32

3.2

Ascom Elisto

h

1.33

3.2

Producator/
Model nr
Hagenuk
Global Handy
Motorola
Star Ta

SAR estimată
(W/kg);
putere intrare
antenă = 0.6 W;

* Tipul antenei: i = incorporata; d = dipolară; h = helix.
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Prezentăm în continuare câteva dintre regulile de bază de care trebuie să se ţină cont în utilizarea telefoanelor celulare, pentru reducerea
expunerii la iradiere:
• utilizarea cât mai rară a telefoanelor celulare, cu limitarea duratei convorbirii şi a numărului de convorbiri;
• evitarea utilizării telefonului celular în interiorul clădirilor, unde
acestea trebuie să emită semnale mai puternice;
• antena trebuie extinsă complet în timpul convorbirilor;
• telefonul trebuie purtat departe de corp, deoarece el radiază chiar
şi în modul de lucru standby;
• se va evita staţionarea la o distană mai mică de 2 m de staţiile
de bază;
• folosiţi un headset, pentru a nu ţine telefonul lipit de ureche o
perioadă lungă de timp;
• nu ţineţi telefonul în zonele cu organe vitale, cum ar fi inima.
Contactul telefonului cu corpul uman nu ar trebui să se producă decât
la iniţierea sau preluarea unui apel;
• copiii nu trebuie să folosească telefoane mobile decât în cazuri
excepţionale;
• convorbirile la telefon ar trebui să nu dureze foarte mult. Pentru
discuţii prelungite este indicat să folosiţi liniile de telefonie fixă;
• dacă este posibil, alegeţi SMS-ul, în locul unei convorbiri;
• nu apropiaţi telefonul de ureche decât după ce s-a stabilit legătura cu staţia de bază şi apelul este iniţiat;
• evitaţi folosirea mobilului în zonele cu semnal slab, pentru că
telefonul va emite radiaţii mai puternice. Din acelaşi motiv, evitaţi utilizarea mobilului în mijloacele de transport şi în maşină, în timpul mersului, deoarece acesta va încerca permanent să ia contact cu staţia bază,
rezultând un nivel mai mare al emisiilor;
• orientaţi-vă către telefoane mobile cu o rată de absorbţie specifică (SAR) mai mică, însă, cea mai importantă este modalitatea de
folosire a mobilului;
• baza telefonului fix wireless nu se va instala în camera copilului
sau lângă patul său;
august, 2012
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• dacă aveţi la dispoziţie o alternativă de contact, cum ar fi un telefon fix cu fir, e bine ca telefonul fix wireless să fie oprit în timpul nopţii;
• dezactivaţi modulul Bluetooth al telefonului mobil atunci când
nu îl folosiţi. La fel şi cel al calculatorului, dacă este posibil;
• opriţi Access Point-ul WLAN atunci când nu utilizaţi conexiunea la Internet;
• cuptorul cu microunde ar trebui dus la service pentru revizii şi
reparaţii, deoarece garniturile uşii suferă deteriorări în timp;
• ceasurile cu alarmă pe 220 V nu trebuie să se găsească în dormitor, ele generând un câmp electromagnetic de joasă frecvenţă;
• vechile monitoare CRT trebuie înlocuite cu display-uri TFT
moderne, care nu vă expun la niciun fel de pericol;
• evitarea conversaţiilor telefonice lungi - apelurile trebuie astfel
planificate în aşa fel încât să se folosească mai mult telefonul fix pentru convorbiri lungi, şi nu telefonul mobil;
• evitarea conversaţiilor telefonice efectuate din maşină - dacă
totuşi nu se poate evita acest lucru, se montează o antenă exterioară;
• protejarea copilului - nu se pune un telefon mobil pornit în căruciorul copilului, întrucât emite unde electromagnetice chiar dacă nu se
vorbeşte la telefon;
• evitarea purtării telefonului mobil la curea. Este inutilă expunerea oaselor şoldurilor şi organelor din zonă la unde electromagnetice.
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Abstract
The concept of cognitive radio station was launched in 1998 by
Joseph Mitola. This development concept is a set of radio stations artificial intelligence software. Radio stations need adaptive design
appeared due to low efficiency of current methods electromagnetic
spectrum management. Allocation spectrum is now being made on
areas of frequency, time and geographical areas.
Mitola show that cognitive radio stations must have the following capabilities: to "feel" the electromagnetic spectrum, temperature,
acceleration, visible spectrum, etc.; to "perceive" the big picture
(scene) in which it operates by integration of sensor data from the previous level; to move in real time, depending on the environment that it
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perceive; to "plan" actions by establishing alternatives; to take the
best decision based on established alternatives above; to act on decisions made; to learn on these capabilities.
Cuvinte-cheie: staţii radio cognitive, staţii radio definite software, capabilitate de adaptare, observare, învăţare.

omisia Federală pentru Comunicaţii din SUA (FCC) a definit
în 2003 staţia radio cognitivă ca fiind o staţie definită software (SDR) care include capabilitatea de a determina propria locaţie,
observarea spectrului şi modificarea frecvenţei purtătoare, reglarea
puterii de emisie şi a altor parametrii de emisie.
În anul 2004 definiţia staţiei radio cognitive a fost dezvoltată,
fiind evidenţiată capacitatea acesteia de a-şi regla parametrii de emisie
în funcţie de interacţiunea cu spectrul electromagnetic. Interacţiunea
cu mediul poate include negocierea activă cu ceilalţi utilizatori ai
spectrului sau metode de luare a deciziei bazate pe observarea pasivă
a spectrului electromagnetic. Definiţia FCC a staţiei radio cognitive
accentuează capacitatea de observare a spectrului pentru benzi mari de
frecvenţă şi de exploatare a acestor informaţii, cu scopul de a stabili
comunicaţii radio care îndeplinesc cerinţele utilizatorului.
Conform definiţiilor prezentate rezultă că staţiile radio cognitive
sunt staţii radio definite software care au capabilitatea de a observa
mediul (aware), de a se adapta (adapt) şi de a învăţa (cognitive).
Capabilităţile de observare (aware) includ algoritmi de observare
a spectrului pentru determinarea canalelor radio libere. Benzile de
frecvenţe sunt alocate de către structurile de reglementare în comunicaţii utilizatorilor primari.
În momentul în care utilizatorii primari nu utilizează canalele
radio alocate, utilizatorii secundari (staţii radio cognitive) pot avea
acces la servicii de comunicaţii utilizând canalele neutilizate de către
utilizatorii primari. Dacă utilizatorul primar solicită un serviciu de
comunicaţii, staţia radio cognitivă eliberează canalele utilizate şi iniţiază procedura de căutare a altor canale neutilizate.

C
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Capabilitatea de adaptare a staţiei radio presupune luarea unei
decizii pe baza datelor obţinute prin observare. Datele obţinute de la
senzorii de radiofrecvenţă, termici, acustici, de navigaţie etc. sunt integraţi pentru a optimiza adaptarea staţiei la mediu.
Capabilitatea cognitivă presupune implementarea unor forme de
inteligenţă artificială pe structura unui SDR. Astfel de capabilităţi
includ capacitatea de a învăţa şi a lua decizii. În cazul capabilităţilor de
adaptare, toate deciziile posibile sunt implementate în software, astfel
că staţia alege una din decizii conform programului implementat. În
cazul capabilităţii cognitive există capacitatea de a învăţa astfel încât
numărul deciziilor pe care le poate lua staţia radio este nelimitat.

Staţii radio
definite software (SDR)
Termenul de SDR poate fi definit ca “Echipamente radio în care
funcţiile de nivel fizic sunt definite, parţial sau în totalitate, prin software”1. Acest fapt implică arhitecturi flexibile, echipamentul putând fi
configurat să se adapteze la diferite standarde, forme de undă, benzi de
frecvenţă, lărgimi de bandă sau moduri de operare. Astfel, SDR este un
echipament multifuncţional, programabil şi uşor de upgradat, care
poate întreţine o varietate de servicii şi standarde, oferind în acelaşi
timp o soluţie ieftină şi eficientă.
Pentru un dispozitiv ce oferă o funcţionalitate multi-mod şi standarde multiple, tehnologia SDR oferă o soluţie elegantă pentru o problemă complexă. Flexibilitate sa este ideală pentru a satisface cerinţele de calitate pentru diferite aplicaţii de date, voce şi multimedia.
În prezent, multe modele de staţii de bază folosesc arhitecturi
SDR, sau arhitecturi bazate pe principiile SDR. Pe de altă parte, încet
dar sigur, producătorii de circuite integrate sau chipset-uri adoptă
principiile SDR în proiectare de echipamente radio multi-mod şi
multi-standard destinate dispozitivelor mici, precum telefoanele
mobile sau laptopurile.
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Beneficiile ce provin din folosirea tehnologiei SDR includ:

• Pentru abonaţi – roaming internaţional mai uşor de realizat, servicii îmbunătăţite şi mai flexibile.
• Pentru operatorii de reţele mobile – posibilitate de dezvoltare
rapidă şi de introducere de servicii noi şi personalizate, costuri reduse
de întreţinere şi îmbunătăţire, flexibilitate mărită a utilizării şi administrării spectrului de frecvenţe.
• Pentru producătorii de telefoane şi staţii de bază – scăderea
dimensiunilor, flexibilitate mărită de producere şi evoluţie rapidă şi
îmbunătăţită a produselor.
• Pentru moderatori – perspectiva creşterii eficienţei spectrale, o
utilizare mai bună a unei resurse limitate.

Avantaje şi dezavantaje ale SDR
Se consideră că dezvoltarea tehnologiei SDR va revoluţiona
domeniul comunicaţiilor. Unul din principalele avantaje al SDR
este că echipamentele de acest tip pot fi modificate rapid pentru a
suporta mai multe standarde. Posibilitatea de a reconfigura dispozitive (de exemplu: telefoane celulare, emiţătoare WI-FI, echipamente radio cu modulaţie în frecvenţă şi în amplitudine, terminale pentru comunicaţiile prin satelit) este foarte atractivă.
O consecinţă a posibilităţii de a reutiliza acelaşi echipament hardware prin reconfigurare software este faptul că producţia în masă se va putea face la un cost mai mic. Un alt avantaj al SDR este posibilitatea de a îmbunătăţi implementarea software în mai multe etape şi de a face corecţia erorilor şi bugurilor apărute în timpul funcţionării. În plus, SDR poate asigura interoperabilitatea diferitelor sisteme în multe aplicaţii, cum
ar fi: militare, aplicaţii de căutare şi salvare. Datorită creşterii
ratei de transmisie prin multiplexare şi împrăştiere spectrală,
SDR se poate folosi în reţelele celulare, în reţelele GSM şi în
sistemele din generaţiile viitoare.
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De asemenea, SDR oferă o nouă abordare în proiectarea staţiilor
de bază wireless dintr-o reţea de telecomunicaţii. Această abordare
conferă avantaje semnificative, cum ar fi reducerea dimensiunilor, a
complexităţii şi a consumului de putere. Dar cel mai important este că
o astfel de staţie de bază poate suporta simultan mai multe standarde
pentru interfeţele aer, mai multe scheme de modulaţie şi mai multe
protocoale. Unii furnizori de servicii de telefonie comercială au început deja să manifeste interes faţă de această nouă tehnologie, datorită
avantajelor majore din punct de vedere economic, pe care aceasta le
oferă pe termen lung.

Caracteristici atractive ale SDR
1.Performanţă: funcţionalitatea arhitecturilor radio convenţionale este determinată în principal de componentele hardware, cu configurabilitate minimă prin software. Componentele hardware constau în
amplificatoare, filtre, mixere şi oscilatoare, dedicate unui anumit mod
de transmisie. Partea software este dedicată controlării interfeţelor cu
reţeaua de comunicaţie şi corecţiei erorilor.
2.Flexibilitate: inflexibilitatea sistemelor radio convenţionale
limitează posibilitatea de a obţine informaţia potrivită pentru utilizatorul potrivit, la momentul potrivit. În cazul SDR, sunt posibile numeroase tipuri de modulaţie şi multiple standarde pentru interfaţa radio.
Prin urmare, platformele SDR pot servi o gamă largă de aplicaţii,
incluzând servicii de comunicaţie analogică, digitală celulară, personală (PCS – Personal Communication Service), sisteme de bandă largă,
cu spectru împrăştiat (ex: CDMA), sisteme de navigaţie (ex: GPS –
Global Positioning System) şi alte sisteme radio.
3.Compatibilitate: conceptul de acoperire globală, unitară implică două caracteristici pe care echipamentul radio trebuie să le îndeplinească: (a) roaming global sau acoperire unitară pe arii geografice
mari; (b) interfaţarea cu diferite standarde şi sisteme pentru a asigura
servicii unitare într-o locaţie fixă.
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4.Cost: de fiecare dată când se dezvoltă o nouă tehnologie, aceasta implică migrarea funcţiilor de la un design vechi la unul nou.
Implementarea unui design nou implică testare şi producţie. Costul
acestor procese este ridicat. Dispozitivele radio bazate pe software
reduc costurile de producţie şi testare şi asigură în acelaşi timp o modalitate rapidă şi facilă de a up-grada produsul, pentru a beneficia de
avantajele noilor tehnici de procesare a semnalului.
Deşi SDR oferă numeroase avantaje, după cum s-a menţionat anterior, există şi câteva aspecte negative în implementarea acestei tehnologii.
Acestea sunt:
- dificultatea în proiectarea unui software pentru diferite sisteme
sau standarde;
- dificultatea de a proiecta interfeţe aer pentru semnale digitale şi
algoritmi adecvaţi pentru diferite standarde;
- problema gamei dinamice înguste în unele sisteme de comunicaţii.
Un echipament ideal proiectat în tehnologia SDR are următoarele
caracteristici2:
Schema de modulaţie, protocoalele, selecţia canalului şi egalizarea pentru transmisie şi recepţie sunt determinate în totalitate în subsistemul de procesare digitală. Acesta conţine un procesor de semnal digital (DSP), dupa cum se observă în figura de mai jos, însă acest element
poate fi înlocuit de o mulţime de alte circuite de procesare de semnal
digitale.
Se foloseşte un circulator ideal pentru a separa semnalul recepţionat de semnalul transmis. Această componentă se bazează pe adaptarea perfectă între circuit, antenă şi impedanţele amplificatoarelor de
putere, astfel este nerealist în practică datorită cerinţelor de izolare
între transmisie şi recepţie. Principala alternativă pentru această componentă este duplexorul care este o componentă radio de frecvenţă
fixă, nefiind deci o soluţie bună pentru un standard radio multi-bandă.
Amplificatorul de putere liniar asigură un transfer ideal al modulaţiei de radio frecvenţă de la convertorul digital-analogic, pentru a
obţine un semnal de înaltă putere potrivit pentru transmisie, dar cu
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emisii de canal adiacent minime. Această funcţie poate fi realizată şi
prin folosirea unei tehnici de sinteză în radio frecvenţă, caz în care
amplificatorul şi convertorul ar fi implementate într-un singur bloc de
înaltă putere.
Sunt necesare filtre pentru a preveni alierea spectrală (suprapunerea componentelor spectrale) şi pentru reconstrucţia semnalului.

Arhitectura ideală SDR
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Capabilităţi speciale ale
staţiilor radio cognitive
Implementarea staţiilor radio de tip SDR pentru aplicaţii militare
a fost urmărită prin intermediul programului JTRS (Joint Tactical
Radio System-Armata Americană), Bowman (Armata engleză) şi
FM3TR (Future Multiband, Multimod, Modular Tactical Radio) în
Uniunea Europeană.
Staţiile radio cognitive simplifică managementul reţelelor radio
militare, asigură capacitatea de adaptare la dinamica acţiunilor militare şi cresc protecţia la acţiunile de interceptare şi neutralizare prin bruiaj.
Protecţia comunicaţiilor în aplicaţiile speciale poate fi dezvoltată
semnificativ prin utilizarea staţiilor radio cognitive.
Capabilitatea de observare a spectrului electromagnetic va permite staţiei radio să „simtă” când este bruiată, acţionând pentru schimbarea parametrilor de emisie (gamă de lucru, tip transmisie, formă de
undă), astfel încât calitatea serviciului de comunicaţii realizat să fie
menţinută în limitele stabilite.
Exemplu:
Dacă staţia radio va „simţi” că se află într-o zonă urbană va putea
utiliza o formă de undă specifică comunicaţiilor celulare (GSM,
WCDMA, LTE) pentru a obţine un serviciu de comunicaţii sau va utiliza o formă de undă UHF.
Deplasarea într-o zonă muntoasă va determina comutarea automată a staţiei radio pe o formă de undă UHF-SATCOM sau HF.
În funcţie de momentul zilei, staţia va realiza estimări ale propagării în gama HF, astfel încât frecvenţa de lucru pentru această gamă
să poată fi adaptată la starea ionosferei.

august, 2012

373

Tehnică militară şi armamente

BIBLIOGRAFIE
Bechet, P.; Bouleanu, I., Concepte şi tehnologii în comunicaţiile militare, Sibiu 2007: http://www.armyacademy.ro/buletin/articole/bul2ro_2007/a8.pdf
Tony, J. Rouphael, Rf and Baseband Techniques for Software
Defined Radio, Editura Newnes, localitatea ?, 2008.
Radoveneanu, Andra Olivia, Echipamente Radio definite prin
Software (SDR) – Implementarea pe FPGA a unor blocuri funcţionale
pentru RE, Universitatea Politehnică, Bucureşti, 2010.

NOTE:
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Software (SDR) – Implementarea pe FPGA a unor blocuri funcţionale
pentru RE“, Bucureşti, Universitatea Politehnică, 2010, p.8.
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