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Opinii privind optimizarea
raportului naţional/ colectiv
în întrebuinţarea
Forţelor Terestre Române
în operaţiile întrunite ale
NATO (1)
COLONEL CONSTANTIN SIMION

Today, Romania is a member of both NATO and the European Union.
This status means the benefits, on the one hand, and responsibilities, on the
other hand. In this context, the defense has two essential components - national and collective.
Conflicts end of the twentieth century and the beginning of XXI century have shown and demonstrated that the paradigm of war is constantly
dynamic. Solving the crisis was in many situations not only preserve the
peaceful dialogue, many times appeal to the military force.
NATO has been involved in several such approaches and probably will
if the situation requires, will act with all means - including military - one
where its interests require. Joint operations, they still exist and probably will
continue to be one of the main forms of organizing the execution of military
actions.

august, 2010

9

Transformarea Forţelor Terestre

onflictele sfârşitului de secol XX şi ale începutului secolului
XXI au demonstrat şi demonstrează că paradigma războiului
este într-o continuă dinamică. Fenomenul de globalizare a îmbrăcat pe
lângă dimensiunea economică şi dimensiunea militară. Riscurile şi
ameninţările s-au diversificat şi proliferat la scară globală. Polarizarea
economică a determinat apariţia mai multor poli de putere aflate întrun echilibru relativ, precum şi fenomene greu de controlat şi anticipat,
gen terorismul internaţional, intoleranţa etnică şi religioasă, bătălia
pentru controlul resurselor energetice etc. Rezolvarea crizelor s-a
dovedit în multe situaţii a nu fi doar apanajul dialogului paşnic, de
nenumărate ori apelându-se la forţa militară.
NATO s-a implicat în mai multe astfel de demersuri şi probabil,
dacă situaţia o va impune, va acţiona cu toate mijloacele – inclusiv cele
militare – acolo unde interesele sale o vor cere.

C

Tendinţe privind acţiunile
forţelor terestre în operaţiile
întrunite ale NATO în conflictele secolului XXI
În majoritatea armatelor lumii componenta terestră este şi va
rămâne decisivă în acţiunile militare întrunite. Studiile pe această temă
reliefează că forţele aparţinând acestei componente vor fi în măsură să
execute toată gama acţiunilor militare, cu caracter terestru şi aeromobil, de regulă în orice zonă, întrunit cu celelalte componente sau,
uneori, pentru rezolvarea unor situaţii de scurtă durată, independent.
„Forţele terestre trebuie să fie suficient de agile, adaptabile, cu grad
ridicat al capacităţii de luptă şi antrenate pentru susţinerea operaţiilor întrunite în tot spectrul posibil de conflicte la un înalt nivel operaţional.”
Într-un studiu NATO referitor la operaţiile trupelor terestre în viitoarele decenii, sunt enumeraţi următorii factori ai capacităţii combati-
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ve a forţelor: comanda şi controlul, datele şi informaţiile, sprijinul cu
foc, manevra, capacitatea de dislocare, protecţia, controlul spectrului
electromagnetic şi capacitatea de susţinere2.
Comanda şi controlul trebuie să asigure rezolvarea coerentă a
unui complex de măsuri, între care cele mai importante pot fi realizarea sistemelor C4I tip joint, cunoaşterea situaţiei, stabilirea acţiunilor
necesare, conducerea şi coordonarea forţelor subordonate, executarea
războiului de comandă şi control, managementul informaţiilor, înşelarea adversarului.
Datele şi informaţiile, ca factor al capacităţii forţelor, reprezintă
abilitatea forţelor proprii de a formula şi conduce eforturile în domeniul informaţional, pentru colectarea, procesarea şi diseminarea informaţiilor în timp real.
Sprijinul cu foc se referă la două aspecte – procesarea ţintelor şi
angajarea acestora.
Manevra este cel de-al patrulea factor al capacităţii combative a
forţelor, care se referă la posibilitatea de executare a deplasărilor de
forţe şi a loviturilor, asigurarea mobilităţii şi contramobilităţii, precum
şi la controlul ariei de influenţă.
Capacitatea de dislocare reprezintă un factor important al capacităţii forţelor, care presupune existenţa şi întrebuinţarea facilităţilor
necesare pentru generarea forţelor, dislocarea şi amplasarea acestora
într-un teatru de confruntare, executarea deplasărilor în teatru şi a pregătirilor necesare.
Protecţia forţelor vizează asigurarea condiţiilor optime pentru ca
acestea să-şi îndeplinească misiunile fără diminuarea capacităţii combative a acestora. Acest lucru presupune apărarea aeriană, securitatea
şi protecţia multilaterală a forţelor.
Controlul spectrului electromagnetic presupune gestionarea eficientă a tuturor benzilor de frecvenţe în care mijloacele electromagnetice proprii acţionează, asigurarea protecţiei, continuităţii, viabilităţii şi
compatibilităţii acestora potrivit locului, destinaţiei şi caracteristicilor
tehnice specifice, precum şi inducerea în eroare şi perturbarea funcţionării mijloacelor electromagnetice ale adversarului.
august, 2010
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Capacitatea de susţinere are mai multe componente, incluzând susţinerea luptătorului, susţinerea materială, aprovizionarea şi distribuţia,
infrastructura şi sprijinul cultural. În ciuda evoluţiilor pozitive în mediul
strategic şi a faptului că o agresiune convenţională pe scară mare împotriva NATO este puţin probabilă, posibilitatea unei asemenea ameninţări
pe parcursul unei perioade de timp mai lungi există. „Securitatea alianţei rămâne subiect al unei varietăţi de riscuri militare şi non militare care
sunt multidirecţionale şi adesea dificil de prevăzut3.”
Planurile NATO prevăd realizarea capabilităţilor de a desfăşura
concomitent trei operaţii întrunite majore pentru perioade mai mari de
doi ani4. Într-o operaţie întrunită majoră componenta terestră este capabilă să planifice şi să execute operaţiuni de luptă până la nivel de corp
de armată, având sprijin de luptă şi logistic, iar componenta aeriană
este capabilă să execute până la 1 000 de ieşiri de luptă şi de sprijin pe
zi, având sprijin logistic.
Transformarea forţelor şi capabilităţilor actuale ale NATO stabileşte trei scopuri: realizarea superiorităţii decizionale, realizarea efectelor coerente şi realizarea susţinerii şi desfăşurării întrunite.
Structurile forţelor transformate ale NATO trebuie să fie agile, întrunite şi expediţionare, uşor deplasabile, pentru a obţine rapid efectul strategic, superioare tehnologic, sprijinite de o logistică integrată, multinaţională şi să opereze într-un mediu interconectat. Puterea superioară,
împreună cu viteza, precizia, cunoaşterea şi letalitatea vor înlocui
masivitatea forţelor. Operaţiile vor fi întrunite şi combinate de la început, iar planurile vor materializa o cerinţă crescută a îmbinării componentelor terestre, aeriene, maritime, psihologice şi de operaţii speciale.
Aflată într-o continuă ascensiune şi căutare, teoria militară românească, receptând şi înglobând tendinţele schimbărilor pe plan regional
şi mondial, se adaptează permanent la mediul internaţional. Esenţa
strategiei militare a României cuprinde patru concepte strategice:
capacitatea defensivă credibilă, restructurarea şi modernizarea, parteneriatul operaţional intensificat, integrarea graduală5.
Având ca element de referinţă ultimele conflicte majore desfăşurate în lume, putem aprecia că, „într-o confruntare militară directă ce
12
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ar angaja şi forţele române, vor fi folosite mari unităţi şi unităţi grupate în sisteme întrunite, cu potenţial ridicat de acţiune, capabile să desfăşoare operaţii şi lupte în mediul terestru, aerian, maritim şi fluvial.
Nu vor fi absente forţele de intervenţie rapidă, forţele speciale, forţele
paramilitare, elementele terorist-diversioniste şi altele6.”
La război, forţele terestre, prin organizarea şi desfăşurarea unor
riposte decisive, trebuie să respingă acţiunile militare ale agresorului şi
să creeze condiţii favorabile încheierii sau impunerii păcii, corespunzător intereselor statului român şi în strictă conformitate cu situaţia
prevăzută de către autorităţile naţionale de comandă pentru încetarea
operaţiilor militare.
Noile structuri organizatorice ale marilor unităţi (unităţilor) de
arme întrunite dispun de o mare capacitate operaţională care este dată
de armamentul şi tehnica de luptă performante (tehnică de ultimă oră),
un înalt grad de profesionalizare a personalului, capacitate ridicată de
manevră şi acţiune, posibilităţi de acţiune graduală şi în structuri
modulare.
Capacitatea operaţională reprezintă posibilitatea unei structuri
militare de a desfăşura acţiuni militare în conformitate cu scopul pentru care a fost creată7.
Abordarea luptei moderne se bazează pe disponibilitatea informaţiilor, sprijin logistic adecvat şi pe capacitatea de a exercita comanda şi
controlul care împreună cu focul, manevra şi protecţia formează instrumente conceptuale folosite pentru sincronizarea acţiunilor într-un
ansamblu integrat. Ansamblul şi ponderea acestora exprimă puterea de
luptă care maximizează rezultatul acţiunii pe câmpul de luptă.
Succesul forţelor terestre într-un viitor conflict militar apreciem că
va depinde de o serie de factori cum ar fi: evitarea surprinderii, în special în câmpul informaţional; capacitatea de a riposta eficient; cooperarea activă cu forţele partenere (aliate); activarea oportună a forţelor
de rezervă; desfăşurarea cu profesionalism a operaţiilor întrunite; executarea apărării active; asigurarea protecţiei depline a forţelor.
Acestea vor fi întrebuinţate pentru realizarea controlului specific
al spaţiului terestru în vederea prevenirii şi descurajării atacurilor
august, 2010
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armate, gestionării situaţiilor de criză, obţinerii victoriei militare asupra adversarului, participării la operaţii de stabilitate.
Acţiunile de sine stătătoare ale forţelor terestre vor fi din ce în ce
mai rar întâlnite. Doctrinele armatelor moderne prevăd o cooperare
mai strânsă cu componenta aeriană şi navală.
Infanteria va rămâne genul de armă cel mai uşor adaptabil la orice
schimbare de situaţie, capabil să îndeplinească practic orice tip de
misiune.
Tancurile vor capătă un rol tot mai important pentru protecţia trupelor proprii. Ultimele conflicte au demonstrat potenţialul încă insuficient relevat al tancurilor pentru lupta în localităţi. Deşi se discută despre viitorul acestui gen de armă, estimările vor fi nevoite să opereze
diferenţiat. Pentru spaţiile deschise, există suficiente considerente
defavorabile tancurilor. Dar şi în acest caz există încă oportunităţi
nebănuite, care ţin de organizare, inventivitatea comandanţilor etc. În
localităţi, în schimb, combinaţia dintre foc şi protecţie, pe care o oferă
tancul, va fi de neînlocuit încă ani buni.
Infanteria şi tancurile vor avea posibilităţi, din ce în ce mai mari,
să solicite în mod direct şi să primească nemijlocit sprijinul din aer şi
de pe mare. Planificarea acţiunilor aeronavelor şi navelor va rămâne în
competenţa exclusivă a factorilor de decizie aeriană şi navală, dar ţintele vor fi indicate de către elementele terestre.
Dezvoltarea şi intrarea în dotarea structurilor luptătoare a muniţiei
inteligente va revoluţiona modul de întrebuinţare a acestora în operaţie. Folosirea cu preponderenţă a muniţiei inteligente de către toată
gama mijloacelor de sprijin va da posibilitatea apropierii fizice a părţilor aflate în conflict. În replică, ascunderea dispozitivelor printr-o
gamă cât mai acoperitoare de metode va creşte în importanţă.
De asemenea, muniţia inteligentă va face posibilă reducerea pierderilor în rândul adversarilor prin selectarea ţintelor de lovit în ordinea
priorităţilor.
Creşterea vitezei de acţiune va schimba configuraţia acţiunii.
Metodologia şi fazele cunoscute de angajare se vor modifica în mod
dramatic. Timpul se comprimă.
14
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Nevoia de date şi informaţii on line despre inamic şi spaţiul luptei
va conduce la creşterea importanţei şi valorii cercetării. Se vor dezvolta sistemele de cercetare-lovire care permit reducerea considerabilă a
ciclurilor de lovire.
Dezvoltarea aeromobilităţii trupelor va determina creşterea
importanţei manevrei pe verticală în dauna manevrei pe orizontală.
Pentru acţiunile în localităţi ale infanteriei şi tancurilor „lecţiile
învăţate” din Irak, Cecenia, Georgia, Orientul Mijlociu etc, scot în evidenţă că se vor dezvolta noi tehnici de asalt, concomitent cu creşterea
gradului de protecţie a trupelor.
Reacţia nu va întârzia să apară. Modificări revoluţionare vor
cunoaşte concepţia de ducere a luptei în localităţi, mijloacele de combatere a blindatelor de la distanţe mici, fără a produce pierderi umane
şi materiale colaterale.
În teren „deschis” se vor realiza dispozitive în care structurile
grele vor alterna cu cele uşoare, mobile. Astfel, se va realiza complementaritatea efectelor, exploatarea avantajelor şi diminuarea limitărilor specifice.
Apreciem că modificări de substanţă în structura organizatorică a
unităţilor componentei terestre se vor produce din ce în ce mai des.
Pentru o mai mare mobilitate şi autonomie, constituirea unităţilor
mixte va deveni principiu al teoriei organizării militare. Într-o entitate
organizatorică, tancurile grele vor alterna cu cele uşoare, transportoarele blindate şi maşinile de luptă ale infanteriei cu diferite blindaje şi
destinaţii vor fi regăsite în cadrul aceleaşi unităţi.
Bunele rezultate obţinute în acţiunile desfăşurate pe timp de noapte ne determină să afirmăm că acest tip de acţiune va creşte în importanţă.
Se fac studii intense pentru folosirea roboţilor pe câmpurile de
luptă.
Conducerea unităţilor şi subunităţilor forţelor terestre pe eşaloane,
metodă cunoscută azi, va admite şi conducerea peste mai multe eşaloane în cadrul procedeelor şi tehnicilor specifice Războiului Bazat pe
Reţea.
august, 2010
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Toate modificările în configuraţia acţiunilor viitoare ale forţelor
terestre vor determina probabil, în următorii ani, o legătură şi mai
strânsă cu celelalte componente ale acţiunii întrunite.
Tridimensionarea acţiunilor şi caracterul lor unitar va impune constituirea de grupări de forţe care să acţioneze „joint” în toate mediile fizice.
Nesocotirea sau minimalizarea rolului uneia dintre componente va
conduce la pierderea supremaţiei şi iniţiativei în cadrul respectivei
dimensiuni, cu consecinţe imediate asupra eficienţei generale.

Tendinţe privind optimizarea
raportului naţional / colectiv
în întrebuinţarea Forţelor
Terestre române în operaţiile
întrunite ale NATO
Astăzi, România este un stat membru atât al NATO, cât şi al
Uniunii Europene. Acest statut înseamnă avantaje, pe de o parte, şi responsabilităţi, pe de altă parte. În acest context, apărarea sa are două
componente esenţiale – naţională şi colectivă – care, de când ţara
noastră a devenit membru al NATO, joacă un rol semnificativ, atât pe
plan regional, cât şi global. Deşi rolul celor două componente este atât
de important, totuşi, fiecare participă puternic în anumite momente la
realizarea apărării naţionale8.
Între apărarea naţională şi cea colectivă există o relaţie biunivocă,
întrucât acestea se presupun şi se intercondiţionează reciproc. Scopul
şi obiectivele apărării naţionale se pot realiza cel mai eficient în cadrul
apărării colective.
Optimizarea ca acţiune conştientă a omului, în toate laturile existenţei sale, exprimă alegerea şi aplicarea soluţiei celei mai potrivite,
dintre mai multe variante posibile. Cuvântul optim înseamnă „cel mai
bun” sau foarte bun (adecvat, potrivit, indicat etc.) şi ca urmare el
reprezintă un superlativ. Originea acestui cuvânt se află în latinescul
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optimus (în franceză optime) şi are semnificaţia dată mai sus.
În sensul cel mai larg, prin optim trebuie să înţelegem un echilibru
al tuturor factorilor care determină direct sau indirect un fenomen,
indiferent de natura acestuia. De asemenea noţiunea de optim este
legată de o perfecţiune care trebuie să caracterizeze o activitate ce este
coordonată şi realizată fără cusur, ireproşabil. În acest caz vorbim de
un optim absolut, întrucât pe măsură ce activitatea practică se îmbunătăţeşte, se ivesc noi posibilităţi de perfecţionare a acestora, dar care
întotdeauna are rezerve de mai bine. În situaţia în care pentru atingerea unui anumit obiectiv (scop) există mai multe variante, limitate ca
număr, există întotdeauna o variantă care va avea indicatorii de performanţă cei mai buni, deci va fi o variantă optimă, cea mai eficientă. În
acest caz putem vorbi despre un optim relativ.
Un model de optimizare este normativ sau prescriptiv. El nu ne
spune ce se va întâmpla într-o anumită situaţie, ci ne arată ce să facem
pentru a obţine cea mai bună soluţie. Acesta are trei componente: funcţia obiectiv, variabilele de decizie şi restricţiile. Funcţia obiectiv (poate
fi una sau mai multe) defineşte scopul sau obiectivul modelului şi
acţionează ca un criteriu în raport cu care se face optimizarea.
Variabilele de decizie reprezintă mărimile pe care trebuie să le alegem
pentru a optimiza funcţia obiectiv, iar restricţiile modelului reprezintă
acele condiţionări care constrâng alegerea variabilelor de decizie.
Maximizarea sau minimalizarea unei funcţii obiectiv (scop) reprezintă
realizarea optimizării.
Procesul de optimizare are şi o dimensiune temporală. Acesta
poate viza orizonturi de timp apropiate sau urmăreşte realizarea funcţiei scop pe termen mediu şi lung.
Optimizarea raportului naţional/colectiv este un proces obiectiv
şi necesar, aflat într-o continuă dinamică. Acesta este determinat în
principal de evoluţia proceselor şi fenomenelor care se produc în
mediul de securitate, de impactul fără precedent al tehnologiilor asupra fenomenului militar contemporan, precum şi de lecţiile învăţate şi
experienţa acumulată în urma desfăşurării ultimelor conflicte pe
mapamond.
august, 2010

17

Transformarea Forţelor Terestre

Forţele terestre, componenta principală a armatei României constituie elementul de forţă în această construcţie.
Optimizarea participării Forţelor Terestre româneşti la operaţii
întrunite în cadrul NATO este o cerinţă esenţială, un proces continuu
având ca finalitate realizarea scopurilor acţiunii în anumite condiţii.
Presupune reducerea riscurilor şi ameninţărilor, a vulnerabilităţilor, a
pierderilor umane şi materiale, precum şi atingerea unui grad ridicat de
protecţie a personalului propriu.
Pentru a putea analiza şi vizualiza acest proces trebuie să facem
apel la teoria sistemelor, considerând ca entităţi distincte, ca sistem,
atât Forţele Terestre în ansamblu, cât şi fiecare componentă/structură
din compunerea lor, destinate participării la apărarea colectivă, ca subsisteme.
Orice sistem are ca variabilă independentă timpul, precum şi o serie
de mărimi sau variabile aflate în dinamică şi care pot fi evidenţiate astfel:
A. O variabilă de intrare, reprezentată de mulţimea mărimilor
reale observabile şi măsurabile, orientate din exterior spre sistem, care acţionează asupra sistemului, valorile respective fiind
determinate de mulţimea funcţiilor de intrare (structura de forţe,
calitatea personalului, nivelul de instruire al efectivelor şi de
operativitate al structurii de forţe, dotarea cu armament şi tehnică de luptă, gradul de susţinere logistică, nivelul susţinerii financiare etc.).
B. O variabilă de ieşire, reprezentată de mulţimea mărimilor
reale observabile şi măsurabile, orientate de la sistem spre exterior, prin care sistemul considerat acţionează asupra altor sisteme din jur, valorile respective fiind date de mulţimea funcţiilor
de ieşire (capacitatea de a îndeplini misiunile potrivit rolului şi
locului în cadrul operaţiei întrunite, profesionalism şi eficacitate ridicată, capacitate de adaptare la specificul misiunii, capacitatea de autosusţinere, nivel ridicat de interoperabilitate cu
structurile similare din NATO, comandă şi control dinamice şi
eficiente, mobilitatea şi flexibilitatea structurii de forţe şi a conducerii etc.).
18
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C. O variabilă de stare, reprezentată de acea variabilă internă şi
neunică a sistemului – de cele mai multe ori abstractă – care
acumulează informaţii referitoare la evoluţia anterioară a sistemului, memorează aceste informaţii, sintetizează complet şi univoc istoria sistemului înainte de momentul iniţial, este implicată de variabila de intrare, marchează evoluţia ulterioară a sistemului, implică valoarea variabilei de ieşire, asigură un transfer
mijlocit şi univoc între intrare şi ieşire (calitatea strategiilor şi
doctrinelor, moralul trupelor, gradul de satisfacţie materială,
calitatea sistemului de selecţie şi formare a personalului, calitatea şi performanţele armamentului şi tehnicii de luptă din înzestrare, gradul şi nivelul de standardizare – inclusiv la nivelul
comenzii şi controlului, nivelul cunoaşterii şi aplicării procedurilor specifice de lucru NATO, calitatea procesului de instruire,
experienţa în teatrele de operaţii etc.).
Aşa cum arătam mai sus, variabilele ataşate sistemului sunt restricţionate inferior (reducerea pierderilor umane şi materiale, costuri
reduse, îndeplinirea misiunilor în timp scurt, îndeplinirea misiunii cu
forţe reduse, reducerea lanţului de comandă etc.), cât şi superior (producerea de pierderi maxime adversarului, asigurarea ritmului maxim
de acţiune, mobilitate şi flexibilitate ridicată, lovirea inamicului de la
bătaia maximă a armamentului din dotare etc.).
Pentru a rezolva problemele de optimizare în cazul unor sisteme
de complexitate ridicată, cu un număr mare de variabile (sistemul
Forţelor Terestre încadrându-se în această tipologie), metoda cea mai
eficientă este aceea a descompunerii procesului de optimizare pe subsistemele componente ale acestuia.
Dacă acceptăm Forţele Terestre ca sistem complex, evoluat multifuncţional, atunci conceptele de sistem optimal, comandă optimală,
conducere optimală etc, prezintă diverse aspecte de natură structurală
şi funcţională specifice acestuia, iar funcţionarea lui este asigurată în
principal de întrepătrunderea a două laturi: structura şi sistemul de
relaţii. De aici putem deduce etapele şi direcţiile principale de implementare a condiţiilor de optimalitate, acestea putând fi:
august, 2010
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– optimizarea unor parametri ce ţin de structura de forţe;
– optimizarea sistemului de relaţii interne ale sistemului, precum
şi a celor dintre acesta şi exterior;
– optimizarea programelor de înzestrare şi a parametrilor tehnicii
şi armamentelor din înzestrare;
– optimizarea lanţului de comandă şi control;
– optimizarea subsistemului de selecţie şi formare profesională a
personalului;
– optimizarea procesului de instrucţie;
– adaptarea structurii în concordanţă cu modificarea unor condiţii reale de desfăşurare a acţiunilor etc.
Plecând de la aceste considerente, ne propunem ca în continuare
să abordăm mai detaliat următoarele aspecte: optimizarea structurii de
forţe, optimizarea conducerii, modernizarea înzestrării, optimizarea
instruirii.

Optimizarea
structurii de forţe
Cerinţele impuse de nevoia de modernizare şi menţinere la un
standard ridicat de operativitate a structurilor din compunerea forţelor
terestre au caracter de continuitate. Pentru a putea răspunde în timpul
cel mai scurt, atât la nevoile proprii de apărare, cât şi angajamentelor
asumate pe plan internaţional, trebuie acordată atenţia cuvenită tuturor
dimensiunilor generării, structurării, pregătirii şi angajării forţelor.
Acest lucru apreciem că se poate realiza prin: modularitatea şi
supleţea unităţilor; creşterea gradului de integrare a structurilor şi
acţiunilor; cunoaşterea exactă a tipului de confruntare; cunoaşterea
caracteristicilor teatrului şi ale mediului strategic de securitate; depistarea vulnerabilităţilor şi a punctelor tari; evaluarea ameninţărilor şi
asumarea riscurilor care decurg din angajare, indeosebi a celor asimetrice; evaluarea efectului sinergic al coaliţie; cunoaşterea sistemelor de
valori care stau la baza definirii tipului de angajare; corelarea acţiunilor şi strategiilor operaţionale; evaluarea efectelor; asumarea responsa20
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bilităţilor în principiu, în structurarea şi pregătirea forţelor armate, mijloacelor şi acţiunilor (operaţiilor) pentru a fi în măsură să îndeplinească misiunile, atât în timp de pace şi în situaţii de criză, cât şi la război.
Forţele terestre române au parcurs în ultimele decenii mai multe
etape de transformare, dar misiunile lor fundamentale nu s-au schimbat. Trecerea la o nouă structură a forţei, renunţarea la serviciul militar
obligatoriu şi trecerea la întrebuinţarea numai a militarilor profesionişti, au constituit tot atâtea etape în evoluţia şi modernizarea componentelor sale.
De fapt, s-a adoptat „…o nouă concepţie de structurare a entităţilor militare luptătoare, care trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:
supleţe, mare mobilitate şi putere de foc, capacitate ridicată de dislocare şi de autosusţinere în teatru, timp redus de reacţie, capabilitate de
îndeplinire a tuturor misiunilor ce revin Alianţei (conform articolului 5
şi în afara acestuia)”9;
Sunt suficiente oare reformele şi transformările pe care le-a suferit organismul militar românesc? Răspunsul trebuie dat după o atentă
analiză a tuturor factorilor care pot influenţa o variantă sau alta de
structurare a forţei. Calitatea forţelor terestre este o cerinţă fundamentală. Iată, spre exemplu, obiectivele esenţiale care opinăm că trebuiesc
realizate în demersul permanent de optimizare a structurilor componente ale forţelor terestre: structuri flexibile, modulare; personal profesionalizat, lideri şi specialişti militari competenţi; învăţământ militar
modern; instruire standardizată şi operativitate ridicată; tehnologii,
armament şi tehnică modernă; finanţare pe programe etc.
Un alt aspect este legat de tipul de unităţi din compunerea forţelor
terestre. Ce ne rezervă câmpul de luptă al viitorului? Care este tipologia operaţiilor întrunite la care previzionăm că vom angaja aceste
forţe? Avem nevoie de unităţi şi mari unităţi mecanizate, sau de infanterie, poate de operaţii speciale, sau unităţi înalt tehnologizate în tendinţă cu tipologia războaielor din generaţia a patra, specifice secolului
XXI?
Opinăm că forţa brută va fi întrebuinţată din ce în ce mai puţin.
Realizarea scopurilor agresiunii va îmbrăca aspecte mult mai sofisticaaugust, 2010
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te (agresiuni economice, informatice, psihologice etc.), fapt ce va
impune şi existenţa unor structuri specializate, dotate cu tehnică adecvată, de ultimă generaţie, precum şi personal înalt calificat, pentru
combaterea acestui tip de riscuri şi ameninţări. Aceasta înseamnă
demasificare, flexibilitate şi supleţe.
În acelaşi timp, cel puţin pentru o perioadă, nu se poate renunţa la
operaţiile întrunite de tip clasic. Dacă pentru obţinerea succesului pe
termen scurt şi mediu se poate conta pe întrebuinţarea structurilor înalt
tehnologizate, pe termen lung este nevoie însă de forţa necesară conservării victoriei, prin prezenţa efectivă în teren a structurilor clasice.
Elocvente în acest sens sunt cele două conflicte din Irak şi Afganistan.
Nu excludem posibilitatea întrebuinţării pe viitor a structurilor şi
armamentelor clasice, dar acţiunea acestora trebuie regândită şi adaptată la noile realităţi din teren şi mai ales la ceea ce se preconizează a
fi viitorul război.
Apreciem că în structurarea forţelor terestre trebuie să se ţină
seama de conţinutul noilor concepte (războiul în reţea, operaţii bazate
pe efecte etc.). Deşi se discută mult pe marginea acestora, considerăm
că s-au făcut paşi insuficient de importanţi în această direcţie.
Obligatoriu, trebuie să existe o corelaţie între misiunea, structura
forţei şi nivelul de înzestrare. Plecând de la acest lucru putem avea cel
puţin două criterii de analiză, aspect ce ne duce la concluzia că, modularitatea trebuie să fie una din caracteristicile de bază a tuturor componentelor forţelor terestre, începând cu structurile de comandă, luptătoare, de sprijin sau logistice.
Stabilirea grupării de forţe destinată pentru executarea unei operaţii
întrunite trebuie realizată în primul rând în raport de misiune, astfel încât
să fie cuantificat la maxim efectul sinergic al acţiunii componentelor sale.
Plecând de la cele relatate mai sus, considerăm că forţele terestre
trebuie să se găsească într-o continuă dinamică din punct de vedere
structural. Trecerea de la un tip de structură la altul să se facă fără sincope, acestea putând coexista pe baza unei atente şi optime eşalonări a
priorităţilor. Acestea trebuie să acopere tot spectrul de acţiuni posibile
în raport de specificul ameninţării.
22
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Raportat la sarcinile specifice în cadrul NATO, apreciem că trebuie să existe statuate din timp şi foarte clar, unităţile din Forţele Terestre
destinate pentru apărarea colectivă, sau pentru gestionarea crizelor în
care este implicată Alianţa.
Totodată, apreciem că este nevoie de o anumită specializare a forţelor destinate apărării colective. Dat fiind elementul de complementaritate existent în cadrul Alianţei, la acest nivel trebuie să se ţină seama
de resursele şi capabilităţile de care dispune naţiunea respectivă la un
anumit moment. Acest lucru presupune, însă, că se pleacă încă de la
început de la un anumit deficit de acoperire în plan naţional a unei
game specifice de misiuni. Compensarea se poate realiza doar prin
intervenţia Alianţei, sau dacă există resurse, asigurarea deficitului prin
efort propriu, lucru ce complică acţiunea în plan naţional.
În acelaşi timp, în urma unei atente evaluări, trebuie stabilită
structura de forţe a componentei terestre necesară apărării proprii, realizarea unui raport optim şi eficient între cele două categorii de unităţi
şi mari unităţi, astfel încât, în funcţie de destinaţie, fiecare să-şi poată
îndeplini rolul şi misiunile. Ambele însă, necesită şi presupun dotare şi
instruire similară.
Un element extrem de important ţine de interoperabilitate.
Interoperabilitatea şi capacitatea de luptă sunt două domenii interdependente. În contextul unei alianţe, capacitatea de luptă îşi pierde mult
din importanţă, în lipsa unui anumit nivel de interoperabilitate.
Un alt element important apreciem a fi flexibilitatea. „Consider că
flexibilitatea organizaţională reprezintă capacitatea structurilor militare de a se modela şi redimensiona, oportun şi eficient, în raport cu
cerinţele formulate de strategiile de securitate naţională, respectiv militară a României pentru a răspunde riscurilor, ameninţărilor şi agresiunilor din mediul de securitate în care trebuie să acţioneze. Aceasta
implică, în acelaşi timp, capacitatea de îndeplinire a unei game diverse de misiuni, dispunând de o înzestrare şi o pregătire corespunzătoare, adaptabile la realităţile câmpului de luptă modern”10.
Această cerinţă operaţională a constituit, de-a lungul istoriei militare, un principiu călăuzitor în proiectarea armatelor în timp de pace,
august, 2010
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gândirea planificatorilor militari vizând nevoile vremurilor de război.
(continuare în nr. 4 din 2010)
NOTE:
1
Joit operations for the 21st centure, Camberra 2007, p.11.
2
Organizaţia Pentru Cercetare a NATO, Land Operations in the Year 2020,
Bruxelles, 1999, pp. 5-6, 59-69.
3
North Atlantic Council, „Nato’s Strategic Concept”, Washington D.C., 23 aprilie
1999.
4
Directiva ministerială NATO 2003.
5
Strategia militară a României, Bucureşti, 2004.
6
Col. dr. Virgil Bălăceanu, „Lupta întrunită de înaltă tehnicitate – sinergia acţiunilor infanteriei şi a celorlalte arme în câmpul de luptă al viitorului”, în GMR nr.1
/2004, p25.
7
Doctrina Operaţională a Trupelor de Uscat, R.T.U. nr. 3-4, 1999, p. 57.
8
Dr. Constantin Moştoflei, dr. Petre Duţu, „Naţional şi colectiv în apărarea
României”, Bucureşti, UNAp „Carol I”, 2007, p.32.
9
Gl. mr. dr. Mihai Orzeaţă, „Cerinţe şi măsuri în domeniul militar pentru a realiza corelaţia apărare naţională – apărare colectivă” în revista Gândirea militară românească nr.6/2003, p.12.
10
Gl. Bg. dr. Visarion NEAGOE, Cerinţe operaţionale privind structura armatei
româniei pentru contracararea riscurilor şi ameninţărilor asimetrice, în GMR nr.
3/2002, p.14.
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Comanda şi controlul în
cadrul structurilor de
apărare antiaeriană
MAIOR ROBERT GÖDRI

omanda şi controlul1 reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate pentru exercitarea autorităţii comandanţilor în conducerea şi coordonarea forţelor şi mijloacelor la dispoziţie în scopul îndeplinirii misiunilor.
Singura modalitate eficientă de asigurare a unităţii de efort în apărarea aeriană2 se obţine prin controlul tuturor acţiunilor de luptă care se
desfăşoară în spaţiul aerian (aer-aer; sol-aer; navă-aer, în apropierea
ţărmului) de către un singur comandant, care să-şi exercite autoritatea
asupra lor printr-un sistem specializat, existent din timp de pace.
Particularităţile C2 constau în faptul că trebuie făcută distincţie
între activităţile pe care structurile de AD le desfăşoară ca şi orice altă
unitate militară şi activităţile specifice de combatere şi distrugere a
mijloacelor aeriene.
Activităţile din prima categorie cuprind procedurile de planificare
curentă şi viitoare, de deplasare, de refacere a capacităţii de luptă, de
asigurare a acţiunilor şi protecţie a forţei şi sunt cunoscute sub sintag-

C
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ma de „acţiuni/operaţii ale forţei”3.
Activităţile din a doua categorie cuprind proceduri specifice de
avertizare, ridicarea stării de pregătire, cercetare, descoperire, recunoaştere, urmărire, indicare, combatere şi distrugere a ţintelor aeriene
şi sunt cunoscute sub denumirea de acţiuni/operaţii de angajare4.

Relaţiile de comandă,
control şi relaţiile de sprijin
Comandantul Comandamentului Militar Strategic sau comandantul forţei întrunite5 – multinaţionale – stabileşte relaţiile de comandă,
control şi relaţiile de sprijin pentru structurile GBAD6 întrebuinţate.
Plasarea unei unităţi (subunităţi) GBAD sub comanda altei structuri poate determina apariţia uneia din următoarele relaţii de comandă7:
comandă totală8, comandă operaţională9 sau comandă tactică10 .
Din punct de vedere al controlului, plasarea unei unităţi (subunităţi) GBAD sub controlul altei structuri poate determina apariţia uneia
din următoarele relaţii de control: control operaţional11 sau control tactic12.
Relaţiile de sprijin13 definesc responsabilităţile specifice între
structurile care asigură sprijinul şi cele care îl primesc. Relaţiile de
sprijin pot avea următoarele forme: sprijin direct14; sprijin general15;
întărire16; sprijin general şi întărire17.

Managementul
spaţiului aerian
Managementul spaţiului aerian este ansamblul activităţilor şi
măsurilor pentru optimizarea utilizării în comun a spaţiului aerian disponibil, de către toate categoriile de operatori aerieni militari sau civili,
fără a afecta cerinţele acestora, care vizează în general promovarea
siguranţei şi economicităţii operaţiunilor aeriene.
Utilizarea flexibilă a spaţiului aerian permite coordonarea în timp
real a zborurilor civile şi a celor militare.
26
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Pentru aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului
aerian, trebuie asigurate următoarele funcţii:
– primirea, centralizarea şi evaluarea tuturor cererilor de utilizare
a spaţiului aerian, inclusiv a celor care ar putea face subiectul
unei restricţionări temporare a acestuia;
– planificarea şi alocarea spaţiului aerian, inclusiv a zonelor restricţionate;
– activarea şi dezactivarea cererilor de restricţionare a spaţiului
aerian în timp real, în ideea minimizări perioadelor de indisponibilizare a anumitor structuri de spaţiu aerian;
– distribuirea de informaţii detaliate privind folosirea spaţiului
aerian în timp real, tuturor utilizatorilor interesaţi.
Coordonarea activităţilor în cadrul unui sistem integrat este esenţială pentru asigurarea desfăşurării traficului aerian în condiţii de siguranţă şi eficienţă, pentru alocarea cu caracter de prioritate a unor porţiuni de spaţiu aerian anumitor utilizatori, civili sau militari atunci când
este cazul.

Controlul spaţiului
aerian integrat
Controlul spaţiului aerian constă în coordonarea, integrarea şi
reglementarea folosirii unui spaţiu aerian cu dimensiuni definite.
Esenţa controlului spaţiului aerian o constituie respectarea ansamblului de reguli şi îndeplinirea măsurilor care reduc riscurile de a
doborî propria aviaţie sau de a nu antrena propriile mijloace de la sol,
asigurându-se astfel ordinea în spaţiul aerian.
El presupune stabilirea rutelor aeriene, coridoarelor de tranzit,
culoarelor de zbor speciale, culoarelor de zbor la mică înălţime, rutelor temporare cu risc minim, rutelor aeriene sigure, zonelor de apărare
a bazelor, zonelor de apărare aeriană executată cu artileria şi rachetele
antiaeriene cu permisiune de foc, zonelor de patrulare ale aviaţiei de
vânătoare, zonelor de acţiuni restricţionate, zonelor de acces cu timp
limitat, zonelor de traversare, intervalelor de siguranţă şi înălţimilor de
august, 2010
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coordonare etc.
Ordinea în spaţiul aerian se bazează în principal pe:
a) controlul pozitiv, prin care se identifică şi se urmăreşte permanent ţinta şi zborul cu ajutorul mijloacelor electronice. Controlul
pozitiv se bazează pe radarele primare şi secundare şi pe sistemul de comunicaţii corespunzător;
b) controlul procedural, care presupune folosirea unor reguli
prestabilite în situaţia unor condiţii de mediu nefavorabile sau în
condiţiile folosirii de către inamic a bruiajului, cum ar fi: segmentarea/zonarea spaţiului şi încadrarea activităţilor în diferite
perioade de timp. Aceasta metodă este mai restrictivă decât controlul pozitiv dar este mai puţin vulnerabilă în cazul loviturilor
aeriene şi contramăsurilor electronice.
Măsurile de control al spaţiului aerian sunt reguli care restricţionează şi controlează acţiunile utilizatorilor spaţiului aerian.
Autoritatea de control al spaţiului aerian reglementează aceste
măsuri prin Planul de Control al Spaţiului Aerian18 şi le implementează
prin Ordinul de Control al Spaţiului Aerian19.
Metodele de control al spaţiului aerian sunt: controlul pozitiv,
controlul procedural şi combinarea controlului pozitiv şi controlului
procedural.

Controlul pozitiv
Controlul pozitiv al spaţiului aerian constă în identificarea, urmărirea şi direcţionarea avioanelor şi controlul sistemelor de arme de apărare aeriană într-un spaţiu aerian desemnat şi se realizează cu mijloace
electronice de către organismul cu autoritate şi responsabilitate în acest
spaţiu. Identificarea, urmărirea şi direcţionarea avioanelor în acest spaţiu trebuie completate cu controlul asupra sistemelor de arme de apărare aeriană în scopul prevenirii fratricidului. Controlul pozitiv se
bazează pe utilizarea radarelor primare şi secundare şi a sistemului de
comunicaţii şi informaţii corespunzător.
Controlul pozitiv se bazează pe datele în timp real culese de senzori, pe
28
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sistemele de identificare „amic-inamic”20, pe computere şi pe echipamentul
de comunicaţii pentru controlul spaţiului aerian şi al apărării aeriene.
Măsurile de control pozitiv al apărării aeriene includ:
a) avertizarea timpurie generală21;
b) avertizarea timpurie directă22.
În cazul GBAD aceste măsuri se realizează prin întrebuinţarea
echipamentelor şi sistemelor de achiziţie de date prin radiolocaţie existente, care diferă în funcţie de tipul tehnicii de luptă din înzestrare.
EW prin mijloacele automatizate, alertarea şi cererile de supraveghere pentru mijloacele radar, trebuie să ofere informaţii despre zonele de interes stabilite/nominalizate23, zonele de interes ţintă24 şi căile de
apropiere25 a ţintelor aeriene. La nivelul zonei se pot stabili radare
suplimentare care să completeze sau să sporească acurateţea informaţiilor despre ţintele aeriene.
Datele privind EW sunt transmise de către reţeaua de supraveghere îndepărtată prin mijloace electronice şi oferă informaţii privind
situaţia aeriană generală.
EW determină iniţiativa GBAD. O EW precisă şi oportună permite unităţilor/subunităţilor GBAD să maximizeze capabilităţile sistemelor proprii de arme asupra inamicului aerian.
DEW prin mijloace automatizate sau de comunicaţii este destinată pentru a oferi informaţii, pentru o anumită zonă din câmpul de luptă
şi/sau pentru o unitate/subunitate GBAD despre acţiunile ţintelor
aeriene având la bază datele de la mijloacele radar ale eşalonului superior sau ale unităţilor proprii.
DEW delimitează EW la o anumită zonă sau grupare de forţe/unitate şi stabileşte dacă mijloacele aeriene sunt inamice sau ale forţelor
proprii, precizează poziţia acestora, direcţia de apropiere, cele mai probabile obiective sau grupări de forţe care pot fi lovite din aer.

Controlul procedural
Controlul procedural al spaţiului aerian se bazează pe o combinare de ordine şi proceduri stabilite anterior. Controlul procedural incluaugust, 2010
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de tehnici cum ar fi: împărţirea spaţiului aerian în volume; stabilirea
unor perioade de timp pentru diferiţi utilizatori ai spaţiului aerian;
folosirea stărilor de control al sistemelor de arme.
Tehnicile procedurale sunt de obicei mai restrictive decât tehnicile pozitive, dar asigură un sistem de rezervă disponibil imediat, în
cazul dereglării controlului pozitiv. În plus, tehnicile procedurale asigură mijloacele pentru managementul sistemelor de apărare aeriană
care nu au posibilităţi de transmitere a datelor în timp real.
Factorii misiune, inamic, teren şi vreme, trupe, timp şi civili26,
determină folosirea în mod preponderent a controlului procedural în
anumite situaţii, pe câmpul de luptă.
Metoda optimă de control al spaţiului aerian se realizează prin
combinarea controlului procedural cu cel pozitiv.
Densitatea mijloacelor electronice de identificare în adâncimea
câmpului de luptă, densitatea traficului aerian şi dinamica misiunilor
influenţează stabilirea metodelor de control al spaţiului aerian care pot
fi întrebuinţate.

Integrarea controlului
spaţiului aerian şi a apărării
antiaeriene şi antirachetă
Controlul spaţiului aerian, îmbunătăţeşte eficacitatea operaţională
prin utilizarea sigură, eficientă şi flexibilă a spaţiului aerian.
Comandantul forţelor întrunite desemnează, în mod normal, o autoritate [militară] de control al spaţiului aerian27 pentru coordonarea şi
integrarea utilizării acestuia care, de regulă, este comandantul artileriei
şi rachetelor antiaeriene.28
Controlul spaţiului aerian29 este vital pentru toate operaţiile desfăşurate în spaţiul aerian şi trebuie să includă anumite procedee, care să
faciliteze recunoaşterea şi dirijarea forţelor aeriene proprii/aliate.
Procedeele de identificare, angajare, precum şi de dirijare a traficului
aerian necombatant, sunt planificate pentru a permite utilizarea resurselor apărării antiaeriene, în acelaşi timp cu sincronizarea restricţiilor
30
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pentru alte operaţii.
Măsurile pentru controlul spaţiului aerian, permit realizarea identificării rapide a ţintelor aeriene care se apropie şi pot reduce riscul fratricidului.

Structuri de comandă
şi control a spaţiului aerian
Singura modalitate eficientă de asigurare a unităţii de efort în apărarea aeriană se obţine prin controlul tuturor acţiunilor de luptă care se
desfăşoară în spaţiul aerian (aer-aer; sol-aer; navă-aer, în apropierea
ţărmului) de către un singur comandant, care să-şi exercite autoritatea
asupra lor printr-un sistem specializat, existent din timp de pace.
Acest sistem, numit Sistem de Comandă şi Control Aerian30, integrează personalul, echipamentele, comunicaţiile şi procedurile necesare planificării, elaborării şi transmiterii ordinelor, monitorizării, coordonării şi controlului acţiunilor forţelor, în scopul îndeplinirii misiunilor de apărare aeriană.
SCCA este structurat pe niveluri – strategic, operativ şi tactic –
modurile de realizare a controlului şi execuţiei fiind stabilite în funcţie
de nivel, centralizat sau descentralizat.
SCCAN are în compunere:
a) la nivel operativ, un Centru de Operaţii Aeriene31 (COA), cu
responsabilităţi în comanda şi controlul forţelor cuprinse în
Sistemul Naţional de Apărare Aeriană;
b) centre de operaţii tactice la nivelul bazelor aeriene32 (COBA);
c) centre de operaţii tactice ale rachetelor sol-aer33 (CORSA);
d) centre de operaţii tactice pentru război electronic34 (CORE);
e) centre de coordonare a operaţiilor aeriene (CCOA) la nivelul
comandamentelor operaţionale ale Forţelor Terestre/Forţelor
Navale, reprezentând interfaţa principală responsabilă de managementul sprijinului aerian la nivel tactic;
f) ofiţeri de legătură35 la comandamentele marilor unităţi ale
Forţelor Terestre / Forţelor Navale;
august, 2010
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g) controlori aerieni în poziţii înaintate36;
Componenta aeriană a Sistemului de Comandă şi Control
Integrat37 european al NATO are în compunere centre de operaţii aeriene multinaţionale38 şi centre de raportare şi control39 pentru conducerea
operaţiilor de apărare a spaţiului aerian al NATO.

Structurile de
Comandă şi Control
în operaţiile întrunite
Operaţiile întrunite necesită structuri de la diferite categorii de
forţe ale armatei care acţionează împreună, uneori în aceleaşi raioane
sau în raioane alăturate. Coordonarea strânsă şi sincronizarea acţiunilor sunt elemente esenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor acestor
operaţii, evitarea fratricidului, corespondenţa armamentului cu ţintele
şi reducerea pierderilor în rândul forţelor proprii. O structură de
comandă şi control care să corespundă acestor cerinţe reprezintă elementul critic al succesului operaţiilor întrunite.
Coordonarea operaţiilor aeriene cu cele terestre şi maritime reprezintă o condiţie sine qua non pentru succesul operaţiilor întrunite, ceea
ce presupune schimbul de echipe de legatură între componentele operaţiilor întrunite.
Exercitarea comenzii şi controlului acţiunilor de luptă cu inamicul
aerian şi responsabilităţile pentru diferite niveluri ierarhice, structuri şi
funcţii se stabilesc în funcţie de situaţia concretă din zona/teatrul de
operaţii.
Particularităţile comenzii şi controlului constau în faptul că trebuie făcută distincţie între activităţile pe care structurile de apărare antiaeriană le desfăşoară ca şi orice altă unitate militară şi activităţile specifice de combatere şi distrugere a mijloacelor aeriene.
Activităţile din prima categorie cuprind procedurile de planificare
curentă şi viitoare, de deplasare, de refacere a capacităţii de luptă, de
asigurare a acţiunilor şi protecţie a forţei şi sunt cunoscute sub sintag32
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ma acţiuni/operaţii ale forţei (force operations).
Activităţile din a doua categorie cuprind proceduri specifice de
avertizare, ridicarea stării de pregătire, cercetare, descoperire, recunoaştere, urmărire, indicare, combatere şi distrugere a ţintelor aeriene
şi sunt cunoscute sub denumirea de acţiuni/operaţii de angajare (engagement operations).
Responsabilitatea, la nivel întrunit, privind comanda şi controlul
apărării aeriene integrate, cuprinzând acţiunile aviaţiei, rachetelor şi
artileriei antiaeriene aparţinând tuturor categoriilor de forţe, revine
comandantului Comandamentului Forţei Întrunite. Acesta direcţionează efortul, stabileşte structurile de forţe şi alocă resursele pentru lupta
cu inamicul aerian, în corelaţie cu celelalte acţiuni militare, astfel încât
obiectivele campaniei să fie îndeplinite.
Din punct de vedere operaţional, comandantul forţelor întrunite40
stabileşte un comandant al apărării aeriene41, responsabil pentru integrarea efortului de luptă cu inamicul aerian al forţei întrunite. Totodată
comandantul apărării aeriene la nivel întrunit exercită şi managementul
spaţiului aerian şi funcţia de autoritate pentru controlul spaţiului aerian42.
Comanda operativă privind acţiunile şi întrebuinţarea structurilor
de apărare antiaeriană din cadrul Forţelor Terestre, repartiţia şi manevra acestora în dinamica desfăşurării operaţiei este de competenţa
comandantului grupării de forţe terestre, prin coordonatorul apărării
antiaeriene.
La nivelul Forţelor Terestre şi al structurilor/grupărilor interarme
subordonate se stabileşte funcţia de coordonator al apărării antiaeriene43/ADCOORD.
Controlul operativ privind operaţiile/acţiunile de angajare a structurilor de apărare antiaeriană din cadrul Forţelor Terestre, transmiterea
ordinelor în acest sens, asigurarea datelor şi informaţiilor despre situaţia aeriană, este sarcina comandantului apărării aeriene şi se exercită
prin centrul de operaţii aeriene şi centrele de direcţionare/conducere a
focului44.
Comanda tactică şi conducerea operaţiilor de angajare în lupta cu
inamicul aerian este competenţa exclusivă a comandamentelor unităţiaugust, 2010
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lor de apărare antiaeriană şi se execută din Centrul de Operaţii Tactic45.
Controlul tactic al angajării mijloacelor aeriene se execută din
Centrul de Control şi Raportare46 prin transmiterea şi primirea către
centrele operaţionale tactice ale structurilor de apărare antiaeriană din
cadrul Forţelor Terestre a imaginii aeriene recunoscute (RAP) şi respectiv a imaginii aeriene locale (LAP), a stărilor de pregătire pentru
luptă (SOR) şi a rezultatelor acţiunilor de luptă.

Autoritatea pentru
controlul spaţiului aerian
Autoritatea pentru Controlul Spaţiului Aerian47 este acel comandant subordonat şi desemnat de către comandantul forţelor întrunite
să-şi asume responsabilitatea generală pentru controlul spaţiului aerian
într-o asemenea zonă.
Prin stabilirea autorităţii pentru controlul spaţiului aerian, comandantul forţelor întrunite nu alterează liniile operaţionale de comandă
existente cu comandanţii subordonaţi.
În concordanţă cu aceasta, comandantul forţelor întrunite/operaţional păstrează toate elementele autorităţii de comandă operativă asupra comandanţilor subordonaţi. Comandanţii subordonaţi primesc/reţin toate elementele de autoritate operaţională care le-au fost desemnate. Responsabilităţile finale pentru activităţile de control a spaţiului aerian, revin „autorităţii de control a spaţiului aerian”.

Comandantul zonei
de apărare antiaeriană
Conducerea operaţiilor întrunite de apărare antiaeriană şi antirachetă, necesită integrarea operaţională a tuturor sistemelor de artilerie
şi/sau rachete antiaeriene disponibile. Comandantul forţelor întrunite
va delega responsabilitatea totală privind apărarea antiaeriană, unui
singur comandant [desemnat] al zonei de apărare antiaeriană48.
34
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De regulă, comandantul unităţii de artilerie şi/sau rachete antiaeriene cu cel mai înalt rang, va fi desemnat în rolul de comandant al
zonei de apărare antiaeriană şi va răspunde de capabilităţile de comandă, control şi comunicaţii, de planificarea şi executarea operaţiilor
integrate de apărare antiaeriană şi antirachetă. Aceste operaţii trebuie
coordonate/sincronizate cu celelalte resurse aeriene, terestre, navale [şi
spaţiale] care pot fi întrebuinţate pentru aceste misiuni.
Obiectivul controlului spaţiului aerian este determinat de necesitatea de a maximiza eficacitatea operaţiilor militare prin promovarea
abilităţii Forţelor Terestre/Aeriene/Navale de a opera într-o manieră
eficientă, integrată şi flexibilă cu interferenţe reciproce minime şi fără
restricţii exagerate. Controlul spaţiului aerian asigură comandantului
flexibilitatea operaţiilor pentru utilizarea efectivă a forţelor şi mijloacelor disponibile.

Coordonatorul
Apărării Antiaeriene
Coordonatorul apărării antiaeriene răspunde de planificarea apărării antiaeriene a Forţelor Terestre pentru a sprijini concepţia comandantului componentei terestre/grupării de forţe privind operaţia. Acesta
este un membru important/integrant al grupei comandantului, care planifică lupta.
De asemenea, ADCOORD realizează coordonarea structurilor de
apărare antiaeriană proprii, pe orizontală şi verticală, cu elementele
apărării antiaeriene ale eşaloanelor superioare/inferioare şi cu cele
vecine şi sincronizarea în cadrul câmpului de luptă/ansamblul zonei de
operaţii.
În operaţiile întrunite/multinaţionale, acesta va avea în vedere şi
integrarea cu operaţiile aeriene sau cu cele ale altor participanţi la operaţiile împotriva inamicului aerian din cadrul celorlalte categorii/componente operaţionale de forţe.
În acest caz, ADCOORD constituie interfaţa între comandantul
componentei terestre şi eşaloanele superioare în scopul integrării acţiuaugust, 2010
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nilor structurilor de apărare antiaeriană în planul întrunit al operaţiei
împotriva inamicului aerian.

Comanda şi controlul
apărării antiaeriene (GBAD)
la nivel tactic
Comanda şi controlul acţiunilor de luptă ale unităţilor tactice nivel
batalion de apărare antiaeriană se realizează din punctul de comandă49
al acestuia.
Elementele componente ale punctului de comandă sunt: Centrul
de operaţii tactice, Centrul de Resurse, Centrul de comunicaţii şi
Centrul de Conducere a Focului (SHORAR – TCP).
CP este utilizat de către comandant şi statul major pentru comanda şi controlul acţiunilor desfăşurate de subunităţile GBAD şi este utilat cu echipamente şi instalaţii adecvate acestui scop.
CP trebuie să răspundă necesităţilor de comandă şi control ale eşaloanelor la care se organizează.
CP trebuie să-i asigure comandantului accesul sigur la informaţii
prompte, exacte, realizate prin legături integrate, interoperabile cu
toate eşaloanele. Aceste informaţii sunt asigurate după cum urmează:
1. Informaţii despre adversar (terestru) – de către posturile de
observare50 proprii şi/sau prin eşalonul superior;
2. Date şi informaţii referitoare la situaţia aeriană – de către staţia de radiolocaţie 3D (actualmente substituită cu un radar 2D şi
un radioaltimetru), SHORAR TCP şi OP;
3. Date meteo curente (direcţia şi viteza vântului, temperatura,
presiunea atmosferică) – SHORAR TCP;
4. Date referitoare la situaţia CBRN – Gr. Cc. CBRN şi OP;
5. Date referitoare la situaţia de geniu – Gr. Cc. Ge.
6. Date despre forţele proprii – CP/ baterii şi eşalonul superior.
Transmiterea acestor informaţii se realizează astfel:
– în cadrul batalionului – prin legături fir şi reţele radio pe unde
ultrascurte secretizate;
36
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– între batalion şi eşalonul superior – prin legături fir şi reţele
radio pe unde scurte secretizate.
– între batalion şi structurile sprijinite: prin legături fir şi reţele
radio pe unde scurte secretizate.
CP sunt organizate pentru a îndeplini următoarele funcţii:
a) monitorizarea acţiunilor de luptă;
b) sincronizarea acţiunilor de luptă pentru a susţine ritmul şi a
ajusta planul conform situaţiei;
c) coordonarea susţinerii acţiunilor;
d) asigurarea unui punct central pentru primirea şi prelucrarea
informaţiilor;
d) monitorizarea acţiunilor de luptă ale structurilor sprijinite,
adiacente şi ale eşaloanelor superioare;
e) asigurarea eşaloanelor superioare cu informaţii asupra situaţiei;
f) conducerea acţiunilor de luptă ale FU51 prin intermediul FDC.
TOC este elementul din compunerea CP batalionului care cuprinde gruparea fizică a elementelor de comandament şi stat major de unde
se conduc acţiunile tactice curente, de sprijin tactic şi de susţinere.
La unităţile tactice de nivel batalion, informaţiile despre ţintele
aeriene furnizate de radarul propriu sau SCCAN sunt centralizate în
SHORAR-TCP. Pe baza acestora, comandantul batalionului stabileşte
nivelul avertizării locale de apărare antiaeriană52, pe care o transmite
eşalonului superior şi unităţilor/subunităţilor din zona de responsabilitate. La ajungerea în zona de descoperire a SHORAR-TCP, ţintele sunt
identificate prin sistemul IFF. Comandantul analizează priorităţile de
angajare a ţintelor şi repartizează misiunile de foc la GUN*STAR (prin
desemnare directă) sau grupele lansare (prin comenzi – voce transmise prin reţeaua radio pe unde ultrascurte secretizată).

august, 2010
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BIBLIOGRAFIE:
S.M.G./P.F. -3.5 – Doctrina pentru operaţii întrunite ale forţelor
armate.
F.T. -3 – Manualul de tactică generală a Forţelor Terestre.
F.T.-7 – Manualul apărării antiaeriene în operaţiile Forţelor
Terestre.
F.T. /A.A.-1.2 – Proceduri de control al spaţiului aerian în operaţiile Forţelor Terestre.
F.A.-1.1 – Manualul operaţiilor împotriva Forţelor Aeriene ale
inamicului.
F.A.-3 – Manual pentru controlul spaţiului aerian.
AAP-6 – NATO Glossary of terms and definitions.
AAP-15 – NATO Glossary of abbreviations used in NATO documents and publications.

NOTE
1
Command and Control (C2); AAP- 6 “Glosar de termeni şi definiţii NATO”;
“Ghidul ofiţerului de stat major” (proiect), Cap. 4 Comandă şi control; AJP01(B)”Doctrina întrunită aliată”, art. 0402; S.M.G./P.F.-3 “Doctrina pentru operaţii
întrunite ale forţelor armate”.
2
Air Defense (AD).
3
Force Operations.
4
Engagement Operations.
5
Joint Force Commander (JFC).
6
GBAD – Ground Based Air Defense = Apărare Aeriană cu Bază la Sol (Apărare
antiaeriană).
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Detalii în F.T.-3, Manualul de tactică generală a Forţelor terestre, Anexa nr.3.
Full Command, AAP- 6 “Glosar de termeni şi definiţii NATO”.
9
Operational Command (OPCOM).
10
Tactical Command (TACOM).
11
Operational Control (OPCON).
12
Tactical Control (TACON).
13
Detalii în F.T. -3, Manualul de tactică generală a Forţelor terestre, Anexa nr.4.
14
Direct Support (DS).
15
General Support (GS).
16
Reinforcing (R ).
17
General Support – Reinforcing (GS-R ).
18
Airspace Control Plan (ACP).
19
Airspace Control Order (ACO).
20
Identification, Friend or Foe (IFF).
21
Early Warning (EW).
22
Direct Early Warning (DEW).
23
Named Area of Interest (NAI).
24
Target Area of Interest (TAI).
25
Avenues of aproache (AA ).
26
Mission, Enemy, Terrain and Weather, Troops, Time and Civil Considerations
(METT-TC).
27
Air Control Authority (ACA).
28
Detalii suplimentare se pot obţine din STANAG-3805, AJP-3.3.5/ATP-40(C) –
„Doctrina şi procedurile pentru controlul spaţiului aerian pe timp de criză şi război“.
29
Airspace Control (ASC).
30
SCCA – Având în vedere dinamica de evoluţie, este greu de prezentat suportul
tehnic aferent SCCAN (Sirtemul de Comanda Control Aerian Naţional) şi a sistemului de comandă şi control aerian NATO (ACCS – Air Command and Control System),
necesar integrării României în NATINEADS (NATO Integrated Extended Air Defense
System).
31
Airspace Operations Centre (AOC).
32
Wing Operations Centre (WOC).
33
Surface-to-Air Missile Operations Centre (SAMOC).
34
Electronic Warfare Operations Centre (EWOC).
35
Liaison officer (LNO).
36
Forward Air Controller (FAC).
37
Integrated Command And Control System (ICCS).
8
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Combined Air Operational Centre (CAOC).
Control and Reporting Centre (CRC).
40
Joint Force Commander (JFC).
41
Air Defense Commander (ADC).
42
Airspace Control Authority (ACA).
43
Air defense Coordinator (ADCOORD); la nivelul marilor unităţi, ADCOORD
este comandantul unităţii (marii unităţi) de apărare antiaeriană subordonate nemijlocit.
44
Fire Direction Centre (FDC).
45
Tactical Operations Centre (TOC).
46
Control and Reporting Centre (CRC).
47
Air Control Authority (ACA).
48
Area Air Defense Commander (AADC).
49
Command Post (CP).
50
Observation Post (OP).
51
FU – Fire Unit = Canal ţintă, subunitate de tragere.
52
LADW – Local Air Defense Warning.
39
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Batalionul de tancuri:
eficacitate, rol şi viitor
în războiul modern
LOCOTENENT MIHAI PINTILICIUC-AGA

upta modernă este în mare măsură rezultatul înnoirii şi perfecţionării bazei materiale a războiului, determinată de implicaţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane în domeniul militar,
materializate în serioasele mutaţii calitative şi cantitative ce au avut loc
atât în dotarea, structura şi principiile de întrebuinţare în operaţie ale
forţelor şi mijloacelor, cât şi pregătirea şi ducerea acţiunilor tactice şi
urmăresc, în mod deosebit, creşterea puterii şi capacităţii de acţiune ale
trupelor.
Este cunoscut faptul că datorită caracteristicilor de luptă, tancurile sunt cele mai indicate pentru ducerea unor acţiuni militare cu caracter decisiv.
Reprezentând principala forţă de izbire a forţelor terestre, ele pot
înainta cu impetuozitate, zdrobind în calea lor focarele de rezistenţă ale
inamicului sau rezervele acestuia care ar aflui din adâncime.
Necesitatea întrebuinţării tancurilor pentru obţinerea succesului în
condiţiile complexe ale războiului modern este evidentă.

L

august, 2010

41

Transformarea Forţelor Terestre

În prezent, în toate armatele statelor europene se preconizează ca
trupele de tancuri să fie întrebuinţate în operaţie constituite în unităţi şi
mari unităţi de tancuri.
Batalionul de tancuri este structura de bază a trupelor de tancuri
de tip unitate, care execută operaţii de nivel tactic şi acţionează, de
regulă, în cadrul brigăzii mecanizate (tancuri), grupării de forţe sau
independent.
Se consideră că în compunerea batalioanelor de tancuri trebuie să
intre subunităţi de alte arme, formând astfel puternice grupări tactice.
Însumarea eforturilor trupelor de tancuri cu ale altor arme a determinat
posibilitatea îndeplinirii şi a unor misiuni de luptă independente.
Puterea de luptă a batalionului de tancuri poate fi pusă cu mai
multă eficacitate în evidenţă într-un teren favorabil întrebuinţării tancurilor. Eficacitatea maximă în întrebuinţarea tancurilor se obţine prin
abordarea cât mai judicioasă şi profundă a misiunii. Cu cât terenul este
mai greu accesibil, cu atât mai mult operaţiile militare trebuie planificate mai judicios cu măsuri de reducere a influenţei negative ale terenului asupra acţiunilor trupelor, asigurării logistice şi acţiunilor cât mai
raţionale.
În prezent, succesul batalionului de tancuri depinde tot mai mult
de sprijinul oportun şi eficient a infanteriei, artileriei, artileriei antiaeriene, aviaţiei şi altor genuri de armă.
Din analiza ultimelor conflicte rezultă, că, în majoritatea acţiunilor, tancurile au fost însoţite de infanterie, au fost sprijinite permanent
de artilerie, aviaţie şi celelalte arme şi au fost puternic apărate antiaerian, ceea ce le-a permis să execute lovituri puternice asupra adversarului, să acţioneze pe mari adâncimi şi în ritm susţinut. Una din cauzele pierderilor mari de tancuri a fost izolarea în care au acţionat uneori,
în raport cu celelalte forţe, insuficienta coordonare a acţiunilor, fapt ce
a permis adversarului să riposteze cu mai multă eficienţă.
Principiul asigurării multilaterale a acţiunilor constă în luarea
măsurilor de asigurare a operaţiilor şi protecţia forţelor, măsurilor de
asigurare pe linie de arme şi logistică. Noile mijloace de descoperire,
nimicire sau distrugere a obiectivelor au şters practic, noţiunea de dis42
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tanţă limită de lovire cu foc faţă de linia de contact a trupelor. De
aceea, măsurile de asigurare a operaţiilor şi protecţie a forţelor batalionului de tancuri sunt obligatorii în toate situaţiile şi în orice
moment.
Batalionul de tancuri, prin specificul lui, este un mare consumator
de carburanţi şi muniţie. Lipsa unei asigurări logistice bine puse la
punct determină scoaterea din luptă a batalionului de tancuri într-un
timp foarte scurt, compromiţând în general îndeplinirea misiunilor.
Formele principale ale operaţiilor specifice luptei armate desfăşurate de batalionul de tancuri sunt ofensiva şi apărarea, iar cele intermediare sunt: deplasarea, staţionarea, regruparea, înlocuirea, înaintarea
spre contact, lupta de întâlnire, joncţiunea forţelor şi retragerea.
Posibilităţile de executare a unor forme şi procedee de luptă duse de
batalionul de tancuri, când acesta duce acţiuni de luptă independente,
ne permite să considerăm că:
– ofensiva este forma principală de acţiune specifică luptei armate adoptată de batalionul de tancuri, întrucât prin procedeele sale
active şi decisive asigură atingerea rapidă a scopului operaţiei;
– folosirea în apărare a batalionului de tancuri în cadrul forţelor
ce acţionează pe direcţia principală de efort sau a forţelor ce
acţionează pe o altă direcţie de efort trebuie considerată ca o
acţiune temporară, procedeele de luptă de bază ale batalionului
de tancuri fiind executarea de contraatacuri pentru lichidarea
capetelor de pod realizate pe cursurile de apă sau în adâncimea
apărării, ori pentru nimicirea trupelor inamicului pătrunse în dispozitivul trupelor proprii.
Rolul tancului în operaţiile militare ale acestui secol s-a diminuat
considerabil, ca răspuns la noile provocări ale războiului asimetric. În
general, tancul este introdus în luptă la începutul operaţiunii, urmând
ca războiul de gherilă să fie condus şi executat de alte arme cum ar fi
infanteria, geniştii, echipele EOD etc. De remarcat că batalionul de
tancuri nu acţionează ca unitate de sine stătătoare ci în sprijinul altor
formaţiuni, fapt care are consecinţe în organizarea pentru misiune –
inclusiv plutonul de tancuri poate fi împărţit pe echipe în sprijinul
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subunităţilor de infanterie.
Tancurile nu au fost incluse în organizarea pentru misiune în operaţiile din ultimii doi ani din Irak, dar în ceea ce priveşte operaţiile de
la începutul conflictului din Irak (Fallujah sau Bagdad) tancurile au
fost cele care „au deschis drumul” subunităţilor debarcate. Ulterior,
rolul tancului în operaţiile urbane a fost diminuat (fiind preluat de către
infanterie, puşcaşii marini sau forţele speciale) trecând de la executarea operaţiilor ofensive la cele de apărare cum ar fi: posturile de pază
din Bagdad de la diferite obiective, paza unor puncte obligate de trecere de pe principalele rute de aprovizionare precum podurile de pe râurile Tigru şi Eufrat, aspecte care reliefează rolul important pe care tancurile îl au în continuare în ceea ce priveşte desfăşurarea cu succes a
operaţiilor în orice mediu.
Rolul tancurilor nu poate fi neglijat sau diminuat. Avem nevoie de
batalionul de tancuri. Trebuie să fim capabili să îl folosim la timpul şi
la locul potrivit, dacă vrem să învingem cu pierderi minime. Structurile
de tancuri au făcut dovada unei mobilităţi în orice condiţii meteo, pe
orice fel de teren, o mare putere de foc şi protecţie pe câmpul de luptă.
Ca armă de bază din compunerea forţelor terestre, tancurile au fost
adesea principala forţă capabilă să dea lovituri rapide şi să exploateze
punctele vulnerabile ale inamicului. Aceasta este raţiunea principală a
structurilor de tancuri şi de aceea este important ca tancurile să facă
parte din orice fel de grupare de forţe.
De asemenea, având în vedere că, în războiul de generaţia a patra
(războiul împotriva terorismului) se desfăşoară o gamă largă de
acţiuni, pe grila de angajare a forţelor se vor regăsi şi structurile de tancuri care vor executa, preponderent, acţiuni specifice luptei armate, în
diferite faze ale conflictului. Deci se poate aprecia că, şi în viitor, tancurile vor reprezenta principala forţă de izbire şi vor juca acelaşi rol
important în acţiunile militare desfăşurate de forţele terestre.
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Abordarea bazată pe efecte
a operaţiilor (EBAO) – noua
filosofie a eficienţei în
domeniul militar? (1)
COLONEL CONSTANTIN SIMION

Military action as part of global social action, although it takes
specific features is subject to objective criteria of efficiency.
Between efficiency and EABO there is a direct, aimed EABO
itself the objectives of the operation with minimum casualties and
material consumption as low. EBAO posits the idea of the aims of the
operation through means which are not necessarily military. So if there
is armed struggle, there is virtually no loss, so it is a significant
increase in efficiency.
cţiunea militară, ca parte componentă a acţiunii sociale globale, deşi îmbracă particularităţi specifice, este supusă obiectiv criteriului eficienţei. Creşterea eficienţei tuturor proceselor, fenomenelor, acţiunilor, sistemelor aflate în dinamică a devenit un imperativ major, având ca suport scurtarea ciclurilor evolutive, dezvoltarea
explozivă a înaltelor tehnologii, creşterea competiţiei între indivizi,
state, entităţi nonstatale etc, supuse fenomenului de globalizare în toate

A
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aspectele sale. Având caracter de continuitate, necesar şi ascendent,
conceptul de eficienţă vizează toate dimensiunile existenţiale (materiale, culturale, psihologice, ştiinţifice, militare etc.) şi are ca şi conţinut
creşterea randamentului tuturor acţiunilor omului. Din totdeauna s-a
dorit atingerea unui obiectiv, îndeplinirea unui scop, mai repede şi mai
bine, în condiţiile unui efort uman şi material minim.
Supuse impactului major al evoluţiilor tehnologice, atât teoria cât
şi acţiunea militară au suferit transformări de esenţă, mai ales în ultimele decenii ale secolului trecut şi începutul secolului XXI.
Implementarea înaltelor tehnologii în domeniul militar, precum şi
schimbarea echilibrelor de putere la nivel global, apariţia şi manifestarea unor noi riscuri şi ameninţări (conexe fenomenului de globalizare)
la adresa valorilor umane şi democratice general acceptate, a determinat atât noi evaluări, reevaluări şi abordări teoretice ale luptei armate,
cât şi apariţia unei noi tipologii a conflictului armat, specifice noii ere
a informaţiei (războiul în reţea, războiul electronic, războiul cibernetic,
războiul informaţional etc.).
Deşi ca rezultat al acţiunii militare se poate vorbi despre el încă
din antichitate, conceptul de „Operaţii Bazate pe Efecte” – Effect
Based Operations (EBO) a intrat cu adevărat în atenţia teoreticienilor
militari, precum şi ca doctrină a operaţiilor întrunite, doar în ultimele
două decenii. Esenţa acestui concept constă în depăşirea modelului
clasic de ducere a războiului în care se urmăreşte atingerea scopurilor
prin diminuarea progresivă a capacităţii de luptă a adversarului până la
anihilarea lui, căutându-se atingerea lor prin învingerea voinţei şi strategiei, precum şi determinarea comportamentului acestuia în direcţia
dorită, prin aplicarea întregului spectru de forme, procedee şi mijloace
de acţiune, care nu sunt neapărat de natură militară şi care nu presupune neapărat distrugerea sa cinetică. „Ideea de bază este de a considera
inamicul un sistem şi de a ţinti numai punctele nevralgice ale acestuia,
pentru a obţine un efect, ceea ce este o modificare în capacităţi sau în
comportamentul sistemului1.”
Dezvoltat iniţial în mediile ştiinţifice militare americane, acest
concept a captat interesul nu numai în cadrul sistemului militar ameri50
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can, dar şi la nivelul NATO, adaptat şi cu un conţinut îmbunătăţit, sub
denumirea de „Effect Based to Approach Operation” (EBAO) – „o
abordare a operaţiilor prin prisma efectelor2”. Astfel, prima menţiune
despre acest concept este realizată la summit-ul NATO de la Istambul
în anul 2004, dar nu a fost o trimitere directă la semnificaţia acronimului EBO/EBAO, ci „o tentativă de a lărgi doctrina NATO către dimensiunile politică, diplomatică, economică şi civilă3.” Ulterior, în 2006, la
Conferinţa de la Riga, aliaţii au hotărât dezvoltarea conceptului de
„Comprehensive Approach” – „Manieră de abordare globală”, care
presupune folosirea pe lângă instrumentele militare şi a celor politice,
diplomatice, economice etc, pentru obţinerea efectului dorit. În 2007 a
fost publicat primul Pre-doctrinal Handbook4, acesta fiind cel mai
recent document aprobat de NATO şi principala bază pentru dezvoltarea conceptului la momentul actual.
Deşi implicarea NATO în dezvoltarea acestei doctrine s-a produs
mai târziu şi au putut fi corectate mai multe inconveniente ale acestei
teorii, în special în baza lecţiilor învăţate în planificarea şi ducerea
acestui tip de operaţii (Irak, Kosovo, Iugoslavia, Afganistan etc.), practic conţinutul EBAO nu diferă esenţial în raport cu EBO. Aceasta este
concepută ca un proces care vizează nu numai mijlocele (capacităţile)
ci şi comportamentul inamicului, obiectivul suprem fiind nimicirea
voinţei de luptă şi convingerea sa să părăsească lupta. „De aceea, planificarea este concepută pentru a crea acţiuni asupra inamicului care au
fie un efect asupra capacităţilor lui, fie un efect asupra comportamentului său, fie, dacă se poate, asupra celor două5.”
Viziunea strategică a NATO, dezvoltată în prezent de
Comandamentul Aliat pentru Transformare (Allied Command
Transformation) şi Comandamentul Aliat pentru Operaţii (Allied
Command Operation), arată că viitoarele operaţiuni ale Alianţei vor fi
expediţionare, multidimensionale şi bazate pe efecte. Referindu-se la
acest subiect, generalul american Lance L. Smith, la acea dată comandantul Comandamentului Suprem Aliat pentru Transformare, sublinia:
„Unii o denumesc acţiune şi planificare concertată sau abordare comprehensivă. Aceasta este EBAO, există o mulţime de lucruri dificil de
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definit în lumea gândirii pe baza efectelor. Este vorba de un proces
bazat pe efecte şi aceasta este de fapt ideea – să renunţăm la a-i mai
spune comandantului exact ce dorim ca el să întreprindă din punct de
vedere tactic şi cum să o facă, încercând mai curând să-i spunem care
sunt efectele pe care dorim să le realizăm pe câmpul de luptă şi să
lăsăm comandantul să ia propriile decizii în privinţa modului de a le
obţine. Acesta este nivelul tactic al gândirii bazate pe efecte. Atunci
când avansăm la nivelurile mai înalte ale marii strategii ne confruntăm
cu o stare sporită de confuzie, dar conceptul este totuşi acelaşi. Încercăm să obţinem un efect într-o ţară, regiune, zonă şi ceea ce am învăţat clar în timp este că acest lucru nu poate fi făcut doar de armate.
Realizarea efectului dorit presupune alte elemente ale puterii naţionale şi trebuie să gândim în acest mod6.”
Conceptul operaţiilor bazate pe efecte a impus o nouă modalitate
de concepere a planificării şi ducerii operaţiilor, prin prisma efectelor,
fiind strâns legată de o nouă tipologie a războiului, specific erei informaţionale, războiul bazat pe reţea (RBR). Cele două concepte constituie nucleul a ceea ce teoreticienii militari numesc război din generaţia a patra.
Studiile întreprinse dea lungul timpului de cercetătorii şi teoreticienii militari de pe toate meridianele globului, dar în special de cei
occidentali, au permis sintetizarea a trei concepte fundamentale ale
EBO/EABO: relaţia de cauzalitate, efectul multiplicator realizat de
înalta tehnologie şi abordarea sistemică.
Deşi relativ nou, conceptul a provocat multe controverse şi dezbateri teoretice, fiind aduse argumente pro şi contra acestui tip de operaţie. Nu intenţionăm să ne înscriem pe o poziţie critică sau favorabilă
lui, ci demersul nostru este îndreptat, are ca obiect, analiza sa din perspectivă praxiologică.

Principiul cauzalităţii
Constatarea aspectelor de ordine din diferite domenii ale existenţei au condus la formularea teoriei determinismului. Conţinutul acestei
52
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teorii rezultă din următoarele idei fundamentale:
– ideea caracterului ordonat, structurat al lumii;
– ideea că nimic nu se poate produce în univers fără o cauză
determinată;
– ideea că fenomenele, procesele, sunt legate între ele prin interacţiuni complexe;
– ideea posibilităţii cunoaşterii reale mecanismului de determinare.
O primă aplecare asupra conceptului de operaţiile bazate pe efecte din perspectivă deterministă, ne conduce la concluzia general valabilă, că manifestarea legii cauzalităţii, ca formă principală a conexiunii universale a fenomenelor şi proceselor, ar putea fi considerată, la
prima vedere, punctul iniţial, punctul de plecare în fundamentarea teoretică a acestuia. Vorbim deci despre efecte. Din această perspectivă
ele nu se produc întâmplător. Fiecare efect are o cauză, o determinare
obiectivă. Realitatea pare însă să fie mult mai complexă în ce priveşte
EBAO. În acest caz este vorba de mai mult decât o aplicare a principiului cauzalităţii. În opinia mai multor teoreticieni occidentali, operaţiile bazate pe efecte transcend conexiunea clasică şi obiectivă dintre
cauză şi efect, tinzând către viziuni holistice7 în care obţinerea unui
efect nu are neapărat o cauză bine (şi în primul rând) determinată de
lanţurile cauzale care se manifestă în interiorul sistemului, ori la nivelul intercondiţionărilor cu alte sisteme externe.
Prin aplicarea acestei metode de planificare şi ducerea a operaţiei,
practic se produce o întrerupere a manifestărilor (efectelor) lanţurilor
cauzale, specifice operaţiilor bazate pe obiective, sau o intensificare a
acţiunii anumitor efecte secvenţiale, în acţiunea lor firească şi logică,
urmărindu-se canalizarea sinergică a efortului tuturor actorilor implicaţi către realizarea efectelor finale şi îndeplinirea scopului operaţiei.
Ce se urmăreşte prin aceasta? Evident, creşterea eficienţei întregii operaţii, care prin obţinerea efectelor aşteptate şi realizarea scopurilor propuse, nu presupun neapărat folosirea forţei, deci se evită pierderile
inutile umane şi materiale, fie proprii, fie ale inamicului, acestea fiind
la rândul lor criterii de bază în evaluarea din această perspectivă, a fieaugust, 2010
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cărei acţiuni militare care presupune lupta armată.
Aplicarea creatoare a legii cauzalităţii (o anumită cauză produce
cu necesitate, întotdeauna şi pretutindeni, acelaşi efect, dacă sunt prezente aceleaşi condiţii, iar variaţia condiţiilor determină variaţia efectelor aceloraşi cauze) la realităţile mediului de confruntare modern,
demonstrează fără echivoc că apariţia, aprofundarea, dezvoltarea şi
punerea în aplicare a acestui tip de operaţie vizează realizarea scopurilor, printr-o diversitate de forme şi metode, cu folosirea forţei militare
sau a mijloacelor nonletale, cu pierderi umane şi materiale minime sau
pierderi zero, deci realizarea unor efecte în condiţile atingerii unei
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fig. 1.1.

maxime eficienţe.
La rândul lor, cauzele şi efectele aflate în raporturi de generare, de
la cauză la efect, se pot lega şi constitui în ceea ce îndeobşte numim
lanţuri cauzale complexe, în care succesiv cauza şi efectul îşi pot
schimba rolul, efectul devenind cauză în raport cu un efect ulterior,
cauza fiind de fapt efect, în raport cu o cauză anterioară.
Plecând de la o analiză simplă, spunem că o cauză x determină un
efect y, deci y=f(x). În acelaşi timp cunoaştem faptul că o cauză x,
poate determina mai multe efecte y1.....yn, şi în acelaşi timp, un efect y
poate fi determinat de mai multe cauze x1....xn. Schematic, acestea pot
fi reprezenate astfel (1.1.a,b,c):
De asemenea, cauzele pot fi interne, specifice sistemului supus
analizei, sau externe. Combinarea lor (atât cele interne cât şi externe)
în lanţuri cauzale determină obţinerea unui anumit efect.
Schematic, acest lucru este reprezentat în figura 1.2.
Rezultă că un prim element al mecanismului EBO/EBAO este cauza.
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Un al doilea element, care practic dă şi conţinutul principal al conceptului, este efectul. Funcţie de natura şi modul de manifestare a cauzelor, efectele pot fi de o largă diversitate (directe sau indirecte, fizice
sau virtuale, simple, complexe sau în cascadă etc.). Un al treilea element este reprezentat de legătura dintre cauză şi efect, denumită în
literatura de specialitate mecanism (1.3.).
Acţiune
(sarcină)

Cauză
(mecanism)

Efect
(rezultat)

Fig. 1.3

Ce presupune operaţia bazată pe efecte în acest context? O primă
abordare trebuie realizată din perspectiva forţele proprii, când se urmăreşte optimizarea şi eficientizarea raporturilor de cauzalitate care se
realizează şi manifestă în interiorul sistemului de sisteme şi realizarea
potenţialului maxim de putere necesar atingerii scopurilor propuse.
O a doua perspectivă şi cea care practic reprezintă esenţa operaţiilor bazate pe efecte, priveşte inamicul. Acest lucru presupune identificarea elementelor lanţurilor cauzale, dar mai ales a punctelor de inflexiune, a nodurilor şi legăturilor care se realizează între diferite cauze şi
efecte intermediare, dar cu rol fundamental în menţinerea viabilităţii
sistemului respectiv. De maximă importanţă este stabilirea clară a vulnerabilităţilor, condiţionalităţilor, a dependenţelor şi slăbiciunilor acestuia.
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Scopul acţiunii în sine asupra inamicului este tocmai scurcircuitarea lanţurilor cauzale, întreruperea şi dezorganizarea legăturilor şi
scoaterea din funcţiune a nodurilor, astfel încât sistemul, în integralitatea sa, să nu mai poată funcţiona eficient, iar acţiunea lui să poată fi
direcţionată către realizarea efectului final aşteptat.
Deşi este simplificată la maximum, aceste aspecte pot fi desprinse cu uşurinţă din schema de mai sus (1.2). Identificăm astfel o serie
de elemente care vin în susţinerea celor afirmate anterior. Astfel, dacă
considerăm nodurile y1 şi v1 ca fiind spre exemplu puncte decisive,
scoaterea lor din funcţiune, ori pervertirea efectelor provocate de ele,
precum şi întreruperea legăturilor ascendente sau descendente, va
determina schimbarea semnificativă a comportamentului sistemului.
Important este ca acţiunea asupra acestora să canalizeze efectele rezultate în direcţia aşteptată.
Dacă, spre exemplu, considerăm că nodul a2 este centrul de greutate al inamicului, atunci scoaterea acestuia din funcţiune va determina fără doar şi poate realizarea efectului final (yF).

Sistem de sisteme
Un alt principiu esenţial pe care se fundamentează EBAO este
abordarea sistemică.
Folosind conceptul de analiză a sistemelor de sisteme (SoSA –
System of Systems Analysis) sunt evaluate nu numai punctele (punctul) de aplicare a acţiunii folosind cât mai puţine elemente ale potenţialului de putere propriu pentru un rezultat maxim, dar şi efectele
secundare, terţiare, sau de alt ordin, induse de primul efect.
Considerarea inamicului ca un sistem de sisteme permite evaluarea multidisciplinară şi determinarea tuturor elementelor necesare procesului de planificare şi de execuţie a EBAO (punctelor tari şi slabe, a
vulnerabilităţilor şi dependenţelor în interiorul sistemului, intercondiţionările interne şi externe, sistemul de relaţii etc.) funcţie de efectul
care se doreşte a fi creat, precum şi care vor fi efectele secundare pe
alte sisteme, limitarea efectelor acestora şi maximizarea impactului
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asupra ţintei prin efecte în cascadă. „În consecinţă, SoSA este susceptibil (cel puţin în teorie) de a ajuta comandantul pentru a aplica cel mai
limitat nivel de violenţă în obţinerea unui rezultat (efect) dorit, opunându-se viziunii tradiţionale de diminuare treptată a mijloacelor
inamicului, limitând în acelaşi timp, cheltuielile şi pierderile proprii,
dar şi distrugerile inutile la inamic8.”
Fără a intra prea mult în detalii, reiese din figură şi dorim să subliniem acest lucru: EBAO nu este un concept aparţinând domeniului
eminamente militar, el este mult mai cuprinzător şi vizează toate
domeniile vieţii sociale. Fiind un concept destinat targeting-ului9,
observăm că punctele din reţea (nodurile, legăturile), ţintele într-un
cuvânt, alese pentru a se acţiona asupra lor nu sunt neapărat militare
şi/sau materiale ori abstracte, ele putând fi de natură psihologică, culturală, informaţională etc, ceea ce face trimitere la faptul, metaforic
vorbind, că este vorba de o nouă filosofie în abordarea operaţiilor.
Exemplele sunt multiple în acest sens în conflictele din ultima perioadă (Allied Force – Iugoslavia 1999, Desert Storm – Irak 1990-1991,
acţiunile Israelului în fâşia Gaza etc.).

Înalta tehnologie
Consecinţă a revoluţiei în domeniul militar (Revolution in Military
Affairs – RMA) conceptul EBO/EBAO presupune utilizarea eficientă
a potenţialului multiplicator oferit de evoluţia şi dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor ultrasofisticate, reprezentat de vârful lor de
lance – tehnologiile informaţionale.
Sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI au fost caracterizate de un salt înainte al tehnologiei militare: armamentul poate fi
folosit cu o precizie fără precedent (posibilitatea lovirii selective a ţintelor), sistemele de supraveghere şi de recunoaştere pot oferi informaţii extrem de detaliate despre structurile de forţe inamice, iar combinaţia dintre sistemele de analiză şi cele de diseminare a informaţiei permit exploatarea rapidă a acesteia. Este evident faptul că acest proces
şi-a pus amprenta asupra întregului fenomen militar. „O revoluţie în
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domeniul militar reprezintă o schimbare majoră în natura războiului,
provocată de folosirea inovatoare a noilor tehnologii, care, combinate
cu schimbările dramatice ale doctrinei militare şi ale conceptelor operaţionale şi organizaţionale, modifică profund caracterul şi modul de
conducere a operaţiunilor militare10.”
Schimbarea paradigmei războiului având ca suport tehnologiile, a
constituit fundamentul apariţiei a noi tipologii de manifestare a conflictualităţii. Unul dintre aceste exemple este războiul bazat pe reţea
(RBR). Dacă raportăm EBAO la acest concept, observăm că acesta
asigură suportul adecvat planificării şi ducerii în condiţii optime a
acestui tip de operaţie. Practic, EBAO nu se poate duce în afara acestui cadru decât ca secvenţă a unei operaţii clasice, iar acest lucru excede conţinutul conceptului.

Aspecte praxiologice
Dacă nu s-au desprins deja până la acest moment primele elemente care să evidenţieze superioritatea sau nu a noului concept al EBAO,
din perspectivă praxiologică, vom încerca în continuare o scurtă analiză asupra acestor aspecte.
Aşa cum arătam la începutul acestui articol, eficienţa este o trăsătură fundamentală a acţiunii umane, şi în consecinţă, aceasta se regăseşte în toate segmentele vieţii sociale, inclusiv în domeniul militar.
EBAO s-a impus ca necesitate a creşterii eficienţei în raport cu un
scop, acela de a reduce la maximum pierderile materiale şi umane
angajate în operaţie, fiind o metodă de planificare şi ducere a operaţiei
fundamentată pe cunoaştere, analiză, sinteză şi evaluare multicriterială a inamicului, astfel încât acţiunea nemijlocită asupra punctelor sale
decisive, asupra centrului său de greutate, să provoace schimbarea atitudinii acestuia, precum şi realizarea unui comportament favorabil realizării scopurilor finale ale operaţiei.
Deoarece, aşa cum am mai arătat, EBAO nu este un concept eminamente specific domeniului militar, afirmaţiile noastre anterioare trebuiesc încadrate din perspectiva scopului doar la cele trei niveluri ale
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artei militare. Dacă extrapolăm la nivelul politico-militar, scopurile pot
fi diferite ca natură (politice, economice, etnice, administrative etc.) şi
pot încorpora scopurile militare sau nu. „...scopul implică întotdeauna
o atitudine praxiologică exprimată prin acceptarea unor acte şi comportări şi respingerea altora. Scopul orientează energia spirituală şi
puterea de creaţie a individului în direcţia căutării unor mijloace şi
soluţii pentru atingerea stării finale râvnite11”.
Din cele relatate rezultă faptul că, pentru atingerea unui scop, nu
este neapărată nevoie să se angajeze forţele în acţiuni cu folosirea violenţei armate, dar lupta armată nu este exclusă în situaţiile când alte
opţiuni nu sunt la îndemână, ea însăşi producând efecte, dacă o introducem în raporturi de cauzalitate.
Această caracteristică impune EABO ca metodă eficientă de abordare a operaţiilor de stabilitate şi de sprijin, deci, o creştere semnificativă a panopliei de operaţii ce pot fi angajate, precum şi diversificarea
formelor şi procedeelor de acţiune, exemplele fiind multiple în acest
sens.
(continuare în nr. 4 din 2010)

NOTE:
1

Christophe MIDAN, „Aplicarea doctrinei EBAO prin NATO şi consecinţele ei
în organizarea şi funcţionarea statelor majore de nivel operativ”, Impact strategic nr.
4/2009, p.41.
2
Lt. col. drd. Vasile ENE, „Operaţiile Bazate pe Efecte, o provocare pentru arta
militară contemporană”, Curierul Armatei nr.4/27.03 2009, p.5.
3
Christophe MIDAN, op. cit., p.43.
4
Lucrare colectivă, „Effects Based Approach to Operations, Bi – Strategic
Command Pre – Doctrinal Handbook”, SHAPE/ACT, 4 decembrie 2007.
5
Christophe MIDAN, op. cit., p.43.
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6
Gl. Lance L. SMITH, Comadantul Suprem Aliat pentru Transformare, interviu în
Revista NATO, 2006, www.nato .int. /docu/ review/ previus/ interview.html.
7
Cf. DEX online (http://dexonline.ro/search.php?cuv=holism), holism = Concepţie filosofică care interpretează teza ireductibilităţii întregului la suma părţilor sale,
socotind drept „factor integrator” al lumii un principiu imaterial şi incognoscibil.
8
Christophe MIDAN, op. cit., p.43.
9
Karl PIETILAINEN, Jukka NURMI, „The effects Based Approach to Operations
(EBAO)”, în Tiede Ja Ase, vol. 66, 2008, pp.1-2.
10
Apud McKitrick, Jeffery; Blackwell, James; Littlepage, Fred; Kraus, Georges;
Blanchfield, Richard; Hill, Dale, „The Battlefield ofthe Future – 21st Century Warfare
Issues”, Air University, 1995, Cap. 3, p. 1.
11
Cornel POPA, „Teoria acţiunii şi logica formală”, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p.29.
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Forţelor pentru Operaţii Speciale
ale Armatei României (1)
LOCOTENENT-COLONEL DR. DORU-CONSTANTIN TOCILĂ
LOCOTENENT-COLONEL OCTAVIAN ANGHEL

Network-Centric Warfare (NCW) is intimately tied to an understanding of Effects-Based Approach to Operations (EBAO), a results-oriented
process centered on the relationship between our actions and specific desired
enemy reactions. In fact, NCW is the enabler for EBAO. The shared situational awareness, speed of command, precision and other capabilities an actor
seeks to effect in NCW are the tools needed to implement EBAO. Indeed, leaders can almost begin to think in terms of a single working concept of Network
Centric Effects-Based Warfare. From Special Operations Forces’(SOF) community point of view, network-centric special operations allow SOF, when
working in concert with conventional forces, the ability to link into the greater
Joint Forces Commander’s (JFC) network. With greater speed derived from
networked operations, SOF can continue to provide the JFC the ability to
access denied areas and extend the conventional sensor grid to facilitate faste
and further reaching weapon engagement zones.
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reprezintă războiul bazat pe reţea (Network-Centric
Warfare, NCW)? Ce aduce acesta nou în procesul de
transformare a organismului militar? Care este relaţia dintre NCW şi
abordarea operaţiilor prin prisma efectelor (Effects-Based Approach to
Operations, EBAO)? De ce sunt aceste concepte atât de importante
pentru Forţele pentru Operaţii Speciale (Special Operations Forces,
SOF) ale Armatei României, şi pentru instituţia militară în ansamblul
ei? Iată câteva întrebări care vor constitui cadrul general pentru analiza celor mai importante aspecte privind noua „filozofie” de conducere, planificare, monitorizare şi evaluare a operaţiilor întrunite multinaţionale ale secolului XXI.
Într-o accepţiune largă, orice RMA are drept condiţie sine qua non
o transformare instituţională consistentă, fapt ce se transpune în profesionalizarea forţelor şi modularitatea acestora, respectiv implementarea noilor tehnologii informaţionale în actualele sisteme de armament.
Acest cadru obligă organismul militar la o schimbare la toate nivelurile, simultan, de la tehnică şi cultură organizaţională până la noi structuri, strategii, tactici, proces de instruire, considerente doctrinare şi
sprijin logistic. Astfel, cele două concepte pot fi considerate „revoluţionare”, deoarece acestea ne propun un nou raţionament de ducere a
luptei, care ne poate permite să înfrângem decisiv un adversar. Totuşi,
trebuie să avem în vedere faptul că formele tradiţionale ale acţiunilor
militare nu vor fi înlăturate prin aplicarea noii filozofii aduse de RMA.
Din acest punct de vedere, deşi accelerarea activităţilor ciclului
decizional propriu reprezintă un criteriu esenţial al succesului, efectivele numerice şi uzura forţelor pe câmpul de luptă rămân în continuare factori importanţi ce vor fi evaluaţi în procesul de cuantificare
a eficienţei combative. Totodată, dacă o înţelegere detaliată, comprehensivă a spaţiului de luptă reprezintă un „factor de multiplicare” a
puterii militare, în schimb cunoaşterea adversarului devine în acest
moment mai critică decât oricând. Astfel, în condiţiile în care paleta
riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii internaţionale devine
tot mai complexă, putem afirma că succesul în aplicarea celor două
concepte este direct proporţional cu răspunsurile asimetrice ale
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adversarului secolului XXI.
Din această perspectivă, scopul NCW nu este acela de a asigura un
singur răspuns sau majoritatea soluţiilor la noile ameninţări ale mediului operaţional, ci de a identifica acele „combinaţii dintre un raţionament eficient şi lucruri noi”, care să ne ofere formule mai bune la
nevoile de operativitate ale forţelor proprii (aliaţilor, partenerilor), pe
cât posibil la toate nivelurile (strategic, operativ, tactic) şi pentru un
spectru cât mai larg al conflictelor. De aceea, criteriile succesului nu
vor fi calitatea conexiunii în reţea sau cantitatea puterii de foc disponibile, cât în principal „efectul”1 pe care operarea în această formulă a
tuturor resurselor îl aduce împotriva sistemelor adversarului.
Această nouă combinaţie la nivel conceptual şi acţional specifică
RMA delimitează două aspecte esenţiale:
– primul, termenul de „operaţii bazate pe reţea (Network-Centric
Operations, NCO)”2 este indisolubil legat de EBAO, care reprezintă un proces de obţinere a unor rezultate, bazat pe relaţia de
cauzalitate dintre acţiunile forţelor proprii (aliaţilor, partenerilor) şi reacţiile specifice anticipate ale adversarului. Din acest
punct de vedere, NCO reprezintă mecanismul de funcţionare a
conceptului EBAO. Înţelegerea comprehensivă a spaţiului de
luptă (angajare) al Alianţei, accelerarea activităţilor ciclului
decizional propriu, precizia, blocarea relaţiilor de comandă ale
adversarului, precum şi alte capacităţi necesare NCO reprezintă
instrumentele de bază pentru implementarea EBAO;
– al doilea, dacă între NCW şi EBAO există o conexiune funcţională, atunci rezultanta acestora trebuie să depăşească limitele câmpului de luptă tactic. Prin urmare, această nouă filozofie
trebuie să se adreseze acelor modalităţi prin care acţiunile pot
fi desfăşurate pentru a genera efecte decisive în operaţiile
dintr-un teatru (de operaţii)/unei campanii (nivel operativ),
respectiv la palierul politico-militar (nivel strategic). Mai mult,
NCO trebuie să transpună în practică modul cum aceste capacităţi specifice pot sprijini o conversie sinergică a tuturor
instrumentelor puterii (militar, politic, economic, civil),
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într-un concept operaţional eficient pentru NATO la pace, criză
şi război.
Deoarece odată cu războiul din Afganistan spaţiul de afirmare al
Alianţei s-a extins dincolo de graniţele tradiţionale definite prin operaţiile de apărare colectivă (operaţii NATO articol 5), pentru dislocarea
forţelor proprii, ţările membre sunt din ce în ce mai condiţionate de
înzestrarea cu tehnologii de înaltă performanţă, în scopul multiplicării
puterii de luptă proiectată în afara teritoriilor naţionale. De fapt, aceste „tehnologii multiplicatoare de forţă” reprezintă esenţa NCW.
Ambele concepte pot fi operaţionalizate prin noile tehnologii, dar
trebuie avut în vedere faptul că eficienţa lor nu se opreşte doar la
această dimensiune. Adevărata lor valoare în eficienţa acţiunilor militare derivă din combinaţia noii filozofii de ducere a războiului cu tehnologiile de ultimă generaţie aplicate unui stil inovator, revoluţionar de
desfăşurare a „operaţiilor expediţionare”3.
Încercând o abordare cât mai exactă a conceptului NCW, putem
afirma că acesta cumulează armonios un set de concepte revoluţionare
privind modul de desfăşurare a acţiunilor militare şi capacităţile specifice asociate acestora, care implică:
– „conexiunea în reţea a trei domenii ale luptei (fizic, informaţional şi cognitiv), astfel încât să genereze o putere combativă
superioară prin accelerarea activităţilor ciclului decizional propriu şi creşterea gradului de letalitate, respectiv a capacităţii de
supravieţuire şi reacţie”4;
– „comportamentul uman şi organizaţional, [...] fiind caracterizat
de capacitatea dispersării geografice a forţelor pentru a crea un
nivel superior de înţelegere a spaţiului de luptă, care poate fi
exploatat printr-o autosincronizare şi alte operaţii bazate pe
reţea, în scopul realizării intenţiei comandantului”5.
Pe de altă parte, dacă vrem să înţelegem natura conceptului EBAO
este necesară o analiză a problematicii din punctul de vedere al eficienţei noii filozofii în actualul mediu operaţional. Prin urmare, cum putem
face saltul la un nivel superior al eficienţei în spaţiul de luptă modern,
fapt care să ne permită cu primordialitate „distrugerea” dimensiunii
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cognitive a puterii de luptă a adversarului (voinţa lui de a continua
angajarea) şi mai puţin uzura mijloacelor lui fizice de ducere a războiului? Cum vor fi aplicate noile tehnologii şi concepte ale NCO pentru
întrebuinţarea eficientă a puterii militare a Alianţei având în vedere
evitarea pierderilor colaterale şi anihilarea cu forţe reduse a adversarului? Pentru a răspunde acestor întrebări, trebuie mai întâi să înţelegem
noua abordare a operaţiilor prin prisma efectelor (EBAO).
Din perspectiva Consiliului Militar NATO, conceptul EBAO
reprezintă „aplicarea coerentă şi generală a diferitelor instrumente ale
Alianţei integrate printr-o cooperare practică, reală cu actorii nonNATO implicaţi în crearea efectelor necesare realizării obiectivelor
planificate şi implicit, a stării finale”6.
În esenţă, EBAO derivă din abordarea generală a Alianţei cu privire la securitate, nu numai din punct de vedere militar dar şi din necesitatea unei coerenţe acţionale între toate instrumentele puterii, aşa
cum sunt ele definite în Conceptul strategic al Alianţei.7
Cu alte cuvinte, EBAO constituie un cadru complex de afirmare a
unor idei, cum ar fi analiza multidimensională, intersistemică a componentelor funcţionale sau selecţia ţintelor conform centrelor de greutate
(nodurilor) ale sistemelor de analiză ale adversarului, oferind totodată
înţelegere şi flexibilitate pentru o abordare a acţiunilor militare pe timp
de pace, în situaţii de criză şi la război, în contextul unui efort coerent
a tuturor instrumentelor puterii: militar, politic, economic şi civil.
Raţionamentul, în termenii EBAO, asigură fundamentele înţelegerii modalităţilor prin care acţiunile militare ar putea fi cel mai bine
„orchestrate”, în scopul influenţării deopotrivă a comportamentului
forţelor proprii (aliaţi, parteneri), precum şi al adversarului pentru prevenirea războiului şi menţinerea păcii.
În acest context, redirecţionarea coerentă a efortului principal de
pe „ţinta clasică” (sistemele de armament) pe „acţiunile concertate”
pentru influenţarea comportamentului adversarului şi aliaţilor (partenerilor) oferă, într-o accepţiune generală, o definiţie clară şi sintetică a
conceptului EBAO. Astfel, în actualul mediu operaţional caracterizat
de ameninţările asimetrice, EBAO „vine” să anihileze voinţa de luptă
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sau transforme comportamentul adversarului, în scopul stopării acţiunilor sau dezorganizării conducerii sale. Chiar dacă distrugerea fizică
rămâne un factor al EBAO, acesta concură la crearea unui „efect” psihologic sau cognitiv care reprezintă esenţa unei modificări dorite. De
fapt, acesta (efectul) constituie contextul real pentru evaluarea eficienţei combative a NCO şi implicit EBAO.
Aşadar, EBAO nu este doar un simplu mod de ducere a luptei.
Acest concept integrează întreaga gamă de acţiuni pe care Alianţa le
poate întreprinde pentru inducerea unei reacţii particulare împotriva
unei componente/unui sistem funcţional al unui adversar, aliat sau terţ.
Acest set de acţiuni reprezintă o abordare unitară a strategiilor naţionale de securitate, ceea ce ne conduce la ideea că acestea constituie mai
degrabă fundamentul operaţiilor pe timp de pace, decât cadrul operaţional necesar luptei propriu-zise.
Prin urmare, EBAO devine cheia aplicării conceptelor şi capacităţilor bazate pe reţea la toate nivelurile (strategic, operativ, tactic) pentru gestionarea eficientă a mediului actual de securitate, care combină
deopotrivă ameninţările clasice şi noi, fapt ce va necesita atât acţiuni
de luptă tradiţionale, cât şi o gamă largă de operaţii de intensitate redusă, îndeosebi acelea desfăşurate pentru implementarea unei stabilităţi
la scară regională şi mondială.

Abordări privind eficienţa
combativă a noilor tehnologii
în Era informaţională.
După ce în partea întâi a demersului nostru am încercat o delimitare conceptuală sintetică a procesului de transformare, revoluţiei în
afacerile militare ca efect al transformării, NCW(NCO) şi EBAO
putem afirma că, axiomatic, întrebuinţarea tehnologiilor reprezintă un
factor de multiplicare a impactului adus de forţele militare pentru realizarea stării finale8.
Din această perspectivă, orice analiză a procesului de transformare în domeniul militar ar trebui să înceapă cu NCW, concept prin care
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se realizează o conexiune a tuturor aspectelor luptei într-un cadru general de înţelegere integrată, în reţea, a situaţiei operative şi cunoaştere a intenţiei comandantului, fapt care conduce la realizarea unei unităţi şi sincronizări a efectelor cu impact semnificativ în multiplicarea
puterii de luptă a forţelor proprii (aliate, partenere). De aceea, NCW şi
EBAO sunt direct relaţionate de aplicarea noilor tehnologii ale „Erei
informaţionale”.
Totuşi, noile tehnologii nu au capacitatea de a exprima în mod
exclusiv adevărata eficienţă combativă a NCW şi EBAO, deoarece
operaţiile bazate pe reţea au ca fundament un raţionament nou, inovativ în arta operativă privind modul cum sunt întrebuinţate aceste cuceriri de ultimă generaţie în domeniul militar. Astfel, noile tehnologii trebuie să fie relaţionate cumulativ de „mutaţiile” în plan organizaţional,
doctrinar şi tactic, similar transformărilor din perioada interbelică când
comunicaţiile radio, aviaţia şi forţele blindate au fost întrebuinţate întro formulă nouă (Grupare de forţe întrunite) pentru a crea un concept
inovator pentru acea vreme în RMA: blitzkrieg9. Mai mult, o altă
dimensiune atribuită acestei combinaţii: tehnologii noi – gândire militară modernă transpusă în conceptul NCW poate asigura instrumentele necesare implementării implicite a unui alt termen de referinţă,
EBAO, într-o manieră nouă atât din punct de vedere al preciziei, cât şi
a dinamicii acţiunilor întreprinse.
Având în vedere toate aceste aspecte, se nasc următoarele întrebări: cum identificăm „care” tehnologii şi în „care” combinaţii menţin
potenţialul de luptă la cel mai înalt nivel? Cum le putem face decisive
atât în luptă, cât şi pentru întreg spectrul de conflicte? Cu alte cuvinte,
cum luptăm mai inteligent? Iată câteva aspecte importante pentru identificarea unor conexiuni de factori (tehnologii şi concepte) pentru obţinerea eficienţei în spaţiul de luptă modern.
Luând în considerare delimitările conceptuale din prima parte a
studiului nostru, putem afirma că relaţia dintre definiţiile NCW, introducerea noilor tehnologii informaţionale şi explorarea EBAO reprezintă motorul cercetării ştiinţifice pentru o creştere semnificativă a eficienţei combative. Astfel, scopul fiecărei tehnologii şi concept este
august, 2010

67

Investigarea fenomenului militar

acela de a reduce la un nivel relativ cantitatea mijloacelor militare sau
altor instrumente ale puterii necesare pentru alocarea unei misiuni date
în scopul îndeplinirii unei sarcini date/încredinţate sau creării unui
rezultat (efect) specific. De aceea, putem considera că aplicarea NCW
şi EBAO reprezintă „reţeta” pentru creşterea eficienţei combative a
operaţiilor întrunite multinaţionale ale secolului XXI.
Din această perspectivă, provocarea este de a înţelege faptul cum
ar putea fi realizat potenţialul necesar de luptă şi care este combinaţia
de tehnologii şi în sprijinul căror concepte trebuie întrebuinţate pentru
a produce o eficienţă combativă la cel mai înalt nivel.
Aşa cum se poate deduce uşor, tehnologiile informaţionale ca
esenţă a NCO reprezintă un multiplicator de forţă semnificativ, dar
totodată este evident faptul că această revoluţie tehnologică nu implică doar computerele şi comunicaţiile. Astfel, ceea ce rezultă în realitate sunt trei revoluţii tehnologice globale, fiecare având o importanţă
deosebită în domeniul militar, dar numai cu un control limitat al factorilor decizionali din armată. De fapt, acest ansamblu de revoluţii tehnologice reprezintă primul nivel al creşterii eficienţei combative, reieşit din aplicarea construcţiei combinate mijloace-concepte în spaţiul de
luptă modern.
Cu alte cuvinte, primul palier ilustrează aplicarea noilor tehnologii la actualele forţe, doctrine, tactici, organizaţii şi concepte de ducere a luptei. Al doilea nivel al creşterii potenţialului de luptă derivă din
actualizarea doctrinelor, tacticilor şi organizaţiilor pentru optimizarea
impactului adus de noile tehnologii. Ultimul palier rezidă din aplicarea
noilor tehnologii şi raţionament operativ unui stil diferit de ducere a
acţiunilor militare, fapt evidenţiat cu primordialitate de conceptualizarea operaţiilor abordate prin prisma efectelor.
(continuare în nr. 4 din 2010)
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Implicaţii ale relaţiei război
bazat pe reţea în procesul de transformare a FOS
NOTE
1
Efectul este o consecinţă cumulativă a uneia sau mai multe acţiuni din cadrul
spaţiului de luptă, care conduce la o modificare în situaţia unuia sau mai multor domenii. (n.a.)
2
NCO reprezintă aplicaţia conceptelor şi principiilor NCW pentru toate formele
acţiunilor militare, respectiv pentru întreg spectru de conflicte: la pace, în situaţii de
criză şi război. (n.a.)
3
Operaţiile expediţionare reprezintă gama de acţiuni militare (asociate luptei
armate) ale unui actor statal sau nonstatal, desfăşurate la distanţe mari faţă de teritoriul naţional sau spaţiul de afirmare. Forţele destinate pentru acest tip de operaţii (forţe
expediţionare) sunt caracterizate printr-o organizare adecvată, modulară, care le permite autosusţinerea în teatru de operaţii atât din punct de vedere al sprijinului de luptă,
cât şi a celui logistic. Conceptul este evidenţiat în cadrul „Strategiei de transformare a
Armatei României”, ca unul din elementele-cheie ale transformării multidimensionale
a instituţiei militare. (n.a.)
4
US Department of Defense, Network Centric Warfare: Department of Defense
Report to Congress, Department of Defense, Washington DC, 2001, p.3.
5
D. Alberts, J. Garstka and F. Stein, Network Centric Warfare: Developing and
Leveraging Information Superiority, Command and Control Research Program,
Washington DC, 2000, p. 88.
6
NATO Military Committee, MCM-0052-2006: MC Position on An Effects-Based Approach to Operations, Bruxelles, 2006, p.1.
7
***NAC-S(99)65, The Alliance’s Strategic Concept, NATO Press Release,
Bruxelles, 1999.
8
Starea finală este o situaţie/stare de fapt unică, clară, săvârşitoare obţinută prin
realizarea cu succes a unuia sau mai multor obiective strategice. (N.A.)
9
Războiul-fulger (în lb. germană) a fost o doctrină militară aplicată de Armata
Germaniei în cel de-al doilea război mondial. Esenţa acesteia consta preponderent într-o ofensivă militară amplă, urmată de raiduri aeriene şi bombardamente masive
urmate de atacuri terestre foarte rapide, bazate îndeosebi pe mobilitatea deosebită a
vehiculelor mecanizate. Strategia şi-a dovedit eficienţa în cazul invaziei Franţei,
Olandei şi în primii doi ani ai operaţiilor Wehrmacht-ului pe teritoriul fostei URSS.
(N.A.)
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din mediul internaţional (6)
INGINER DR. MARIANA ANCUŢ

(urmare din nr. 2 din 2010)

Ameninţare
Denumită ca atare sau nu „ameninţare”, fie că a fost exprimată
prin cuvinte sau prin gesturi, întotdeauna a reprezentat un pericol
potenţial. Cuvântul provine din latinescul „minatio,-onis”1, cu sensul
actual. Literatura de specialitate o evidenţiază ca o atitudine negativă,
care se adresează afectivităţii individuale sau de grup şi nu raţiunii
celor vizaţi. Ea dispune de o gamă largă de tehnici şi procedee ce se
întinde de la persuasiune la manipulare.
Avem astfel următoarele definiri:
– în limba engleză ameninţarea reprezintă o „expresie a intenţiei
de a impune dezavantaje sau atingerii unei persoane prin mijloace de coerciţie sau constrângere”2;
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– în limba rusă prin ameninţare se înţelege „o acţiune psihică asupra unei persoane în scopul de a o pune să îndeplinească cerinţele stabilite de altcineva”3.
Pornind de la definiţia generală, definiţia ameninţării politicomilitare necesită precizări fie cu privire la modul de lezare a drepturilor fundamentale ale statelor fie cu privire la lezarea sistemelor de
securitate. Replicile care apar ca reacţie de răspuns sunt deseori supradimensionate generând o depreciere a situaţiei de fapt (acest caz apare
mai ales când vorbim de ameninţările asimetrice ). Funcţie de aceste
precizări cerute întâlnim noţiuni ca : „ameninţare cu forţă”, „ameninţare militară externă” etc. Toate noţiunile, nou apărute în literatura de
specialitate, fac trimitere la relaţia dintre cauză şi efect. Important este
ca atunci când noi noţiuni vor fi importate din altă limbă, caz evident
pentru că România a devenit membră a UE, să ţinem cont să nu apară
confuzii în exprimare şi înţelegere cu urmări atitudinale grave. Deci
este bine să considerăm că „Noţiunea de ameninţare este individualizată de existenţa unui autor care o proferează, având un scop şi un
obiectiv pe care îl urmăreşte”.
Concluzionând, putem defini conceptul de ameninţare ca reprezentând un pericol potenţial, exprimat prin cuvinte sau gesturi, care are
autor, scop, obiectiv şi o ţintă.
Ameninţările la adresa securităţii naţionale şi care sunt în legătură directă cu factorii de risc se pot împărţi în :
– ameninţări non-militare: politice, diplomatice, economice, financiare, sociale, informaţionale, tehnico-ştiinţifice, culturale,
inter-etnice, religioase, demografice, ecologice, dezastre naturale,
– ameninţări militare: agresiuni interne, acţiuni separatiste, terorist-diversioniste, sabotaje, blocările obiectivelor civile şi militare, acţiunile de destabilizare a statului de drept şi a democraţiei individuale, acţiuni agresive externe, presiunile militare,
blocadele, acţiuni agresive combinate.
Funcţie de autor, scop, obiectiv şi ţintă, adică de elementele definitorii, putem enumera principalele tipuri de ameninţări:
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• Ameninţările de natură politică.
• Ameninţările sociale.
• Ameninţările economice.
• Ameninţările militare.
• Ameninţările de natură ecologică.
• Ameninţările la adresa informaţiilor.
• Ameninţările neconvenţionale.
Ameninţarea de natură politică este poate cea mai mediatizată
instabilitate. Desigur, nu toate comentariile prezentate reprezintă ameninţări reale. Trebuie reţinut un aspect deosebit de important: definirea
vulnerabilităţilor este cu mult mai uşoară decât definirea ameninţărilor
şi pericolelor în contextul politicii internaţionale actuale. În general,
ameninţările politice sunt îndreptate împotriva ordinii de drept dintr-un
stat sau împotriva statutului unui organism internaţional. Ele pot lua
forma unor presiuni politice, a unor acţiuni ce vizează răsturnarea
guvernului sau organelor de conducere colectivă, a unor acţiuni ce duc
la favorizarea şi impunerea secesionismului sau pot duce la distrugerea structurii politice etc.
Ameninţările la adresa identităţii naţionale se referă la încercările
unui stat terţ de a întări identităţile similare etno-culturale de pe teritoriul statului-ţintă pentru a ieşi din contextul naţional specific acestuia.
Scopul final este fie destabilizarea statului ţintă, fie federalizarea
împotriva voinţei naţionale, sau pregătirea terenului pentru anexarea
teritorială.
Ameninţările politice pot fi, funcţie de caracterul ideologic sau
naţional, intenţionate sau structurale. Din categoria ameninţărilor
intenţionate menţionăm pe cele generate de natura regimului politic, de nerecunoaşterea diplomatică a statului respectiv, de intervenţiile politice din unui stat în afacerile interne ale altui stat, de
propaganda ostilă, de sprijinul multilateral acordat unor grupări
politice antistatale, crearea de grupări interne ostile statului naţional, suspendarea sau excluderea din diferite organisme de securitate, influenţarea emiterii unor decizii favorabile la nivelul instituţiilor internaţionale.
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Ameninţările de ordin structural au la bază incompatibilităţile dintre diferite structuri supranaţionale şi statele din compunerea acestora
(principiile organizatoare ale statelor respective se contrazic). Ele pot
viza: cosuveranitatea asupra unor teritorii, subordonarea unor partide
organizate pe criterii etnice de pe teritoriul altor state, extrateritorialitatea legislativă etc.
Contracararea unor astfel de ameninţări presupune acţiuni de tip
„joint” ce implică reducerea punctelor vulnerabile asupra cărora se pot
direcţiona ameninţările.
Ameninţarea socială se apropie, din punct de vedere structural, de
cea politică pentru că majoritatea ameninţărilor sociale au sursa în
interiorul statelor, producându-se pe fondul nemulţumirilor de orice
natură. Nerezolvarea conflictelor de muncă sau a celor interetnice sau
interconfesionale constituie surse de ameninţare la adresa securităţii
naţionale. Numeroasele conflicte existente la ora actuală precum şi
strategiile şi tacticile adoptate de comunitatea internaţională arată
impactul acestui tip de ameninţare asupra lumii. Principala caracteristică a acestui tip de ameninţare o constituie perfecţionarea continuă şi
adaptarea permanentă la sursele de instabilitate.
Un alt tip de ameninţare cu impact crescut asupra societăţii actuale este cea economică, mai ales în momentul în care se combină cu cea
politică sau cu ameninţarea terorismului. Mai mult, relaţia de dependenţă a capacităţii militare de cea economică decurge din legile şi principiile luptei armate având în vedere că materiile prime strategice pot
proveni sau nu din import sau când siguranţa aprovizionării devine
problemă de interes naţional. La fel, puterea politică a unui stat este
dată şi de puterea economică, poziţia unui stat sau influenţa sa asupra
celorlalţi fiind dată de puterea financiară. Este cazul SUA, Chinei sau
Japoniei, unde există o acerbă luptă pentru pieţele de desfacere. În
aceeaşi măsură, abordarea problemelor sociale depinde de drepturile şi
libertăţile cetăţeneşti, de valorile democraţiei. Prin urmare ameninţările economice pot fi considerate atac la adresa securităţii în condiţiile în
care se produc pagube materiale sau se manifestă presiuni sau prejudicii la statul ţintă.
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Odinioară ameninţările militare au fost percepute ca principala
ameninţare la adresa securităţii naţionale, disproporţia de potenţial
militar existentă chiar şi astăzi fiind sursă de nelinişte pentru foarte
multe state. Pe de altă parte, modernizarea forţelor armate poate genera angoase, noile generaţii de arme având performanţe mult mai ridicate decât a celor înlocuite, observatorilor fiindu-le destul de greu să
facă deosebire dintre perfecţionările necesare a fi făcute la tehnică şi
cele care amplifică forţa militară. În acest caz avem o multitudine de
forme de manifestare: agresiuni interne, acţiuni separatiste, terorist-diversioniste, sabotaje, blocările obiectivelor civile şi militare, acţiunile
de destabilizare a statului de drept şi a democraţiei individuale, acţiuni
agresive externe, presiunile militare, blocadele, acţiuni agresive combinate.
Alt tip de ameninţare, nou în contextul actual, îl constituie ameninţarea de natură ecologică sau cea la adresa informaţiilor.
În situaţia primei, diferenţele care apar, prin degradarea mediului,
între cetăţenii aceluiaşi stat sau între cetăţenii unor state diferite, pot
constitui surse de ameninţare la adresa securităţii naţionale. Este
demonstrat că transformările din mediu afectează sistemul de securitate, în anumite condiţii devenind cauze ale unor confruntări militare
(distribuţia apei, distrugerea faunei etc.). Pentru spaţiul cibernetic,
ameninţarea capătă valenţe universale. Trebuie să reţinem că informaţia este vulnerabilă în toate fazele obţinerii, stocării şi difuzării ei.
Importanţa unei asemenea ameninţări a dus la realizarea unor programe de protecţie a spaţiului cibernetic, la o cooperare internaţională în
acest domeniu.
Separat există un alt tip de ameninţare, cea de tip asimetric, care
induce noi variabile în cadrul securităţii naţionale. De exemplu, crima
strategică este o combinaţie de ilegalităţi formată din crima organizată, traficul de droguri, terorism şi diversiune. Combaterea unei astfel
de pericol presupune o puternică colaborare între armată, organele de
ordine publică şi cele de siguranţă naţională.
Formele specifice de manifestare a ameninţărilor neconvenţionale
sunt:
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• Traficul de arme şi produse strategice – care poate viza două
domenii diferite. Pe de o parte avem controlul armamentelor
prin instituţii specifice (ANCESIAC) şi colaborarea internaţională care doreşte controlarea acestor exporturi, iar pe de altă
parte avem exportul mascat al unor state care doresc înnoirea
armamentului existent în dotare. România se află în zona de
influenţă a unor interese de achiziţionare, furnizare şi tranzitare
de armament convenţional şi tehnică militară şi există riscul ca
să fie considerată ca fiind implicată în astfel de operaţiuni ilegale.
• Crima organizată – internaţionalizarea acestui fenomen a dus la
o intensificare a colaborării atât între state şi organizaţii internaţionale cât şi între state direct. Crima organizată transfrontalieră
este cea care prezintă cel mai mare grad de pericol.
• Traficul de droguri.

Terorism
Deşi în prezent acest fenomen este unul din cele mai analizate şi
studiate în nenumărate domenii (istorie, sociologie, psihologie etc.),
totuşi nu există o definiţie care să fie unanim acceptată. Dificultatea
alegerii unei definiri comune constă în faptul că definirea actelor violente este la latitudinea fiecărei naţiuni, mai exact la latitudinea fiecărei politici de putere statale. Se ştie că putem vorbi de terorism individual şi de stat. Analiştii militari au stabilit criteriile de identificare a
terorismului ca fiind :
– violenţa;
– obiectivele politice;
– teama;
– ameninţarea;
– efectele psihologice;
– conflictul existent între victimă şi atacant;
– acţiuni bine organizate, pregătite în prealabil;
– aplicarea diferitelor metode, strategii şi tactici.
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În Dicţionarul Enciclopedic, teroarea este definită prin „frica,
spaima, groaza provocată în mod intenţionat prin diferite mijloace de
intimidare, de timorare, înspăimântare etc.”4. Cuvântul în sine vine din
latinescul „teror-teroris” care înseamnă groază, frică sau spaimă. Ca şi
termenul „alianţă”, termenul îşi are rădăcinile chiar pornind de la
biblie. În antichitate atentatul politic a marcat evoluţia şi istoria marilor imperii. Prima tentativă de a defini terorismul le-a aparţinut legiuitorilor romani, în anul 103. Aceştia, în Lex Apelia, au încriminat
Crimen Majestatis, mai exact orice acţiune internă sau externă îndreptată împotriva integrităţii statului . Totuşi, noţiunea capătă o accepţiune modernă în Franţa anului 1793, odată cu instaurarea „statutului
teroarei”, adică funcţionarea „tribunalului teroarei” sub regimul
Robespierre, în timpul Revoluţiei Franceze. Totuşi primul loc unde a
fost experimentat terorismul este America Latină, mai exact
Venezuela, Honduras, Argentina, Peru, Columbia etc. În epoca contemporană, noţiunea de terorism a fost folosită pentru prima oară la a
Doua Conferinţă de Unificare a Dreptului Penal de la Bruxelles, în
1930, fiind definită ca :”Folosirea internaţională a unor mijloace capabile să producă un pericol reprezintă acte de terorism, ce constau în
crime împotriva vieţii, libertăţii şi integrităţii fizice a unor persoane
sau care sunt îndreptate contra proprietăţii private sau de stat”. Dreptul
penal a mai reţinut următoarele definiţii5 :
– „fapte criminale contra şefilor de stat sau a altor demnitari,
împotriva unor grupuri de persoane sau instituţii de stat sau
obşteşti” (1964, Grigore Geamănu);
– „Terorismul este ameninţarea cu violenţa sau folosirea violenţei în scopuri politice, când o astfel de acţiune este menită să
influenţeze atitudinile şi comportamentul vizat, altul decât victimele directe, iar ramificaţiile sale trec graniţele naţionale”
(Bryan Jenkins, 1978);
– „terorismul presupune atât folosirea violenţei cât şi ameninţarea
cu folosirea acesteia” (Smith, 1977);
– „terorismul este o acţiune violentă, premeditată, având motivaţie politică, comisă de grupuri subnaţionale sau agenţi secreţi,
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îndreptată împotriva unor ţinte necombatante, având ca obiectiv
influenţarea populaţiei sau a unei părţi a acesteia” (CIA – SUA).
Esenţial pentru terorism este faptul că scopul său este de a influenţa un „public” mult mai mare decât cea care reprezintă ţinta sa.
În 19 septembrie 2001, Consiliul European, în baza articolului 29
din Tratatul Uniunii Europene, a aprobat Decizia Cadru 521 care
cuprinde următoarea definiţie a terorismului:
„Fiecare stat membru va lua măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele infracţiuni, definite în conformitate cu legislaţiile lor
naţionale, care sunt comise intenţionat, individual sau de un grup
împotriva unui stat sau împotriva unui grup de state, instituţiilor sau
cetăţenilor, cu scopul de a intimida şi de a altera serios ori a distruge
structurile politice, economice sau sociale ale unui stat, vor fi pedepsite ca şi infracţiuni teroriste:
– crima;
– vătămarea corporală;
– răpirea sau luarea de ostateci;
– jaful;
– furtul, hoţia sau tâlhăria;
– ocuparea ilegală sau distrugerea facilităţilor guvernamentale
sau de stat, …
– fabricarea, posesia, achiziţionarea, transportul sau livrarea de
arme sau explozibili;
– livrare de substanţe care reprezintă pericol de contaminare, producerea de incendii, explozii sau inundaţii, punerea în pericol a
oamenilor, proprietăţilor, animalelor sau mediului;
– conducerea unui grup terorist;
– promovarea, susţinerea sau participarea la un grup terorist.”6
Având în vedere numeroase sale forme de manifestare putem realiza o clasificare a terorismului funcţie de următoarele criterii:
– după mobilul sau intenţia concretă care stă la baza actului terorist: terorism de drept comun, social, politic şi de stat;
– după spaţiul în care este practicat, după natura factorilor implicaţi sau afectaţi şi din punct de vedere al amplorii efectelor sale:
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terorism naţional sau intern, terorism internaţional, terorism
transnaţional;
– după principalele cauze generatoare: terorism rasist, extremist-naţionalist, neofascist/neonazist;
– după modalităţile de executare a actelor teroriste: terorism direct, indirect şi psihologic;
– alte forme: terorism religios, terorism electronic sau informaţional, terorism biologic şi chimic.

State eşuate
Dimensiunea de securitate a globalizării presupune o evoluţie a
stabilităţii naţionale, regionale şi globale prin intermediul angajamentelor concepute la nivel naţional, apoi la nivel multinaţional şi, în sfârşit, la nivel global, cu participarea celor interesaţi care au puterea de a
opri fenomenele şi procesele de opoziţie (conflicte asimetrice, mişcări
violente etnico-religioase etc.). Un factor nou care apare în cadrul
acestor procese îl reprezintă actorii statali care se închid în sisteme
economico-sociale depăşite de evoluţiile actuale, unice prin gradul lor
de înapoiere (retrogradare). Aceşti actori statali sunt „statele falimentare” sau „statele eşuate”, cum au fost denumite de către SUA în cadrul
Strategiei de Securitate Nationala din 2006. Dar SUA nu este singurul
stat, cotat ca superputere, care atrage atenţia asupra acestor state.
Aceeaşi analiză a făcut-o şi secretarul general al ONU, Kofi Annan :
„ignorarea statelor falimentare creează probleme care uneori se întorc
împotriva noastră”. Prin urmare, zonele care preocupă liderii mondiali
sunt cele în care exista vid de putere. Ar fi greşit să considerăm că
aceste state au apărut după 1989. Ele au existat şi înainte, iar problematica lor era discutată prin prisma confruntării pentru putere, rareori
fiind privită ca o problemă reală, de sine stătătoare. Activiştii pentru
drepturile omului erau cei care abordau acest subiect, reuşind uneori să
atragă atenţia, de exemplu a hegemonului SUA, asupra Somaliei,
Haiti, Bosniei sau Kosovo. Riscul indus de statele falimentare, mai
exact terorismul internaţional, traficul de droguri şi arme, a făcut ca
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problema să fie reanalizată. Lipsa controlului asupra furnizării de servicii sau asupra monopolului de exercitare legitimă a forţei reprezintă
câteva atribute ale unui stat falimentar. De asemenea intervenţiile
externe pentru înlăturarea acestor riscuri reprezintă un alt simptom
pentru falimentul unui stat. Un astfel de stat poate fi supus limitării
suveranităţii sale, cum ar fi sancţiunile politice sau economice, prezenţa forţelor militare străine pe teritoriul său, sau alte sancţiuni militare.
Numărul actual al statelor falimentare variază, funcţie de interesele
celor care au realizat această analiză. Banca Mondială menţionează 30
de state, Departamentul Britanic pentru Dezvoltare Internaţională
identifică 46 de state, iar CIA nominalizează 20 de state falimentare.
Esenţial este că toate instituţiile menţionate au folosit în analiza lor 12
indicatori economici, sociali, politici şi militari. Rezultatul a fost mai
mult decât îngrijorător: circa două miliarde de persoane trăiesc în state
nesecurizate, cu grade diferite de vulnerabilitate la apariţia unui conflict civil extins. De exemplu, în Congo sau Somalia, eşuarea acestor
state a fost evidentă de acum foarte mult timp, prin conflictele armate,
foamete, epidemii, mii de refugiaţi. Pe de altă parte, există state în care
nu sunt conflicte deschise între instituţiile statului şi populaţie şi atunci
putem vorbi despre conflicte concentrate, cum este cazul teritoriilor
care doresc autonomie sau secesiune (Rusia, Filipine). Există, de asemenea, zone în care această instabilitate îmbracă forma unor lupte episodice sau a preluării de către dictatori sau magnaţi ai cartelurilor drogurilor a puterii pe un anumit teritoriu (cazul Afganistan, Columbia,
Somalia, Ciad). Rare sunt însă situaţiile în care colapsul intervine
brusc, de regulă fenomenul fiind lent, constant, de degradare a instituţiilor politice şi sociale (Zimbabwe, Guineea). Statele apărute în urma
unor conflicte violente pot fi eventuale state falimentare, cum este
cazul Sierra Leone, Angola, Haiti si Liberia (care sunt implicate într-un
nou conflict). Pe lista statelor falimentare sunt puse şi statele aflate în
război civil. Coasta de Fildeş este unul din statele extrem de vulnerabile la dezintegrare. Este urmat de Congo, Sudan, Irak, Somalia, Sierra
Leone, Ciad, Yemen, Liberia şi Haiti. Retragerea trupelor de menţinere a păcii ar reprezenta falimentul complet al acestor state. Mai recent,
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instabilitatea din state precum Bangladesh, Guatemala, Egipt, Arabia
Saudită sau Rusia induc o stare de îngrijorare generală. Practic experţii nu mai pot vorbi despre state slabe sau state falimentare existente
numai în Africa, când situaţia actuală precum şi atributele menţionate
în caracterizarea acestor state fac ca şi Asia, Europa de Est, America
Latina sau Orientul Mijlociu să devină zone „fierbinţi”. Anumiţi
experţi vorbesc chiar despre un „arc de instabilitate”. Nu mai putem
aplica reguli de tip ONU, alegerile libere de exemplu, la state precum
Irak, Rwanda, Kenya, Venezuela, Nigeria sau Indonezia. Instabilitatea
politică din Ucraina este un alt semnal de alarmă. Prin urmare nu mai
putem limita aplicarea acest concept pentru statele africane sau pentru
zona musulmană. De aceea se pune un accent deosebit pe doi din cei
12 indicatori (presiunile demografice, refugiaţi, populaţie dislocată,
violenţa de grup, indicele de emigraţie, legitimitatea statului, dezvoltare inegală, economie, serviciile publice, drepturile omului, aparatul de
securitate, elitele disidente, influenta externă) folosiţi în identificarea
statelor falimentare: indicele dezvoltării inegale şi delegitimizarea statului. Toate statele analizate au demonstrat că inegalitatea din interiorul statelor determină creşterea instabilităţii. Delegitimizarea statului
apare atunci când instituţiile statului sunt considerate ca fiind corupte,
ilegale sau ineficiente. Ambii indici arată că populaţia este practic
îndrumată spre liderii opozanţi ai regimului existent, spre dictatori,
etnic-nationalişti, cler sau forţe rebele. Actele teroriste din ultimul timp
au demonstrat că statele falimentare au un aport important în desfăşurarea acestor acte de violenţă extremă prin organizaţiile teroriste pe
care le tolerează şi le sponsorizează. Evident că apare necesitatea alocării şi folosirii de fonduri pentru dezvoltarea acelor capacităţi militare apte să intervină. Anumite organizaţii şi instituţii internaţionale
menţionează un anume „val” pozitiv în strategiile adoptate în viziunea
noului concept de securitate internaţională. Analiştii militari recunosc
faptul că geopolitica şi hegemonismul politic au dus la declanşarea de
intervenţii militare atunci când interesele anumitor puteri au fost atinse sau când falimentarea unor state au constituit ameninţări regionale
si globale. Conflicte au izbucnit din motive economice când era la mij80
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loc interesul exploatării bogăţiilor naturale sau când se dorea stăpânirea punctelor cheie de pe rutele comerciale. Motivele sociale au dus la
izbucnirea războaielor civile, iar motivele teritoriale reprezintă cassus
belli pentru situaţia dintre Etiopia şi Somalia, Irak şi Iran, Grecia şi
Turcia, Israel şi ţările arabe (CIA menţiona în anul 2000 existenţa a
circa 46 de conflicte teritoriale majore). Cauzele de ordin religios au
depins odată de gradul de dezvoltare a statului respectiv, pe de o parte
de amestecul străin în regiune. Prin urmare, rezolvarea acestor cauze
va însemna şi înlăturarea surselor de instabilitate care duc la falimentarea unui stat. Dar aceasta înseamnă ca reacţia în situaţiile de criză să
nu depindă de limitele impuse de statutul de bogăţie a anumitor state,
minoritare, celorlalte state, majoritare, înseamnă ca mentalitatea existentă încă în politica occidentală de securitate să se schimbe.
(continuare în nr. 4 din 2010)

NOTE
1
Academia Română, DEX – Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Ed.
Academiei, Bucureşti, 1999, p.67
2
*** Webster’s Third New International Dictionary of the English Language, Ed.
MacMillan, 1993, p.2382.
3
*** Balşaia Enţiclopedia, Ed. II, vol.43, Ed. Ştiinţifică, Moscova, 1998, p.636
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Revoluţia informaţională,
baza revoluţiei în afaceri
militare (RAM1) (2)
COLONEL (R) IONEL HORNEA

(urmare din nr. 2 din 2010)

Revoluţia informaţională
„Revoluţia informaţională” se bazează, în primul rând, pe progresele tehnologice semnificative, care au crescut capacitatea de a colecta mari cantităţi de date precise şi de a le transforma în informaţii inteligibile, prin:
1. eliminarea „zgomotelor“străine;
2. transmiterea rapid şi cu acurateţe a acestei cantităţi mari de
informaţii;
3. convertirea acestei informaţii prin intermediul unui proces flexibil de prelucrare într-o situaţie aproape-completă avertizare şi
4. extinderea limitei care permite predicţii exacte ale implicaţiilor
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deciziilor care pot fi luate sau ale acţiunilor care pot fi executate2.
Dar, această revoluţie, şi schimbările ce le poate produce într-o lume
post-industrială3, sugerează, de asemenea, modificări importante nu numai
pentru mijloacele de ducere a războiului, dar şi pentru obiectivele sale.
„Revoluţia informaţională”, de asemenea, are un impact asupra
organizaţiilor de toate tipurile. Ierarhiile tradiţionale sunt din ce în ce
înlocuite de reţele amorfe şi de aceea, în timp ce instituţiile sunt, în
mod tradiţional, construite în jurul ierarhiilor, pentru a acţiona în mod
autonom, reţelele multiorganizaţionale, formate din organizaţii adesea
mici, subelemente ale instituţiilor existente şi chiar din persoanele care
au fost legate împreună – funcţionează adesea pe bază ad-hoc.
„Revoluţia informaţională” favorizează creşterea acestor reţele, făcând
posibilă, pentru actori diverşi şi dispersaţi, comunicarea, coordonarea
şi funcţionarea împreună, la distanţe mari şi pe baza mai multor informaţii în timp real şi de mai mare de calitate decât oricând ar fi fost
posibil înainte.

Elemente ale acestei revoluţii
Muniţiile convenţionale avansate au făcut progrese spectaculoase
în privinţa letalitţii prin legarea informaţiilor transmise în timp real la
arme cu sistemele de ochire de precizie, controlate de către sisteme
digitale de comandă şi control4. Bombardamente au devenit atât de
precise, încât cu armamentul de rutină pot ataca nu doar clădirea sau o
cameră, ci chiar „colţul de camera care va duce totul jos — chiar trunchiul de aerisire care va duce bomba în interiorul adăpostului”5. Acest
lucru ne poate permite să privim venerabilul principiu militar al concentrării dintr-o perspectivă complet diferită şi modifică relaţia tradiţională dintre ofensivă şi apărare, deoarece diferenţele dintre efectele
acţiunilor unui atacator sau unui apărător, echipat cu aceste muniţii
sofisticate, poate da acum inacceptabile finalităţi, înainte ca una din
părţi să poată termina lupta6. Revoluţia senzorilor, care a fost activată
prin informatizarea platformelor individuale şi armamentului, completează aceste avansuri în letalitatea armamentelor. O platformă indiviaugust, 2010
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duală – cu echipaj sau autonomă – poate acum detecta şi urmări vehiculele individuale, nave maritime sau aeronave dincolo de zona de
vizibilitate directă şi furniza informaţii aproape în timp real sistemelor
de atac, cu rază mare de acţiune.
În plus, aceşti senzori sunt din ce în ce complet integraţi cu sistemele tradiţionale de comandă şi control, pentru a realiza sinergii imposibile înainte. Sistemul Aerian de Avertizare şi Control (AWACS) şi
noua aeronavă E-8A, care îndeplineşte funcţia de Sistem Radar Întrunit de Atac, Supraveghere şi Indicare (JSTARS), înglobând tehnologii,
senzori şi sisteme comunicaţii cu personal comanda, sunt doar două
exemple de acest tip de C3I. În trecut, comandanţi militari nu au avut
capabilităţi C3I pentru a gestiona forţe militare la limita potenţialului
lor de eficacitate7, trebuind să se bazeze pe creşterea componenţelor
individuale ale puterii combatante – de exemplu masă, mobilitate, rază
de acţiune şi putere de foc – sau pe exploatarea eşecurilor adversarului
şi a posibilităţii ca acesta să producă inadvertenţe. Costurile aferente
au fost nu numai în resurse, ci, de asemenea, în denaturări organizatorice şi constrângeri. Ceea ce a fost adesea denumită „ceaţă de război“
este în realitate tulburare – incapacitate de a menţine unitatea de acţiune ca urmare a unei lacune a sistemului C3I8.
Standardele câmpului de luptă post-modern au fost fundamental
modificate de „Revoluţia informaţională”, la nivel strategic, operaţional şi tactic (în cazul în care aceste distincţii rămân valabile în prezent). Lăţimea şi adâncimea tot mai mari ale câmpului de luptă şi
implacabila îmbunătăţire a preciziei şi a capacităţii de distrugere – şi,
prin urmare, a letalităţii muniţiilor convenţionale – au sporit importanţa C3I până la punctul în care dominaţia în acest domeniu poate, dacă
este exploatată în mod corespunzător, să conducă singură la un randament superior şi la serioase avantaje pentru câştigarea războiului.

O privire în viitor
Deşi nu se poate anticipa în mod cert cursul precis pe care l-ar
putea lua un conflict, aproape cu siguranţă ne putem aştepta la o sem84
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nificativă extindere a limitelor câmpului de luptă, cu un tempo operaţional de un alt ordin de mărime, până la punctul în care nivelurile conflictului-strategic, operativ şi tactic în esenţă, se îmbină. Muniţiile letale, ghidate, de mare precizie, vor putea fi lansate totdeauna de la o distanţă mare, dincolo de raza vizuală a inamicului. Formaţiuni combatante mai mici, dotate cu armament avansat, cu ochire indirectă şi
directă vor fi capabile de a domina zone şi mai mari decât în trecut9.
Mai mult decât atât, acestea pot deveni un factor decisiv în stabilirea
atât a „cursului, cât şi a rezultatului unui război“; acestea putând fi descrise acum ca „un singur fenomen”. Ca urmare, perioada iniţială poate
fi, în viitorul război, singura perioadă10. În aceste condiţii, campaniile
operaţionale trebuie să fie privite ca un proces integrat, fără întreruperi, în care, pentru eficienţa globală, sunt importante constantele de
timp ale elementelor individuale. Într-adevăr, analogia între această
paradigmă de campanie cu operaţii „în timp real“ şi mai vechiul model
de campanie, cu etapă de pre-planificare, le delimitează în mod clar şi
se bazează pe utilizarea rezervelor, similar cu bazarea pe reţea a procedeului de fabricaţie pe bază de inventar11. Sistemele de management şi
de producţie bazate pe stocuri, care sunt omologul industrial al arhitecturi de comandă şi control militare existente, reflectă probabilitatea
mare de eşecuri în informaţii şi de control în sistemele de producţie
subsidiare. Pentru a face faţă acestor imperfecţiuni, sistemele industriale utilizează [au utilizat] timp şi resurse în exces, adică inventarele,
ca „variabile lipsite de energie”. Metoda, nu numai că făcut ca acest
lucru să necesite realizarea de stocuri mari în procesul de lucru, dar, de
asemenea, de multe ori a dus la producerea şi menţinerea unui stoc
mare de produse finite pentru care nu a mai fost cerere12. Din această
perspectivă, tradiţionala dependenţă de rezerve militare şi redundanţa
acestora a fost singura metodă de acoperire a eşecurilor operaţionale –
de depăşire a „ceţei războiului” – utilizând, de asemenea, timp şi resurse în exces, ca variabilele lipsite de energie. Imperfecţiunile comenzii
şi controlului au crescut dependenţa de preplanificare, pierzându-se
astfel beneficiile superiorităţii informaţionale locale, de reacţie a
comandanţilor subordonaţi, precum şi cele oferite de evoluţiile în curs
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85

Investigarea fenomenului militar

de desfăşurare pe câmpul de luptă. În condiţiile vechilor limitări privind capabilităţile de sincronizare, nu a existat nici o cale de realizare
de procese şi organizaţii ierarhice pentru a pune în aplicare directiva
centralizată. Chiar şi cu acţiunile pre-planificate, deficienţele în sistemele de informare ajutătoare nu au permis comandanţilor eşaloanelor
superioare înţelegerea deplină a ceea ce se întâmplă. Acest lucru a
făcut practic imposibilă exercitarea efectivă a comenzii şi controlului
operaţiilor în curs de desfăşurare13. Astfel, sincronizarea eforturilor a
fost constrânsă, în cel mai bun caz, de indisponibilitatea de a cunoaşte
situaţia desfăşurării acţiunilor în timp real, de informarea parţială, precum şi de neajunsurile ce tind a păstra comandanţii sub nivelul de
„înţelegere.“ Sistemele C3I moderne oferă acum posibilitatea de a
modifica paradigma de comandă existentă, locul elaborării deciziilor
putând fi mutat în jos, în lanţul de comandă, la cei care de fapt trebuie
să execute planul general. Aceste comandamente subordonate pot partaja acum, în conştiinţă, situaţia globală furnizată de sistemele C3I
integrate, din întreaga lume, aproape în timp real, păstrând, în acelaşi
timp, beneficiile superiorităţii informaţionale locale, ceea ce conferă
un avantaj considerabil pe câmpul de luptă pentru partea care le poate
realiza cel mai bune.

Exploatarea RMA
Este sigur că punerea atentă în aplicare a RMA ce va fi necesară
în timpul revoluţiei este, prin natura potenţialului schimbărilor ei dramatice, operaţionale şi organizatorice, antitetică normelor culturale ale
structurilor birocratice existente. Aceasta subliniază că în confruntarea
dintre teoriile detaliate de inovare, specifice pentru organizaţiile militare, apărute doar recent şi înţelepciunea convenţională durând mult
timp, doar înfrângerea militară catastrofală a oferit posibilitatea ca
organizaţia militară să îmbrăţişeze inovaţia14. Orice experienţă în relaţiile cu birocraţia militară ar putea, eventual, pune la îndoială că inovaţia în domeniul militar este extrem de dificilă; cu toate acestea, există
mai multe instanţe în cazul în care inovarea militare a fost precedată de
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victorie şi nu de înfrângere. Perioada interbelica este un exemplu din
acest punct de vedere15. Cu toate aceasta, tendinţa istorică a organizaţiilor militare a fost de a utiliza noi capabilităţi pentru a sprijini misiunile existente şi de a se opune noilor capabilităţi care ameninţă misiunea existentă. De aceea, s-a demonstrat în timp că, pentru ca inovaţia
reală să apară, implicaţiile doctrinare şi operaţionale ale noilor capabilităţi trebuie să fie traduse de către ofiţeri superiori în noi cerinţe şi
misiuni militare, importante pentru întreaga organizaţie16. Pentru ca
acestea să devenă efective este necesar, de obicei, o generaţie sau mai
mult.

Tehnologiile care să permită
Renumitul strateg britanic, J.F.C. Fuller17, a susţinut că pentru fiecare modificare în armamente, organizare şi tactici este necesară o
schimbare. Apoi trebuie făcută o determinare privind ce armă să fie
dominantă, în jurul ei urmând a se aranja modul de a utiliza celelalte
arme, subliniindu-se totodată că este important să reţinem că„arma
coordonatoare” nu este necesar ca să devină arma decisivă pe câmpul
de luptă.
În războiul viitorului, lupta pentru informaţii va juca un rol central, luând probabil locul luptei pentru poziţia geografică, deţinut de
aceasta în conflicte anterioare. Superioritatea informaţională este recunoscută ca drept un domeniu nou şi mai intens de concurenţă. Ca răspuns la aceste evoluţii, sistemele C3I trebuie să fie proiectate să furnizeze comandanţilor, la toate nivelurile, informaţii şi comunicaţii necesare pentru a conduce nemijlocit dispersia sau concentrarea forţelor şi,
mai important, a efectelor armelor la momentul decisiv în timp şi spaţiu.
Acum poate fi timp pentru a proiecta mai întâi, sistemul de
comandă şi control bazat pe întreaga gamă de posibilităţi tehnologice,
şi apoi pentru efectuarea selecţiei sistemelor de arme individuale ce
trebuie achiziţionate, având la bază abilitatea noastră de a le integra
eficient în sistemul C3I. Acest procedeu nu vine de prea de departe,
august, 2010
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aşa cum pare la prima vedere. De-a lungul istoriei, structurile militare de succes şi-au bazat organizarea şi formaţiunile de luptă pe implementarea tehnologiilor de comandă şi control existente. Într-un sens,
soldaţii din epoca modernă, care sunt în pas cu istoria, şi-au bazat
achiziţia de sisteme de armament şi platforme, în principal, pe capacităţile lor mecanice, implementând atunci sisteme de comandă şi
control care răspundeau foarte puţin cerinţelor18. În prezent, capacitatea de luptă este dată de capacitatea de a construi şi de a amortiza o
reţea globală de informaţii, ca bază a unui astfel de sistem de comandă şi de control, care este, pe termen lung, sursa principală de avantaj
faţă de potenţialii adversari19. Deoarece construirea acestui sistem este
costisitoare, între armatele statele membre NATO s-au realizat deja
decalaje importante. Unele, precum SUA, Marea Britanie, Franţa,
Germania, Olanda au făcut deja, de mult, investiţii în cercetare şi dezvoltare pentru a pune fundamentul acestor viitoare capabilităţi. În
plus, la aceste state, multe dintre componentele importante ale unui
astfel viitor sistem (de exemplu sistemul de poziţionare globală, un
sistem de comunicaţii la nivel mondial , supravegherea şi recunoaşterea platforme, etc.) sunt deja în implementate. Sistemul global C3I va
fi arma coordonatoare din secolul XXI şi, deşi prin ele însele nu luptă
şi câştigă războaie, impun ca armele de mâine să fie proiectate pentru
a profita de posibilităţile oferite de acest sistem global. De fapt, epoca
de sistemelor de armament de mare precizie care necesită atât informaţii de poziţionare absolută (de exemplu, latitudine şi longitudine),
cât şi de poziţionare relativă (adică, care direcţie, gama de frecvenţe,
curs şi viteza) a sosit deja20.
O caracteristică importantă a acestei RMA este că tehnologiile pe
care se poate sprijini au fost rapid dezvoltate în lumea comercială, permiţând ca această revoluţie să se poată realiza pe tehnologii care sunt
esenţiale atât pentru succesul în domeniul apărării, cât şi pentru avantajul pe care-l reprezintă în cadrul economiei globale. O strategie de
investiţii de mare importanţă pentru domeniul de securitate naţională,
va concentra resursele nu numai pe achiziţia unui număr mic de sisteme sau reţele globale de supraveghere şi informaţii, dar, de asemenea,
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şi pentru arme ieftine care pot fi direcţionate de către acest sistem.
Aceste investiţii oferă atât un avantaj operaţional important pe termen
scurt, cât şi o bază flexibilă pe care să construiască pe termen lung, dar
sigur securitatea teritoriului.

Impactul pentru
structurile militare
Forma viitoarelor organizaţii militare a apărut în războiul din
Golf, în 1991. Dependenţa structurilor militare moderne de cantităţi
enorme de informaţii, şi uşurinţa relativă cu care tehnologiile de comunicaţii pot să disemineze aceste informaţii, au însemnat că autoritatea
de sprijin ar putea să le difuzeze, în mod inevitabil, în teatrul de operaţii. Acum, comandanţii câştigă experienţa mai multor state majore şi
a altor organizaţii, aflate la mari distanţe, pentru a-şi adapta, în câteva
ore, planurile pentru acţiunile următoarele pe care trebuie să le desfăşoare. Schema organizatorică formală a comandamentelor centrale nu
a recunoscut, în mod explicit, acest lucru, dar sistemul de comandă a
devenit rapid dependent de organizări ad-hoc informale21. Aceasta nu a
fost o aberaţie, dar este reprezentativă pentru tendinţa care se va accelera în viitor.
Punerea în aplicare a acestei RMA bazată pe informaţii va necesita o creşte a capabilităţilor de comandă şi control a operaţiilor simultane şi continui, precum şi eliminarea distincţiilor existente între aceste
tipuri de operaţii. În plus, scurtarea constantelor de timp ale elaborării
deciziei şi acţiunii va necesita descentralizarea autorităţii de comandă
şi o relaxare concomitentă a controlului piramidei de comandă, de sus
în jos. Multe dintre inovaţiile anunţate de Revoluţia Informaţională
sunt deja reflectate în modificările din structurile organizatorice şi procesele decizionale, din sectorul comercial, inclusiv în modificările
rolului conducerii şi locului de luare a deciziilor în organizaţiile
comerciale. Aceste modificări sunt destinate să îmbunătăţească dramatic atât viteza luării deciziilor, cât şi a execuţiei, care sunt privite, din
ce în ce mai mult, ca elemente cheie ale avantajului competitiv.
august, 2010
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Ducerea războiului în epoca post-modernă va solicita inovaţii
majore în designul organizaţional, în special o schimbare de la structuri ierarhice la cele în reţea. Tradiţionale dependenţa de designul
ierarhic trebuie să fie înlocuită cu orientate spre modele bazate pe
reţea, pentru a permite o mai mare flexibilitate, conectivitate şi munca
în echipă22. În funcţie de costurile reduse de culegere de informaţii şi
distribuţie şi creşterea capacităţii de a disemina aceste informaţii în
timp real consumatorilor dispersaţi, trebuie să regândim proiectarea
structurilor organizatorice curente, funcţie de vechiul ciclul de comandă-control şi de constrângerile în prelucrarea informaţiilor. Din această perspectivă, conceptele organizatorice pentru creşterea puterii combatante, care cereau masarea şi concentrarea forţelor, vor trebui să fie
examinate în funcţie de noile oportunităţi pentru a combina şi sincroniza diferite elemente la costuri scăzute, având în vedere şi faptul că
această restructurare militară are, evident, paralelisme cu conceptul de
virtual corporation utilizat pe scară largă în sectorul comercial23.

În loc de concluzii
Revoluţiile anterioare în domeniul militar au servit, în primul
rând, pentru a îmbunătăţi puterea de luptă a forţelor militare, prin creşterea eficienţei elementelor constitutive, adică de concentrare, mobilitate, rază de acţiune şi puterea de foc. Deşi „Revoluţia Informaţională”
nu este o revoluţie în domeniul militar în sine, ea este fundamentul
pentru una care poate fi realizată. RMA curentă nu rezultă din cantitatea sau din calitatea informaţiilor în sine, ci este, mai degrabă, este o
revoluţie combinată, între procesele cognitive de înalt nivel şi capabilităţile de comandă şi control. Aşa cum Operaţia „Desert Storm” a
demonstrat atât de viu, această revoluţie promite (sau ameninţă, în
funcţie de punctul dumneavoastră de vedere) a restabili capacitatea de
a obţine rezultate decisive pe câmpul de luptă, celebra coup de main24
a lui Clausewitz, într-o perioadă de timp deosebit de scurtă.
Important este ca naţiunile să aibă capacitatea de a construi şi de
a amortiza o reţea de informaţii, ce poate contribui fundamentul la
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crearea unui avantaj semnificativ faţă de potenţial adversarilor.
Reiterând observaţia lui J.F.C. Fuller, referitoare la „armamentul director”25, ar trebui să „realizăm cooperarea dintre toate armele.“ Acest
lucru nu sugerează că elemente tradiţionale ale puterii militare sunt
acum depăşite. Forţele armate ale fiecărui stat trebuie să continue să fie
pregătite pentru a face faţă provocărilor varietăţii tehnologiei de nivel
inferior care, în trecut, a dat cel mai mari dificultăţi26.
În viitor, aşa cum în domeniul economic distincţiile dintre management şi muncă, capitalul „fizic” şi cel „intelectual”, pieţele străine şi
cele interne se vor estompa, tot aşa vom asista la estomparea paralelismelor dintre ofensivă şi apărare şi, respectiv, la restrângerea diferenţelor dintre nivelurile strategic, operaţional şi tactic în domeniul militar,
cu implicaţii profunde privind modul în care ne vom pregăti pentru
război. De aceea ar trebui să anticipăm aceste modificări, pentru a
putea să le utilizăm în avantajul nostru, pentru a ne asigura securitatea
proprie într-o lume periculoasă şi imprevizibilă.
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LOCOTENENT COLONEL DR. ILIE PENTILESCU

rice studiu asupra fenomenului etnic trebuie să se centreze în
jurul câtorva concepte fără de care acesta nu poate fi înţeles:
etnic, etnie, conştiinţă etnică, minorităţi (etnice şi naţionale), etnocentrism, aculturaţie, criptomnezie socială ş.a.m.d. Aceste concepte definesc principalele coordonate în care poate fi abordată problematica
mereu actuală a etniilor.
Din punct de vedere etimologic, între etnic şi naţional există o
relaţie de echivalenţă, întrucât grecescului ethnos îi corespunde latinescul natio a fost folosit rar în latina clasică şi medievală, locul său
fiind luat de ethnicus ce desemna barbarul sau păgânul după neamul de
origine. Odată cu constituirea popoarelor europene ca state naţionale,
conceptul de naţional câştigă din nou teren, iar ethnicus rămâne circumscris disciplinei etnografice al cărei scop este cercetarea vieţii
sufleteşti a naţiunilor. Deşi cei doi termeni sunt dublaţi unul de celălalt, există totuşi o diferenţiere ce ţine mai degrabă de latura afectivă a
discursului: etnicul, folosit în vorbirea curentă pentru a desemna carac-

O
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teristici legate de originea rasială şi de condiţiile geografice, a căpătat
o tonalitate afectivă mai pronunţată, în timp ce naţionalul, extins pe
plan juridic şi spiritual, a primit o conotaţie neutră.
Având la bază teoriile clasice despre etnic, poate fi sintetizată
următoarea definiţie a conceptului de grup etnic: grup cu tradiţii culturale comune care are sentimentul identităţii ca subgrup în cadrul societăţii înglobante1. Membrii unui astfel de grup diferă de ceilalţi membri
ai societăţii prin anumite trăsături culturale specifice (limbă, religie,
obiceiuri, îmbrăcăminte, comportamente), însă esenţial este sentimentul identităţii şi autoaprecierea lor ca fiind diferiţi de alţii. Grupul etnic
se deosebeşte de naţiune prin câteva caracteristici: în mod obişnuit are
dimensiuni mici; se bazează în mod mult mai evident pe o moştenire
comună; este mult mai persistent în istoria umană, în timp ce naţiunile sunt circumscrise în timp şi în spaţiu; este exclusiv şi ascriptiv, calitatea de membru se dobândeşte numai dacă indivizii au anumite trăsături înnăscute, în timp ce naţiunea este inclusivă şi definită cultural sau
politic.
Conceptul de minoritate face referire la un status grupal şi desemnează un grup de oameni care interacţionează, similari şi cu grupul
majoritar, în termenii apartenenţei lor la in-group. Membrii grupului
minoritar posedă atribute unice, însă se poate vorbi şi despre atribute
generale sintetizate, astfel: minoritatea este ceea ce oamenii etichetează astfel; tratament diferenţial mai prost decât pentru majoritatea populaţiei; membrii grupului trebuie să fie conştienţi de ei înşişi ca membri
ai unui grup minoritar; posedă calitatea de a fi identificabil – sunt recunoscuţi atât în cadrul in-group-ului, cât şi în cadrul out-group-ului şi
sunt trataţi corespunzător; sunt caracterizaţi de putere diferenţială, în
sensul utilizării relativ mai mari a resurselor de către un grup comparativ cu altul; există o conştiinţă de sine a grupului foarte pregnantă, ce
se formează treptat, pe măsură ce un număr tot mai mare de membri ai
grupului percep similarităţile poziţiei lor, ale destinului lor comun;
sunt caracterizaţi de un sentiment puternic al solidarităţii de grup, ca
rezultat al prejudecăţii şi discriminării; promovează endogamia, ca
mijloc de păstrare a individualităţii culturale.
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Toate aceste atribute pot fi folosite şi în cazul analizei fenomenului etnic, ajungându-se la definirea următoarelor concepte: minoritate
naţională – desemnează o anumită parte a unei naţiuni care trăieşte în
graniţele altui stat naţional, având conştiinţa identităţii naţionale şi un
mod de fiinţare propriu (exemplu: maghiarii din România); minoritate
etnică – este constituită de o parte a unei etnii, a unui popor lipsit de
un stat propriu, constituit şi recunoscut de celelalte state, care trăieşte
în graniţele unuia sau mai multor state naţionale (exemplu: ţiganii din
România).
Conform acestor două concepte, adoptate la lucrările Conferinţei
de Pace de la Paris, în România există mai mult minorităţi naţionale şi
nu etnice, însă diferenţierea aceasta este destul de vagă, întrucât, în
limbajul comun, s-a instituit termenul de minoritate etnică, ce desemnează ambele categorii. Trebuie menţionat faptul că, în România de
dinainte de Revoluţia din 1989, sintagma de minoritate nu exista, fiind
vorba despre naţionalităţi conlocuitoare; se încerca astfel enunţarea
unei egalităţi a diferenţelor, fapt contestat chiar de către minorităţi.
Alte studii promovează conceptul de minorităţi naţionale, dar
includ aici ambele categorii enunţate mai sus şi definesc în consecinţă: partea periferică a unei naţiuni acoperită de către un stat (altul decât
statul unde este aşezată majoritatea naţiunii). În acest caz se deosebesc
câteva tipuri de minorităţi naţionale: entitatea substatală care trăieşte în
zona de frontieră a unui stat, neavând aceeaşi rasă, obiceiuri şi simpatii naţionale ca şi cetăţenii majoritari (exemplu: germanofonii din
Sudeţi sau slovenii din Friul – Veneţia); europenii originari din vechile metropole, care domiciliază în fostele colonii; minorităţile distincte
create de fenomenul de emigraţie (exemplu: kurzii şi turcii din
Germania, algerienii din Franţa); minorităţile naţionale din interiorul
statelor, formate pe baza unor determinări istorice multiseculare
(exemplu: maghiarii din Transilvania).
În acest cadru, este promovat şi conceptul de subnaţiuni, ce desemnează mici popoare situate în interiorul statelor naţionale, care nu
sunt în totalitate parte integrantă din naţiunea majoritară, dar nu sunt
nici minorităţi naţionale. Subnaţiunile au o unitate etnică, religioasă şi
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culturală distinctă de restul populaţiei, aşa cum se constată în cazul
scoţienilor şi galezilor din Marea Britanie, al bretonilor şi corsicanilor
din Franţa sau al catalanilor şi bascilor din Spania. Problemele ce apar
aici tind spre autonomie şi regionalism (Ţara bascilor, ca regiune a
Spaniei).
Aşadar, întrucât în România conceptul de minoritate etnică este
cel mai uzitat, lucrarea de faţă îl va folosi în studiul fenomenului etnic,
fără a mai face vreo distincţie între el şi cel de minoritate naţională.
La nivelul relaţiilor dintre minorităţile etnice şi naţiuni, pot fi sintetizate următoarele categorii: plebisciturile – situaţie în care minorităţile etnice din regiunile de frontieră au optat între statul naţional şi cel
de reşedinţă (exemplu: după primul Război Mondial, regiunea
Malmidy a ales Belgia, şi nu Germania, Klangenfurt – Austria, şi nu
Iugoslavia, iar Saar – Germania, şi nu Franţa); schimburile de populaţie între state vecine (cazul schimbului de populaţie între România şi
Bulgaria după pierderea Cadrilaterului); separatismul – fenomen centrifug, ce urmăreşte să părăsească orbita unui stat în care o minoritate
nu se identifică absolut deloc (nu este vorba despre independentism);
iredentismul – proces centripet complementar reprezentat de politica
ce urmăreşte să alipească la teritoriul naţional teritoriul situat în statul
vecin unde „fraţii separaţi” se află în minoritate (exemplu: iredentismul maghiar faţă de Transilvania.)
Există numeroase tipuri de conflicte: politice, etnice, religioase,
economice, informaţionale etc. Cele mai crude şi mai greu de gestionat şi de rezolvat rămân cele etnice. Totuşi, deseori graniţele dintre
aceste tipuri de conflicte sunt fragile şi greu de sesizat. S-au dat, desigur, numeroase definiţii ale conflictelor etnice. Dar definiţiile nu
rezolvă problema. Michael Brown consideră că diferendele şi conflictele etnice sunt dispute între două sau mai multe comunităţi etnice, privitor la litigii economice, politice, sociale şi teritoriale2.
Definiţiile sunt numeroase şi nuanţate. De regulă, disputele etnice
se duc în interiorul unui stat, între un grup sau o comunitate etnică şi
guvernul respectiv, între două sau mai multe grupuri/ comunităţi etnice, cu sau fără sprijinul unui alt stat, de regulă, în care se află comuniaugust, 2010
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tatea-mamă a grupului etnic implicat în conflict, sau care ere alte interese (teritoriale, economice, politice etc.).
Majoritatea conflictelor etnice se situează în zone gri, sunt confuze, nuanţate, unele extrem de violente (de unde şi numărul mare de
refugiaţi: trei milioane în Balcani, în timpul crizei iugoslave, mai mult
de un milion în criza Marilor Lacuri, un sfert din populaţia Liberiei
etc.), altele subversive, îmbrăcând forme ale gherilei, acţiunilor conspirative, rezistenţei armate sau terorismului.
Uneori, prin conflicte etnice, se urmăreşte: alungarea unei etnii de
pe un anumit teritoriu; vânarea şi exterminarea unui grup etnic; supunerea şi dominarea unor comunităţi etnice de către alte comunităţi etnice; crearea de diversiuni într-un stat, pentru a determina intervenţia
altui stat sau a unor forţe superioare, care să pună statul pe teritoriul
căruia are loc conflictul sub control; distrugerea unui stat, prin provocarea unui război civil sau a unui arbitrariu internaţional; dezmembrarea teritorială a unui stat etc.
De cele mai multe ori, însă, conflictele etnice sunt reacţii ale unor
grupuri etnice la opresiuni sau la presiunile care se fac, de către guverne sau de către alte etnii, pentru asimilarea acestora, pentru dominarea
sau pentru dezrădăcinarea lor.
Uneori, aceste reacţii nu se justifică, sunt disproporţionate sau, pur
şi simplu, sunt reacţii la percepţii ori la sugestii, înapoia lor ascunzându-se alte interese ale altor state sau grupuri de presiune. Una dintre
cauzele recentelor conflicte etnice, mai ales din Africa, o reprezintă şi
exploatarea unei comunităţi etnice majoritare de către grupuri etnice
minoritare. Reacţia comunităţii exploatate are caracter revoluţionar.
Este cazul conflictului etnic din Rwanda.
În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, naziştii au declanşat o vânătoare feroce, de mare amploare şi de tristă amintire, asupra
evreilor. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în conflictul din spaţiul fostei
Iugoslavii, unde s-a declanşat, cu ferocitate şi cu uimire (pentru că
nimeni nu-şi dorea acest lucru), o vânătoare reciprocă, ce a dus la cel
mai feroce conflict de după cel de-Al Doilea Război Mondial, soldat
cu sute de mii de morţi, cu milioane de refugiaţi, cu strămutări de
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populaţii, cu distrugeri foarte mari şi cu efect psihologic grav şi pe termen lung.
În 1999, în Noua concepţie strategică a Alianţei Nord-Atlantice,
riscurilor enunţate în 1990, li s-a adăugat o nouă ameninţare la adresa
intereselor Alianţei, aflată în strânsă corelare cu cele anterioare şi
anume, terorismul3. Pentru a putea lupta împotriva unor astfel de fenomene este important a înţelege ce anume le-a determinat.
De ce o situaţie ce ar trebui să fie favorabilă democratizării şi asigurării unui mediu stabil – am numit aici tocmai această diversitate
etnică – are efecte nedorite cum este, desigur, terorismul?
Pentru aceasta, merită să aruncăm o scurtă privire asupra zonelor
afectate de conflicte sau în care s-ar fi putut dezvolta conflicte. Printre
ele se numără România, Grecia, Bulgaria, Albania, fosta Republică a
Iugoslaviei, Macedonia, Irlanda de Nord, Mauritania, Rwanda,
Senegal, Togo, Nigeria, Kenia, Papua Noua Giunee, Egipt, Bhutan,
China, fostele republici sovietice, Brazilia sau Mexic. Elementul
comun al acestor state este diversitatea etnică. Factorii care contribuie
la creşterea potenţialului de conflict sunt însă diverşi, în funcţie de specificaţiile fiecărui stat.
Dintre acestea putem identifica moştenirea istorică şi diferenţele
de mentalităţi (cazul Greciei, Irlandei de Nord, sau al României sunt
elocvente, dar acest factor este prezent aproape în toate celelalte situaţii), căruia i se adaugă percepţia greşită pe care grupurile adverse şi-o
creează fiecare faţă de celălalt, exacerbându-se astfel tensiunile existente.
Aceste două elemente constituie, de obicei, rădăcinile unor dispute teritoriale sau pot produce discriminări faţă de un anumit grup ori
pot alimenta frustrări ale acestuia, mărind astfel pericolul izbucnirii
unui conflict.
Confruntările etnice sunt, de fapt, reacţii, adesea disproporţionate,
la lipsa unor răspunsuri care să le mulţumească. A condamna pur şi
simplu etniile sau, în cadrul statelor politice, minorităţile etnice, pentru bătălia pe care o duc de sute de ani pentru identitate şi pentru putere, nu este o soluţie. Dar nici nu poate fi acceptată la infinit, ca pe o
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fatalitate, o astfel de situaţie conflictuală, extrem de primejdioasă. De
dragul dreptului la identitate al minorităţilor etnice, nu pot fi desfiinţate peste noapte statele politice, singurele entităţi care s-au dovedit până
acum viabile şi chiar eficiente în atât de fragilul echilibru al planetei
oamenilor.
Situaţia este complexă şi suportă un dinamism fără precedent.
Determinările vin deopotrivă din trecut, dar şi din viitor. Trecutul
înseamnă valori, experienţă, dar şi traume, umilinţă, dorinţă de revanşă şi tot ce ţine de memoria colectivă, atât de fidelă şi, totodată, atât de
părtinitoare. Viitorul înseamnă speranţă, încredere, uneori chiar optimism, dar şi nesiguranţă, teamă, incertitudine. Prezentul adună toate
aceste realităţi şi provocări într-un creuzet în care reacţiile sunt, adesea, imprevizibile.
În Imperiul Sovietic, de exemplu, trăiau peste o sută de etnii, fiecare cu istoria, obiceiurile, limba şi cultura sa, dar toate înregimentate
în acelaşi concept sovietic, în aceeaşi cetăţenie, în aceeaşi filosofie
internaţională şi uniformizatoare. Constituţia din 1924 definea mai
multe tipuri de entităţi în interiorul spaţiului sovietic: republici federative (Rusia), republici autonome (Ucraina, Belorusia, Moldova etc.),
regiuni autonome şi teritorii autonome. Această măsură nu a rezolvat
problemele etnice, mai ales pe cele din zona caucaziană, între care şi
cea a ţinutului Nagorno-Karabah. Acest ţinut, locuit, în proporţie de
90%, de armeni, a fost dat Azerbadjanului, mai întâi de britanici, interesaţi de petrolul caspic, apoi şi de sovietici, interesaţi de controlul
Caucazului şi al întregii regiuni. De fapt, ruşii îi colonizaseră pe
armeni, în spaţiu, pentru a realiza un scut de protecţie creştin împotriva islamismului.
În concepţia sovieticilor, statul socialist trebuia să rezolve problema naţională, prin dezvoltarea economică şi fuziunea etniilor, acest
proces ducând la dispariţia naţiunilor şi creând un om nou, meta-naţional, care să vorbească limba rusă şi să trăiască într-un nou tip de comunitate, cea socialistă.
Zona Caucazului (Rusia, Georgia, Armenia şi Azerbaidjan) este o
zonă de falie între religii şi civilizaţii, între imperiile de odinioară şi
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între marile interese de acum. Amestecul de populaţii deşi nu este, statistic, mult prea diferit de alte regiuni, conţine zone fierbinţi, întotdeauna tensionate. Aceste tensiuni provin, după cum este cazul regiunii
Nagorno-Karabah, cel al Osetiei şi cel al Ceceniei, din incompatibilităţile dintre frontierele politice ale statelor şi distribuţia etniilor.
Nagorno-Karabah, după moartea lui Stalin, solicită să fie reataşat la
Armenia. Este trimis acolo un mareşal, dar problema nu este rezolvată. Constituţia din 1977 nici nu mai pomeneşte de autonomia regiunii,
aşa cum prevedea Constituţia din 1936. În 1987, în timpul politicii gorbacioviene, perestroika şi glasnost, se strâng peste un milion de semnături prin care se solicită trecerea regiunii Nagorno-Karabah la
Armenia. În 1988, începe un lung şi sângeros război. Cele două soluţii propuse pentru Karabah (una americană prin care se prevede independenţa regiunii Nagorno-Karabah, transferul la Armenia, al coridorului Lachin şi, la Azerbaidjan, al districtului Mehri – respinsă de
armeni –, şi cealaltă prin care se propune independenţa regiunii
Karabah, în cadrul Azerbaidjanului), nu au fost şi nu pot fi aplicate.
Deşi fostul preşedinte rus Vladimir Putin a ripostat când s-a afirmat că rezolvarea situaţiei depinde de Rusia, spunând că o astfel de
afirmaţie ţine de ultimele reminiscenţe ale gândirii imperialiste, interesul american (pentru stabilizarea zonei) şi cel rus (pentru siguranţa
conductelor petroliere) vor juca un rol preventiv important. Soluţia nu
poate veni decât din dezvoltarea economică substanţială a Caucazului,
în cadrul unui proces complex de integrare europeană şi eurasiatică.
Suportul etnic al conflictelor din Caucaz este, de fapt, un fals suport.
Adevăratele cauze ale conflictualităţii caucaziene se află în interesele
pentru reconfigurarea geoenergetică a zonei şi în efectele pe termen
lung ale intereselor imperiale de odinioară.
Situaţia din Karabah se aseamănă, cumva cu cea din Kosovo, dar
Departamentul de Stat American a precizat că soluţia pentru Kosovo
nu poate fi aplicată şi în Caucaz. Totuşi, din punct de vedere etnic, al
cauzelor conflictelor, factorilor şi împrejurărilor care au dus la acestea,
cele două regiuni, ca şi altele, se asemănă. Soluţiile sunt complexe.
Numai timpul şi dezvoltarea economică a regiunilor le pot oferi. Toate
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celelalte rezolvări nu pot fi decât soluţii de compromis, prin care să se
prevină degradarea în continuare a situaţiei şi ajungerea la conflict
armat, să se protejeze viaţa oamenilor, asigurându-se un minimum de
securitate prin cooperare şi, în acelaşi timp, prin intervenţia fermă a
comunităţii internaţionale.
În toate zonele în care există diferende şi conflicte etnice, acţionează, deopotrivă, fantasmele istoriei, memoria colectivă, presiunile
politice interne şi externe şi, mai ales, interese de tot felul. Cert este că
nici unul dintre diferendele etnice majore ale secolului al XX-lea nu a
putut fi rezolvat sau ameliorat fără intervenţia comunităţii internaţionale sau a marilor puteri care-şi asumă, alături de organismele şi instituţiile internaţionale, gestionarea unor astfel de situaţii. De unde rezultă că ne aflăm în una dintre marile etape de schimbare a cursului istoriei, în care un sistem de valori trece în alt sistem de valori, iar acest
transfer selectiv şi drastic nu se poate face decât prin efortul tuturor,
prin cooperare, prin solidaritate, prin participarea întregii lumi.
În studierea cauzelor producerii conflictelor etnice un loc important ar trebui să îl aibă raportul dintre demararea teritorială şi potenţialul de conflict. Trasarea frontierelor, după cum a arătat experienţa fostelor republici din cadrul Uniunii Sovietice, poate duce la apariţia de
tensiuni în cazul în care acestea nu ţin cont de condiţiile etnice, religioase, lingvistice şi economico-sociale existente (Armenia,
Azerbaidjan, Cecenia). Din această perspectivă, putem identifica trei
tipuri de graniţe influenţând în grade diferite potenţialul de conflict.
Putem vorbi, în primul rând, graniţe pe care le-am putea numi istorice,
care preced crearea statului naţional, caz în care potenţialul de conflict
este cel mai scăzut. În al doilea rând, avem graniţe care au fost create
sau modificate ulterior procesului de formare a statului naţional, caz în
care potenţialul de conflict este mai ridicat. În ultimul rând, putem
vorbi despre graniţe impuse, graniţe care prezintă şi riscul cel mai ridicat al unui conflict etnic.
Putem afirma, în concluzie, că un element comun al conflictelor
din ultimele sute de ani au fost minorităţile naţionale sau etnice.
Minorităţile au fost uneori pretextul pentru declanşarea conflictului
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sau au fost chiar sursa conflictului. Trecând peste interesele de ordin
geopolitic, geostrategic, economic sau militar al statelor, minorităţile –
populaţii de o anumită identitate – au jucat un rol extrem de important
în declanşarea unor mecanisme ce au creat tensiuni între state.
Respectarea drepturilor omului pentru unele populaţii a fost un alt
motiv de intervenţie militară din partea statelor.

NOTE
1

Cf. Dicţionar de sociologie, 1988, p.218.
Brown, Michael E., Causes and implications of Ethnic Conflict, în Brown,
Michael E., (ed.) Ethnic Conflict and Inernational Security, Princeton, N.J., Princeton
University Press, 1993, p.56.
3
Cf.The AllianceCs Strategic Concept agreed by the Heads of State and
Government participating in the meeting of the North Atlantic Council, Washington,
1999, http://www.nato.int/docu/basictxt/
2
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acă în perioada Războiului Rece, Alianţa era preocupată în
principal de asigurarea atât a numărului de militari şi mijloace de luptă, cât şi a puterii de foc necesare pregătirii pentru ducerea
unui război de uzură, în care fiecare unitate pusă la dispoziţie de statele membre urma să contribuie la descurajarea inamicului, astăzi, forţele trebuie să fie agile şi uşor manevrabile pe un câmp de luptă care nu
are o linie definită a frontului. Forţele aliate din secolul trecut urmau
să lupte în apropierea teritoriilor lor naţionale şi se bazau pe elementele de logistică aflate la o mică distanţă de câmpul de luptă. În prezent,
forţele NATO trebuie să fie pregătite pentru a fi dislocate şi capabile să
se autosusţină în orice loc de pe glob. Conceptele şi capabilităţile destinate viitoarelor operaţii întrunite ale Alianţei, presupun astăzi îndeplinirea a trei obiective principale de transformare, şi anume: realizarea
superiorităţii decizionale, obţinerea de efecte coerente şi capacitatea de
a conduce operaţii expediţionare întrunite şi multinaţionale.

D
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Dacă mai era nevoie, atacurile teroriste de la New York, Madrid şi
Londra au demonstrat, o dată în plus, că ameninţările neconvenţionale
la adresa securităţii mondiale au un caracter multidirecţional, sunt dificil de prognozat, analizat şi combătut1.
NATO este obligată să deruleze astăzi un proces de transformare,
în majoritatea domeniilor de activitate, pentru a răspunde noilor provocări la adresa securităţii, dar şi la alte vulnerabilităţi, riscuri şi ameninţări care se manifestă în mediului internaţional actual, în general asimetrice. Prevenirea şi contracararea acestora constituie o responsabilitate comună a statelor membre ale organizaţiei.
Alianţa urmăreşte astăzi să crească capacitatea de intervenţie în
situaţii de criză, şi posibilităţile de proiectare a Forţei, concomitent cu
continuarea procesului de transformare a mecanismelor, structurilor şi
a procedurilor de luare a deciziilor pentru a putea face faţă noilor riscuri
şi provocări din mediul de securitate şi care să poată acţiona într-un
număr sporit şi diversificat de misiuni, la care va fi solicitată să răspundă, într-o arie geografică mult lărgită faţă de graniţele tradiţionale
Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române2, schimbarea
şi transformarea se definesc una prin cealaltă: schimbarea presupune –
a modifica, a preschimba, a înlocui, a (se) transforma, a reforma, a (se)
preface; a da unui lucru altă formă, alt aspect etc., iar transformarea – a
(se) metamorfoza, a (se) preface, a (se) schimba, a deveni, a modifica;
a (a-şi) schimba înfăţişarea, a da sau a căpăta alt aspect, altă formă.
Scopul fundamental al transformării militare a Alianţei, constă în
crearea unor capabilităţi care să permită forţelor aliate desfăşurarea
operaţiilor în zona de responsabilitate şi în afara acesteia, îndeplinirea
întregii game de misiuni, menţinerea consensului decizional în contextul extinderii, stabilirea unui nou tip de relaţii cu Uniunea Europeană,
Rusia, Ucraina, statele din Caucaz, Asia Centrală şi în cadrul
Dialogului Mediteranean. În viziunea Comandamentului Aliat pentru
Transformare scopul transformării este crearea unor forţe militare care
să asigure3:
– capacitate sporită de a acţiona în operaţii întrunite, multinaţionale, implementarea de concepte noi şi realizarea obiectivelor
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de interoperabilitate;
– exploatarea superiorităţii informaţionale în evaluarea globală,
supraveghere şi recunoaştere, precum şi în sporirea capacităţilor
de interpretare şi diseminare;
– utilizarea metodei de „dezvoltare a conceptelor şi experimentării”, asupra noilor capabilităţi şi structurilor, coordonarea judicioasă a instruirii prin simulare şi aplicaţii în teren cu accent pe
rezolvarea situaţiilor de criză (urgenţe civile);
– transformarea strategiilor la nivel departamental, prin realizarea unor capabilităţi permanent adaptabile cerinţelor transformării.
Pe de altă parte transformarea nu trebuie luată în considerare doar
prin prisma procesului ca atare, nefiind doar o succesiune de forme
calitativ diferite, ci o amplă evoluţie sistemului, în situaţia noastră sistemul militar cu toate capabilităţile sale.
Mediul de securitate cunoaşte astăzi o dinamică alertă, în deplin
consens cu evoluţia societăţii umane. Pe de altă parte, acesta este influenţat semnificativ de vulnerabilităţile specifice fiinţei umane şi de tipul
de ameninţări la adresa sa.
Vulnerabilităţile în orice mediu de securitate creează condiţii
favorabile acţiunii oricărui tip de ameninţare (economică, politică,
ideologică, culturală, de mediu etc.) la adresa securităţii. Există vulnerabilităţi sociale, economice, politice, psihosociale, culturale, informaţionale, militare, de mediu (ecologice) etc. Ele diferă ca intensitate şi
durată de manifestare, în funcţie de o serie de factori de natură internă
şi externă.
Ameninţările la adresa securităţii sunt diferite ca intensitate, durată, probabilitate de producere, natură (economică, militară, politică,
socială, culturală etc.) şi formă de acţiune (latentă sau manifestă).
Indiferent cărui tip aparţine, ameninţarea rămâne un factor destabilizator al mediului de securitate.
În general, ameninţările la adresa securităţii, din cauze variate, pot
deveni unele dintre ele mai active şi mai puternice într-o perioadă
decât altele, atât în funcţie de vulnerabilităţile proprii unui mediu de
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securitate sau altul, cât şi datorită unor factori aleatori (conjunctură
internă, regională sau internaţională favorabilă manifestării şi intensificării lor, modificări ale raporturilor de forţe regionale sau internaţionale, intensificarea fluxurilor migraţiei populaţiei într-un sens sau altul
etc.). Prin urmare, frecvenţa de apariţie şi de manifestare, precum şi
intensitatea lor este diferită de la o perioadă de timp la alta.
Mediul de confruntare static al războiului rece a fost înlocuit de un
peisaj de securitate extrem de fluid şi complex. Combinaţia dintre noii
adversari şi capabilităţile lor existente şi în curs de apariţie creează o nouă
provocare de securitate. Noile riscuri includ actori transnaţionali şi nonstatali, care nu prezintă multe dintre trăsăturile necesare pentru identificarea acestora, cum ar fi: teritoriul, graniţele şi bazele fixe, care au un set
diferit de aspiraţii şi motivări şi care acţionează după alte reguli.
Într-un anumit sens, multe dintre transformările pe care Alianţa le-a
iniţiat în ultimul deceniu şi jumătate au reprezentat eforturi conştiente
pe care aceasta le-a făcut pentru a-şi întări eficacitatea operaţională.
Uneori, capacitatea NATO de a se adapta şi a dezvolta noi proceduri şi
capabilităţi, necesară pentru a face faţă provocărilor contemporane, este
criticată. Dar aceste critici par deseori să fie un reflex al lipsei de informare, deoarece eforturile de adaptare depuse de NATO au înregistrat un
mare succes. Orice comparaţie dintre forţele aliate din ziua de astăzi şi
cele de acum 10-15 ani în urmă demonstrează acest lucru. Toţi aliaţii au
parcurs sau sunt în cursul unui proces de analiză a programelor şi structurilor lor de apărare, pentru a fi siguri că forţele pe care le deţin corespund cerinţelor actuale, iar toate Cărţile Albe reamintesc nevoia de a
asigura capacitatea de dislocare, sustenabilitatea şi gradul de utilizare a
forţelor conform atât Concepţiei Strategice a Alianţei, documentul care
descrie mediul strategic şi modalităţile în care NATO abordează ameninţările şi provocările cărora trebuie să le facă faţă, cât şi altor documente directoare detaliate. În mod colectiv, Alianţa şi-a revizuit total
strategia şi concepţiile, structura forţelor şi structura de comandă, precum şi organizarea şi procedurile sale interne4.
NATO a răspuns noului mediu de securitate prin încercarea de a
gestiona riscurile pe baza creării unei forţe cu noi capabilităţi şi noi
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atribute competitive, pentru a face faţă ameninţărilor curente şi emergente. La Summit-ul de a Praga din 2002, aliaţii au convenit că forţele NATO trebuie să fie mai suple, dislocabile şi sustenabile. Gradul de
schimbare necesar pentru a crea o forţă cu un set integrat de capabilităţi corespunzătoare îndeplineşte în mod evident criteriul transformării. În plus, motorul principal al acesteia este Forţa de Răspuns a NATO
(NRF).
Pentru a fi eficientă cu adevărat NRF are nevoie de inovaţii tehnologice, care să asigure dislocarea sistemelor de comandă şi control
moderne şi interoperabile. Iar pentru a fi sustenabil, NRF face necesară dezvoltarea unor capabilităţi logistice eficiente, robuste şi adaptabile. Realizarea îmbunătăţirilor în domeniul sustenabilităţii va solicita
inovaţii la nivelul proceselor, formelor de organizare şi al tehnologiilor.
În acelaşi context se înscrie şi necesitatea de a investi în capabilităţile bazate pe reţea care creează o oportunitate pentru dezvoltarea şi
experimentarea unui concept de colaborare axat pe stabilirea modului
de acţiune al forţelor unei coaliţii interconectate printr-o reţea, în
întreaga gamă de operaţii probabile. Dacă este dusă la bun sfârşit în
mod corespunzător, această abordare va contribui la îmbunătăţirea
capacităţii fiecărui aliat de a învăţa din experienţele celorlalţi aliaţi privind operaţiile, exerciţiile şi experimentele desfăşurate cu forţe interconectate prin reţele.
Complexitatea şi dinamica mediului de securitate internaţional au
imprimat un ritm de dezvoltare rapid al Alianţei Nord-Atlantice. Astfel,
Alianţa a fost nevoită să treacă printr-un proces complex de transformare, determinat de riscurile cărora trebuie să le facă faţă şi care s-a reflectat în modificarea structurii sale (număr de membri, modalitate de organizare) şi a tipului de răspuns pe care trebuie să-l genereze5.
Dacă în structura politico-militară, sub aspect organizatoric, nu
sunt diferenţe mari faţă de structura cunoscută, în cea militară, la toate
eşaloanele, schimbările sunt evidente, de ordin transformaţional.
La nivel strategic, Alianţa dispune de două comandamente: unul
operaţional, Comandamentul Aliat pentru Operaţii (ACO) responsabil
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cu toate operaţiile militare ale NATO, şi altul de transformare,
Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT) care asigură continuarea îmbunătăţirii capabilităţilor militare şi promovarea interoperabilităţii forţelor.
NATO a dezactivat Comandamentul Suprem Aliat pentru Atlantic
din Norfolk şi a plasat toate responsabilităţile operaţionale sub autoritatea Comandamentului Aliat pentru Operaţii (ACO), fostul
Comandament Aliat pentru Europa din Casteau, lângă Mons, (Belgia).
Noul Comandament Aliat pentru Transformare (ACT) a fost simultan
activat în Norfolk, Virginia, având ca sarcină transformarea din punct
de vedere militar a Alianţei. În plus, un al treilea comandament întrunit a fost creat în Lisabona, Portugalia. Acesta a fost inaugurat oficial
în martie 2004 şi va constitui baza pentru o forţă multinaţională întrunită cu destinaţie specială maritimă6.
Rezultatele acestor schimbări au fost notabile. Plasarea responsabilităţii desfăşurării tuturor operaţiilor sub autoritatea ACO a clarificat
confuzia generată de dublă subordonare, existentă anterior. A fost realizată o diviziune a muncii clară între ACO şi nou înfiinţatul ACT. Prin
plasarea tuturor responsabilităţilor operaţionale sub o singură comandă şi concentrarea preocupării celuilalt comandament strategic asupra
provocărilor apărute în procesul de transformare şi îmbunătăţire a interoperabilităţii dintre statele aliate, NATO se află în poziţia în care
poate să asigure transformarea continuă cerută de evoluţia permanentă
a provocărilor din mediul de securitate actual.
Domeniile de interes ale Comandamentului Aliat pentru Operaţii
(ACO) sunt: comanda şi controlul forţelor (C2); intelligence (informaţii); comunicaţii şi informatică (CIS); exerciţii şi evaluare. Ale
Comandamentului Aliat pentru Transformare (ACT): planificarea apărării; concepte strategice, politice şi doctrine; planificare resurse; învăţământ şi instrucţie; experimentare; cercetare şi dezvoltare7.
Comandamentului Aliat pentru Operaţii este condus de
Comandantul Suprem Aliat pentru Europa (SACEUR), care pe lângă
această funcţie, îndeplineşte sarcini, precum: menţinerea păcii, a securităţii şi a integrităţii teritoriale a membrilor Alianţei, în cazul unui
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atac, răspunde de luarea tuturor măsurilor militare în situaţia unor crize
şi cele necesare menţinerii sau restaurării securităţii Alianţei. De asemenea, face recomandări autorităţilor politico-militare ale NATO privind orice activitate militară care intră în responsabilitatea sa.
Crearea Comandamentului Aliat pentru Transformare reprezintă o
inovaţie organizaţională importantă, care promite să contribuie în continuare într-o mare măsură la transformarea în curs a NATO.
Activitatea acestui comandament şi cea a centrelor de excelenţă ale
NATO, aflate în curs de apariţie, constituie o bază solidă pentru facilitarea unei transformări susţinute a Alianţei.
În altă ordine de idei transformarea presupune şi folosirea tehnologiei şi a gândirii moderne în vederea integrării tuturor capabilităţilor
pentru a putea furniza forţa militară în modul cel mai eficient şi rapid
cu putinţă. Aceasta înseamnă elaborarea de concepte, planificarea apărării, dezvoltarea cercetării şi a tehnologiilor, experimentarea, desprinderea învăţămintelor şi educaţia.
Transformarea NATO s-a făcut în decursul timpului şi prin revizuirea sau actualizarea Conceptelor Strategice, ultimul adoptat la
Summit-ul NATO de la Washington, din 23-25 aprilie 1999, a marcat
50 de ani de existenţă a alianţei sub deviza „NATO al secolului 21
începe astăzi“. Acesta a reprezentat o continuare firească a
Summit-ului de la Madrid din 1997, fiind caracterizat de îndeplinirea
sarcinilor trasate cu doi ani mai devreme.
Conceptul Strategic asigură Alianţei capabilităţile şi instrumentele necesare pentru a face faţă noilor provocări şi oportunităţi ale secolului al XXI-lea şi stabileşte liniile directoare ale dezvoltării sale politice şi militare viitoare.
Deciziile şi programele adoptate pun bazele viziunii cu care
Alianţa intră în secolul al XXI-lea. Recunoscând faptul că mediul de
securitate euroatlantic s-a schimbat dramatic în ultimii 10 ani,
Conceptul Strategic subliniază, de asemenea, apariţia a noi riscuri la
adresa păcii şi securităţii, incluzând opresiunea, conflictele etnice, dificultăţile economice, colapsul unor sisteme politice şi proliferarea
armelor de nimicire în masă, stabileşte scopul şi sarcinile Alianţei în
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viitor şi reflectă angajamentul membrilor Alianţei în menţinerea unei
capacităţi militare adecvate şi a unei stări de pregătire corespunzătoare pentru a acţiona în comun pentru propria apărare8.
Conceptul Strategic adoptat la Washington exprimă scopul şi
misiunile fundamentale de securitate ale NATO, identifică caracteristicile principale ale noului mediu de securitate, subliniază elementele de
bază ale abordării problematicii securităţii de către Alianţă şi asigură
direcţiile de acţiune privind adaptarea la viitor a forţelor sale militare.
Acest concept confirmă faptul că scopul fundamental, care dă
esenţă şi durabilitate Alianţei, este acela de a garanta libertatea şi securitatea membrilor săi prin mijloace politice şi militare. El afirmă valorile democraţiei, drepturilor omului şi a statului de drept şi exprimă
angajamentul Aliaţilor nu numai faţă de apărarea comună, ci şi faţă de
realizarea păcii şi stabilităţii zonei euroatlantice extinse9.
Principiul călăuzitor fundamental care stă la baza acţiunilor desfăşurate de către Alianţă este angajamentul comun şi cooperarea mutuală
între state suverane în sprijinul securităţii indivizibile pentru toţi
membri săi. Solidaritatea şi coeziunea Alianţei, prin cooperarea zilnică
în sfera politică şi militară, garantează că nici un Aliat nu este forţat să
se bazeze doar pe aportul naţional în abordarea provocărilor la adresa
securităţii. Nivelul egal al securităţii de care beneficiază membrii
Alianţei, indiferent de circumstanţe sau de capabilităţile militare naţionale, contribuie decisiv la asigurarea stabilităţii în zona euroalantică10.
Tot mai mult s-a vehiculat în ultimul timp necesitatea şi actualitatea unui nou concept strategic pentru NATO concept pe care şi Armata
României va trebui să-l pună în aplicare strategia de transformare.
Summitul jubiliar al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord care
s-a desfăşurat în perioada 3-4 aprilie 2009 în Strasbourg (Franţa) si
Kehl (Germania) a avut ca temă majoră modernizarea conceptului strategic pe care sunt fondate acţiunile Alianţei, concept care datează din
1999. Ideea este de a adapta acest text la noile ameninţări: atacuri
informatice, terorism, piraterie, securitate energetică.
Necesitatea unui nou Concept strategic devine tot mai pregnantă
astăzi din mai multe puncte de vedere. Aliaţii trebuie să găsească un
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consens funcţional despre necesitatea de a folosi forţa militară în operaţiuni non-articol 5, şi în situaţii extreme chiar şi fără un explicit mandat al Consiliului de Securitate al ONU pornind de la necesitatea unor
„acţiuni preventive”. Noul Concept strategic va trebui să explice în
mod clar ce înseamnă articolul 5 în secolul al XXI-lea, pornind de la
riscurile şi vulnerabilităţile actuale pentru a stabili distinct limitele în
care acesta se aplică, precum şi natura misiunilor conduse de NATO.
Ameninţările globale de securitate curente prezintă un grad ridicat
de incertitudine. Aceasta este o trăsătură definitorie a politicii de securitate din zilele noastre, deoarece motivaţia, intenţiile şi capabilităţile
adversarilor non-statali sunt deseori necunoscute. În plus, calculul
impactului evenimentelor şi al acţiunilor unei părţi a lumii asupra
securităţii celeilalte părţi este extrem de greu de realizat şi NATO trebuie să se adapteze şi să reducă nivelul de incertitudine prin sprijinirea
construirii stabilităţii politice şi a transparenţei în regiunile de criză în
care este nevoie să intervină ca o organizaţie politico-militară profund
ancorată la realităţile şi provocările mileniului trei.
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LOCOTENENT BOGDAN RĂDULESCU

(urmare din nr. 2/ 2010)

Securitatea umană
şi dezvoltarea economică
Nivelul naţional al securităţii este, probabil, cel mai uzitat în definirea securităţii. Statul-naţiune este actorul care îşi asumă, de obicei,
rolul de garant al securităţii individului, a grupului şi, uneori, chiar al
securităţii regionale. În schimb, securitatea statului este definită prin
totalitatea condiţiilor politice, economice, sociale, militare şi ecologice necesare garantării suveranităţii, independenţei şi promovării intereselor naţionale. Dacă vom conveni asupra naturii acestor condiţii,
este evident faptul că atât ameninţările la adresa securităţii naţionale,
cât şi soluţiile de contracarare sunt de aceeaşi natură. Este evident că

august, 2010

117

Teatre de operaţii

analiza securităţii, la toate nivelurile sale, este legată de conceptele de
bază ale psihologiei şi sociologiei. În plus, întrucât globalizarea poate
fi descrisă ca un proces ce integrează nu numai economia, ci şi cultura, tehnologia şi chiar guvernanţa, afectând şi conectând oamenii de
pretutindeni, atât în sens pozitiv, cât şi negativ, considerăm că cel mai
potrivit obiect de referinţă pentru această analiză este omul. Spre
exemplu, deşi este cea mai populată regiune a continentului, Africa de
Vest este una dintre cele mai sărace zone din lume, cu un PIB ce depăşeşte 1 000 de dolari/locuitor doar în Guineea, Coasta de Fildeş şi
Capul Verde. Africa de Vest cuprinde ţări, precum: Capul Verde,
Senegal, Gambia, Guineea Bissau, Guineea, Sierra Leone, Liberia,
Coasta de Fildeş, Ghana, Togo, Benin, Burkina Faso, Mali, Niger,
Nigeria şi Ciad.
Senegal, Gambia şi Mali trei ţări foarte sărace în care terorismul a început să se dezvolte. Cu populaţie preponderent musulmană,
cele trei ţări au devenit teritoriu de antrenament şi recrutare al reţelei
al-Qaeda. Din cauza acestei reţele, care a proferat numeroase ameninţări, Raliul Dakar 2008 a fost suspendat, în locul lui disputându-se
două întreceri off-road în Europa (n.r. una în România), iar anul acesta fiind mutat în America de Sud. Economia statului Mali a fost afectată grav de marile perioade de secetă care au dus la instabilitate politică. Guineea, Guineea Bissau şi Capul Verde au o istorie oarecum
similară, Fiind sub dominaţia portughezilor cele trei ţări au cunoscut o
evoluţie diametral opusă după obţinerea independenţei. Dacă Guineea
Bissau se zbate într-o sărăcie crâncenă cu un PIB de sub 200 dolari/cap
de locuitor, Guineea cunoscută şi sub denumirea de Guineea
Ecuatorială este una dintre cele mai dezvoltate state africane cu un PIB
de 2.700 de dolari/locuitor. Insulele Capului Verde au cunoscut şi ele o
dezvoltare rapidă după ce şi-au câştigat independenţa în 1963 ca urmare a exporturilor de banane, citrice, cafea şi peşte congelat.
Siera Leone şi Liberia sunt două ţări africane cu o sărăcie extremă. Cele două state şi-au cucerit relativ recent independenţa, dar sunt
măcinate de loviturile de stat militare şi conflicte politice sângeroase.
Un caz interesant este cel al Liberiei, care în secolul al XIX-lea şi-a
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dorit alipirea la SUA, însă această mişcare a eşuat. Coasta de Fildeş,
Ghana, Togo, Benin – ţări ale Africii de Vest care au avut o istorie cu
multe similitudini. Dacă în cazul Coastei de Fildeş şi cel al Beninului
se poate vorbi de o dezvoltare relativă şi durabilă, PIB-ul crescând an
de an, în cazul celorlalte trei ţări enunţate mai sus – Ghana, Togo – vorbim de o sărăcie crâncenă, aici înregistrându-se printre cele mai mici
avuţii ale populaţiei din întreaga lume. Au fost măcinate sistematic de
loviturile de stat militare, în prezent înregistrându-se o stabilitate politică destul de fragilă. Niger este unul din statele pe teritoriul cărora se
află Deşertul Sahara. În ciuda resurselor naturale de subsol remarcabile, această ţară este una dintre cele mai sărace ale lumii, iar nivelul de
trai al populaţiei este printre cele mai scăzute. Printre factorii generali
care determină această situaţie extrem de precară, se pot enumera: izolarea geografică, infrastructura aproape inexistentă şi situaţia politică
extrem de instabilă din ultimele decenii care au urmat proclamării
independenţei. Nigeria face trecerea dintre Africa de Vest şi cea
Ecuatorială. În ultimul secol Nigeria a evoluat apropiat de Camerun,
cele două state fiind parte dintr-o uniune statală, care însă nu a rezistat
prea mult. Foametea şi războiul civil ce a urmat declarării independenţei au dus la moartea a peste un milion de oameni. O situaţie aparte se
întâlneşte în Delta fluviului Niger. Bogată în rezerve de ţiţei, Delta
Nigerului atrage ca un magnet importante companii multinaţionale
care, în pofida condiţiilor instabile, aleg să ignore riscurile, ajungând,
în cele mai multe cazuri, la mâna grupărilor rebele. Pe fondul nemulţumirilor sociale şi economice determinate de impactul ecologic şi al
inegalităţii distribuţiei veniturilor din exploatarea petrolului de către
marile companii transnaţionale, în Delta Nigerului au apărut grupări
paramilitare care au ca ţintă companiile petroliere străine. Acestea iau
adesea ostatici din rândul companiilor străine. Între grupurile de militanţi şi marile companii există canale directe de negociere, iar valoarea
răscumpărării variază în funcţie de naţionalitatea ostaticilor şi de concernul din care fac parte. Pe durata negocierilor sunt vehiculate sume
de ordinul zecilor de milioane de dolari, dar suma finală, în schimbul
căreia ostaticii sunt eliberaţi, rămâne confidenţială.
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Ciad este o ţară aflată în sudul Deşertului Sahara. Economia acestui stat este slab dezvoltată în special pe agricultură care se practică
destul de empiric. Situaţia politică este destul de incertă. După declararea independenţei în 1960 au început luptele între populaţia arabă şi
cea de culoare, majoritar creştină. Cu ajutorul Libiei, gherilele musulmane, în 1973 pun stăpânire pe partea de nord a ţării. Pentru a se restabili situaţia, Ciad apelează la Franţa cu ajutorul căreia anihilează
gherilele rebele şi influenţa Libiei. Oricum situaţia a rămas tensionată,
ceea ce a făcut ca Uniunea Europeană să trimită forţe rapide de intervenţie în Ciad. Şi România a trimis 120 de militari în Ciad, însă situaţia nu s-a reglementat, rebelii lansând frecvent atacuri puterii de la
N’Djamena. O situaţie inedită referitor la Ciad este arestarea românului Marian Cioroianu pentru implicare în asasinarea fiului preşedintelui Idriss Deby. Pe 2 iulie 2007, Brahim Deby, 27 de ani, a fost găsit
asfixiat în parcarea clădirii în care locuia, la Courbevoie, în regiunea
pariziană, cu trupul acoperit de pudră provenind de la un extinctor.
Situaţia din Ciad a fost agravată şi de sutele de mii de refugiaţi din
regiunea Darfur, pentru care Naţiunile Unite acordă asistenţă umanitară şi financiară.
În ultima decada – în mod special de la atacurile din 11 septembrie 2001 din Statele Unite, Occidentul a considerat terorismul internaţional ca fiind cea mai presantă ameninţare la adresa securităţii
oamenilor. În consecinţă, resurse importante au fost mobilizate şi utilizate pentru combaterea diverselor forme ale terorismului. Din păcate
însă invadarea Afganistanului, de către Statele Unite şi cea ulterioara a
Irakului – fără acordul Naţiunilor Unite – au scos în evidenţă supremaţia soluţiilor militare în gândirea strategică a naţiunilor bogate. În acelaşi timp, statele dezvoltate au continuat să lupte cu persistenţa fenomenului sărăciei, cu bolile endemice, malnutriţia, degradarea mediului
înconjurător şi cu inechităţile sociale, toate acestea cauzând un grad al
suferinţei umane mult mai mare decât cel produs de atacurile teroriste.
De aceea, este nevoie să revizităm provocările globale prezente din
perspectiva Lumii a Treia. Într-adevăr, după cum am aflat, o lecţie fundamentala a atacurilor teroriste şi a insurgenţelor este aceea că nici o
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naţiune, indiferent de cât de autonomă este, nu îşi poate permite să
rămână nepăsătoare. Pentru multe dintre ţările care aparţin lumii dezvoltate, instabilitatea elementară a relaţiilor internaţionale – cauzată de
atacurile teroriste, de luptele de gherila şi de războaiele preventive cu
care America îşi ameninţă duşmanii – agravează neliniştile socioeconomice şi alimentează îndoielile referitoare la binefacerile globalizării.
Cu siguranţă, începem cu toţii să realizăm cât de precar este acest proces, cât de uşor pot fi manevrate mecanismele sale de către resentimentele culturale induse de exploatarea economica, de opresiunea politica
şi de inechităţile sociale. Se estimează că oamenii din ţările industrializate sunt, pe persoana, de 74 de ori mai bogaţi decât cei din statele
cele mai sărace. În plus, un sfert din populaţia lumii trăieşte în prezent
cu echivalentul a mai puţin de un dolar pe zi, iar Banca Mondiala afirma că puterea zilnica de cumpărare a 1,2 miliarde de oameni este, în
mare, egală cu costul unui hamburger, cu cel a două băuturi răcoritoare sau cu cel a trei batoane de ciocolata din Occident. Conform
Organizaţiei pentru Agricultură si Alimentaţie a ONU, 815 milioane de
oameni, inclusiv 200 de milioane de copii cu vârsta sub cinci ani, merg
în fiecare seară la culcare fără sa fi mâncat nimic. Evident, trebuie să
existe o intensificare a eforturilor de reducere a sărăciei la nivel global,
care a devenit un teren fertil pentru resentimente, invidie si disperare
si, de aici, un generator al violentelor si al atacatorilor sinucigaşi.
Statele care fac parte din G8 au încheiat anul trecut un acord care prevede anularea datoriilor a 18 dintre tarile cele mai sărace – 16 din
Africa si doua din America Latina – început care poate fi considerat
minunat, însă insuficient. Dacă ne apropiem de decalajul global în ceea
ce priveşte securitatea personală şi bunăstarea economica, comunitatea
internaţională va avea nevoie să cultive un nou spirit al responsabilităţii mutuale. Însă autoîncrederea va fi imposibil de câştigat câtă vreme
ţările bogate vor favoriza piaţa libera şi comerţul liber doar atunci când
le convine să facă acest lucru. Pana şi secretarul general al ONU, Kofi
Annan, a avertizat că acest val necontrolat al globalizării ar putea să nu
fie în favoarea tuturor ambarcaţiunilor, în special în cea a yachturilor,
răsturnând însa multe bărci mici. Inechitatea cea mai flagrantă a conaugust, 2010
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stituit-o eşecul Statelor Unite si al Uniunii Europene de a-şi ţine promisiunea privind accesul pe piaţa exporturilor agricole al statelor sărace. Bimal Ghosh, fost director al Programului de Dezvoltare al ONU,
a calculat că subvenţiile zilnice pentru fiecare vacă din Uniunea
Europeana se ridica la 2,50 euro – depăşind venitul zilnic a milioane
de oameni săraci de pe mapamond. Ţările sărace susţin că puternica
liberalizare din cadrul UE, din SUA şi Japonia va produce beneficii de
peste 142 miliarde de dolari până în 2015.
Statele din G8 şi alianţa internaţională pe care o conduce America
trebuie să îşi fixeze ca obiectiv nu doar combaterea terorismului. Ele
trebuie să abordeze toate aspectele securităţii umane, incluzând bunăstarea oamenilor şi siguranţa zilei de mâine din căminele şi de la locurile lor de munca. Şi, de asemenea, trebuie să câştige încrederea oamenilor prin puterea valorilor şi a idealurilor lor, nu doar prin izolarea
teroriştilor şi a extremiştilor, cât mai ales prin ajutorarea, pe cai semnificative, a statelor sărace, să prospere. Mai presus de orice, cei care
ne conduc azi trebuie să creeze o veritabilă nouă ordine globala la care
să ia parte toţi oamenii, cu demnitate şi cu convingerea imparţialităţii.
Securitatea umană reprezintă un element central al acestui proces.
Conceptul denotă o stare ideală în care întreaga omenire se simte în
securitate în viaţa de zi cu zi, în care există protecţie în faţa ameninţării bolilor, foametei, şomajului, criminalităţii, conflictului social,
represiunii politice, dezastrelor ecologice etc.
Condiţiile existenţei securităţii umane, ce pot fi translatate în
cerinţe de securitate în domeniile politic, economic, social, militar şi
ecologic, se află permanent sub ameninţare, existenţa cotidiană fiind
caracterizată, de fapt, printr-o stare de insecuritate umană. Este evident faptul că insecuritatea, şi, în special, insecuritatea umană, existentă în mai multe domenii ale vieţii sociale, poate conduce la declanşarea unui conflict, ce poate degenera în unul armat. Din împletirea criminalităţii transnaţionale cu terorismul rezultă o ameninţare deosebit
de importantă la adresa securităţii: armele de distrugere în masă.
Potenţialitatea unui atac din partea unui grup criminal transnaţional
care posedă astfel de armament creşte odată cu sporirea permeabilită122
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ţii graniţelor şi cu dezvoltarea tehnologiei specifice. În acelaşi context,
cyber-terorismul reprezintă un risc ce preocupă comunitatea internaţională, în condiţiile în care grupările teroriste îşi pot centra acţiunile
asupra sistemelor în reţea ale ţărilor şi organizaţiilor internaţionale.
În contextul schimbărilor provocate de globalizare, o serie de state
şi regimuri dictatoriale şi-au fixat drept obiectiv prioritar crearea unei
puteri nucleare capabile să contracareze tendinţele şi încercările marilor actori de a le modifica prin mijloace violente sau presiune economico-diplomatică, statutul lor internaţional1.
Cu toate că principalele instituţii şi organizaţii internaţionale de
securitate trec printr-o perioadă caracterizată de nevoia de restructurare, importanţa existenţei şi activităţii lor pentru stabilitatea şi securitatea lumii nu a scăzut. Putem afirma că, dacă va fi îndeplinită condiţia
adaptării eficiente la caracteristicile mediului de securitate – ceea ce
presupune crearea unor noi doctrine, metode şi instrumente de luptă
împotriva pericolelor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale,
zonale, regionale şi globale –, în perioada următoare, statutul şi rolul
instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale se va consolida.
Analiza statutului şi rolului organizaţiilor internaţionale de securitate poate fi realizată din perspectiva durabilităţii şi eficienţei.
Durabilitatea se referă la persistenţa peste timp a modelelor de comportament, ce reflectă conformarea rutinizată la regulile organizaţiei,
iar eficienţa la comportamentul actorilor ghidaţi de regulile şi normele
acesteia. Aceste două criterii operaţionalizează importanţa instituţională a organizaţiei, în fapt, fiind vorba, pe de o parte, despre capacitatea
organizaţiei de a rezista în faţa provocărilor externe, iar pe de altă
parte, despre gradul de respectare a regulilor şi normelor de către
membrii săi. Din punctul de vedere al teoriei aplicate în analiza organizaţiilor internaţionale, realismul şi neorealismul nu acordă importanţă existenţei organizaţiilor internaţionale de securitate, acestea fiind
considerate doar modalităţi de camuflare a intereselor statelor sau
forumuri necesare obţinerii acordului asupra anumitor aspecte de securitate al statelor mai slabe. De asemenea, se consideră că organizaţiile
internaţionale nu au nici o influenţă asupra comportamentului marilor
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puteri, acestea din urmă preferând acţiunea unilaterală. Din perspectiva neorealistă, există un singur tip de organizaţie, anume alianţa, fiind
respins tocmai criteriul eficienţei organizaţiilor internaţionale. Această
tipologizare îi aparţine lui Fulvio Attina, care a plasat cele cinci categorii pe o linie continuă:
„Între un aranjament informal de securitate şi o comunitate de
securitate bine structurată pot exista mai multe categorii de forme de
cooperare, în funcţie de gradul de integrare socială şi instituţională al
statelor membre: sistemele de alianţe opuse, de tipul celor existente în
cursul Războiului Rece, formele de securitate colectivă, parteneriatul
de securitate regională, comunităţile de securitate cu un grad slab de
integrare şi comunităţile de securitate puternic integrate”2.
În aceste condiţii este multă nevoie de un mediu de securitate
comun, bazat pe dezvoltare durabilă, cooperare largă interstatală şi realizarea unităţii în diversitate, în care entitatea să participe mai mult la
progresul umanităţii. Toate aceste prerogative definesc securitatea
colectivă, privită ca solidaritate internaţională (pe un anumit areal), în
care globalizarea nu este percepută ca o hegemonie a cuiva, ci ca o
conjugare şi concentrare a energiilor şi resurselor comune pentru extinderea ei. Dar, dacă avem în vedere că ameninţările globale provin de
la entităţi generalizate cu potenţialitate conflictuală, cum ar fi bunăoară foşti parteneri sau aliaţi, concurenţi, adversari, renegaţi cu frecvente stări de necesitate, care se pot manifesta în reţea, credem că am adus
argumentul principal că numai securitatea colectivă nu este de ajuns.
Ea trebuie extinsă în condiţiile în care globalizarea presupune pentru
state pierderea a o parte din atribuţiile fundamentale (suveranitatea,
planificarea, dezvoltarea), iar ameninţările provin mai frecvent de la
actori nonstatali, dar suprastatali/supranaţionali. Ca finalitate a acestei
extinderi a securităţii colective apare securitatea prin cooperare, apreciată deopotrivă ca o consecinţă şi posibilă soluţie împotriva ameninţărilor globale. Unul dintre rezultatele finale ale securităţii prin cooperare îl va constitui schimbarea globală, ce înseamnă de fapt realizarea
stabilităţii Lumii şi a structurilor ei privite drept componente fundamentale, bazată atât pe echilibrul de putere, cât şi pe legitimitate. În
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practică, vom regăsi extinderea sistemelor securităţii colective către
sisteme mai cuprinzătoare şi integratoare de securitate.

Riscurile şi ameninţările
crimei organizate
Economia şi securitatea naţională sunt total dependente de tehnologiile informaţionale şi de infrastructura informaţională. În centrul
infrastructurii informaţionale, de care depinde omenirea, se află
Internetul, un sistem conceput iniţial pentru folosirea în comun a cercetărilor neclasificate între oamenii de ştiinţă care nu erau suspectaţi
de folosirea abuzivă a reţelei. Este acelaşi Internet care astăzi conectează milioane de calculatoare din diferite reţele, rezolvând cele mai
multe servicii de bază ale naţiunilor şi conducând la funcţionarea
infrastructurilor.
O mare varietate de actori rău intenţionaţi pot declanşa atacuri
împotriva structurii informaţionale critice. O preocupare majoră trebuie să fie orientată spre atacurile cibernetice organizate, capabile să cauzeze destabilizarea infrastructurii Naţionale critice, a economiei sau a
securităţii naţionale. Complexitatea tehnică solicitată pentru înfăptuirea unui astfel de atac este destul de ridicată şi, parţial, explică de ce
încă nu s-au înregistrat astfel de atacuri până acum. Totuşi, nu trebuie
să fim prea încrezători. Au fost cazuri în care atacanţii organizaţi au
exploatat unele vulnerabilităţi care ne-au demonstrat că dispun de
capacităţi distructive şi mai mari. Incertitudinea există, precum şi
intenţia şi performanţele tehnice necesare, după cum au dovedit-o câteva atacuri anterioare. Analizele ameninţărilor cibernetice sunt strict
necesare pentru identificarea tendinţelor pe termen lung ale ameninţărilor şi vulnerabilităţilor. Ceea ce se ştie este faptul că instrumentele şi
metodologiile înfăptuirii atacurilor sunt larg răspândite, iar capacităţile tehnice şi complexitatea utilizatorilor porniţi pe provocarea unui
adevărat dezastru se află în creştere.
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Pe timp de pace, duşmanii pot declanşa acte de spionaj asupra
guvernului, centrelor de cercetare ştiinţifică universitară şi companiilor private. De asemenea, ei încearcă să pregătească terenul pentru
administrarea loviturilor din spaţiul cibernetic în cazul unei confruntări, prin cartografierea sistemelor informaţionale ale unui stat, identificând principalele ţinte şi plasând în infrastructura naţională porţi
ascunse de intrare şi alte mijloace de acces. Pe timp de război sau criză,
adversarii vor încerca să intimideze liderii politici naţionali prin atacarea infrastructurilor critice şi a funcţiilor de bază ale economiei sau
erodarea încrederii publice în sistemele informaţionale. Atacurile
cibernetice asupra reţelelor informaţionale ale oricărei ţări pot avea
consecinţe grave, cum ar fi întreruperea funcţionării unor componente
cheie, provocarea pierderilor de venituri şi proprietăţi intelectuale sau
chiar pierderea vieţilor omeneşti. Contracararea unor astfel de atacuri
necesită realizarea unor componente riguroase cum încă nu există în
prezent, dacă se doreşte reducerea vulnerabilităţilor şi prevenirea sau
diminuarea forţei capacităţilor îndreptate împotriva infrastructurilor
critice.
Indiferent de poziţia din care este privită, globalizarea este însoţită şi de extinderea la nivel mondial a crimei organizate, sub toate formele sale: comerţul ilegal cu substanţe stupefiante, traficul cu fiinţe
umane, traficul cu armament etc. O dată cu extinderea influenţei organizaţiilor criminale asistăm la înflorirea economiei acestora, ceea ce
implică necesitatea reinvestirii profitului excedentar, de regulă, în ceea
ce este definită uneori ,,economie speculativă”. Astfel de investiţii sunt
favorizate de ,,noile tehnologii care permit o viteză fără precedent a
mişcării banilor”3.
În contextul marilor prefaceri geo-politice, economice şi sociale
cu care se confruntă în prezent comunitatea internaţională, crima organizată a căpătat noi valenţe, extinzându-şi aria de cuprindere şi sfera de
activitate la cote alarmante, motiv de îngrijorare pentru majoritatea statelor lumii şi în mod deosebit pentru cele ale căror economii se află în
proces de tranziţie, dată fiind vulnerabilitatea sistemelor legislative şi
fragilitatea instituţiilor democratice din aceste ţări. Structurile crimei
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organizate s-au dovedit a fi mult mai mobile decât cele ale economiei
formale, exemplul ţărilor din Europa Centrală şi de Est fiind concludent în acest sens.
Prin activitatea lor, organizaţiile criminale transnaţionale ameninţă suveranitatea naţională şi autoritatea statelor, valorile democratice şi
instituţiile publice, economiile naţionale, procesele de democratizare
din ţările eliberate de sub regimurile totalitare. Aceste organizaţii sunt
flexibile, sofisticate, uşor adaptabile şi acţionează după strategia companiilor multinaţionale, extinzându-şi permanent alianţele şi acordurile în scopul obţinerii unui acces mai larg la know-how, la noile tehnologii şi la mijloacele tehnice performante care să le asigure o cât mai
bună protecţie faţă de autorităţi. Un teritoriu mai mare pentru crima
organizată înseamnă automat şi realizarea unor profituri mai mari pentru economia acesteia, şi implicit posibilităţi mai mari în a „cumpăra”
bunăvoinţa funcţionarilor statului, ascunderea produsului ilicit şi spălarea veniturilor.
Alianţele între organizaţiile criminale se realizează rapid, fără
contracte, garanţii sau înţelegeri scrise şi parafate, iar lupta dură pe
piaţa neagră duce la constituirea unor puternice concerne transnaţionale, cu zone de influenţă bine stabilite. Extinderea crimei organizate la
scară globală a creat necesitatea includerii în preocupările prioritare
ale autorităţilor din întreaga lume, a studierii, cunoaşterii şi colaborării în organizarea unei reacţii eficiente la aceasta. Efectele globalizării
tind să devină ubicue, extinzându-se de la cele mai mărunte aspecte ale
activităţii, desfăşurate în profesii aparent fără legătură una cu alta,
până la generalizarea unor atitudini, comportamente şi atitudini culturale. De la Vancouver la Gibraltar şi de aici până la ţărmurile orientale
ale Asiei şi ale insulelor din arhipelagurile Pacificului, companii cu
extindere globală îşi promovează mărfurile, produsele şi serviciile, utilizând reclame cu aproape acelaşi conţinut, în care diferă uneori doar
limba de prezentare; firmele de turism bine cotate şi situate pe piaţă nu
mai întâmpină greutăţi în a oferi, celor doritori şi capabili să suporte
costurile, pachete atractive de entertainment, concomitent, pentru destinaţii situate pe toate continentele; Internetul şi canalele de ştiri cu
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acoperire mondială transmit informaţii live, pretutindeni, pe toate
meridianele şi paralelele Pământului, de îndată ce într-un colţ de lume
se întâmplă ceva neobişnuit. Bombardamentul infomediatic (zgomotul
informaţional), posibil datorită avântului fără precedent al tehnicilor de
comunicare la distanţă, constituie, astfel, una dintre componentele
esenţiale ale globalizării, cu influenţă şi efecte asupra relaţiilor şi tehnicilor de menţinere şi consolidare a puterii.
Pornind de la aceste intercondiţionări şi determinări reciproce ale
fenomenelor, stărilor, conjuncturilor şi evoluţiilor prezentului, se poate
aprecia că şi securitatea – domeniu definit, în general, ca o stare de
normalitate în care nu există (sau sunt prezente în număr şi intensitate
redusă) riscuri şi ameninţări la adresa vieţii şi integrităţii persoanelor,
mediului şi instituţiilor reprezentative pentru comunităţile sociale,
naţiuni sau state (grupuri de state) – tinde să-şi transforme, pas cu pas,
conţinutul şi sfera de reprezentare noţională şi extensie funcţională şi
de acţiune. Din ce în ce mai mult, riscurile sau ameninţările regionale
tind să îşi amplifice efectele şi să se transforme în riscuri şi ameninţări
mult mai extinse, ceea ce impune, în contextul procesului globalizării,
modificarea comportamentelor în sfera securităţii.
Tot mai multe strategii şi planuri pentru prevenirea şi contracararea acestora prevăd măsuri de cooperare care transcend graniţele naţionale, în condiţiile în care statele democratice au ajuns la concluzia că
securitatea fiecăruia depinde de securitatea tuturor celorlalţi, într-o
lume interdependentă, care are de protejat şi apărat o serie de valori,
principii şi interese fundamentale, comune.
Riscurile şi ameninţările prezentului nu mai privesc doar ecuaţia
echilibrelor puterii, aplicându-se unui sistem internaţional dinamic şi
flexibil, în plină transformare. Scopurile analitice ale cercetărilor şi
eforturilor în direcţia identificării şi cunoaşterii acestora privesc acum
diferenţierea tipurilor de interacţiuni la nivelul sectoarelor militar,
politic, societal, economic şi de mediu, la aceste paliere referenţiale
clasice adăugându-se sau propunându-se să fie adăugate alte direcţii de
investigaţie şi delimitare metodologică. Aceste demersuri urmăresc,
deopotrivă, atât securizarea unor vulnerabilităţi, riscuri şi ameninţări,
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într-un proces multidimensional de construcţie socială în care implicarea publică (contribuţia societăţii civile) se amplifică progresiv, cât şi
rezolvarea problemelor complexelor de securitate regionale şi subregionale, prin conştientizarea necesităţilor de acţiune şi intervenţie
colectivă4.
Astfel, se poate aprecia că, pe măsură ce riscurile şi ameninţările
tind să se globalizeze, pe măsură ce vectorii propagatori ai unor ameninţări (crima organizată şi reţelele teroriste) se structurează şi îşi uniformizează tehnicile şi procedeele de acţiune ilegală, devine tot mai
pregnant efectul de conştientizare a necesităţii unor forme de identificare, analiză, prevenire şi acţiune concertată de contracarare, într-un
mediu de securitate flexibil, caracterizat de cooperare, schimb de
informaţii şi interoperabilitate la diverse niveluri instituţionale, efect şi
necesitate a globalizării.

Factorul etnic şi religios
Deşi multă vreme, în epoca modernă, factorul etnic şi cel religios
nu au fost consideraţi adevărate probleme ale securităţii naţionale, la
momentul în care 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.
Aparţinând dimensiunii culturale a securităţii, factorii etnic şi religios capătă o importanţă majoră în analiza de securitate, spaţiul de
manifestare al securităţii culturale situându-se la nivelul inter-relaţionării securităţii individuale cu securitatea naţională, în sensul că indivizii
sau grupurile substatale, în cazul nostru grupurile etnice sau religioase,
pot deveni o problemă de securitate naţională, comportamentul acestoaugust, 2010
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ra degenerând spre acţiuni teroriste, separatiste,revoluţionare etc.
Astăzi, securitatea este abordată din perspective alternative: riscurile economice, de mediu, cele privind sănătatea, ca şi relaţia dintre
securitatea individuală şi cea a comunităţii au aprins dezbaterile asupra
conceptului de securitate. Susţinătorii acestor noi abordări argumentează că statul nu mai poate întotdeauna furniza securitate cetăţenilor
săi şi, mai mult, îşi poate pune chiar în pericol proprii cetăţeni. În acest
sens, suntem de părere că relaţiile de putere create în interiorul statului, dar şi cele create în exterior, ne pot conduce către considerarea
unui caracter mai extins al conceptului, permiţându-ne noi căi de abordare, şi anume conturând ideea că securitatea poate fi considerată
drept „construcţie socială“5.
Aşa cum sublinia Thomas Eriksen6, datorită ultimelor evoluţii pe
scena internaţională, în special în ceea ce priveşte dezvoltarea proceselor de globalizare, s-a observat faptul că etnia şi naţionalismul par
incompatibile cu timpurile moderne, şi vor dispărea treptat, pe măsură
ce construcţia „satului global” devine din ce în ce mai concretă.
Evident, că manifestările deviante legate de religie, etnie şi naţionalism nu aveau cum să dispară brusc, aşa cum se prezicea, iar anii ‘90
ai secolului XX au demonstrat chiar o revenire în forţă a acestora.
Astfel, în anul 1991, 35 din 37 de conflicte armate se derulau puteau fi
caracterizate drept conflicte interne, implicând în diferite grade grupuri
de factură etnică pentru mulţi autori, etnicitatea nu se confundă deloc
cu apartenenţa, ci face trimiterea la procesul de identificare cu un grup,
la conştiinţa apartenenţei. Avem de-a face aici cu o opoziţie între concepţii obiectiviste şi subiectiviste care nu va rămâne fără consecinţe
asupra orientării dezbaterii teoretice, aşa cum vom vedea în continuare. Pare destul de clar că răspândirea conceptului, începând cu anii
1970, are legătură cu apariţia conflictelor şi revendicărilor identitare,
atât în societăţile industriale, cât şi în ţările din Lumea a Treia.
Etnicitatea devine o formă de identificare alternativă a conştiinţei de
clasă care, pentru unii, constituie un atribut universal, şi nu doar o
dimensiune relativă la lupta între grupurile în genere definite ca „etnice”. Astfel „virtutea euristică a conceptului ar ţine tocmai de aceea că
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permite punerea în legătură a unor fenomene considerate până acum
categoric diferite7.”
(continuare în nr. 4/2011)
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Orientul Mijlociu –
o regiune strivită de
interesele altor ţări?
PLUTONIER MAJOR CIPRIAN POPESCU

otrivit orientalistului Francois Massoulie: „Orientul Mijlociu,
tărâm al conflictelor, datorează prăbuşirea Imperiului Otoman
în 1918 şi împărţirii sale succesive între puterile coloniale, seria nesfârşitelor crize care i-au presărat istoria: de atunci, crearea unor state
cu frontiere contestate este un motiv de conflicte care se nutresc din
rivalităţi ancestrale.
După al Doilea Război Mondial, crearea statului Israel într-un
context ostil a provocat exodul unui popor, cel palestinian, şi a catalizat toate conflictele regionale. Semn al timpurilor noi, petrolul a contribuit la multiplicarea tensiunilor: aflat la originea extraordinarei
bogăţii, ca şi a sărăciei cutremurătoare din regiune, aurul negru a zguduit mitul naţiunii arabe şi a favorizat avântul islamismului, mişcare
alimentată de lupta împotriva mizeriei şi a nedreptăţii”1.
O imersiune în analiza din punct de vedere geopolitic a acestei
regiuni constituie şi va constitui in continuare o sarcină dificilă, deoa-
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rece Orientul Mijlociu reprezintă unul din punctele sensibile al sistemului mondial, acesta fiind motivată şi de faptul că odată cu sfârşitul
Războiului Rece2 şi al competiţiei bipolare3 dintre superputeri, lumea a
devenit mult mai complexă iar impactul acestuia asupra pattern-ului
securităţii internaţionale este indiscutabil.
Pentru a putea analiza de ce Orientul Mijlociu din punct de vedere geopolitic reprezintă unul din punctele sensibile ale sistemului mondial, ar trebui plecat de la o definiţie4 unanim acceptată care ar trebui
să aibă în vedere originea termenului, diversele denumiri ale regiunii,
diferenţa dintre conceptele de Orient Apropiat şi Orient Mijlociu, criteriile de definire ale regiunii. Astfel, termenul Orient Mijlociu a fost
folosit pentru prima dată în anul 1902, de către un ofiţer al Forţelor
Navale ale SUA, Alfred Thayer Mahan, desemnând iniţial regiunea
asiatică de la sudul Mării Negre, cuprinsă între Marea Mediterană şi
nordul Indiei5. Ceea ce este interesant de analizat în continuare este şi
contestarea acestui termen prin prisma faptului că acesta făcea parte
dintr-un vechi argou britanic6. Astfel, britanicii sunt cei care au denumit această regiune şi tot ei sunt cei care au făcut distincţia dintre
Orientul Apropiat şi Orientul Mijlociu. Astfel, primul termen însemna
alimentarea timpurie a corăbiilor în Cipru, iar al doilea reprezenta portul Aden din Yemen.
Chiar dacă literatura anglo-americană cuprinde în geografia
Orientului Mijlociu şi ţările din Orientul Apropiat, prin sistematizarea
acestor spaţii se pot face clarificări cu privire la diferenţele dintre cei
doi termeni, şi anume că:
• Orientul Apropiat, ca termen întemeiat pe baza analizelor geografice cuprinde spaţiul de vecinătate est-mediteranean, în speţă
Turcia, Siria, Liban, Israel, Egipt şi Cipru;
• Turcia şi Cipru fiind considerate şi state ale sud-estului european, pot fi disociate uneori de Orientul Apropiat;
• Orientul Mijlociu cuprinde spaţiul geografic mărginit la vest de
statele Orientului Apropiat, la est de Asia Centrală, la Sud de
Oceanul Indian şi la nord de Podişul Anatoliei, prin urmare
Peninsula Arabiei, inclusiv Iranul.
august, 2010
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Enumerând aceste clarificări conceptuale ale termenului de Orient
Mijlociu, unii specialişti afirmă că termenul de Orient Apropiat şi-a
pierdut frecvenţa de întrebuinţare, subsumându-se până la confuzie cu
Orientul Mijlociu sau includerea şi a Afganistanului în această regiune.
Analizând din punct de vedere geografic, suprafaţa Orientului
Mijlociu este în cea mai mare parte aridă, cu veri calde şi secetoase şi
ierni umede, limba şi religia simbolizează cele două forţe care au cucerit inimile şi minţile popoarelor acestei regiuni, iar curente precum arabitatea7 şi islamismul8 simbolizează cele două feţe ale globalizării
acestei regiuni.
Este uşor şi tentant să se privească insecuritatea regiunii în termenii conflictului etnic, arabi vs. non-arabi (Israel, Iran) sau în termeni
religioşi, arabi vs. evrei, suniţi vs. şiiţi, dar se poate observa că disputele arabi vs. non-arabi au precedent faţă de cele interarabe.
Economic vorbind, aici se regăsesc 65% din rezervele de petrol
ale lumii, în special în statele din jurul Golfului Persic, petrolul fiind
principalul produs de export al regiunii, alte state fiind lipsite de această sursă minerală dar având o populaţie mult mai numeroasă.
Ceea ce este interesant de adăugat este şi existenţa a trei subregiuni connexe Orientului Mijlociu şi anume: Levant, Golf, Maghreb.
Diviziunea dintre ele, datorată distanţei pe care aceastea se întind a fost
depăşită de migraţia extensivă a muncii între ţările arabe, în special
datorită oportunităţilor pe care petrolul le dezvoltă în aceste ţări.
Analizând evoluţia Orientului Mijlociu în decursul timpului, anul
2008 a adus acestei zone o nouă exprimare, total diferită faţă de cea
de după sfârşitul Războiului Rece, războiul din Irak devenind cel mai
mare catalizator al acestei transformări, însă nu şi singurul. Rezultatul
acestuia este însă total diferit de cel intenţionat. Progresul este diminuat prin refuzul angajării într-un proces de reconciliere a facţiunilor
politice din această ţară, mai mult decât atât, odată cu înfrângerea lui
Saddam Hussein, balanţa de putere dintre Irak şi Iran s-a rupt, crescând
influenţa Teheranului în regiunea Golfului şi peste, această afirmaţie
fiind susţinută şi de continuarea procesului de îmbogăţire a uraniului
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în ciuda ostilităţii organismelor internaţionale.
Astfel, Orientul Mijlociu prezintă probleme serioase care îl împiedică în a avea o puternică influenţă pe continent, mai ales o putere globală, calitatea mediocră a statelor componente, lipsa de unitate datorită caracterului conflictual sau frica de progres şi întoarcerea la islamism ducând la dezbinarea şi dărâmarea Orientului Mijlociu ca întreg.
Singura şansă ar fi ca state precum SUA, UE sau China să aducă
o notă de unitate politică, economică prin implicare activă nu numai în
procesul economic ci şi o implicare mult mai activă şi in celelalte
domenii ale aceste regiuni prin influenţa pe care ar putea să o aibă in
aceste regiune.

Influenţa SUA
în Orientul Mijlociu
Orientul Mijlociu, cu extensia sa spre Caucaz şi fostele state
sovietice din Asia Centrală, ocupă o poziţie de importanţă deosebită în
proiectul SUA de a avea acces la toate resursele. Această poziţie este
datorată unor factori foarte importanţi, şi anume:
– bogăţiile sale petroliere;
– poziţia sa geografică;
– statutului de punct sensibil al sistemului arab.
Accesul la petrolul relativ ieftin este vital pentru actuala putere
economică a lumii mai ales în contextul crizei economice mondiale, iar
cea mai bună metodă de a avea accesul garantat este asigurarea controlului politic şi economic al zonei.
Începând cu cel de-Al Doilea Război Mondial, având ca localizare în zona de sud a URSS-ului, Orientul Mijlociu a ocupat un loc
important in restrângerea zonei de influenţă a URSS-ului, având ca
suport ideea că astfel ar putea subordona China şi India, care sunt mari
dependente de petrolul arab. Acest proiect naţionalist chiar denumit
populist de „transformare a lumii arabe” şi-a epuizat potenţialul,
vidul creat deschizând drumul spre politica islamului şi a autocraţiilor
obscure ale Golfului9.
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Evoluţia în timp ne-a demonstrat faptul că înclinarea balanţei de
putere în Orientul Mijlociu a dus la apariţia unor conflicte, a nerespectării integrităţii teritoriale. Astfel, SUA a folosit forţa în Irak şi
Afganistan, a condamnat Siria şi Iranul prin rezoluţiile ONU sau impunând sancţiuni unilaterale precum cele impuse statului Palestina conduse de organizaţia teroristă Hamas.
În ceea ce priveşte politica externă a Statelor Unite, lungul timpului au existat curente diferite, precum cel din timpul primului mandat
al preşedintelui Bush, când secretarul de stat Collin Powell a reuşit o
tradiţională şi diplomatică apropiere de Orientul Mijlociu, dar viziunile sale nu au prevalat.
Trei formaţiuni de ţări şi trei probleme majore prezintă dificultăţi
speciale pentru Statele Unite în Orientul Mijlociu. Grupul Liban-Siria
nu este la fel de periculos, dar acesta a devenit o zonă extrem de instabilă, care afectează ţările din jur. Conflictul israeliano-palestinian s-a
transformat dintr-o problemă cronică într-un obstacol major în calea
cooperării, având ca suport şi ultimul incident prin care s-a dorit spargerea embargoului supus de Israel statului palestinian, prin abordarea
în forţă a unor vase cu ajutoare umanitare de către comandourile israeliene, ceea ce a dus la un conflict diplomatic destul de grav cu statul
vecin, Turcia. Astfel, politica dusă de premierul turc, Erdogan, devenit
un erou în lumea arabă după criticile aduse Israelului şi după susţinerea palestinienilor, schimbă planurile americane privind cele două probleme majore din regiune – programul nuclear iranian şi procesul de
pace israeliano-palestinian. La Istanbul, Erdogan a afirmat că nu va fi
o reconciliere între Turcia şi Israel – care ani de zile au avut o strânsă
cooperare – dacă premierul Netanyahu refuză o anchetă internaţională
după raidul contra flotilei pentru Gaza, confirmând prăpastia care
apare între aliatul turc, Israel, SUA şi, mai departe, cu Occidentul.
Ca şi cum nu ar fi fost îndeajuns acest conflict diplomatic, se poate
observa o creştere a intensităţii dezacordurilor dintre Israel şi Iran, mai
ales după ce preşedintele iranian, Ahmadinejad, şi premierul rus, Putin,
au fost primiţi călduros la conferinţa pentru securitate regională de la
Istanbul din 8 iunie 2010, axa Moscova-Ankara, foarte dinamică, dis136
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plăcând Washingtonului. Invitaţii la această reuniune – preşedinţii iranian, sirian, rus şi palestinian – spun multe despre noul joc internaţional al diplomaţiei turce, în fond, un joc pentru cucerirea leadershipului
în regiune.
Statele Unite au nevoie de o nouă abordare în această parte a
lumii, mai puţin bazată pe confruntare şi mai mult pe diplomaţie, mai
puţin pe ideologie şi mai mult pe realitate şi pe o definiţie restrânsă a
intereselor sale proprii10. Unele din problemele din regiune nu pot fi
atenuate decât printr-o politică înţeleaptă şi prin recunoaşterea limitelor de putere.
Astfel, după 2009, de când a fost ales Barack Obama ca preşedinte al SUA, au apărut o serie de reacţii în Orientul Mijlociu prin care în
Irak şi Afganistan, guvernele locale speră că îndepărtarea lui Donald
Rumsfeld de la conducerea Ministerului Apărării să nu fie însoţită de
o reducere a prezenţei trupelor americane în aceste zone. Însă, în multe
ţări musulmane, schimbarea ministrului american a fost primită cu
satisfacţie.
Conducerile unor state precum Irakul sau Afganistanul sunt
dependente deocamdată de prezenţa trupelor străine, de aceea oficialii
din cele două ţări s-au grăbit să îşi exprime speranţele că victoria
democraţilor în Congres nu va atrage renunţarea la promisiunile anterioare. Purtătorul de cuvânt al guvernului irakian a afirmat că se ştie
faptul că Bagdadul tratează direct cu administraţia de la Casa Albă, iar
ideea a fost adâncită de ambasadorul american în Irak, Zalmay
Khalizdad, care a amintit că preşedintele este arhitectul politicii externe şi comandantul forţelor armate, iar ministrul de externe irakian
Hoshiar Zebari crede că obiectivele Statelor Unite în Irak rămân neschimbate. Construirea forţelor armate irakiene, testarea acestora,
îndepărtarea elementelor subversive din ministere, astfel încât trupele
locale să poată prelua controlul de la cele ale coaliţiei, acestea fiind
obiectivele, care însă deocamdată nu a fost atinse, a declarat ministrul
de externe irakian.
Demisionarul Donald Rumsfeld a fost unul din promotorii ofensivei din Afganistan, care a dus la îndepărtarea conducerii talibane. Un
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purtător de cuvânt al preşedinţiei afgane, Jawi Ludin, este însă încrezător că schimbarea ministrului nu va duce la modificarea strategiei
Washingtonului în relaţia cu ţara sa. „Fie că este sau nu o schimbare la
Pentagon, nu cred că aceasta va influenţa semnificativ strategia lor în
Afganistan. Guvernul şi Congresul american vor rămâne receptive la
necesităţile noastre, financiare sau militare”, a afirmat purtătorul de
cuvânt al preşedinţiei afgane. Cel mai critic interes al SUA este reducerea terorismului în regiune şi protejarea fluxului de petrol. Consider
că nu există nici o modalitate de a proteja cele două interese critice de
reducere a terorismului şi de protecţie a fluxului de petrol fără a rezolva proxim problemele regiunii. Astfel, SUA ar trebui să:
– găsească o modalitate diplomatică înţeleaptă de a limita proliferarea nucleară;
– elibereze forţele din Irak, ceea ce in mare măsură s-a realizat,
fără a lăsa un teritoriu neguvernat în spate;
– se implice serios în procesul de pace şi în soluţionarea problemei prin crearea de două state pentru israelieni şi palestinieni;
– reînfiinţeze balanţa de putere regională, care poate fi menţinută în cea mai mare parte de către actori regionali fără a necesita
prezenţa SUA;
– existe o nouă remodelare a echilibrului de putere, prin micşorarea confruntării cu Siria, care se ştie că este un susţinător al statului palestinian.
Terorismul nu este o problemă separată pentru a fi rezolvată
printr-un război, dar nu poate fi abordată de către întregul set de politici ale SUA. Ura îndreptată către Statele Unite ale Americii nu este
un fenomen născut orbeşte şi inexplicabil, ci un nefericit şi neacceptat
răspuns al SUA în Orientul Mijlociu de-a lungul deceniilor11.
Astfel, reducerea terorismului nu poate fi o politică separată,
Statele Unite vor continua să urmărească demontarea reţelelor existente de terorism şi să colaboreze cu ţările din regiune pentru a îmbunătăţi baza de date referitoare la organizaţiile teroriste, deoarece aceste reţele teroriste nu vor dispărea peste noapte.
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Influenţa Uniunii Europene
în Orientul Mijlociu
Relaţiile UE cu regiunea Orientului Mijlociu sunt extrem de complexe, acestea datorându-se în primul rând discrepanţelor majore ce
există între cele două entităţi pe plan economic, politic, cultural şi religios12.
Uniunea Europeană ocupă un loc important în schimburile comerciale internaţionale cu Orientul Mijlociu, iar măsurile economice pe
care UE le aplică în cadrul său au rezonanţă la nivel mondial mai ales
prin PESC (PESA) prin care se doreşte o participare mai activă a UE
la gestionarea conflictelor globale şi nu numai dar mai ales prin politica sa externă prin sprijinirea durabilă atât economică cât şi socială a
terţelor ţări cât şi asistenţa financiară oferită în realizarea de reforme
şi, nu în ultimul rând, componenta umanitară.
Prin intermediul relaţiilor sale externe, UE promovează valorile
primordiale la care au convenit toţi membrii săi, şi anume: democraţia, drepturile omului şi statul de drept. Acestea sunt foarte greu de asimilat în Orientul Mijlociu deoarece unele din ele contravin preceptelor
culturale şi religioase din această parte a lumii, dar şi faptului că repartizarea petrolului a împărţit aceste state în două categorii: state care au
o economie puternică şi state slab dezvoltate care depind de asistenţă
externă.
Pentru abordarea unor relaţii de colaborare cu statele din Orientul
Mijlociu, UE a întreprins o abordare strategică prin derularea de acorduri de cooperare pe diverse planuri, ele debutând cu ani în urmă sub
formă de acorduri bilaterale de cooperare, preponderent comerciale,
ulterior UE întreprinzând o abordare globală prin împărţirea regiunii în
două sfere mari de acţiune cu care s-a încheiat două acorduri de cooperare, unul cu vecinii din sudul Mării Mediterane, pe care la consolidat
prin PEV şi unul cu ţările din Golf.
Se poate concluziona că UE, împreună cu regiunea mediteraneană şi cu Orientul Mijlociu, au instituit un cadru legal pentru dezvolta-
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rea relaţiilor în multiple domenii însă, din punct de vedere pragmatic,
putem vorbi de relaţii efectiv strânse, doar în domeniul economic şi pe
viitor se va putea vorbi chiar şi de o zonă liberă de schimb între UE şi
regiunea Orientului Mijlociu.
Abordând domeniile sociale, politice şi de securitate ale UE cu
Orientul Mijlociu, se poate observa că multe din ele nu s-au concretizat, ceea ce evidenţiază contrastul dintre puterea economică şi politica
sa externă, şi mai grav, faptul că unele sunt chiar încălcate. Astfel, este
imperios necesar ca relaţiile politice şi sociale dintre cele două entităţi
să se consolideze şi pe plan practic pentru a menţine sub control toate
sursele de instabilitate şi care ar putea afecta securitatea europeană.
Un fenomen de importanţă mondială, după cum am menţionat in
precedentul capitol, este cel al terorismului, acesta având la bază atât
motivaţii politice cât şi religioase şi reprezintă, pentru securitatea
europeană o ameninţare gravă. Pentru combaterea acesteia, UE a adoptat începând cu anul 2001 un număr important de strategii, aceste abordări teoretice dezvoltându-se permanent ceea ce denotă flexibilitatea şi
adaptabilitatea acestor politici la diferitele provocări mondiale şi regionale.
România, prin vocea preşedintelui Traian Băsescu aflat într-o vizită oficială în Liban în aprilie 2009, afirma că UE are un rol important,
dar soluţionarea conflictului israeliano-palestinian trebuie sa aibă ca
partener şi SUA. Din punct de vedere al României, vom susţine pe de o
parte respectarea dreptului la autodeterminare al Palestinei, dreptul la
securitate al Israelului, obligaţia UE de a fi un mediator consecvent şi
al SUA de a fi un participant şi un garant al aplicării celor convenite.
Rolul pe care UE îl joacă în conflictele din regiune este în special
de ordin economic, având exemplu Irakul, căruia i-au fost alocate
sume importante de bani pentru reconstrucţie iar în Palestina UE a
reprezentat principalul donator de asistenţă financiară iar SUA a fost
principalul conducător politic în medierea relaţiilor din regiune13.
Ceea ce devine paradoxal, este faptul că UE dispune de suficiente
instrumente pentru a putea preveni unele conflicte, dar îşi arată neputinţa afirmării sale într-o lume unipolară, acest lucru fiind demonstrat
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prin intervenţia din Irak prin care ţările membre ale UE au preferat să
acţioneze separat prin intermediul politicilor externe naţionale decât
împreună, printr-o politică comună.
Dar nu trebuie uitat şi faptul că relaţiile UE cu Orientul Mijlociu
sunt destul de complexe şi pot crea reacţii antagonice prin reticenţa
lumii arabe faţă de valorile occidentale şi implicit valorilor promovate
de Uniunea Europeană.

Influenţa Chinei
în Orientul Mijlociu
Aşa cum vizibilitatea Chinei în lumea economică creşte, odată cu
ea cresc şi vulnerabilităţile sale, cum ar fi nevoia de noi surse de energie, ceea ce orientează China din ce în ce mai mult spre Orientul
Mijlociu14, în căutarea petrolului.
China a devenit importator net de petrol şi s-a transformat dintr-o
naţiune care depinde doar de propriile capacităţi, într-o naţiune care
creşte permanent importul de energie, direct proporţional cu dezvoltarea transporturilor, China devenind în anul 2004 al doilea consumator
de petrol din lume. Creşterea gradului de dependenţă faţă de petrolul
din Orientul Mijlociu a devenit o preocupare centrală pentru politica
externă a Chinei. Peste 50% din importurile chineze de petrol provin
din Orientul Mijlociu şi vor creşte la 70% în 2020, astfel China depinde de forţele de securitate americane şi de forţele sale.
Deoarece este din ce în ce mai dependentă de resursele energetice
externe, în special din Orientul Mijlociu, poziţia militară a Chinei este
slăbită. În viziunea autorităţilor chineze devine din ce în ce mai mult
plauzibilă posibilitatea de a deveni un client tot mai dependent de
Statele Unite şi de puterea sa militară. China a realizat că cel mai bun
mod de a-şi proteja energia din Orientul Mijlociu este de a schimba
profilul politic scăzut. Pentru liderii chinezi, există astfel necesitatea
de a găsi o soluţie. Noul joc strategic creat în Orientul Mijlociu de ocupaţia americană din Irak, a mărit temerile chineze şi a arătat că accesul la energie este în mare parte în mâna SUA. China şi SUA au
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moduri diferite de abordare asupra problemei Orientului Mijlociu dar,
cu toate acestea, au un interes comun în menţinerea stabilităţii regionale şi a securităţii curselor marine.
Există posibilitatea naşterii unei competiţii şi puternice şi a unei
rivalităţi între statele asiatice pentru controlul petrolului şi a gazelor
naturale. Geopolitic, China este gata să abordeze interacţiunile sale cu
SUA, Uniunea Europeană şi Japonia cu privire la problemele din
Orientul Mijlociu, cu privire la Iran, Irak şi Sudan şi, nu în ultimul
rând, trebuie să pună accentul pe stabilitatea regională, pe securitatea
energetică şi pe balanţa de putere. În prezent, discutând de nivelul militar al Chinei, acesteia îi lipsesc mijloacele şi intenţia de a interveni în
apărarea intereselor sale din străinătate. Din punct de vedere practic,
orice restricţie în aprovizionarea cu petrol ar putea produce consecinţe
grave în China, în special pentru că se confruntă cu o lipsă semnificativă de rezerve strategice de petrol. China realizează că cele mai bune
speranţe în actualul climat internaţional sunt diplomaţia, capitalismul
de concurenţă şi cooperare în vederea îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei în industria petrolieră chineză.
Astfel, SUA şi China au un interes comun în promovarea stabilităţii în Orientul Mijlociu, dar în prezent cele două guverne, cum am
menţionat mai sus, definesc stabilitatea în termeni extremi de diferiţi,
China fiind dispusă să ofere asistenţă economică şi militară sub forma
vânzărilor de arme pentru regimurile brutale dar stabile, însă nu a dorit
să garanteze guvernelor securitate şi suport militar15.
Dacă China pune forţa sa militară şi diplomatică în spatele furnizorilor de petrol, într-un moment în care puterea SUA este contestată
în Irak şi Iran, acest lucru ar reprezenta o provocare semnificativă pentru influenţa sa din Orientul Mijlociu de astăzi, iar investiţiile în infrastructura energetică a statelor din regiune ar face ca, statutul său de
observator indiferent în afacerile interne, în locurile unde ea investeşte, să devină din ce în ce mai dificil de menţinut. Astfel, interesul strategic16 din punct de vedere economic şi intercondiţionat militar al
Beijingului, urmăreşte minimizarea vulnerabilităţii strategice generate
de pe de o parte dependenţa Chinei de petrolul din zona Golfului Persic
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şi, pe de altă parte, transportul maritim al acestuia în condiţiile imposibilităţii tehnice, din motive geofizice, a construirii unui oleoduct
terestru din Orientul Mijlociu. Acestea în contextul în care arcul Golful
Persic-Marea Arabiei-Oceanul Indian este controlat autoritar de trupele navale, terestre şi aeriene americane. Interpretând posibilitatea unei
blocade navale americane ca pe propriul „călcâi al lui Ahile”, strategii
chinezi şi-au asumat ca obiectiv general obţinerea unor asigurări că
Statele Unite nu vor fi în poziţia de a întrerupe fluxul de aprovizionare energetică a Chinei17, mijloacele identificate fiind planificate diacronic. Pentru că decalajul militar faţă de SUA este insurmontabil pe termen mediu, primul mijloc al securizării aprovizionării energetice pare
să constă în crearea unei reţele largi şi profunde de relaţii bilaterale
“sigure” cu statele Orientului Mijlociu în cadrul a ceea ce literatura de
specialitate a numit deja plastic “diplomaţia petrolului”. Un al doilea
mijloc, adiacent calculelor pe termen mediu, constă în asistarea statelor “prietene” în dezvoltarea propriilor capabilităţi militare. Livrarea
masivă Iranului de rachete tactice JJ/TL-6B şi 10A, KJ/TL-10B şi a
versiunii modernizate a rachetei de croazieră C-107, semnalată în
noiembrie 2004 de „Jane’s Defense Weekly“, reprezintă o dovadă vizibilă, dar nesingulară în acest sens. Pe termen lung, mijlocul identificat
este, firesc, dezvoltarea propriilor capabilităţi militare până la punctul
în care China să practice o disuasiune eficace şi, poate, chiar să-şi
asume o confruntare militară directă cu SUA. Aceleiaşi strategii i se
subsumează bunăoară şi construirea de către chinezi a propriei baze
navale de la Gwadar (în sudul Pakistanului, nu departe de strâmtoarea-cheie Hormuz) şi a facilităţilor navale din Myanmar (aproape de
strâmtoarea Malacca) şi Cambogia (la Kompong- Sihanoukville)18 şi,
poate mai elocvent, testarea cu succes de către forţele armate chineze
în vara lui 2005 a rachetei intercontinentale JL-2, cu o rază de acţiune
de 9 656 km, toate acestea pe fondul estimării de către serviciile americane de specialitate a cheltuielilor militare ale Chinei la circa 78
miliarde USD anual19. Cât priveşte concret statele cu interes major pentru China în Orientul Mijlociu „extins”, acestea ar putea fi: Iran, Arabia
Saudită şi Pakistan20. Câtă vreme ultimul – odinioară important şi în
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domeniul nuclear, precum şi ca poartă de acces până atunci inexistentă în Orientul Mijlociu – este instrumentalizat predilect în competiţia
împotriva Indiei pentru supremaţie în Asia de Sud, Iranul şi Arabia
Saudită se disting de departe drept cele mai importante state din regiune pe agenda politică a Beijingului, atât în problematica petrolului, cât
şi a armamentului şi, conex, în lumina politicii antihegemonice bicefale ruso-chineze. În cele ce urmează, primele două problematici sunt
abordate separat în măsura posibilului, urmând ca a treia să se contureze “pe transversala” lor. Totuşi Orientul Mijlociu este departe de
China iar interesele sale, după cum menţionam mai sus, sunt în primul
rând economice, vânzările de armament devenind o motivaţie strategică şi politică, nu numai comercială21.
Concluzionând parţial, liderii chinezi cred că dacă ambiţiile
nucleare ale Iranului ameninţă sistemul capitalist sau al Consiliului de
Securitate ONU, aceştia vor fi mai puţin dispuşi să apere Iranul, bazându-se pe filosofia multipolară iar istoric vorbind, de fiecare dată când
s-a confruntat cu o decizie dintre pragmatism şi ideologie, China a
ales luarea deciziilor de politică externă în mod practic22.
Poate în contrast cu cele menţionate mai sus, ingredientele succesului diplomaţiei chineze în Orientul mijlociu au mai constat şi în anumiţi paşi pe care i-ai urmat in decursul istoriei şi anume23:
• China nu a căutat rezultate pe termen scurt, ci a aplicat în politica sa în regiune tradiţionalul „pas strategic” de planificare pe
50 de ani. Penetrarea sa insidioasă a regiunii în anii ’80, neobservată la vremea respectivă în care Beijingul nu conta în calcule de securitate la nivel global, şi nici în cele ale state, reprezintă o autentificare a tot ceea ce au întreprins în acei ani. Iar un
eveniment punctual sus-menţionat confirmă acelaşi prim principiu: Acordul Strategic de cooperare în domeniul petrolului
încheiat în 1999 între Arabia Saudită şi China se întinde pe exact
50 de ani. În acelaşi sens, dar şi în plan secundar, se reflectă şi
unele din principiile diplomatice chineze: echilibru, simultaneitatea acestor relaţii de cooperare rămâne o lecţie remarcabilă
pentru esenţa a ceea ce înseamnă diplomaţie însăşi;
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• Principiul prudenţei, reliefat prin nenumăratele situaţii privitoare la relaţia dintre guvernul chinez şi cele din regiune: în 1990
bunăoară, deşi Irakul reprezenta un furnizor potenţial de petrol
extrem de atractiv, diplomaţii chinezi au ales ca acţiuni: condamnarea verbală a invaziei irakiene în Kuweit; recunoaşterea
în continuare a suveranităţii guvernului kuweitian în exil; abţinerea de la votul Rezoluţiei CS al ONU care autoriza o intervenţie militară împotriva Irakului; solicitarea unei soluţionări diplomatice, aceasta chiar şi după declanşarea ostilităţilor diplomatice; evitarea conexării problemei punctuale irakiano-kuweitiene
cu alte probleme ale Orientului Mijlociu.
Toate aceste moduri de a se evidenţia în asigurarea propriilor
resurse energetice face din China un actor diplomatic de mare importanţă dar, nu în ultimul rând, şi un model pentru alte puteri în realizarea dezideratelor propuse.

Concluzii
Care va fi dominanta în Orientul Mijlociu: extremismul sau calea
compromisului? Este posibil ca SUA, Uniunea Europeană şi China să
contribuie la instaurarea unei păci durabile şi să înlăture definitiv cauzele conflictuale ale regiunii?
Răspunsul la aceste întrebări va contribui la prefigurarea viitorului Orientului Mijlociu, care fie rămâne îngropat în conflictele sale
istorice, fie se ridică şi evoluează spre un nou stadiu, posibil al unei
comunităţi de securitate.
Aceaste întrebări sunt sprijinite şi de afirmaţiile lui Zbigniev
Brzezinski care vede în această întindere geografică, fluidă din punct
de vedere geopolitic, un spaţiu de vulnerabilităţi, sfâşiat de violenţa
etnică şi religioasă, oricând transformabil în câmp de bătălie: „Această
imensă regiune, sfâşiată de uri nestatornice şi înconjurată de vecini
puternici, în concurenţă unii cu alţii, ar putea fi un important câmp de
bătălie, atât pentru războaie între state-naţiuni, dar mai ales pentru o
extinsă violenţă etnică şi religioasă”.
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Pirateria – o nouă faţă
modernă a criminalităţii
organizate (2)
PLUTONIER-MAJOR CIPRIAN POPESCU*

(urmare din nr. 2 din 2010)

alt pas important prin care UE încearcă să contribuie la
eforturile de stabilizare a continentului african, în speţă
a zonei Golfului Aden o reprezintă şi o serie de rezoluţii ale
Parlamentului European. Astfel o primă rezoluţie adoptată în data de
15.01.2009 a dezbătut o serie de puncte prin care atrage atenţia asupra
dezastruoasei situaţii din Somalia, această situaţie transformându-se
într-una din cele mai grave crize umanitare şi a securităţiii din lume1.
Raportul menţionează faptul că „Guvernul federal de Tranziţie (GFT)
din Somalia nu a reuşit în patru ani să creeze un guvern cu vastă reprezentare, în urma demisiei preşedintelui Abdullahi existând un real peri-

Un

*Licenţiat al Facultăţii de Drept şi master în „Studii Europene de Integrare şi
Securitate” din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.
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col ca facţiunile rivale să reia luptele2 iar pirateria, ca o provocare
majoră pentru securitatea în Cornul Africii, nu poate fi eradicată numai
prin forţa militară ci depinde, în primul rând, de succesul promovării
păcii şi construirii unei societăţi democratice bazată pe egalitatea în
drepturi”.
O altă importantă rezoluţie a Parlamentului European a fost cea
din 24 martie 2009 „La un an după Lisabona”: parteneriatul
Africa-UE3, impune instituirea unei noi arhitecturi de securitate dintre UE şi Africa (Somalia) în care principalele elemente sunt în sfârşit prezente şi au început să funcţioneze, sprijinite de un plan de
acţiune care conţine rezultate planificate, prin acordarea de prioritate dezvoltării componentei parlamentare şi a celei legate de societatea civilă şi autorităţile locale care ar trebui să asigure continuitatea
acestui proces şi să-l sprijine, conferindu-i transparenţă şi legitimitatea democratică. Nu în ultimul rând, se subliniază rolul organismelor
interparlamentare înfiinţate de Parlamentul European şi parlamentele africane – cum ar fi Adunarea Parlamentară Paritară, ACP-UE
(APP) şi Adunarea Parlamentară Euromed, în consolidarea păcii şi
securităţii.
Nu lipsit de importanţă este şi raportul privind punerea în aplicare a Strategiei europene de securitate – „Asigurarea securităţii într-o
lume în schimbare” – pirateria fiind evidenţiată drept o nouă dimensiune a criminalităţii organizate [...] un rezultat al eşecului statal, faţă de
care UE a reacţionat, inclusiv cum am mai menţionat prin
ATALANTA, prima misiune PESA maritimă, pentru a descuraja pirateria în largul coastelor somaleze, alături de ţările afectate şi de alţi
actori internaţionali, inclusiv NATO (Document S407/08, Bruxelles,
11 decembrie 2008).
În raportul general privind activitatea Uniunii Europene pe anul
2009, preşedintele Parlamentului European, Jerzy Buzek susţine ideea
că: „Trebuie să luptăm împotriva pirateriei în Oceanul Indian şi în largul coastelor somaleze şi condamn acţiunile celor care comit acte de
piraterie dar, în acelaşi timp, sprijin autorităţile somaleze pentru reinstaurarea stabilităţii şi păcii în ţara lor”.
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Datorită accentuării violenţelor din ultima perioadă, o serie de
instituţii cu atribuţii în transportul maritim au elaborat un „Ghid cu
măsuri practice pentru a evita, a descuraja sau întârzia atacurile piratereşti4”. Acest ghid îşi propune să explice ce reprezintă pirateria, în
speţă fiind un termen utilizat pentru a descrie acte de jaf armat, deturnări şi alte acte răuvoitoare împotriva unor nave în apele internaţionale, acestea fiind realizate cu intenţia de a fura obiecte de valoare la bord
şi/ sau stoarce bani de la proprietarii de nave şi/ sau a altor interese prin
deţinerea navei sau a echipajului, având drept scop răscumpărarea,
obţinerea de avantaje materiale. Ceea ce este important de reţinut este
că acest ghid îşi propune o serie de măsuri care ar trebui luate prin evaluarea riscurilor, prin identificarea măsurilor de prevenire, atenuare şi
de recuperare, combinate cu măsuri de combatere în limita reglementărilor legale. Factorii care trebuie luaţi în considerare la evaluarea riscurilor ar trebui să includă următoarele:
– siguranţa: trebuie avut în vedere formularea de măsuri pentru a
preveni îmbarcarea ilegală şi accesul la suprastructura din exterior, a evacuării cât mai rapide în cazul unui incendiu provocat
de atacul cu diverse materiale incendiare şi detectarea cât mai
rapidă a unui atac, abilitatea de a fugi cât mai repede (tendinţe
recente sugerează faptul că navele cu un bord liber minim mai
mare de 8 m, au o şansă mult mai mare de succes a scăpa decât
o încercare asupra unei nave cu bordul mai puţin liber);
– timpul de tranzit: tranzitarea zonelor de risc în timpul orelor de
întuneric în prezent, pare a fi o opţiune cu cel mai mic grad de
risc; toate incidentele până în prezent au avut loc în timpul zilei,
singura excepţie fiind un atac efectuat în lumina lunii (atacurile
de zi sunt mult mai probabil să aibă loc în primele ore ale dimineţii sau seara târziu);
– existenţa unui plan de securitate a navei (SSP) care să prevadă,
pe lângă modul de acţiune al personalului vasului, şi a unor
instrumente cum ar fi: binocluri, aparate de vedere pe timp de
noapte;
– creşterea vigilenţei prin detectarea într-un timp optim a princiaugust, 2010
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palelor surse de instabilitate;
– întârzierea atacurilor, prin blocarea uşilor de acces la sala
motoarelor şi a altor încăperi cu regim special, pulverizare de
apă şi spumă pentru a avea timp să fie anunţate patrulele care se
află în acea zonă (se recomandă ca echipajul să rămână în locuri
sigure până când există un grad de certitudine că piraţii au părăsit nava);
– folosirea mijloacelor sonore pentru avertizarea personalului
navei.
Important de menţionat este şi introducerea unui sistem închis de
televiziune care să poată vizualiza, pe o raza de câteva sute de metri,
eventualele atacuri ale piraţilor şi a unui sistem de raportare a incidentului, premergător şi după efectuarea atacului, care să permită transmiterea într-un timp cât mai real a informaţiilor necesare privind poziţionarea, amploarea atacului, distrugerile provocate, armamentul folosit.
Astfel, Compania BAE Systems5 a prezentat, la o expoziţie de
profil organizată la Londra, noi instrumente de luptă împotriva piraţilor, printre care şi o armă uriaşă cu raza laser, capabilă să-i neutralizeze pe aceştia de la o distanţă de aproape un kilometru, relatează „Daily
Express”. Asemănător stilourilor cu laser pe care copiii le folosesc
pentru a dezorienta piloţii avioanelor în timpul aterizării, sistemul
„Laser Dazzle” nu îi va răni pe piraţi, ci este proiectat să-i inducă în
eroare atunci când este îndreptat spre vasul pe care se află aceştia în
momentul când se pregătesc să atace petroliere şi vase de croazieră.
Alături de arma cu laser, au mai fost prezentate şi alte echipamente de
tip James Bond şi destinate proprietarilor de vase, printre care un radar
capabil să depisteze de la o distanţă de 28 de kilometri chiar şi o barcă
de cauciuc si un dispozitiv care poate să oprească de la distanţă motoarele ambarcaţiunilor folosite de piraţi. Tehnologia este menită să contracareze ameninţarea reprezentată de piraţii somalezi din largul coastelor Africii de Est. NATO şi UE au trimis forţe navale în Oceanul
Indian care să asigure securitatea rutelor navigabile către Canalul
Suez. Dar zona este atât de întinsă, încât proprietarii de nave au nevoie de noi mijloace pentru a câştiga lupta cu piraţii.
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Permanentele răpiri şi jafuri asupra navelor comerciale, înverşunează şi mai mult forţele la nivel global. Astfel nu numai intervenţia
UE poate să controleze acest flagel cu care se confruntă omenirea, ci
şi intervenţia unor state puternic dezvoltate pot influenţa pozitiv prevenirea şi eradicarea a acestui fenomen. În sprijinul acestor afirmaţii, în
prima reuniune a Grupului de Contact privind lupta împotriva pirateriei în largul coastelor Somaliei din 14 ianuarie 2009, ce a avut loc la
New York, a implicat 24 de ţări şi 5 organizaţii regionale şi internaţionale. Marcată de o atmosferă consensuală şi constructivă, reuniunea a
demonstrat determinarea comunităţii internaţionale în consolidarea
luptei împotriva pirateriei prin mobilizarea de resurse noi, prin coordonarea operaţională, prin respectul diverselor operaţiuni.
Lupta împotriva pirateriei maritime este una din priorităţile secretarului general al NATO, Anders Fogh Rasmussen6, care prin intermediul organizaţiei pe care o conduce a lansat oficial proiectul Ocean
Shield (Scutul Oceanic) ce constă dintr-o forţă NATO formată în prezent din 5 nave de război: un distrugător american, o fregată britanică
şi vase greceşti, italiene şi turceşti care vor avea misiuni împreună cu
Task Force 151 aflată sub comandament american şi cu forţa navală
Atlanta compusă din 9 nave de război.
Combined Task Force 151 - este o grupare navală antipiraterie
constituită în august 2008 şi operativă din ianuarie 2009, care cuprinde unităţile navale ale 20 forţe maritime de război. A fost iniţial condusă de Statele Unite printr-o echipă de comandă dislocată în Bahrein.
Pe 3 mai 2009, flota americană a transferat comanda operaţiunilor de
război împotriva piraţilor somalezi fregatei turcesti „TGC Giresun”.
Amiralul Caner Baner dirijează Combined Task Force (CTF) 151, flota
aereonavală multinaţională activată în ianuarie 2009 de Comandoul
US Navy din Bahrein, la care participă 50 de unităţi de război provenite din circa 15 naţiuni din Africa, Asia, Europa şi America de Nord.
CTF-151 operează într-o arie geografică extrem de extinsă, cuprinsă
între Cornul Africii şi Oceanul Indian, împreună cu flotele navale ale
UE („EUNAVFOR Atalanta”) şi NATO (Standing Naval Maritime
Group One - SNMG1).
august, 2010
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Consiliul de Securitate al ONU7 a permis puterilor străine să
urmărească piraţii din teritoriul somalez, fără a permite însă bombardamentele aeriene. Cei cincisprezece membri ai Consiliului au aprobat
în unanimitate o nouă rezoluţie, ce autorizează pentru un an operaţiuni
internaţionale pe teritoriul Somaliei. Spre deosebire de un proiect anterior, versiunea finală a rezoluţiei nu include explicit posibilitatea de
folosire a spaţiului aerian somalez. El permite statelor implicate în
lupta împotriva pirateriei maritime „să ia toate măsurile necesare în
Somalia pentru a-i împiedica să acţioneze pe cei care folosesc acest
teritoriu pentru a se pregăti, pentru a facilita sau a comite acte de piraterie”. Textul, prezentat de Franţa, Grecia, Liberia, Belgia şi Coreea de
Sud, este al patrulea document pe această temă, adoptat de Consiliu
din luna iunie. Şedinţa a avut loc în prezenţa fostului secretar de stat
american Condoleezza Rice, a ministrului rus de externe Serghei
Lavrov, a ministrului britanic de externe, David Miliband, a ministrului adjunct de externe al Chinei, He Yafei şi a secretarului general al
ONU, Ban Ki-moon.
Adoptarea de către Consiliul de Securitate al ONU a Rezoluţiei
1897 a permis prelungirea cu încă un an a mai sus menţionatei rezoluţii ONU (2008), începând cu 1 decembrie 2009, a combaterii pirateriei
în largul coastelor Somaliei. Adoptat în unanimitate, rezoluţia a prelungit cadrul juridic care să permită comunităţii internaţionale să desfăşoare operaţiuni navale în lupta împotriva pirateriei, în special în apele
teritoriale ale Somaliei. Eforturile depuse de comunitatea internaţională de la adoptarea timpurie a rezoluţiilor Consiliului de Securitate, în
2008, a ajutat în lupta eficientă împotriva pirateriei în Golful Aden.
Prin operaţiunea Atalanta, UE contribuie în orice moment, cu 6 la 8
fregate, 2 la 4 elicoptere, 3 la 4 avioane de patrulare maritimă şi un
petrolier, Uniunea Europeană fiind unul din cei mai mari jucători militari în lupta împotriva pirateriei în Golful Aden. Astfel, prin această
rezoluţie, Uniunea Europeană şi Franţa conlucrează la restabilirea
păcii şi stabilităţii în Somalia, ca parte a unei strategii generale, care nu
este doar o reacţie militară în zona Golfului Aden ci o conlucrare în
dezvoltarea capacităţii maritime a statelor din regiune, care ar trebui să
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le permită acestora să se asigure propria lor siguranţă pe mare.
În proiectul de raport privind punerea în aplicare a strategiei europene de securitate şi a politicii comune de securitate şi apărare
(2009/2198(INI))8 se subliniază în mod special urgenţa unei acţiuni
care să permită GFT să se menţină şi să-şi extindă controlul asupra
teritoriului somalez. În acest scop, încurajează Consiliul, în cooperare
cu Comisia, să aplice strategia globală adoptată, să lanseze în cel mai
scurt timp o misiune de formare a soldaţilor din forţele de securitate ale
GFT (în afara teritoriului Somaliei), în colaborare şi cu sprijinul
AMISOM, al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al Statelor Unite. Constată cu satisfacţie, cum a subliniat deja în rezoluţia sa din 26 noiembrie
2009 privind o soluţie politică la problema pirateriei în largul coastelor somaleze, adoptarea de către Consiliu, în acest scop, la 17 noiembrie 2009, a unui concept de gestionare a crizelor şi voinţa Spaniei de
a-şi asuma rolul de naţiune-cadru, a cărei lansare să fie prevăzută în
luna mai a anului 2010.
Această misiune va avea ca scop formarea a 2 000 de militari
somalezi şi între 100 şi 200 de militari europeni pe o durată de 6 luni.
Spania, în calitate de naţiune-cadru va conduce operaţiunea prin furnizarea de instructori, iar această misiune de constituire a armatei somaleze va fi complementară şi acţiunii de supraveghere maritimă.

Concluzii
Numeroasele războaie mondiale desfăşurate de-a lungul timpului
şi-au lăsat o amprentă pregnantă asupra exoticului continent african,
acesta reprezentând în continuare o sursă continuă de evenimente, problematica fiind destul de vastă. Evenimentele pot fi analizate atât din
punctul de vedere al implicaţiilor ideologice şi religioase, al intereselor teritorial-economice şi comerciale şi acele victime colaterale, în
speţă organizaţii internaţionale, corporaţii şi, nu în ultimul rând,
populaţia. Acest studiu îşi propune să abordeze comparativ parteneriatul dintre Uniunea Europeană şi Somalia, situaţia generală a acestui
stat, modul cum acţionează aceşti piraţi dar, nu în ultimul rând, modaaugust, 2010
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lităţi de contracarare a acestora pentru asigurarea păcii, securităţii şi
dezvoltarea statului somalez şi implicit a continentului african.
Noul context determinat de rapidele evoluţii din ultimii ani a fluidizat acţiunile atât ale UE cât şi a altor state şi organizaţii internaţionale care, până acum 2 ani, se limitau doar la ajutoare umanitare fără a
lua în calcul faptul că acea sărăcie va duce la reizbucnirea unor conflicte, la crearea de mici bande armate, care să facă legea în acele zone
şi care să le lase vaga impresie că, dacă jefuiesc o serie de nave, îşi vor
putea asigura viitorul pe mulţi ani de acum înainte. Ceea ce este mai
îngrijorător este implicarea anumitor facţiuni din mişcarea teroristă Al
Qaeda în diferite acţiuni de răpire, jaf, care nu pot face decât să accentueze şi aşa existentele tensiuni, care pot pregăti viitorii piraţi în
cunoaşterea celor mai sofisticate sisteme de GPS şi telefoane prin satelit şi care pot urmări orice potenţială „victimă” cu scop de a-şi însuşi
diverse avantaje materiale.
Nu trebuie uitat şi faptul că, probabil, anumite instituţii încurajează această piraterie prin imensele câştiguri care ar putea rezulta din
diferitele negocieri care ar putea avea loc, referindu-mă la avocaţi,
notari, bănci în care ar putea fi depuse aceste sume de bani. Se ştie
foarte bine că mai mult de 80 de milioane de dolari obţinuţi în urma
răscumpărărilor de către piraţii somalezi au ajuns în anul 2009 în băncile din Dubai. Probabil se va pune întrebarea: Ce vor face cu aceşti
bani? Răspunsul ar putea să se regăsească în investiţii, în tehnologia
modernă, în buzunarele unor oameni de afaceri somalezi care, pentru
o anumită sumă de bani, ar putea furniza informaţii cu privire la rutele de tranzit ale unor nave dar, şi mai grav, ar putea ajunge în mâinile
militanţilor islamişti atât din Somalia cât şi din străinătate. Ceea ce
m-a intrigat cel mai mult este faptul că, se pare, aceşti pescari care sau transformat în piraţi din diverse motive, au ajuns să execute aceste atacuri ca pe un hobby 9.
O altă întrebare care ar trebui să resusciteze interesul opiniei
publice şi, nu în ultimul rând, al instituţiilor abilitate, este dacă aceste
răpiri, jafuri, nu ar putea fi opera armatorilor, a proprietarilor acelor
vase, a proprietarilor acelor mărfuri care, înainte de a îmbarca acea
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marfă, o asigură contra unei sume de bani şi astfel statul ar pierde atât
prin plata răscumpărării iar instituţiile de asigurare prin plata despăgubirilor rezultate din asigurarea acelor mărfuri. Acest mod de operare ar
fi unul din imensele interese care ar avantaja pe cei care jefuiesc aceste nave. Nu trebuie uitat ce s-ar fi putut întâmpla dacă cele 33 de tancuri de fabricaţie rusească cu arsenalul aferent ar fi ajuns pe mâna
unor militanţi islamişti în urma arestării de către piraţii somalezi a
cargoului ucrainen Farina?
Această luptă împotriva fenomenului de piraterie neavând până
acum o motivaţie istorică sau geostrategică, nu s-a acordat atenţie posibilităţii pregătirii unor specialişti în domeniu, cu atât mai mult al conceperii unor studii aprofundate sau parcurgerea unor studii de actualitate pe acest palier, chiar dacă comunitatea internaţională s-a implicat prin diversele rezoluţii pe care le-a pus în practică, astfel devenind
din ce în ce mai imperativă necesitatea cunoaşterii acestui fenomen,
mai ales că realităţile continentului african sunt de o dureroasă actualitate, cu atât mai mult cu cât interesele şi factorii implicaţi în aceste
zone de conflict nu şi-au definitivat încă ceea ce doresc să facă.
Ceea ce se aşteaptă de la liderii statului somalez nu este legat de
valorile europene, locale, este o acceptare minimală a valorilor universale. Nicio ţară în curs de dezvoltare nu poate funcţiona în limite normale dacă respinge valorile fundamentale, universale, iar acceptarea
lor reprezintă o acţiune benefică pentru propriile interese. Astfel,
cooperarea regională având ca suport refugiaţii, controlul frontierelor
siguranţa alimentară, egalitatea dintre sexe, pot constitui un temei pentru un dialog constructiv între UE şi Somalia.
Elaborarea documentelor de strategie naţională şi regională pentru Somalia şi a programelor anuale de acţiune din cadrul
Instrumentului de cooperare vor necesita o atenţie mult mai aprofundată, acest lucru permiţând un dialog mult mai deschis asupra unor
subiecte de interes comun. Şi la nivelul UE, pentru a sprijini coordonarea şi pentru a promova cea mai bună practică în managementul riscurilor, este necesară o inventariere a politicilor de reducere a riscurilor şi a răspunsurilor la nivelul Uniunii Europene, incluzând mecanisaugust, 2010
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mele de apărare a zonei de coastă şi planurile ce există la nivelul statelor membre a Uniunii Europene, a coastelor somaleze. În această privinţă, intensificarea cooperării civile/militare în combaterea pirateriei,
ar trebui luată în considerare.
Astfel, în susţinerea celor afirmate mai sus, în proiectul de raport
privind punerea în aplicare a strategiei europene de securitate şi a politicii comune de securitate şi apărare (2009/2198(INI)) se subliniază la
pct. 21, de asemenea, importanţa consolidării capacităţilor de supraveghere maritimă în regiune, în special prin formarea şi coordonarea în
reţea a pazei de coastă a ţărilor din regiune, şi consideră că Uniunea
trebuie să participe la aceste eforturi, susţinând Codul de conduită de
la Djibouti şi planul de aplicare a acestuia dezvoltat de organizaţia
Maritimă Internaţională, asupra cărora s-a ajuns la un acord între statele din regiune (centrul de schimb de informaţii din Yemen şi centrul
de antrenament al personalului de navigare din Djibouti).
Cartea verde a politicii maritime trebuie să fie mult mai edificatoare din punctul de vedere al siguranţei maritime. Actualele prevederi
stipulate în această Carte verde sunt doar exprimate fugitiv fără a avea
trasate nişte sarcini clare cu referire la actualul fenomen al pirateriei.
Aceste sarcini trebuie să fie elaborate în consens cu toate statele afiliate acestei cărţi verzi a politicii maritime, să conţină o serie de prevederi începând de la eradicarea sărăciei până la monitorizarea traficului
naval în perimetrul Uniunii Europene. Aceste prevederi trebuie extinse şi la nivelul altor organizaţii internaţionale care, în acord cu ele, să
contribuie la instaurarea unui climat de pace în zonele cu potenţial risc.
Pe cale de consecinţă, o definire clară a intereselor comune ale
Uniunii este esenţială în vederea îndeplinirii obiectivelor acţiunii
externe a Uniunii şi, în special, ale Politicii Externe şi de Securitate
Comună, Uniunea Europeană trebuind să utilizeze PESC pentru apărarea intereselor comune ale cetăţenilor săi, inclusiv dreptul acestora de
a trăi în pace şi securitate, într-un mediu tot mai curat şi de a avea un
acces diversificat la resurse vitale precum energia. Dezvoltarea politicii europene de securitate şi apărare întăreşte contribuţia Uniunii la
construirea păcii şi securităţii internaţionale, în conformitate cu princi158
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piile Cartei ONU. În acest context, remarcăm că politica europenă de
securitate şi apărare, ca parte integrantă a Politicii Externe şi de
Securitate Comună, a dobândit mai multă experienţă şi şi-a sporit
capacitatea cu peste de 20 de misiuni desfăşurate ca răspuns la diferite crize, de la instaurarea păcii post-tsunami în Aceh până la protecţia
refugiaţilor în Ciad şi acum la problematica pirateriei. La Summit-ul
NATO de la Bucureşti, din 2-4 aprilie 2008, aliaţii au recunoscut
valoarea pe care o aduce o apărare europeană mai puternică şi mai
capabilă şi au exprimat hotărârea de a îmbunătăţi parteneriatul strategic NATO-UE, pentru o cooperare mai strânsă şi o eficienţă sporită.
Dar, probabil, toate aceste aprecieri, realizarea de tratate, convenţii, un mai bun management al riscurilor, ar trebui implementate după
o prealabilă stabilizare a regimurilor politice din aceste ţări grav afectate de fenomenul sărăciei, al pirateriei. Fără această stabilizare, consider că eforturile internaţionale de eradicare a acestor riscuri sunt
aproape inutile.
Cum va arăta viitorul, ce conţinut va avea? Vor reprezenta aceste
tratate baza unui drum spre pace şi dezvoltare?
După cum se poate observa din aprofundarea acestui studiu, civilizaţiile şi societăţile africane nu sunt atât de simple precum s-a crezut.
Indiferent de incertitudinea răspunsului, a conflictelor, a încercărilor de soluţionare a acestora, extremiştii islamici doresc să făurească
o lume unificată şi eliberată de perversiunile modernismului 10.
Somalia reprezintă, pentru extremişti şi nu numai, scena de teatru
pentru repetiţiile dinaintea marilor reprezentaţii la care publicul îşi plăteşte biletul, iar figuranţii sacrificaţi sunt chiar victemele colaterale:
milioane de batrâni, femei, copii. Decorul este cu măiestrie meşteşugit
prin sărăcie, foame, teroare, indiferenţă şi moarte. Scenariul se schimbă frecvent, în funcţie de cine rescrie principalele acte. Iar omul –
somalezul de rând – se întreabă: „Deci, cine plăteşte biletul?”
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Text adoptat P6_TA (2009)0026
Ibidem, alineatul H.
3
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef//EP//TEXT+TA+P6TA- 2009- 0151+0+DOC+XML+VO // RO, text adoptat P6_TA-PROV(2009)0151.
4
Piratery – The East Africa/Somalia situation/ Practical Measures to Avoid, Deter
or Delay Piracy Attack(Pirateria - Africa de Est / Somalia, Măsuri practice pentru a
evita, a descuraja sau întârzia atacurile piratereşti), publicat în 2009 de către Witherby
International Ltd, 4 Dunlop Square, Livingston, Edinburgh, EH54 8SB, Scoţia,
Regatul Unit.
5
http://www.iasiplus.ro/news/2/17525/Noi+arme+de+lupta+impotriva+piratilor.
html,19:07 miercuri 09 Sep 2009.
6
http://www.rfi.ro/stiri/externe/Combaterea-pirateriei-maritime-pe-agenda-NATO
.html, 18 august 2009.
7
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Decembrie 2008.
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9
Declaraţia aparţine sefului marinei regale, Julian Thompson într-un articol intitulat – ”Piraţii somalezi finanţează Dubaiul” din 22 aprilie 2009.
10
Falconi, F. Sette, A., Osama Bin Laden – Teroare în Occident, Bucureşti, 2002,
pg.2.
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Tehnici de luptă
împotriva lunetiştilor
CĂPITAN RADU PUCHIU

teatrele de operaţii forţele de coaliţie s-au confruntat cu un
număr ridicat de atacuri executate de către lunetişti.
Studiile au arătat că, de-a lungul conflictului, atacul cu lunetişti a devenit o tehnică preferată a insurgenţilor, aceştia recrutând, într-o manieră
agresivă, mai multe echipe de lunetişti. Principalul motiv a fost acela
că atacul cu lunetişti prezintă un risc scăzut, fiind o tehnică eficientă
de luptă împotriva prezenţei forţelor Coaliţiei, ce necesită costuri scăzute. De exemplu atacul cu lunetişti solicită mai puţine mijloace în
comparaţie cu transportul, depozitarea şi amplasarea unui dispozitiv
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exploziv improvizat. Din acest motiv atacul cu lunetişti va rămâne o
tactică preferată a inamicului şi va continua să reprezinte o ameninţare majoră.

Tehnici, tactici şi proceduri
utilizate de lunetiştii inamici
Acţiunile lunetiştilor inamici se pot clasifica în :
– atacuri planificate, pregătite din timp, executate împotriva unor
ţinte importante şi pentru execuţia cărora adeseori forţele prietene sunt atrase în zona de angajare cu ajutorul unei „momeli” ;
– atacuri executate în grabă, orientate împotriva ţintelor de oportunitate.
Distanţele de la care se pot executa atacurile diferă în funcţie de
mediul în care se acţionează, acestea variind de la 25 la 200 de metri
în mediul urban şi de până la 1 000 de metri în mediul rural.
Lunetistul va aştepta şi executa foc asupra oricărui militar care va
pătrunde în zona de angajare (kill zone), atacurile acestuia fiind adesea
filmate pentru scopuri propagandistice.
Lunetiştii pot acţiona în echipe, având mai mult de un vehicul pregătit ca platformă mobilă de tragere. Vehiculele vor avea aplicate orificii în caroserie pentru executarea ochirii şi a focului şi ulterior retragerea nestingherită din zonă. Ei vor încerca, ca după executarea atacului, să evalueze efectul la ţintă trecând cu vehiculul sau păşind pe lângă
locul atacului.
Lunetiştii pot utiliza o momeală, cum ar fi un cadavru sau un dispozitiv exploziv improvizat, pentru a atrage forţele prietene în zona de angajare.
Lunetiştii vor angaja cele mai accesibile ţinte cum ar fi trăgătorii
de la armamentul de serviciu sau din turnurile de pază, ţintind în special zonele neprotejate de echipamentul de protecţie (vestă antiglonţ şi
cască kevlar). Majoritatea atacurilor au loc de regulă pe timpul zilei.
Inamicul poate şi îşi va schimba, adapta tehnicile, tacticile şi procedurile permanent.
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Tehnici, tactici şi proceduri
utilizate de forţele proprii/
prietene
Utilizarea acestor tehnici, tactici şi proceduri au demonstrat, în
teatrele de operaţii, că reduc activitatea şi succesul lunetiştilor.
Principiile generale care stau la baza acestor tehnici, tactici şi proceduri sunt :
– menţinerea permanentă a siguranţei circulare ;
– limitarea timpul de staţionare şi a expunerii îndelungate ;
– executarea, în caz de atac, a unui răspuns ofensiv şi rapid ;
– pregătirea subunităţilor în conformitate cu tehnicile, tacticile şi
procedurile utilizate de inamic ;
– respectarea ciclului: localizare, eliminare, urmărire, analiză ;
– repetarea procedurilor standard de reacţie luând în considerare
faptul că fiecare militar este un element anti-lunetist ;
– folosirea la maxim a aparaturii de vedere şi observare, a echipamentului din dotare şi a altor mijloacelor improvizate (ex. utilizarea plaselor de mascare pentru realizarea de paravane care să
mascheze silueta militarilor) .
Atunci când un posibil dispozitiv exploziv improvizat permite
executarea unui atac cu lunetişti este imperativ ca militarii să rămână
înapoia blindajului cât mai mult posibil şi să se asigure că trăgătorii de
la armamentul de serviciu „scanează” împrejurimile pentru a descoperi
poziţiile probabile de tragere ale inamicului.
Pentru a contracara acţiunile lunetiştilor încercaţi să câştigaţi şi
menţineţi iniţiativa în vederea fragmentării/ stopării operaţiunilor acestora. De regulă un lunetist este nevoit să se infiltreze în poziţia de tragere, împreună cu arma sa; există şi posibilitatea ca arma să se găsească deja în poziţie. Lunetistul devine vulnerabil pe timpul infiltrării,
datorită faptului că, cel mai probabil, va călători într-un vehicul. Astfel,
executarea de puncte de control trafic, bazate pe principiul „identifică
şi interceptează”, este esenţială. Scopul acestor puncte de control este
de a captura lunetistul împreună cu armamentul său şi vehiculul utilizat.
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Prezenţa subunităţilor îmbarcate pe vehicule executând puncte de
control trafic poate de asemenea să diminueze încrederea lunetiştilor în
succesul acţiunilor lor. Cu toate acestea succesul punctelor de control
trafic poate fi discutabil deoarece vehiculele pot avea compartimente
secrete unde se poate ascunde armamentul sau armamentul poate fi
transportat de o altă persoană, cu un mijloc de transport diferit de cel
al lunetistului şi greu de interceptat de către forţele prietene (de exemplu motociclişti, biciclişti).
Lunetiştii inamici pot ataca elementul îmbarcat, de aceea este
imperativ ca trăgătorii de la mitraliere să rămână tot timpul complet
înapoia blindajului.
Expunerea redusă este probabil cea mai sigură metodă pentru o
patrulă debarcată de a se deplasa prin zona de angajare a lunetistului.
Patrula trebuie să se deplaseze cu rapiditate şi agresiv, din acoperire în
acoperire, menţinând siguranţa şi observarea circulară. Folosind aparatura optică montată pe armament militarii trebuie să supravegheze constant orice vehicul, alee sau fereastră pentru descoperirea unui potenţial lunetist inamic. Este puţin probabil ca un lunetist inamic să-şi dezvăluie prezenţa în această situaţie. Aceste patrule rămân vulnerabile în
special din flancuri şi spate, de aceea securitatea externă este esenţială. Acest tip de deplasare şi postura agresivă nu reprezintă o soluţie
viabilă, deoarece intimidează populaţia civilă cu consecinţe negative în
ceea ce priveşte cooperarea acesteia.
Lunetistul din compunerea forţelor proprii (prietene) reprezintă
cel mai eficient mijloc de luptă împotriva lunetiştilor adverşi.
Beneficiind de un antrenament asemănător, cunoştinţe despre zona de
operaţii şi echipament adecvat, lunetistul poate oferi sfaturi grupei,
îmbunătăţi capabilităţile de scotocire sau lupta direct cu lunetiştii
inamici. Pe lângă acţiunea în cadrul grupei, lunetistul poate fi detaşat
şi angaja inamicul în sprijinul altui element.
Fără a beneficia de sprijinul grupei, fiecare lunetist poate, cu
deprinderile sale, să joace un rol important în determinarea succesului.
O confruntare cu un lunetist advers poate să-i distragă atenţia lunetistului inamic de la misiunea sa principală. Cea mai bună cale de a stopa
acţiunile unui lunetist advers este de a-l captura/ elimina.
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Transportul combinat cu
mijloace de transport rutier,
feroviar şi aerian al unui
detaşament participant la
misiuni într-un teatru de
operaţii extern
CĂPITAN MARIUS UDROIU

perioada 01-20.08 detaşamentul EUFOR, constituit din
subunităţi şi tehnică militară din înzestrarea Batalionului
26. Infanterie a executat activitatea de defluire din locul de dislocare la
pace (garnizoana Craiova) în teatrul de operaţii Afganistan (Kabul)
pentru a participa la misiunea internaţională ISAF organizată cu forţe
din cadrul alianţei NATO.
Deplasarea acestui detaşament s-a făcut utilizându-se transportul
rutier, feroviar şi aerian astfel încât întreg detaşamentul să fie introdus
în teatrul de operaţii până la data de 21.08.2005, dată stabilită conform
angajamentelor asumate de către partea română cu privire la punerea
la dispoziţia forţelor NATO a unui detaşament care să participe
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împreună cu celelalte forţe ale Alianţei la operaţiunea de supraveghere şi menţinere a ordinii pe timpul desfăşurării alegerilor în Afganistan.
Detaşamentul românesc a fost destinat ca forţă de reacţie rapidă
pentru divizia multinaţională desfăşurată în Kabul, capitala
Afganistanului. Misiunea la care a participat acest detaşament s-a desfăşurat în perioada 21.08-21.11.2005.
Articolul de faţă prezintă modul de organizare şi desfăşurare a
transportului rutier, feroviar şi aerian al trupelor, tehnicii şi materialelor din dotarea unui detaşament care participă la misiuni în afara graniţelor ţării.

Atribuţiunile ofiţerului din
cadrul compartimentului
logistic responsabil cu
executarea transportului
detaşamentului
Să cunoască şi să aplice prevederile regulamentelor referitoare la
transportul rutier, pe calea ferată şi aerian al trupelor, tehnicii militare
şi materialelor detaşamentului ; să cunoască caracteristicile tipurilor de
autovehicule, vagoane, aeronave ce pot fi utilizate pentru transporturile militare.
Să facă propuneri şefului de stat major pentru asigurarea pregătirii tuturor transporturilor ce aparţin detaşamentului în vederea efectuării lor în condiţiile cerute de reglementările în vigoare.
Să centralizeze şi să înainteze eşalonului superior, la datele stabilite, cererea de transport pe calea ferată şi cererile de autovehicule sau
aeronave care să cuprindă totalitatea nevoilor de transport pentru detaşament.
Să se asigure ca unitatea să aibă în permanenţă asigurate mijloacele materiale necesare pentru fixarea şi ancorarea tehnicii militare pe
vagoane (sârmă, complete CUF-RO, pene, chituci, cuie, dispozitive de
ancorare).
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Să asigure prelucrarea cu întreg personalul unităţii a reglementărilor privind transportul personalului, tehnicii şi materialelor.
Să ia măsuri pentru pregătirea tehnicii şi materialelor în vederea
transportului rutier, feroviar şi aerian cu respectarea condiţiilor specifice cerute de fiecare dintre acestea.
Să urmărească asigurarea la timp de către compartimentul financiar-contabil al unităţii a documentelor militare de transport (foi de
drum, cerere de transport militar cu taxe creditate) pentru transporturile aprobate a se executa pe calea ferată.
Să participe la activităţile stabilite de către organele căii ferate,
organelor care asigură transportul aerian şi cele de transporturi militare privind executarea transporturilor pentru unitatea militară respectivă, eşalonare, programare, instructaje etc.).
Necesarul de transport pentru afluirea detaşamentului în teatrul de operaţii Afganistan
Total militari de transportat = 396;
Total tehnică de transportat = 53;
Total containere ISO 20 cu materiale = 20 (117 tone)

Executarea transportului.
Precizări generale
Transportul rutier
– directia de deplasare : Craiova-Alexandria-Bucureşti-FeteştiMedgidia-Mihail Kogălniceanu (550 km);
– ce s-a transportat: 394 militari, 394 raniţe.
– autovehicule avute la dispoziţie :
– autobuze RD 111 = 4;
– autocamioane DAC 16215 F.A. = 2;
– directia de deplasare : U.M. 01047 Craiova-Rampa militară
Craiova; Statia C.F. Nicolae Bălcescu-Mihail Kogălniceanu;
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– ce s-a transportat: 19 containere ISO 20 cu materiale.
– autovehicule avute la dispoziţie :
– autotren transport containere RD 12215 = 4;
– automacara AMT 950 = 2.
– perioada ordonata pentru executarea transportului rutier: 0103.08.2005.
Transportul feroviar
– direcţia de deplasare: Craiova–Caracal-Videle-BucureştiLehliu-Feteşti-Nicolae Bălcescu (500 km);
– 2 trenuri cu un total de 53 de vagoane;
– ce s-a transportat: 53 autovehicule, 19 containerele ISO 20;
– perioada ordonată pentru executarea transportului feroviar : 0103.08.2005.
Transportul aerian
– direcţia de deplasare : Mihail Kogălniceanu-Kabul (4 400 km)
– avioane avute la dispoziţie – AN 124 = 7; C 17 = 7
– ce s-a transportat: 394 militari, 53 autovehicule, 19 containere
ISO 20;
– perioada ordonată pentru executarea transportului aerian: 0520.08.2005.

Transportul rutier
Principii generale
Planificarea transporturilor militare constituie una dintre cele mai
importante părţi ale activităţii de organizare a transporturilor şi se execută pe baza dispoziţiunilor conducerii M.Ap.N. şi a cererilor primite
de la comandamentele de armă.
La batalionul de infanterie planificarea transporturilor se execută
pe baza:
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– ordinelor comandantului de batalion;
– precizărilor primite de la eşaloanele superioare;
– cererilor de materiale;
– timpul avut la dispoziţie.

Calculul numărului de mijloace necesare pentru executarea
transportului rutier al personalului şi materialelor detaşamentului.
Calculul numărului de mijloace necesare pentru executarea transportul personalului.
N = P/n×q ;
N=numărul de autobuze necesare pentru transportul personalului;
P = numărul de militari de transportat = 394;
n = numărul de curse prevăzute a se efectua = 2;
q = capacitatea de transport a unui autobuz = 50 militari
N = 394/2×50
N = 4 autobuze RD 111
Calculul numărului de mijloace necesare pentru transportul bagajelor personalului.
N = P/n×q ;
N = numărul de autocamioane DAC 16215 F.A. necesare pentru
transportul bagajelor;
P = numărul de bagaje de transportat = 394;
n = numărul de curse prevăzute a se efectua = 2;
q = capacitatea de transport a unui autocamion = 100 bagaje
N = 394/2×100
N = 2 autocamioane DAC 16215 F.A.
Calculul numărului de mijloace necesare pentru transportul containerelor ISO 20 din unitate la staţia de îmbarcare pe calea ferată şi de
la staţia de debarcare la locul de depozitare.
N = P/n×q ;
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N = numărul de autotrenuri RD 12215 necesare pentru transportul
containerelor;
P = numărul de containere ISO 20 = 19;
n = numărul de curse prevăzute a se efectua = 5;
q = capacitatea de transport a unui autotren = 1container ISO 20
N = 19/5×1
N = 4 autotrenuri transport containere RD 12215.
Calculul numărului de mijloace necesare pentru încărcarea-descărcare containerelor ISO 20 în unitate, la staţia de îmbarcare pe calea
ferată, la staţia de debarcare şi la locul de depozitare.
N = P×l/n×c ;
N = numărul de automacarale AMT 950 necesare pentru manipularea containerelor;
P = numărul de containere ISO 20 = 19;
l = numărul de locuri de încărcare-descărcare = 2;
n = numărul de autotrenuri avute la dispoziţie = 4;
c = numărul de curse prevăzute a se efectua de către fiecare autotren = 5;
N = 19×2/4×5
N = 2 automacarale AMT 950.
Cererea de transport
Cererea de transport reprezintă documentul iniţial în baza căruia
se întocmesc celelalte documente de planificare şi are la baza:
– ordinul de acţiune/ luptă (dispoziţiile) eşalonului superior;
– planul / ordinul logistic;
– decizia comandantului eşalonului pentru care se execută transportul.
Planul transportului rutier al personalului şi materialelor
Planul transportului reprezintă documentul de bază prin care se
coordonează şi urmăresc nevoile de transport.
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Transportul pe calea ferată
Principii generale
Transportul pe calea ferată este procedeul principal de deplasare a
marilor unităţi şi unităţilor pe distanţe mari. El se poate executa şi pe
distanţe mici, atunci când căile de comunicaţie rutiere, de pe direcţia
de deplasare sunt impracticabile datorită înzăpezirilor, dezgheţului,
inundaţiilor sau altor cauze.
Prin transport pe calea ferată se înţelege deplasarea organizată a
trupelor, tehnicii militare şi materialelor armatei dintr-un raion (loc) în
altul pentru îndeplinirea misiunilor primite, pe comunicaţiile feroviare, folosind mijloace de transport ale Ministerului Transporturilor, în
siguranţă şi cu capacitatea de luptă completă.
Transportul pe calea ferată se planifică, organizează şi execută
potrivit prevederilor regulamentelor militar, a instrucţiunilor TP4, precum şi a instrucţiunilor de serviciu, interne şi internaţionale, în vigoare la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române din Ministerul
Transporturilor.
Executarea transporturilor pe calea ferată se realizează pe bază de
plan. Schimbarea datelor din plan, în cazuri deosebite, se poate face
numai cu aprobarea organelor de transporturi militare, la cererea
comandamentelor cărora li se subordonează unităţile militare expeditoare.
În situaţii speciale, când unele transporturi nu pot fi prevăzute în
plan, executarea acestora se face pe baza cererilor aprobate de organele militare în drept, menţionate în instrucţiunile TP4 şi avizate de organele căii ferate.
La planificarea şi organizarea transporturilor de trupe, tehnică
militară şi materiale pe calea ferată trebuie să se aibă în vedere următoarele:
1. volumul, felul şi caracteristicile nevoilor de transport;
2. situaţia în care se execută transportul;
3. capacitatea de îmbarcare – debarcare şi tranzit a staţiilor şi liniilor de cale ferată, utilizate pentru transport, ţinându-se seama şi de
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transporturile economice ce se încarcă – descarcă în staţiile respective;
4. numărul, felul şi tipul vagoanelor care pot fi puse la dispoziţie
pentru transport, precum şi timpul necesar pregătirii acestora;
5. misiunea (destinaţia) trupelor (materialelor) după debarcare;
6. termenele de executare a operaţiunilor de încărcare – descărcare prevăzute de reglementările căii ferate şi posibilităţile de executare
a transportului în raport cu graficul de circulaţie în vigoare la data respectivă.
Evidenţa şi urmărirea operativă a transporturilor militare pe calea
ferată se face prin utilizarea indicativelor militare de transport.
Indicativul militar de transport este un număr format din mai
multe cifre, sau dintr-o combinaţie de litere şi cifre, utilizat pentru
codificare, care se dă de către organele de transporturi militare tuturor
transporturilor militare pe care le planifică.
Prin eşalon militar de transport pe calea ferată, se înţelege unitatea, subunitatea sau formaţiunea militară, împreună cu tehnica şi mijloacele militare de care dispune, organizate pentru transport în cadrul
unui singur tren. Într-un eşalon pot intra una sau mai multe subunităţi
(formaţiuni) din cadrul aceleaşi unităţi militare, numai dacă au acelaşi
loc de îmbarcare şi debarcare.
Fiecare eşalon militar primeşte un indicativ militar de transport şi,
de regulă, nu poate fi fracţionat şi transportat în două trenuri, însă
într-un singur tren pot fi transportate unul sau mai multe eşaloane militare.
Când într-un tren se găsesc mai multe eşaloane, fiecare din ele îşi
păstrează organizarea proprie şi indicativul primit.
Transportul trupelor, tehnicii militare şi a materialelor pe calea
ferată trebuie să se facă în secret. Secretul transportului constituie o
obligaţie deosebită pentru întreg personalul unităţilor militare şi al căilor ferate, asigurându-se prin:
1. păstrarea secretului pe timpul pregătirii şi executării transportului;
2. aplicarea măsurilor regulamentare de mascare şi dispersare a
unităţilor militare pe timpul îmbarcării, circulaţiei şi debarcării;
174

www.rft.forter.ro

Transportul combinat cu mijloace de transport rutier,
feroviar şi aerian al unui detaşament într-un teatru de operaţii

3. organizarea pazei raionului de îmbarcare, debarcare şi a eşalonului militar pe timpul circulaţiei şi a staţionărilor;
4. limitarea numărului participanţilor la executarea măsurilor de
asigurare a transporturilor militare, precum şi a comunicărilor care trebuie să cuprindă numai date strict necesare;
5. păstrarea cu stricteţe a secretului pe timpul executării convorbirilor telefonice;
6. interzicerea convorbirilor între personalul eşalonului şi persoane străine, precum şi lăsării diferitelor hârtii, scrisori, ziare, inscripţii
pe vagoane etc., în locurile unde s-a efectuat îmbarcarea, debarcarea
sau în vagoane;
7. limitarea coborârii personalului militar din vagoane în staţii,
precum şi luarea măsurilor de închidere a uşilor pe anumite sectoare de
cale ferată;
8. interzicerea indicării în scrisorile şi telegramele expediate de
personalul militar, pe timpul transportului, a numărului poştei militare,
a denumirilor unităţilor militare, a referirilor la executarea transportului, iar în unele situaţii chiar oprirea expedierii scrisorilor pe timpul
transportului;
9. interzicerea cu desăvârşire în cadrul eşaloanelor militare, a persoanelor şi materialelor, care nu intră în compunerea unităţii, subunităţii sau formaţiunii ce se transportă;
Calculul numărului de vagoane şi de trenuri pentru transportul detaşamentului.
Date generale
La efectuarea calculelor se ţine seama de:
– organizarea,efectivele şi inzestrarea tehnico-materiala a trupelor
ce se transporta;
– felul,cantitatea ,tipul,tonajul şi volumul tehnicii militare şi a
materialelor ce urmeaza a fi transportate;
– normele de incarcare pentru fiecare tip de vagon şi categorie de
incarcatura precum şi folosirea rationala a fiecrui vagon;
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– lungimea şi tonajul trenului admis în circulatie pe traseul respectiv;
– lungimea maximă admisibilă a trenului (fără locomotivă) este de
650 m (respectiv 92 osii);
– tonajul bruto maxim admisibil este de 1600 tone;
– pentru transportul detaşamentului s-au folosit următoarele tipuri
de vagoane:
– pentru executarea transportului pe C.F. se ţine cont de datele de
gabarit ale tehnicii:
Cererea de transport pe calea ferată
Cererea de transport se inainteaza la esalonul superior de regula la
intocmirea planului lunar de transport, unde se centralizeaza în vederea inaintarii datelor respective la Centrul de Coordonare a
Miscarii/S.M.G. care intervine la Ministerul Transporturilor, pentru
aprobare şi executie.
Planul de transport pe calea ferată
Se intocmeste pe baza statului de organizare a detasamentului, iar
inscrierea transportului se face în ordinea urgentei de transport a subunitatilor, grupat pe trenuri.
Planul de îmbarcare-debarcare
Se foloseste pentru conducerea imbarcarii şi debarcarii esaloanelor militare de transportat.
Calculul numarului de mijloace de asigurare a tehnicii pe calea
ferată
1. Numarul de pene pliabile = Numarul de autovehicule × 8 =
53×8 = 424;
2. Numarul de pene laterale = Numarul de autovehicule × 4 =
53×4 = 212;
3. Numarul de dispozitive de ancorare cu lanturi = Numarul de
autovehicule × 4 = 53×4 = 212.
4. Cuie cu cap special pentru fixarea penelor
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Calculul numarului documentelor ce se elibereaza de catre compartimentul financiar-contabil al unitatii în vederea transportului pe
C.F. al detasamentului
1. Foi de drum :
N = 1×Ks+2×(Rgs-Rgsp)+2×2×Rgsp
N = numarul de foi de drum necesare a fi eliberate;
Ks = numarul de vagoane descoperite Ks;Ks = 41;
Rgs = numarul de vagoane platforma Rgs;Rgs = 10;
Rgsp = numarul de vagoane platforma Rgs pe care se transporta materiale periculoase (in cazul de fata conatainerele cu munitie);Rgsp = 2,5;
N = 41+15+10 = 66 foi drum.
2. Cererea de transport militar cu taxe creditate:
N = 1×Vcg
N = numarul de cereri de transport militar cu taxe creditate;
Vcg = numarul de vagoae corp paza;Vcg = 2;
N = 2 cereri de transport militar cu taxe creditate
De asemenea la Biroul C.F. Marfa se completeaza Scrisoarea de
trăsură pentru fiecare vagon, în 5 exemplare, predătorul completează
în acest formular datele referitoare la denumirea mărfii şi greutatea
acesteia.

Transportul aerian
Principii generale
Transportul aerian al trupelor, tehnicii şi materialelor s-a folosit
datorită necesităţii dislocării în scurt timp la o distanta mare (4 400
km) a detaşamentului.
Transportul pe mijloace aeriene se execută cu aeronave de transport, în cazul de faţă au fost folosite aeronave AN-124 şi aeronave C17 asigurate de către partea americană.
Pentru transportul aerian al detaşamentului, ofiţerul din compartimentul logistic responsabil cu transporturile trebuie să întocmească
sau să participe la întocmirea următoarelor documente:
1. Cererea de transport aerian.
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2. Documentele de acces în aeroport.
3. Graficul de urmărire a executării transporturilor aeriene.
4. Lista de pasageri.
5. Formularul vamal – NATO 302 TRAVEL DOCUMENT.
6. Planul general de transport al detaşamentului pe calea aerului.
7. Fişa de verificare a materialelor în vederea transportului aerian.
8. Declaraţiile de materiale periculoase ce se transportă pe calea
aerului.
9. Planul de încărcare a personalului, tehnicii şi materialelor în
aeronave.
Cererea de transport aerian (CCC MOVEMENT REQUEST)
Se întocmeşte într-un exemplar şi se transmite cu cel puţin 40 de
zile înainte de efectuarea transportului, este însoţită de lista cu materialele periculoase.
Tabelul de acces în aeroport.
Constituie documentul pe baza căruia se face accesul în aeroport
pentru fiecare eşalon care se îmbarcă în aeronave, personalul trebuie să
aibă asupra sa documentele de identitate (paşapoarte pentru cei care
pleacă în misiune, cărţi de identitate pentru cei care fac parte din echipele care participă la activitatea de îmbarcare).
Tabelul se întocmeşte în 4 exemplare pentru fiecare eşalon care
urmează să plece pe cale aerului şi se aprobă de către comandantul
aeroportului:
- 1 exemplar la comandantul aeroportului;
- 1 exemplar la comandantul eşalonului;
- 1 exemplar la poarta de acces în incinta aeroportului;
- 1 exemplar la poarta de acces pe pistă.
Graficul de urmărire a transporturilor aeriene
Este documentul prin care se ţine evidenţa executării transporturilor aeriene. Datele din acest grafic se raportează la eşaloanele în drept
după plecarea fiecărui eşalon.
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Lista de pasageri
Constituie documentul de evidenţă a personalului care este transportat pe calea aerului şi se întocmeşte în 6 exemplare :
- 2 exemplare în plicul cu documentele pentru comandantul
aeronavei;
- 1 exemplar la comandantul de eşalon;
- 1 exemplar la politia de frontiera odată cu predarea paşapoartelor pentru viză;
- 1 exemplar la serviciul handling al aeroportului;
- 1 exemplar se întoarce la serviciul financiar din unitatea militară din care provine detaşamentul având menţionate ziua şi ora la care
personalul a părăsit teritoriul ţării pentru calculul drepturilor financiare.
Datele privind greutatea pasagerilor şi a bagajelor personale se
completează în kg sau în livre, în funcţie de tipul de avion cu care se
executa transportul (avioane C 17 de producţie SUA –livre, avioane
AN-124 de producţie Rusia – kilograme).
Formularul NATO 302 TRAVEL DOCUMENT
Se întocmeşte în cinci exemplare, înainte de plecarea fiecărui eşalon la biroul vamal din cadrul aeroportului unde se verifică şi înregistrează:
– 1 exemplar la biroul vamal;
– 1 exemplar la ofiţerul responsabil cu transporturile la unitatea
militară din care face parte detaşamentul;
– 1 exemplar în plicul cu documente pentru comandantul aeronavei;
– 1 exemplar la comandantul eşalonului;
– 1 exemplar la serviciul handling al aeroportului pentru completarea permisului de încărcare a aeronavei.
Planul de transport al detaşamentului pe calea aerului
Este documentul de optimizare a transportului aerian şi în baza
acestuia se întocmesc planurile de încărcare a avioanelor, datele înscrise în planul de transport servesc la calcularea centrului de greutate a
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avionului şi stabilirea modului de distribuire a încărcăturii în compartimentul cargo. Planul de transport se întocmeşte în două exemplare:
– 1 exemplar la echipa de îmbarcare română;
– 1 exemplar la şeful echipei de îmbarcare
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Conducerea ecologică
LOCOTENENT-COLONEL ADRIAN STOICA

onducerea ecologică este ansamblul măsurilor comportamentale, de control sau verificare a vehiculului, prin care se
realizează economie de energie (carburant) şi protejarea mediului. De
aceea, orice măsură luată pentru a scădea consumul de combustibil
(anvelope umflate corect, scăderea rezistenţei la înaintare, oprirea
motorului la staţionări lungi etc.) se înscrie în orbita conducerii ecologice.
Orice folosire a unui sistem auxiliar acţionat de motor (aer condiţionat, dispozitiv servo, generatorul de curent) va avea drept efect creşterea consumului de carburant.
Autovehiculele sunt construite din materiale care, odată ajunse în
stadiul de deşeu, pot polua grav mediul, fie prin toxicitatea lor (lichid
de frână, antigel), fie prin perioada lungă de descompunere (anvelope,
mase plastice).
Schimbarea modului de a conduce autovehiculul poate duce la
reducerea sensibilă a consumului de combustibil şi la micşorarea gra-

C
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dului de poluare a atmosferei. Soluţia este adoptarea unui stil responsabil de a conduce, întreţinerea maşinii într-o stare tehnică bună şi
crearea unor asociaţii cu prietenii de la serviciu, astfel încât într-o
maşină să meargă nu una, ci trei-patru persoane.
Atunci când vine vorba de consumul real al autovehiculului regula generală este că nu ne putem baza pe cifrele oferite de producători.
Prin urmare, dacă un şofer doreşte să ştie cât consumă autovehiculul
său el trebuie să-şi facă singur determinările. Drumul prost nu strică
doar echipamentele autovehiculului, ci provoacă şi un consum mare de
combustibil.
Consumul de carburant se poate reduce cu 35 %, spun cercetătorii, dacă orice şofer îşi schimbă obiceiurile şi îşi întreţine bine
maşina:
– prima condiţie este reducerea consumului prin echilibrarea
pneurilor: dacă roţile sunt perfect umflate şi bine echilibrate,
consumul de carburant se reduce şi se obţine o diminuare cu 8%.
– reglarea motorului şi verificarea stării tehnice măcar o dată pe
an, aduce cel puţin o diminuare de 10%.
– reducerea vitezei în oraş şi rularea pe autostradă cu o viteză
constantă şi cât mai apropiată de viteza de croazieră (economică) a maşinii, recomandată de producători, poate aduce o diminuare de aproape 17%.
Cercetătorii recomandă pentru viitor maşinile electrice sau pe cele
cu combustie şi hidrogen, care au poluare zero. Acestea se descurcă
bine în trafic, au demaraj acceptabil şi, în plus, în tot mai multe state
s-au instalat pompe cu hidrogen sau staţii de alimentare pentru acumulatori. Ca soluţie imediată, pragul de 120 mg de dioxid de carbon pe
km este soluţia unanim acceptată de statele membre UE. De asemenea,
autovehiculele care poluează mai mult trebuie să fie neapărat îmbunătăţite cu filtre, pentru că, începând din 2012, nu vor mai putea circula
în multe state europene. Utilizarea biocombustibililor (motorină şi etanol sau uleiuri vegetale) este o soluţie în acest moment de reducerea
poluării, dar se presupune că prin utilizarea acestora s-a declanşat criza
alimentelor.
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În urma arderii combustibilului în cilindrii motorului rezultă gazul
de eşapament compus din monoxid de carbon, benzină sau motorină
nearsă, funingine iar la benzina cu plumb rămân şi resturi ale acestui
metal. Motoarele moderne folosesc numai benzină fără plumb, caracterizată prin cifră octanică de 95, 98 sau 100. Motorina este de vară sau
de iarnă (rezistă la –25 °C sau –30 °C, fiind caracterizată prin cifră
cetanică.
S-au produs motoare EURO 5, care au fost impuse de normele de
poluare europene, prin scăderea cantităţilor de oxid de carbon şi de
combustibil nears din gazele de eşapament.
Pentru combustibilul nears este prevăzut un catalizator, pe ţeava
de eşapament, la ieşirea din galeria de evacuare a gazelor, care arde la
temperaturi mari combustibilul nears. Pe galeria de evacuare este prevăzut un senzor (sonda Lambda) care măsoară cantitatea de oxigen din
gazele de eşapament şi dă comandă calculatorului de bord să dozeze
combinaţia carburant-aer la injectoare (la motoarele cu injecţie pe benzină). Dacă s-ar folosi benzină cu Plumb, s-ar produce înfundarea catalizatorului prin resturile pe care le lasă acest material.
Concluzia este că poluarea este dată de cantitatea de combustibil
ars în cilindrii în timpul funcţionării motorului şi de normele EURO
îndeplinite de motor. Turaţia motorului este dată de cantitatea de combustibil care intră în cilindrii motorului la apăsarea pedalei de acceleraţie.
DE REŢINUT :
– schimbaţi uleiul la depăşirea termenului de valabilitate;
– nu plecaţi de pe loc cu motorul supraturat, adică folosiţi 1500
rot/min.;
– schimbaţi treptele de viteză la turaţii mici, de 2000 rot/min în
loc de 3000 rot/min (stilul de conducere sportiv);
– folosiţi treptele de viteză superioare 3,4,5;
– evitaţi aglomeraţiile şi fluidizaţi traficul;
– stabiliţi traseul din timp pentru a evita drumurile inutile;
– folosiţi cât mai puţin aerul condiţionat şi recirculaţi aerul în
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interiorul autovehiculului;
– nu supraîncărcaţi autovehiculul inutil;
– nu circulaţi cu viteze mari, peste 110 km/h, deoarece consumul
creşte foarte mult datorită frecării cu aerul (rezistenţa aerodinamică);
– nu montaţi proiectoare suplimentare şi nu montaţi eleroane şi
tot felul de ornamente care cresc rezistenţa la înaintare;
– nu folosiţi inutil portbagajul suplimentar montat deasupra autovehiculului;
– verificaţi presiunea pneurilor;
– conduceţi cu viteză constantă, evitaţi accelerările bruşte sau frânările bruşte, reducând treptat viteza anticipând din timp situaţiile periculoase.
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EDUCAŢIE,
INSTRUCŢIE ŞI
ÎNVĂŢĂMÂNT

Feed-back-ul instruirii
absolvenţilor cursului de
formare a subofiţerilor –
filiera indirectă încadraţi în
unităţile şi marile unităţi
operaţionalizate
LOCOTENENT-COLONEL CORNEL NAE

rocesul de învăţământ desfăşurat în Şcoala Militară de Maiştri
Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” vizează
formarea subofiţerilor la standardele de pregătire impuse de cerinţele
operaţionale, atât în cadrul structurilor militare ale armatei noastre, cât
şi în cadrul armatelor ţărilor partenere NATO.
Din această perspectivă, s-a pus un mare accent pe instrucţia tactică generală şi metodica instruirii, astfel încât subofiţerii absolvenţi ai
şcolii să fie în măsură să exercite ferm comanda militară a grupurilor
mici, să-şi instruiască militarii, să fie deschişi la schimbare, să-şi dezvolte o gândire alternativă şi creativă şi să fie luptători specializaţi,
capabili să ducă acţiuni militare individuale sau în cadrul unor structuri militare, la cele mai înalte standarde.
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Astfel, în anul de învăţământ 2007-2008, s-a iniţiat un schimb de
experienţă între instructorii din Şcoala Militară de Maiştri Militari şi
Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” şi personalul din unităţile şi
marile unităţi operaţionalizate, pentru a urmări punerea în practică a
noţiunilor învăţate şi modul de integrare a absolvenţilor şcolii în aceste unităţi.
Obiectivele schimbului de experienţă au vizat următoarele:
a) identificarea necesităţilor şi standardelor de instruire la nivelul
beneficiarului procesului de formare şi perfecţionare a pregătirii
subofiţerilor din Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri
a Forţelor Terestre „Basarab I”, în vederea reactualizării modelului absolventului prin cursurile organizate;
b) coordonarea procesului de învăţământ din şcoala noastră cu
procesul de utilizare şi dezvoltare ulterioară a subofiţerilor, realizarea feed-back-ului instruirii la nivelul absolvenţilor;
c) reactualizarea bazei informaţionale a şcolii cu noile sisteme de
armament, sisteme de conducere a trupelor şi sisteme de conducere a focului introduse în unităţile operaţionalizate.
Fiecare unitate militară participantă la desfăşurarea schimbului de
experienţă a fost investigată sociologic, folosindu-se ca instrumente de
investigaţie interviul, metoda observaţiei şi chestionarul (pentru comandanţii nemijlociţi ai absolvenţilor şi pentru absolvenţii Cursului de
formare a subofiţerilor în activitate, filiera indirectă).
În urma investigaţiei au reieşit următoarele concluzii:
• Armamentul, tehnica, echipamentele şi aparatura militară folosite de către absolvenţii şcolii noastre, în marea majoritate, sunt
similare cu cele existente în instituţia noastră. Menţionăm că,
aparatura şi tehnica militară folosită în exerciţiile tactice în poligoanele de instrucţie pe timp de noapte este veche (prezentând
un grad ridicat de uzură fizică şi morală) şi insuficientă;
• 57 % din absolvenţii şcolii noastre au participat la misiuni externe;
• 86 % din absolvenţi şi-au exercitat funcţii de lider la nivel echipă, grupă şi piesă, în timp ce numai 57 % şi-au format deprin188
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deri de lider. Subofiţerii absolvenţi nu pot fi eficienţi ca lideri,
dacă la nivelul subordonaţilor nu aplică principiile liderului şi
nu-şi adaptează stilul de conducere la variabilele situaţionale
existente în desfăşurarea activităţilor de comandant de grupuri
umane mici.
Explicaţia ar fi că 43% dintre absolvenţi nu şi-au format deprinderile necesare, deoarece timpul alocat pentru exercitarea actului de
comandă nu a fost suficient. Pentru a oferi subofiţerilor cât mai multe
şanse să ajungă la comanda grupei, pe timpul desfăşurării cursului,
propunem ca structura organizatorică să fie pe subgrupe a cel mult 7-8
cursanţi.
Grupurile formate dintr-un număr mic de membri, în medie de 7-8
cursanţi, au o coeziune puternică: cu cât grupurile sunt mai mici, cu
atât membrii lor se instruiesc mai rapid şi mai bine. Ei nu-şi pot forma
deprinderile de lider decât prin exercitarea, în mod repetat, a rolului de
conducător în cazul sarcinilor simple, urmate progresiv de cele complexe, dezvoltându-şi astfel încrederea în forţele proprii, spiritul dominator şi de iniţiativă, capacitatea de a influenţa, îndruma şi motiva
subordonaţii în îndeplinirea misiunilor date. În acelaşi timp, considerăm că durata cursului este insuficientă, precum şi necesitatea executării unor stagii minime la trupe care ar putea contribui la o mai bună
pregătire a viitoarelor cadre de la baza ierarhiei militare.
Opinia comandanţilor nemijlociţi cu privire la formarea deprinderilor de lider la nivelul absolvenţilor şcolii
43%

Realizat

57%

Nerealizat

• Soldaţii gradaţi voluntari nu sunt motivaţi să treacă în corpul
subofiţerilor, deoarece după absolvirea Cursului de formare a
subofiţerilor în activitate, filiera indirectă, nu sunt repartizaţi la
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unităţile de unde au provenit (majoritatea având familii în garnizoanele respective) precum şi datorită nivelului salarizării,
ţinând cont că diferenţa de salarizare dintre cele două categorii
de personal (primul grad de soldat gradat voluntar şi primul grad
de subofiţer) este nesemnificativă;
• Fondul de regulamente militare utilizat în procesul de instrucţie,
în unităţile operaţionalizate este insuficient.
Propuneri:
1. Alocarea resurselor financiare necesare dezvoltării şi modernizării bazei de antrenament (prin proiectarea unor poligoane pentru luptă în condiţii speciale, asigurarea cu armament şi echipament modern similare celor din teatrele de operaţii) şi logisticii
didactice.
2. Mărirea duratei cursului, deoarece timpul alocat exercitării
actului de comandă a absolvenţilor nu a fost suficient, creând
astfel unele dificultăţi în formarea şi dezvoltarea deprinderilor
de lider la nivelul absolvenţilor.
3. La lecţiile mixte să se prezinte un set de situaţii-problemă
adaptate la cerinţele cursului, studii de caz, joc de rol, diversificând astfel metodele simulativ-participative, selectarea cunoştinţelor şi informaţiilor, formarea şi dezvoltarea la absolvenţi a
deprinderilor de a se pregăti individual şi în echipă.
4. Sincronizarea orelor de curs cu cele destinate instrucţiei prin
eliminarea tendinţelor de teoretizare excesivă a unor şedinţe şi
asigurarea unui pronunţat caracter practic-aplicativ.
5. Necesitatea pregătirii de specialitate a subofiţerilor după absolvirea cursului şi a creşterii orelor de curs a căror problematică să
cuprindă concepte de: dinamica grupurilor umane, conflicte în
organizaţia militară, consiliere.
6. Recunoaşterea şi consolidarea statutului profesional al soldatului şi gradatului voluntar prin creşterea salariului de bază şi prin
oferirea unor perspective de carieră şi dezvoltare profesională cu
posibilitatea încadrării în garnizoana de reşedinţă, pe specializarea pe care a fost pregătit.
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Modalităţi de perfecţionare
a procesului instructiveducativ şi creşterea
performanţei în
învăţământul militar
CĂPITAN AURELIAN RAŢIU

The logic of Romanian Army’s full integration into NATO and EU,
integration through education should be one of the first steps.
“Bologna Process” and the new requirements of the operational environment, requires the Romanian military education integration in performance and quality paradigm. Thus, in educational activity, performance means: efficiency (improvement of the educational process), a
high quality of life at work/study, satisfaction and desire for things well
done and self-actualize.
răim într-o societate dinamică, ce se află într-o continuă transformare, adaptare, mişcare. Schimbările majore în relaţiile
din interiorul sistemului militar, al relaţiilor internaţionale şi, nu în ultimul rând, al modului de a lupta, se reflectă automat şi în instruirea,
educaţia militarilor, în general, a ofiţerilor, în special.

T
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România este membră cu drepturi depline, dar şi cu responsabilităţi, a Alianţei Nord-Atlantice şi a Uniunii Europene. De aceea,
forţele Armatei României vor putea face faţă noilor misiuni şi vor
putea deveni cu adevărat competitive, numai în măsura în care vom
avea o resursă umană „cu potenţial ridicat pentru profesia militară,
[bine educată] ... performantă”1, orientată spre cunoaştere, capabilă
să anticipeze transformările viitoare, să-şi valorifice optim inteligenţa şi să-şi dezvolte creativitatea, pornind de la convingerea că o
forţă militară bine pregătită şi flexibilă reprezintă o condiţie esenţială pentru succesul integrării depline în structurile europene şi
euroatlantice.
Astăzi, toate organizaţiile civile sau militare, companii, universităţi sau persoane, deopotrivă, vizează un nivel ridicat al performanţei2.
Raportat la educaţie şi la activitatea de predare-învăţare, performanţa
este un concept care provoacă anxietate. Angoasa porneşte tocmai de
la faptul că termenul este înţeles în sensul de superlativ absolut, postat
în aria excelenţei.
În plan concret, performanţa este întotdeauna legată de rezultatele
remarcabile obţinute de olimpicii români la concursurile internaţionale, de admiterea unor studenţi eminenţi la marile universităţi ale lumii
etc. ceea ce, considerăm noi, probează doar calitatea excepţională a elitelor capabile de performanţe deosebite, deoarece, până acum,
România nu a reuşit să impună o universitate în primele 500 ale lumii3
(Top întocmit de QS – Quacquarelli Symonds Ltd.) nici în clasamentul Shanghai sau în celelalte sisteme de ierarhizare internaţională a
instituţiilor de învăţământ superior.
Performanţa ca atare este greu de definit şi, mai mult, extrem de
greu de operaţionalizat.
Iniţial, performanţa era definită în domeniul managerial, ca o conjuncţie a două concepte: eficacitate şi eficienţă organizaţională.
Ulterior, Nicolae Bibu propune dezvoltarea acestei matrice prin introducerea unui al treilea termen în ecuaţia performanţei. Astfel, performanţa ar trebui calculată în funcţie de4: eficienţă, eficacitate şi calitatea vieţii la locul de muncă.
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Eficienţa exprimă măsura rezultatelor unei activităţi raportate la
eforturile depuse în acest sens. În educaţie şi nu numai, creşterea eficienţei presupune maximizarea rezultatelor, cu minimizarea costurilor
şi a eforturilor. În sistemul militar de educaţie eficacitatea este măsura
în care activitatea instructiv-educativă satisface necesităţile beneficiarilor (absolvenţi şi unităţi militare) şi realizează obiective modelelor
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ militar.
Astfel, o organizaţie performantă este aceea care îşi îndeplineşte
misiunea, gestionând corect resursele5 de care dispune şi, oferind o
calitate ridicată a vieţii la locul de muncă/studiu.
Altfel spus, performanţa este determinată de relaţia directă dintre
finalităţile urmărite şi rezultatele educaţiei. Prin urmare, o evaluare
corectă a performanţei unei organizaţii trebuie privită strict sub lumina misiunii sale.
Aşadar, o instituţie de învăţământ performantă ar fi acea care reuşeşte să-şi îndeplinească obiectivele administrative, instructiv-educative şi de cercetare propuse, cu o valoare economică a costurilor comparabilă cu rezultatele obţinute.
Dar, în opinia noastră, nu se poate asocia termenul de performanţă, în sensul lui superlativ, cu acele instituţii cu resurse financiare scăzute (caracteristic României), fără cadre didactice calificate şi nemotivate „să înveţe” (deschise spre autoactualizare). Performanţa, cunoaşterea (învăţarea) şi satisfacţia se condiţionează reciproc într-un mod
extrem de armonios. Toate trei sunt sporite atunci când există niveluri
foarte înalte de conştientizare a acestora. În momentul în care una dintre cele trei premise este neglijată, celelalte vor avea de suferit. Spre
exemplu, performanţa nu poate fi susţinută acolo unde nu există învăţare (progres în domeniul cunoaşterii) şi mai cu seamă acolo unde nu
există satisfacţie.
Instituţiile de învăţământ, organizaţiile care nu oferă provocările
cunoaşterii şi care resping satisfacţia în muncă nu sunt capabile să realizeze şi să menţină standardele înalte ale performanţei în educaţie.
Pe cale de consecinţă, definirea însăşi a performanţei în educaţie
trebuie să includă, în opinia noastră, satisfacţia şi autoperfecţionarea.
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Niciun ordin sau ameninţare nu poate să genereze performanţă optimă,
constantă, chiar dacă, poate, determină ducerea la bun sfârşit a unei
sarcini.
Numeroase organizaţii, printre care şi organizaţia militară, considerăm noi, au recunoscut faptul că au nevoie să devină organizaţii performante, în care se învaţă continuu, organizaţii bazate pe cunoaştere,
dacă vor să facă faţă permanentelor transformări din societate şi în
cazul nostru, al armatei, din mediul operaţional.
Specificul educaţiei militare este determinat de natura activităţii
organismului militar şi este pus în evidenţă de un set de caracteristici
fundamentale. Acestea derivă din condiţiile particulare ale educaţiei în
mediul militar, din particularităţile pregnante ale profilului militarului,
în general şi al „modelului absolventului” (ofiţerului, subofiţerului), al
„modelului luptătorului” în special, respectiv din modalităţile distincte de gestionare a agenţilor acţiunii militare şi particularităţile interdependenţei dintre individ şi echipă (grup) în acţiunile militare ş.a.
Performanţa în educaţia militară este condiţionată de toţi factorii
educaţionali – cei care asigură un cadru social organizat pentru desfăşurarea acţiunilor educative, în conformitate cu ansamblul principiilor
şi conceptelor cuprinse în teoriile ce abordează domeniul educaţional,
documentele şi actele normative specifice în vigoare.
Acceptarea acestor realităţi ne determină să considerăm necesară,
perfecţionarea metodelor de organizare şi desfăşurare a procesului
instructiv-educativ şi adaptarea rapidă a acestora la noile cerinţe, astfel încât, scopul stabilit al instruirii (formarea de competenţe, atitudini,
comportamente) să fie îndeplinit.
În accepţiune educaţională, metoda este „modalitatea de concepere şi programare a acţiunii educative, este modul de acţiune subordonat scopurilor şi obiectivelor de orientare şi îndrumare a formării omului, este cale de acces spre o comunicare persuasivă”6, modul de creare a situaţiilor favorabile comunicării dintre instructor şi instruit.
Din punctul nostru de vedere, opţiunile metodologice sunt condiţionate de competenţa de educator a liderului militar/ instructorului. O
metodă, în sine, nu este eficientă/ ineficientă. Ea poate fi utilizată în
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funcţie de anumiţi factori, cu sau fără eficienţă. De aceea, capacitatea
liderului de a-şi cunoaşte şi instrui subordonaţii, este esenţială.
Problematice devin situaţiile în care grupurile participante la instrucţie
(echipă, grupă, pluton) sunt eterogene din punct de vedere al unor factori, precum: nivelul instruirii/ educaţiei generale (la instrucţia individuală), capacitatea de învăţare, disponibilitatea, motivaţia instruirii,
care influenţează fundamental procesul instructiv-educativ. O altă particularitate a domeniului militar constă în necesitatea utilizării metodologiei axată, în special, pe activităţile de grup.
Prin urmare, sursele sunt empirice, practica relevând utilizarea
predilectă a următoarelor metode didactice: „expunerea, observaţia,
demonstrarea şi exersarea”7. Autorul foloseşte sintagma „metoda ofertei orale” pentru a desemna prezentarea de către instructorul militar a
unui conţinut pe care militarul/ subunitatea trebuie să-l reţină în folosul formării deprinderilor sau a executării nemijlocite a sarcinilor pe
care le incumbă funcţia pe care o ocupă.
Perfecţionarea instrucţiei, în opinia noastră, înseamnă printre altele, menţinerea, perfecţionarea şi generalizarea acelor metode şi instrumente de lucru, care şi-au dovedit eficienţa în decursul timpului, la
care se adaugă altele noi, ne mai utilizate până la o anumită dată.
Totodată, trebuie eliminată mentalitatea contraproductivă în
instrucţie (comoditate, superficialitate, suspiciune şi neîncredere în
subordonaţi, îngrădirea spiritului de iniţiativă) şi înlocuită cu cea de
învingător şi, de asemenea, schimbată atitudinea predominant reactivă,
într-o atitudine proactivă.
Realitatea a demonstrat că rapiditatea cu care se produc schimbările la nivelul mediului operaţional şi al instituţiei militare, pot să surprindă. În ceea ce ne priveşte, evitarea unor asemenea situaţii este posibilă numai printr-o instruire continuă şi performantă, prin schimbarea
mentalităţii faţă de propria pregătire, prin flexibilitate decizională şi
acţională, astfel încât, toate modificările factorilor de mediu – riscuri,
ameninţări, capabilităţi proprii, redefinire a priorităţilor etc. – să fie
atent analizate, evaluate din perspectiva modului în care influenţează
procesul de instrucţie şi pregătire, în vederea rezolvării deficienţelor în
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timp util şi sub rigorile calităţii.
Instruirea forţelor reprezintă un factor decisiv în transformarea
armatei. De aceea, este necesară dezvoltarea unor noi tehnologii care
să contribuie la eficientizarea trinomului predare-învăţare-evaluare.
În accepţiunea noastră, informaţia şi noile tehnologii ale informaţiei (IT&C – Information Technology and Communications) oferă ocazia unei reformări a procesului instructiv în sensul reorientării spre cel
instruit (elev, student, militar profesionist, cursant). Implementarea
noilor tehnologii ale informaţiei în instruire (instruirea asistată de calculator) presupune mai multe faze8: substituţia, tranziţia şi transformarea.
Dacă în faza substituţiei calculatorul joacă rolul de „hârtie electronică”, fără satisfacerea nevoilor reale de instruire într-o societate informaţională, iar tranziţia aduce doar câteva elemente de noutate, permiţând celor instruiţi realizarea de proiecte în colaborare cu colegi din
locaţii diferite, în etapa transformării tehnologia poate conduce la
situaţii de instruire total noi, vechile practici devenind nefuncţionale.
Utilizarea celor mai noi descoperiri ale informaţiei doar ca substitut, sau ca modalitate de automatizare a practicilor existente, nu poate
să ofere soluţii viabile pentru problemele actuale ale instruirii, cum
sunt: lipsa fondurilor, militari aparţinând unor culturi, niveluri de educaţie şi vârste diferite, schimbările continue în modul de desfăşurare a
operaţiilor militare, noile cerinţe ale profesionalizării armatei etc.
În noul tip de societate, „informaţională”, utilizarea elementelor
multimedia în instruire, instruirea asistată de calculator (simularea),
e-learning, evaluarea şi autoevaluarea asistate de calculator, instruirea
bazată de Web, reprezintă cele mai potrivite metodele de a veni în
întâmpinarea nevoilor de cunoaştere, instruire şi formare continuă,
inclusiv în armată.
E-learning sau învăţarea avansată distribuită (Advanced
Distributed Learning – ADL) reprezintă un tip de instruire asistată de
calculator, ce furnizează materiale într-o ordine secvenţială şi logică
pentru a fi asimilate de cursanţi în maniera proprie. Deşi astfel de sisteme există deja, în cadrul reţelei pentru transformare a
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Comandamentului Aliat pentru Transformare (NATO & Partner
Education & Training Portal), dar şi în România la Universitatea
Naţională de Apărare (DIDAD – Portal eLeraning), serviciile şi cursurile oferite de acestea sunt relativ simpliste, prea puţin cunoscute şi
accesate.
Folosirea tehnologiei informaţiei şi punerea bazelor domeniului
învăţării avansate distribuite reprezintă un instrument important pentru îmbunătăţirea instrucţiei. Instruirea asistată de calculator şi simulator trebuie conectată la instruirea programată, deoarece se bazează pe
parcurgerea unei programe de instruire, adică a unui algoritm prestabilit, alcătuit din alternări de secvenţe informative cu momente rezolutive, cu seturi suplimentare de cunoştinţe etc.
Acest tip prezintă a serie de avantaje, astfel: reducerea timpului de
instruire, însuşirea individuală a cunoştinţelor de către toţi cei instruiţi,
în funcţie de posibilităţile lor diferite şi de experienţa anterioară, crearea premisei formării unui stil de muncă activ şi autocontrolat, livrarea
(modificarea) uşoară a pachetelor de instruire, corelarea optimă a fragmentelor de conţinut, din aproape în aproape, de la simplu la complex
şi stabilirea unei succesiuni obligatorii în raport cu obiectivele şi standardele de performanţă precis formulate până la soluţionarea integrală
a problematicii.
Sistemul e-learning poate constitui o formă modernă de desfăşurare a instrucţiei în domenii de aplicabilitate, precum:
• instrucţia individuală a militarilor voluntari pentru însuşirea
procedurilor standard de operare, cunoaşterea tehnicii de luptă şi
a armamentului, prevederilor legilor şi reglementelor militare
generale, standardelor individuale şi colective, normelor de protecţie a muncii şi a mediului, cultură organizaţională şi de securitate;
• instrucţia comandamentelor;
• generalizarea „lecţiilor învăţate” şi experienţei acumulate;
• cunoaşterea caracteristicilor teatrelor de operaţii în care structurile militare vor acţiona, dar şi din alte zone de intervenţii cu
forţe conduse de ONU, NATO sau UE;
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• dezvoltarea competenţelor lingvistice a personalului etc.
În această privinţă, Comandamentului Aliat pentru Transformare şi
Agenţia NATO de standardizare urmăresc dezvoltarea în continuare a
unor ample programe, precum: Revizuirea exerciţiilor, instruirii, educaţiei şi evaluării (Exercise, Training, Education and Evaluation Review
– ETEE), Programul electronic de instruire militară şi exerciţii
(Electronic Military Training and Exercise Programme – eMTEP),
Sistemul de management axat pe instruire (Systems Approach to
Training), Proiectul Snow Leopard (NATO Snow Leopard – The NATO
Education and Training Network – în care se are în vedere învăţarea
avansată distribuită – ADL, instruirea electronică, modelerea-simularea, scenariile şi exerciţiile comune şi mediul strategic asimetric).
Astfel, noile tehnologii ale informaţiei oferă oportunităţi deosebite pentru creşterea calităţii educaţiei şi instruirii. Una dintre cele mai
promiţătoare utilizări este reprezentată de sprijinul cadrului didactic la
predarea unor cunoştinţe mult mai complexe, la angrenarea şi stimularea activităţii intelectuale a elevilor, respectiv studenţilor, în procesul
de învăţare, precum şi dezvoltarea de lecţii, cursuri într-o nouă dimensiune.
Resursele calculatoarelor permit apariţia de noi posibilităţi şi mijloace de predare şi învăţare, total diferite de cele utilizate anterior.
Acestea permit, celor care învaţă, accesul la informaţii şi cunoştinţe în
formate noi, care uşurează procesul de învăţare.
De asemenea, resursele tehnologice şi instrumentele software permit elevilor/studenţilor să exploreze zone de interes şi să investigheze
subiecte, care într-un suport informaţional tipărit, nu au fost dezvoltate suficient. Prin accesarea resurselor multimedia, a bazelor de date şi
prin utilizarea posibilităţilor calculatorului şi a unor soft-uri specifice
vor fi înţelese mult mai uşor concepte, principii de bază, fenomene,
fixarea mai rapidă a cunoştinţelor, precum şi formarea de deprinderi,
abilităţi şi competenţe; astfel procesul educaţional şi produsul educaţiei sunt mult mai performante.
În definitiv, performanţa şi situarea pe baze ştiinţifice a educaţiei
militare presupune luarea în considerare a ansamblului de factori ce
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intervin şi au efecte formative, a principiilor, obiectivelor, formelor de
organizare şi a metodele specifice pedagogiei, valorificarea acumulărilor ştiinţelor militare, a lecţiilor învăţate din operaţiile curente ale
structurilor din Armata României sau ale altor armate aliate şi partenere, precum şi a acelor aspecte ce ţin de calitatea şi cantitatea resurselor
(umane, materiale, financiare) la dispoziţie.
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Simularea modelelor
matematice – metodă de
optimizare a instrucţiei
tragerii cu armamentul
de infanterie
DANIELA COSMA,
EMIL TEODORU

„Pe teatrul de operaţii al viitorului forţele inamice vor fi localizate, urmărite şi lovite aproape simultan datorită utilizării modelelor
matematice, legăturilor informatice şi controlului automat al focului.
O dată cu apropierea de certitudine a probabilităţilor de distrugere ale
primei lovituri şi datorită sistemelor de supraveghere care pot să
urmărească continuu inamicul, nevoia de forţe numeroase pentru a
neutraliza rezistenţa va fi mai puţin importantă”.
Wilhem Westmoreland
uccesul pe câmpul de luptă presupune o gândire probabilistico-statistică foarte flexibilă, o cunoaştere temeinică a metodelor, modelelor şi tehnicilor pe care le comportă o conducere previzională. Folosirea metodelor matematice în cunoaşterea şi descrierea
fenomenelor reprezintă un pas important spre o treaptă superioară de
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abstractizare în domeniul militar. Modelele matematice folosite sunt
foarte diverse, de la cele clasice, analitice, de tip determinist, la cele
nedeterministe, ce ţin de teoria probabilităţilor şi proceselor stohastice.
În condiţiile în care informaţia reprezintă putere pe câmpul de luptă
modern, cunoaşterea acestor modele este o condiţie esenţială în formarea unor comandanţi care să fie capabili să facă faţă cerinţelor acestuia.
Metoda simulării este utilizată pe scară largă ca instrument de planificare şi de management în proiectarea, realizarea, perfecţionarea şi
evaluarea proceselor din activitatea educaţională. Ea permite testarea
viabilităţii unor strategii şi promovarea de soluţii alternative care să
vină în întâmpinarea rezolvării unor situaţii dinamice. Simularea presupune plasarea celui instruit în condiţii care să imite realitatea din
punctul de vedere al scopului urmărit, prin implementarea unor setări
corespunzătoare. Ea permite, de asemenea, abordarea unei mari varietăţi de situaţii reale, prin a căror rezolvare să se extindă nivelul perfecţionării şi să se surprindă anumite erori ale executanţilor, utilizate apoi
ca feedback în procesul educaţional.
Operaţiunile militare decisive sunt multidimensionale, simultane,
neliniare, distribuite peste teritorii vaste, exacte şi integrate. Spaţiul de
bătălie a dobândit noi dimensiuni şi conţine elemente cu influente
puternice asupra acţiunilor performante, cum sunt: adâncimea, lăţimea, înălţimea, factorul uman, factorul timp, spectrul electromagnetic.
Acest lucru a condus la reorganizarea structurală a sistemului virtual
de comandă, control, comunicaţii şi a limbajelor specializate de modelare a tragerilor şi de optimizare a deciziei tactice sau strategice. Dintre
acestea putem menţiona:
GAMS – General Algebric Modelling System – dezvoltat de
Centrul de Cercetare Dezvoltare, Washington DC;
MAP – Limbajul de programare matematic – elaborat de către
Departamentul de Inginerie Industrială şi Ştiinţe Management,
Universitatea Northwestern, Illinois, SUA;
EPL – un limbaj de modelare dezvoltat de către Institutul de
Informatică, Universitatea din Fribourg, Elveţia;
august, 2010
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HELLO – Optimizarea liniară dezvoltată de Institutul de
Cercetare în Informatică, Laboratorul de modelare si optimizare avansate, Bucureşti;
AIMMS – Sistemul de Modelare dezvoltat de Paragraf Decisione
Tehnologie, Haarlem, Olanda;
LMP – Software-ul dezvoltat de Maxima, Arlington, SUA;
LEAP – Modelare dezvoltată de Max Planck Institut für
Informatik, Germania.
Ministerul Apărării Naţionale a elaborat un document strategic
pentru forţele armate române referitor la modelare şi simulare, pe care
se bazează strategia dezvoltare a capacităţilor integrate în modelare şi
simulare (M&S). Eşalonată pe trei perioade din anul 2004 şi urmând
să fie finalizată în 2014, strategia de dezvoltare a modelării şi simulării în Armata României este baza planurilor de integrare a capacităţilor
în domeniul M&S, la toate nivelurile de conducere şi a personalului.
Pentru a realiza modernizarea structurii armatei, pentru a îmbunătăţi competenţele şi a creşte capacitatea de forţe, pentru a optimiza şi
corela procesul de instruire cu standardele NATO, firma Cubic a
implementat la Centrul de Simulare de la UNAp sistemul JCATS legat
de modelarea matematică a acţiunii militare.

Etapele procesului
de simulare
Evoluţiile spectaculoase în domeniul ştiinţelor şi tehnologiei, mai
ales în domeniul informatic, au un efect deosebit asupra domeniului
militar impunând reorientări, regândiri şi reorganizări atât în sistemul
acţiunilor militare moderne cât şi în procesul de instruire, făcând posibilă dezvoltarea unor noi sisteme de educaţie. Sistemul de instruire
prin simulare face parte integrantă din acest nou cadru.
În general, un proces de simulare trece prin cinci etape: definirea
experimentului, modelarea, implementarea modelului, validarea
modelului şi colectarea rezultatelor. Procesul de simulare este aplicat
prin intermediul unor programe de simulare care fie că sunt specializa202
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te, deci implementate pentru o anumită clasă de modele, fie că sunt
generale, fiind în acest caz asociate unor limbaje de simulare.
Prima etapă – definirea experimentului – are drept scop să identifice comportarea sistemului dinamic simulat. Termenul dinamic arată
că starea sistemului evoluează în timp (condiţie foarte bine îndeplinită
de dispozitivul forţelor în cadrul acţiunii militare). În această fază trebuie determinată aria de detaliu a simulării. Aria indică generalitatea şi
complexitatea modelului în raport cu sistemul real, iar detaliul indică
numărul de funcţii modelate. În general, cu cât aria simulării creşte
detaliul are de suferit, în special datorită limitărilor în ceea ce priveşte
capacitatea de memorare şi viteza de calcul.
Etapa a doua este reprezentată de modelare, adică – în acest context – de specificarea definiţiei sistemului pe baza unor primitive, fie
puse la dispoziţie de limbajul de simulare folosit, fie implementate în
programul de simulare. Clasificarea uzuală a modelelor se efectuează
după modul de schimbare a stării sistemului, existând modele variabile continuu şi modele discrete. În primul caz, modelele reprezintă acele
sisteme ce pot fi descrise matematic prin ecuaţii care precizează evoluţia lor în timp. Sistemele reale reprezentate prin ecuaţii diferenţiale
în care timpul este o variabilă independentă sunt de această natură. În
cazul simulării discrete, sistemele considerate îşi schimbă starea la
anumite intervale de timp, schimbările fiind bruşte, stările tranzitorii
nefiind considerate. Aproape toate modelele discrete sunt construite pe
baza unor elemente conceptuale numite: utilizatori, resurse, cereri şi
cozi. Utilizatorii emit cereri către resurse. Cererile sunt satisfăcute în
funcţie de priorităţile asociate utilizatorilor şi de disponibilitatea resurselor.
Implementarea modelului reprezintă a treia etapă a simulării şi
constă fie în realizarea unui program de simulare, care să reflecte
modelul şi să asigure funcţionarea sa, fie în programarea modelului pe
baza unui limbaj de simulare. Limbajele de simulare înlesnesc descrierea modelului, punând la dispoziţie instrucţiuni pentru specificarea şi
prelucrarea directă a elementelor sale. În cazul limbajelor orientate
spre proces, modelul este descris mai ales din punct de vedere structuaugust, 2010
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ral, punând în evidenţă resursele (facilităţile) care vor servi utilizatorii
(tranzacţiile) ce sunt creaţi în timp şi traversează sistemul. În cazul
limbajelor orientate spre evenimente, evenimentele (utilizatorii) sunt
create la intervale de timp stabilite, căutând şi aşteptând resurse pentru
prelucrarea lor, deci modelul este privit dinspre utilizator.
ADL (Advance Distributed Learning) este cea mai recentă iniţiativă pentru implementarea tehnologiei informaţionale şi simulării în
educaţie şi instruire în cadrul NATO. În Armata României este singurul instrument care poate asigura succesul în cadrul instruirii prin
modelare-simulare (M&S). Prin intermediul acestuia, avem acces la
resursele de învăţare şi instruire oriunde, oricând şi pentru oricine
doreşte. Legătura între ADL şi instruirea prin M&S este una directă şi
reciprocă, iar logistica acestei legături (fig.1) este esenţială în asigurarea succesului.
Etapa a patra – reprezentată de validarea modelului – stabileşte în
Academiile categoriilor de forţe
Învăţământ:
– bazele instruirii prin M&S
– masterat în M&S

Şcolile
de aplicaţie

Învăţământ postuniversitar:
– cursuri postuniversitare
– masterat în MS
Instruire:
– accesul la instruire
– accesarea LMCS

LMS oferă posibilitatea accesului la
instruire prin M&S
oricând, oriunde, pentru oricine

Centre pilot
în ADL

Universitatea
Naţională
de Apărare

Instruire:
– participarea la exerciţii
– accesarea LMCS

– instruire utilizatori
– elaborare strategii

Unităţi operative cu grad
diferit de operativitate

Figura nr.1 O posibilă soluţie pentru accesul la instruire prin M&S.
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ce măsură comportarea modelului corespunde realităţii sau, altfel spus,
este reprezentativă realităţii. Acest lucru este foarte important, deoarece simularea este, în esenţă, un proces aproximativ, întrebuinţând în
mod frecvent date statistice. Astfel, pentru un sistem simulat de noi,
simularea e reprezentativă, să spunem, în proporţie de 70%, în raport
cu asigurarea eficacităţii misiunilor de tragere şi reprezentativă în proporţie de 50%, în raport cu eficienţa acestora. Problemele se complică
şi mai mult în momentul în care simularea trebuie condusă în absenţa
unui set complet de date reale, deci când criteriul comparaţiei datelor
reale cu cele obţinute prin simulare nu poate fi aplicat. Caracteristicile
tragerilor în poligon sunt departe de cele ale tragerilor reale ca dinaCUNOŞTINŢE
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Sistem de informaţii
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Figura nr. 2
Simularea facilitează relaţia
datelor, informaţiilor şi cunoştinţelor cu evenimentele.

mism, condiţii de mediu, factori de risc.
Colectarea rezultatelor este ultima etapă a procesului de simulare,
având drept scop „execuţia” modelului şi obţinerea rezultatelor.
Necesitatea de utilizării metodei simulării apare ca evidentă ea facilitând legătura dintre date, informaţii şi cunoştinţe (fig.2).

Proiectarea unui simulator
pentru efectuarea tragerilor
de pregătire şi antrenament
Tragerile cu armamentul de infanterie se bazează pe un suport teoretic conţinând capitole de balistică, probabilităţi, statistică, a căror
introducere în instruirea virtuală presupune cunoaşterea tehnicii de calaugust, 2010
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cul şi utilizarea programării.
Obiectivele pe care ni le-am propus în acest articol şi pe care am
încercat să le atingem în cadrul unui proiect realizat în Academia
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu sunt :
• perfecţionarea deprinderilor de a utiliza concepte şi metode
matematice în abordarea problemelor de teoria tragerii;
• aplicarea modelelor statistico-matematice prin simularea acestora în diverse situaţii în procesul de instruire a trăgătorului cu
scopul stimulării interesului pentru creşterea calităţii actului
decizional al comandanţilor (prin alegerea variantelor optime
oferite de aceste modele);
• un studiu de fezabilitate privind realizarea infrastructurii suport,
a unui sistem de management eficace şi eficient al cunoştinţelor:
baze de date, modele, programe specializate în optimizarea
instrucţiei tragerilor şi unui simulator virtual.
Formarea unui bun trăgător cu armamentul uşor de infanterie constituie un proces complex şi de lungă durată. Pe parcursul acestuia se
urmăreşte însuşirea cunoştinţelor, dobândirea priceperilor si deprinderilor, dezvoltarea calităţilor fizice şi intelectuale necesare luptătorului
specializat. De aceea, pregătirea trăgătorilor trebuie să se realizeze
constant şi utilizând cât mai multe mijloace didactice, printre care şi
simulatoarele de tragere.
Armata română dispune la momentul actual de următoarele sisteme de simulare a tragerii cu armamentul de infanterie:
– simulatorul pentru antrenament la trageri cu pistolul (SOL-P);
– simulatorul electrono-optic cu led-uri pentru antrenament la trageri cu pistolul mitralieră (SOL 1);
– instalaţia de antrenament pe ţinta plic pentru TAB
(I.A.T.P.-TAB);
– simulatorul mitralierelor de pe TAB (SIMULATOR 1).
Necesitatea realizării unui simulator de tragere este justificată de
costul ridicat al muniţiei necesare antrenamentului în condiţii reale,
timpul rapid de realizare a simulării şi evitarea pericolelor utilizării
muniţiilor reale.
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Sistemul performant de simulare pentru pregătirea cadrelor, sistem interactiv de antrenament, în timp real, care oferă o funcţionalitate şi flexibilitate mare, respectiv tragere reală, precum şi realizarea
unor condiţii cât mai apropiate de situaţii reale posibile pentru pregătirea lor va cuprinde:
• executarea unor trageri reale sau cu arme dezactivate, cu laser,
la ţinte grafice generate de computer, pentru mai mulţi trăgători
simultan;
• un modul software de simulare interactivă pentru tragere decizională ce va permite antrenarea simultană cu tragere reală;
• un pachet de scenarii memorate în sistem;
• capacitate de creare de scenarii particularizate pentru modulele
Sistemului Interactiv pentru tragere decizională – tragere
reală/tragere laser;
• instalare şi instruire.
Simulatorul va permite antrenamentul prin executarea unor trageri
reale cu pistoale cal. 7,65 mm şi 9×19 mm sau cu pistoale automate
cal. 9×19 mm, trageri din diferite unghiuri sau în mişcare, precum şi
cu arme care sunt prevăzute cu sistem laser (montate în ţeavă sau în
locul ţevii), fără cabluri ataşate sau alte accesorii care nu sunt specifice armelor. Instructorul, va avea posibilitatea să controleze integral
antrenamentul, să creeze cu uşurinţă şi rapiditate propriile scenarii
interactive (lecţii) de pregătire sau antrenament, cu punctaje multiple
inclusiv de modificarea condiţiilor de luminozitate, fără a se folosi o
staţie suplimentară. Aceasta include setarea, rularea, redarea, memorarea, editarea, filmarea şi realizarea unor zone ţintă sau alte scenarii realiste adaptate la cerinţele specifice unităţii, crearea unor condiţii de
antrenament care sunt imposibil de realizat în poligoane de tragere
(efecte speciale sau sonore). Simulatorul va permite individualizarea
mediilor unde se execută tragerile (clădiri, localităţi urbane, rurale,
zone de trafic intens), precum şi analizarea şi corectarea greşelilor pe
fiecare etapă în parte, înregistrarea într-un program statistic, evaluarea
şi contorizarea în timp real a antrenamentului, monitorizarea tragerilor
executate de trăgători, şi măsurarea timpilor de reacţie a acestora.
august, 2010
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Computerul stabileşte precizia loviturilor şi analizează activităţile
efectuate.
Tabelele şi algoritmii balistici preprogramaţi folosiţi de sistem
simulează traiectoria reală a glonţului la diverse distanţe, instructorul
având posibilitatea modificării anumitor parametri principali (tipuri de
ţinte, de fundaluri etc.). Softul specializat va stabili precizia tragerii, va
oferi posibilitatea de a simula efectul pe care îl are vântul lateral asupra traiectoriei glonţului, precum şi setarea parametrilor cu care acesta suflă din stânga sau dreapta.
Instructorul va urmări pe monitorul său scenariile video derulate
pe liniile de tragere, având posibilitatea introducerii în scenariul iniţial,
de personaje noi sau poate schimba scenariul pe parcursul antrenamentului. Pentru exerciţii de tragere cu nivel ridicat de pregătire, imaginile interactive vor prezenta situaţii reale cu care se pot confrunta ofiţerii forţelor terestre în misiuni, deciziile şi acţiunile întreprinse de aceştia afectând direct rezultatele situaţiei, cu posibilitatea modificării
imaginii interactive. Echipamentul va fi prevăzut cu sistem video interactiv digital şi sistem multimedia cu fidelitate a imaginii video în mişcare verticală şi acurateţe în detectarea urmelor loviturilor executate.

Figura nr. 3: Date privind tipurile de arme utilizate.

Baza de date (fig.3) a sistemului conţine date privind tipurile de arme
utilizate, muniţie, datele de definire ale scenariilor (tip, durată, evenimente), date din sesiuni de antrenament anterioare, incluzând aici
cursanţii, denumirile scenariilor, scorul, timp de răspuns, etc. instruc208
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torul având posibilitatea unei analize statistice complete.
Schema simulatorului pe bază de laser se prezintă în figura 4.

2
5

3

1
4

6

Figura nr. 4: Schema principială a unui simulator pe bază de laser.
1-armă dotată cu sistem laser; 2-camera video preia captura de pe ecranul de proiecţie; 3-trimitere imagini către proiector, captare şi prelucrare rezultate; 4-proiectarea ţintei pe ecran; 5-ecran proiecţie; 6- lumină laser
Materiale folosite în realizarea simulatorului: laptop AMD Thurion 64 X2, 1,6 GHz,
1Gb RAMM, 128 Mb Video; webcam Trust Logitech, 30 cadre/s; dispozitiv laser
simplu.

Simulatorul este proiectat deocamdată pentru antrenamentul cu
pistolul mitralieră la tragerile de reglaj al armamentului. Se trage asupra ţintei de reglaj nr. 2, cu cercuri, dispusă la distanţa de 10 m, micşorată de 10 ori pentru a simula distanţa de 100 m, distanţa reală la care
august, 2010
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se amplasează acestea. Aplicaţia simulează traiectoria glonţului la distanţa de 100 de m, calculând punctul de atingere al ţintei la care se
adaugă posibile abateri probabile în direcţie şi înălţime ale pistolului
mitralieră la distanţa de 100 de m.
Simulatorul a fost realizat în Macromedia Flash 8 datorită avantajelor pe care acesta le pune la dispoziţie în ceea ce priveşte lucrul cu
dispozitivele de captură imagini externe şi, nu în ultimul rând, în ceea
ce priveşte designul aplicaţiei.
Aplicaţia seamănă cu un panou de comandă pentru un simulator
electric, fiind destinat utilizării de către un instructor şi se compune din
(fig. 5):
• Panoul ţintă în care verificatorul urmăreşte pas cu pas.

Figura nr. 5: Aplicaţia pe timpul simulării.

• Panoul cu butoane pentru pornirea simulatorului, oprirea şi resetarea acestuia.
• Panoul de setare a parametrilor simulatorului în funcţie de con210
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diţiile din încăpere.
• Panoul datelor militarului (fig. 5) în care instructorul completează datele acestuia, date care pot fi printate pentru o evidenţă a
rezultatelor.
Principiul de funcţionare este relativ simplu şi a presupus o amplă
documentare privind prelucrarea digitală a imaginilor. Camera web
captează în permanenţă imaginea ţintei amplasată pe un panou, sub un
unghi cât mai mic şi la o distanţă corespunzătoare. Imaginile preluate
sunt prelucrate şi sunt identificate poziţiile punctului luminos al laserului. În funcţie de poziţia laserului sunt făcute corecturile de rigoare
şi este afişat rezultatul pe monitor concretizat într-o imagine a loviturii în ţintă. Numărul de lovituri este contorizat automat.
Aplicaţia materializează pe monitor locul aproximativ al loviturilor pe ţintă şi calculează automat punctul mediu al loviturilor. Se poate
prelucra rezultatul ulterior şi se poate calcula un punctaj orientativ al
tragerii, se pot trage concluzii asupra simulării tragerii.

Simularea modelelor matematice – metodă de optimizare a instrucţiei tragerii cu
armamentul de infanterie
Utilizând VISUAL C++ şi mediile de programare vizuale JAVA,
DELPHI am realizat simulări ale calculului probabilităţii de lovire,
consumului de muniţie, corectarea tragerii în condiţii speciale şi la tragerea asupra obiectivelor mobile, luând in considerare condiţiile de
teren şi climă (fig.6 şi 7).
S-a realizat, de asemenea, în cadrul altei componente, o analiză
comparativă a probabilităţii de lovire şi consumului de muniţie în condiţii montane, normale şi de deşert pentru a scoate în evidenţă diferenţele de mediu şi efectul lor asupra preciziei tragerii şi care determină o
abordare diferită a instrucţiei tragerii.
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Figura nr.6: Utilizarea aplicaţiei pentru calculul probabilităţii de lovire, consumului
de muniţie şi pentru analiza evoluţiei probabilităţii de nimicire.

Figura nr. 7: Dependenţa probabilităţii de lovire şi consumului de muniţie de relief.

De asemenea, se poate determina poziţia punctului mediu al loviturilor, determinarea înălţătorului cu care poate fi lovit un obiectiv, calculul dimensiunii spaţiului protejat (fig. 9) şi a unghiului de protecţie
la tragerea unghiului pe intervale şi deasupra trupelor proprii etc.
Una dintre componentele programului analizează dependenţa spaţiului defilat (fig. 8) de distanţa la care se execută tragerea şi de categoria de armament.
Regulamentele nu prezintă modalităţi în care trăgătorul poate opta
asupra procedeului de tragere, abordează incomplet problema calcului
corecţiei (fig.10) şi dependenţa ei de distanţă şi armamentul utilizat
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Figura nr. 8: Graficul dependenţei spaţiului defilat de distanţa la care se execută tragerea.

Figura nr. 9: Calculul Sp.P. şi Sp.p.

Figura nr. 10: Aplicaţie corecţie tragere asu- Figura nr. 11: Dependenţa corecţiei
pra obiectivelor mobile
de distanţă şi de armamentul utilizat.

(fig.11) şi incomplet problema fixării unei tehnici exacte de tragere
asupra ţintelor mobile (fig.12).
Stabilirea corectă a înălţătorului în funcţie de tipul ţintei, distanţa
la care se trage şi diferenţa de nivel dinte orizontala armei şi nivelul
obiectivului influenţează într-un mod pozitiv rezultatele tragerilor,
mărind astfel probabilitatea de lovire a ţintelor.
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Armament

Distanţa <
400 m

Distanţa între
400 şi 800 m

Distanţa >
800 m

Viteză Viteză Viteză Viteză Viteză Viteză
mare mică mare mică mare mică

Pistol mitralieră
cal.7,62 md 1963

Î

Î

A

A

–

–

Puşcă mitralieră
cal.7,62 md 1964

A

Î

A

Î

A

Î

Mitralieră cal.
7,62 mm

A

Î

A

Î

A

Î

A= procedeul aşteptării
B= procedeul însoţirii .
Figura 12: Procedee de tragere folosite în funcţie de distanţă, tipul armamentului şi
viteza de deplasare a ţintei.

Concluzii
Analizând rezultatele oferite de centralizarea şi prelucrarea datelor în cadrul acestui program am ajuns la următoarele concluzii :
• Suportul matematic utilizat oferă o explicaţie şi o demonstraţie
a realităţii în măsura destul de mare.
• Erorile rezultate sunt mici deoarece se folosesc modele complexe cu foarte multe variabile.
Există totuşi aspecte care nu sunt luate în calcul şi anume: calitatea explozibilului, bătaia vântului, umiditatea , starea armamentului cu
care se execută tragerea şi erori ale trăgătorului. Cu toate acestea consideram că prelucrarea rezultatelor poate contribui la optimizarea regulilor de tragere inclusiv asupra obiectivelor mobile, obţinându-se astfel
o eficienţă sporită.
Programul creat oferă nenumărate posibilităţi, având o serie de
componente uşor de implementat si de completat în laboratorul de teoria tragerii.
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LOCOTENENT-COLONEL DR. ING. CORNEL IONESCU

accepţia generală, termenul „management” se referă la
„activitatea şi arta conducerii”. Nu de mult restrâns la zona
economică, termenul îşi extinde aplicabilitatea în variate domenii.
Astfel s-a ajuns la vehicularea sa în domeniul educaţional sub numele
de „management educaţional”.
Când eşti implicat într-o „companie educaţională”, „produsele”
sunt oameni pe care trebuie să-i transformi în direcţia unui profit social
şi personal. Şi tocmai aici intervine elementul de dificultate, pentru că,
produsul final, rezultă din interacţiunea dintre două fiinţe umane pe
care n-o poţi controla în totalitate: instructorul şi elevul/cursantul.
Pentru a putea răspunde dezideratelor care ţin de dezvoltarea personală şi de integrarea socială, şcoala trebuie să construiască o cultură
organizaţională care să includă, în condiţiile unui echilibru specific,
principii şi valori ale educaţiei permanente, educaţiei pentru viitor şi
pentru autogestiune, parteneriatului educaţional, calităţii şi excelenţei
în condiţii de schimbare.

În
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Ştiinţa şi arta conducerii în învăţământ sunt două aspecte complementare:
– esenţa conducerii ţine de ştiinţă, iar aplicarea ei ţine şi de artă
(de individualitatea conducătorilor, de experienţa, de intuiţia,
trăirea, priceperea, atitudinea, comunicarea, modul de acţiune,
diferenţierea soluţiilor, adaptarea la situaţii);
– dezvoltarea ştiinţei duce la sporirea gradului de abstracţie în
fundamentarea raţionalităţii, dar arta conducerii constă în valorizarea cât mai eficientă a ştiinţei în activitatea curentă, prin conducătorul valorizator;
– pentru un conducător, ştiinţa (termeni, enunţuri, principii,
norme, metode) nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc pentru rezolvarea problemelor specifice;
– ştiinţa elaborează strategii de acţiune – în orice situaţie există o
multiplicitate de strategii posibile, iar alegerea necesară este
dată de stilul personal, de modul de operare cu datele ştiinţei, de
creativitate, măiestrie;
– ştiinţa nu poate progresa fără personalitatea celui care conduce,
iar arta nu se poate manifesta eficient fără cunoaşterea ştiinţifică a conducerii.
Întreaga problematică a managementului educational trebuie înţeleasă şi abordată de pe poziţiile a două repere strategice: calitate şi
schimbare. Probabilitatea ca unul dintre indicatori, calitatea, să apară
ca efect al întregului act managerial, creşte în măsura în care, celălalt
parametru, schimbarea, este considerat premisă şi vector orientativ al
demersului managerial.
Din această perspectivă se impun câteva „sfaturi” pentru managerii din educaţie:
– înţelege cultura organizaţiei înainte de a încerca să o schimbi
prin formare;
– valorizează persoanele cu care lucrezi şi promovează dezvoltarea lor profesională;
– promovează ceea ce este valoros;
– exprimă deschis ceea ce consideri că este valabil;
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– promovează colaborarea cu colegii;
– oferă căi alternative de acţiune;
– foloseşte mijloacele birocratice pentru a facilita participarea şi
nu pentru a o restrânge;
– realizează conexiuni cu mediul apropiat şi îndepărtat.
Un manager eficient va da viaţă teoriilor punîndu-le în serviciul
practicii atunci când va cunoaşte specificul domeniului de activitate şi
contextul acesteia.

Instructorul –
manager educaţional
Ca şi în managementul general, instructorul-manager va putea utiliza managementul în obţinerea succesului educaţional ca:
• teorie: ansamblu de concepte specifice, modalităţi de abordare,
generalizări ale practicii, ipoteze formulate, relaţii cu alte discipline utile educaţiei, modalităţi de raţionare şi argumentare a
acţiunilor, posibilităţi de afirmare în arta managerială (în sens
ştiinţific, nu intuitiv-empiric);
• metodologie: cunoaştere a domeniului de acţiune; acumulare de
informaţii tematice, prelucrarea şi utilizarea lor practică; studiul
şi rezolvarea ştiinţifică a problemelor aplicative, a situaţiilor
etc.;
• tehnologie (engl. know-how): a şti cum să rezolve concret diferitele situaţii, aplicând reguli, procedee, operaţii, etape, mijloace, instrumente anume, pentru a dovedi raţionamentele.
Astfel, instructorul dovedeşte trecerea de la empiric la raţional şi
creativ, de la particular la general. Instructorul, dacă acţionează doar
practic, rămâne la empirism, dar, dacă porneşte de la teorie, devine
raţional şi creativ. Practica susţine câştigarea experienţei manageriale
şi este eficientizată prin utilizarea teoriei.
Punând astfel problema, ne putem ridica la corelarea cu caracterizarea însăşi a pedagogiei ca ştiinţă a acţiunii, aspect ce se răsfrânge şi
asupra managementului educaţiei, ca:
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– teorie practică a educaţiei;
– ştiinţă a experienţei reflexive sau filosofie pragmatică a educaţiei;
– tehnologie a educaţiei, prin utilizarea raţionalităţii, gândirii tehnologice în organizarea activităţii pentru formarea de comportamente/ competenţe finale (operaţionalizarea obiectivelor, analiza şi organizarea secvenţială, stabilirea standardelor de performanţă, design riguros al activităţii, reguli de acţiune);
– pedagogie practică, normativă (în analiza situaţiilor, definirea
scopurilor, alegerea metodelor, comportamentul instructorului);
– praxiologie pedagogică, ca ştiinţă a acţiunii eficiente, efective,
prin proiecte de atingere a scopurilor.
În sprijinul acestui concept de instructor-manager educaţional pot
fi invocate ca argumente:
• Rolul educatorului constă în formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor/cursanţilor de la diverse niveluri. Astfel, rolul de
conducător al instructorului rămâne una dintre coordonatele de
bază ale misiunii sale în activitatea concretă, dincolo de informarea şi modelarea conduitei prin relaţiile stabilite cu
elevii/ cursanţii cu metodologia didactică.
• Procesul de învăţământ, ca proces instructiv-educativ, are printre
caracteristicile sale şi pe aceea că reprezintă un proces managerial.
• Principiul general al „democratizării” activităţilor cere participarea celor implicaţi (instructori şi elevi/cursanţi) la actul educaţional pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor cu succes.
Chiar în condiţiile în care metodele de instruire sunt tot mai participative, la nivelul formaţiunii de studiu, procesul de instruire
trebuie să fie condus de instructori care exercită într-o manieră
specifică toate funcţiile conducerii.
• Relaţiile instructor-elevi (cursanţi) apar ca un barometru al aplicării principiilor managementului educaţional la nivelul formaţiunii de studiu.
• În îndeplinirea altor sarcini (coordonarea activităţii de predareînvăţare-evaluare, consilierea elevilor/cursanţilor, coordonarea
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activităţii extraşcolare, realizarea activităţii de informare continuă ş.a.), instructorul antrenează diferite dimensiuni manageriale şi rezolvă probleme de conducere.
• În prezent, instructorul nu mai este doar o sursă de învăţare, ci
şi un organizator, coordonator, evaluator al resurselor avute la
dispoziţie pentru înfăptuirea actului educaţional.
Rezultă că principalele activităţi în care este implicat instructorul
(proiectarea, organizarea, luarea de decizii, dirijarea învăţării, îndrumarea elevilor/cursanţilor, rezolvarea situaţiilor specifice, evaluarea,
optimizarea procesului) trebuie să fie interpretate şi prin prisma managerială.
În practica educaţională, rolurile prescrise şi asumate arată
instructorului sarcinile de rezolvat pentru atingerea cu succes a obiectivelor formării (dezvoltarii) elevilor (cursanţilor). Sunt norme şi prescripţii de tip „funcţional” care, prin detaliere, devin prescripţii operaţionale şi pun în acţiune competenţele didactice, educaţionale şi manageriale ale instructorului. Distribuirea rolurilor instructorului se bazează în principal pe competenţele şi abilităţile dovedite. Faţă de acestea,
elevii (cursanţii) formulează „atitudini de aşteptare”, expectanţe care
devin, prin cunoaşterea lor, impulsuri pentru proiectarea îndeplinirii şi
autocorectării compor¬tamentului dorit. Dacă elevii (cursanţii) primesc şi ei atribuţii, sarcini în clasă, atunci sunt afirmate şi alte roluri
psihosociale ale instructorului: de stimulare, de încurajare, de ajutor,
ofertă procedurală şi de modele mai eficiente, de consiliere etc.
În raport cu obiectivele instructiv-educative şi cu problematica
realizării lor, literatura pedagogică identifică numeroase roluri ale
instructorului. În primul rând, nu este lipsită de importanţă şi de consecinţe considerarea instructorului în postura generală a individului
care: are de rezolvat o activitate ca membru al comunităţii (specialist);
este parte activă a mediului cultural (beneficiar şi producător de cultură), social şi familial (cetăţean). Aceste cadre generale de viaţă îşi pun
amprenta asupra rolurilor generale specifice instructorului:
– receptor şi emiţător al mesajelor;
– iniţiator de idei, ipoteze, modele, relaţii;
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– proiectant de acţiuni, strategii, programe, planuri;
– realizator, organizator şi responsabil al unor acţiuni;
– participant la activităţi specifice;
– agent de soluţii: consilier/mediator de situaţii, conflicte, cazuri;
– agent al progresului: cercetător, creator, inovator, ameliorator;
– diseminator, transmiţător de idei, soluţii, conţinuturi, împreună
cu acţiunile de înţelegere a lor;
– decizie în selecţia obiectivelor, conţinuturilor, strategiilor,
resurselor;
– sursă de informare, model de comportament, purtător de valori;
Sociologii deduc rolurile instructorului din funcţiile primite şi
asumate conform statutului profesional stabilit (de cadru didactic) şi
reglat din punct de vedere normativ: organizator al procesului de învăţământ, educator, partener al educaţiei, membru în organele de conducere a procesului de învăţământ, organizare şi conducere a formaţiunii
de studiu ca grup social, coordonarea activităţii extraşcolare, consiliere şi orientare profesională, activitate socioculturală.
O altă abordare menţionează ca roluri ale instructorului: expert al
actului de predare-învăţare (asupra căruia ia decizii), agent motivator
(pentru declanşarea şi întreţinerea interesului elevilor sau cursanţilor
pentru învăţare), lider (în conducerea grupului de elevi saucursanţi, în
exercitarea autorităţii, dar şi în acordarea de sprijin), consilier (observator al comportamentului elevilor sau cursanţilor, îndrumător, sfătuitor prin convingere, influenţare), model (ca exemplu pozitiv prin
întreaga sa personalitate), profesionist (cunoaşte, analizează şi înţelege
problemele clasei, fenomenele psiho-pedagogice ale activităţilor),
manager (supraveghează activitatea, dirijează, organizează, ia decizii
pentru menţinerea ordinii în clasă). Fiecare dintre aceste roluri presupune un sistem de demersuri, situaţii, reguli de respectat. La nivelul
activităţii din clasă, pe lângă rolul de propriuzis de predare, instructorul intervine pentru a provoca şi menţine interacţiunile în toate etapele
lecţiei, organizează, structurează forma şi conţinutul lecţiei, stabileşte
acţiunile pentru realizarea obiectivelor, utilizează anumite modalităţi
proiectate adecvat, stabileşte sarcini elevilor/cursanţilor, sprijină elevii
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şi cursanţii pentru lucrul în echipă, evaluează răspunsurile, stimulează
şi corectează, previne şi mediază conflictele, stabileşte metodele şi
mijloacele de predare-învăţare ş.a.
Rolul instructorului ca educator este puternic influenţat de aşteptările şi misiunile formulate de către factorii organizaţionali, factorii de
personalitate, capacităţi, motivaţii, trăiri, aşteptări, valori, de factorii
din sfera relaţiilor interpersonale. Instructorul nu trebuie decât să conştientizeze, să analizeze şi să echilibreze aceste categorii de aşteptări,
să armonizeze cerinţele normative ale instituţiei cu cele pedagogice ale
realizării concrete a procesului educaţional. Şi aici intervine noul rol,
acela de instructor-manager.
Rolul de manager al procesului educaţional din clasă nu este străin activităţii curente a instructorului, numai că nu este conştientizat în
mod explicit, ci integrat normal în activitatea sa pedagogică. Dealtfel,
literatura pedagogică tradiţională adoptă o aceeaşi atitudine, poziţie,
deşi multe dintre problemele conducerii clasei, ale procesului didactic
propriuzis sunt incluse firesc în personalitatea şi atribuţiile curente ale
instructorului.
Rolul de instructor-manager nu-l diminuează pe cel de instructor-educator, ci îl întăreşte, îl sprijină în eficienţă ca o modalitate de
trecere de la empiric la raţional, ordonat, creativ. De aceea, instructorul-manager este implicat în conducerea elevilor, respectiv cursanţilor,
spre succes, nu numai spre reuşita şcolară tradiţională.
Pregătirea managerială constituie un element fundamental în profesionalizarea instructorului. Aceasta îi deschide posibilitatea de a
exercita şi alte roluri într-o ramură sau alta a domeniului educaţiei.
Dar, în toate situaţiile, el va conduce acţiunile educaţionale, indiferent
cui i se adresează.
Problema profesionalizării manageriale a instructorului devine
evidentă o dată cu abordările instituţionalizate de politică educaţională. Profesionalizarea trebuie să-i formeze pe instructori în calitate de
conducători reali şi eficienţi ai educaţiei şi formării personalităţii
cursanţilor, respectiv elevilor. O bună organizare conduce la realizarea
eficientă a scopurilor, dezvoltarea şi afirmarea personalităţii educaţi222
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lor, la utilizarea adecvată a resurselor educaţionale şi a experienţelor
acumulate, la perfecţionarea relaţiei instructor-cursant.
Formarea şi dezvoltarea instructorului-manager trebuie să conducă la:
– înţelegerea noii misiuni a instructorului adaptată la cerinţele
societăţii, ale beneficiarilor şi partenerilor în educaţie privind
formarea şi dezvoltarea profesională a personalului;
– înţelegerea şi stabilirea unor criterii de eficienţă managerială:
obiective clare, comunicare, participare, adaptare, delegare,
gândire în termeni de succes, valorificare a resurselor şi relaţiilor umane, raţionalitate, creativitate, conştientizarea proiectelor;
– viziune clară, abordare strategică pe termen mediu şi lung,
situarea în contextul socio-cultural-profesional, asigurarea punţii între tradiţie şi viitor, oferirea de proiecte realizabile;
– formarea iniţială şi continuă a instructorului pentru noile abordări, încurajarea participării sale la inovarea managerială a procesului educaţional;
– motivarea celor implicaţi în actul educaţional;
– schimbarea conţinutului, condiţiilor, sensului, modurilor de
comunicare în clasă etc.
Instituţia militară de învăţământ trebuie să fie o organizaţie dinamică, flexibilă şi inovatoare pentru a putea face faţă provocărilor prezentului şi viitorului, iar îndeplinirea misiunilor nu se poate realiza
decât cu instructori foarte bine pregătiţi.

Concluzii
Componenta umană a procesului de învăţământ este subliniată de
mulţi teoreticieni şi manageri ai educaţiei. Mike Pedler, John
Burgoyne şi Tom Boydell o plasează în centrul şi la baza „companiei
educaţionale”. Managementul intelectual se poate manifesta la diferite
niveluri: la nivelul macro – de conducere globală a educaţiei, intermediar – de conducere a unei instituţii de învăţământ şi micro – la nivelul unei formaţiuni de studiu.
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Nivelul micro se referă la recent atribuitul sau auto-atribuitul statut de instructor-manager în raport cu clasa. Aici apare termenul de
manager cu conotaţia sa de persoană care reuşeşte să facă faţă cu succes tuturor situaţiilor specifice actului educaţional.
Instructorul trebuie să fie un bun manager al clasei pentru a putea
să obţină profitul intelectual scontat (satisfacţia profesională). De
aceea trebuie să fie cât mai conştient de ştiinţa şi arta conducerii domeniului său specific, adică să-şi însuşească managementul educational.
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Instruirea diferenţiată
PROFESOR ELENA-CRISTINA SOARE

ntr-o perioadă în care dinamica epocii contemporane şi necesităţile crescânde de adaptare ale omului la cerinţele societăţii
cunoaşterii şi informaticii au cunoscut modificări continue şi radicale,
educaţia trebuie să devină resursă fundamentală de operativitate practică, de cunoaştere şi înţelegere a fiecărui individ, a disponibilităţilor
cognitive şi emoţionale în legătură cu interesele proprii oricărei fiinţe
umane.
Orice tânăr poate să îşi identifice acea cale de dezvoltare personală care să-l conducă spre dezvoltarea potenţialului psihobiologic individual, în conformitate cu acele conţinuturi informaţionale preluate din
activităţile de instruire, din viaţa reală etc. şi să îşi găsească soluţiile
personale de succes.
Acest lucru este posibil în condiţiile în care în şcoală, şi aici mă
refer la componentele: profesori, elevi, părinţi, comunitate – practica
educaţională ar încuraja instruirea diferenţiată.
Eficienţa şi sustenabilitatea unui proces de schimbare în educaţie
constă în crearea unor politici, unor curricule şi metodologii care să

Î
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încurajeze instruirea diferenţiată a elevilor în şcoala secolului al
XXI-lea în România. Puterea unei asemenea acţiuni ar fi o cale a rezolvării problemei input-ului educaţional. De aceea, mutarea centrului de
unde se propagă instruirea către fiinţa umană vie, ancorată într-un
mediu cultural şi axiologic specific, ar putea fi o restaurare a umanismului în practică didactică şi ar fi în concordanţă cu noile teorii ale
inteligenţei.
Dacă suntem de acord că omul îşi poate defini interesele şi preferinţele încercând sa acţioneze conform lor, atunci avem la fiecare individ moduri diferite de disponibilitate cognitivă şi emoţională, si
anume, capacităţi specifice de a conecta şi accesa informaţii complexe
diferite şi inovatoare pentru a rezolva problemele apărute în viaţa
reală.
„Capacitatea de a lucra cu un anumit mod de gândire disciplinar
cu anumite aspecte tematice, abilităţi practice sau concepte abstracte
este determinată de faptul că nivelul de pregătire cognitivă şi afectivă
al elevilor diferă de la o disciplină la alta, de la o tehnică de lucru la
alta, astfel încât atitudinea faţă de învăţare va fi diferită. (Otilia
Păcurari, Instruirea diferenţiată din perspectiva noilor teorii ale inteligenţei, rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti, 2009).
Şcoala trebuie să încurajeze procesul de predare-învăţare-evaluare, astfel încât să-l pună pe elev în posesia unor mijloace proprii de a-şi
însuşi curricula şi, mai ales, de a aplica teoria în practica de zi cu zi, în
mod creator si constant.
Instruirea diferenţiată în colegiile militare liceale este mai mult
decât o necesitate, este o strategie fundamentală pentru adaptarea activităţilor de învăţare la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacităţile
specifice de înţelegere a realităţii, la ritmul propriu fiecărui elev în
parte, pentru a putea face din masa de elevi pe un nivel de studiu, o
echipă care sa aibă ca scop unic accederea tuturor, sau a majorităţii
membrilor la academiile categoriilor de forţe armate.
Interesul asumat al dascălilor din instituţiile militare liceale trebuie să fie transformarea fiecărui tânăr într-o personalitate capabilă să
creeze noi valori materiale şi spirituale, să înţeleagă complexitatea
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lumii actuale, să aibă ca unic scop construirea unui traseu educaţional
de succes pentru o carieră militară performantă.
Strategia individualizării educaţiei nu-şi poate afla menirea în
colegiile militare liceale decât pe baza cunoaşterii în detaliu a fiecărui
elev pentru a putea diferenţia sarcinile didactice, căile de îndeplinire a
lor, normele de efort, procedeele de reglare a acestora potrivit particularităţilor fiecăruia.
Această cale ne conduce spre a elimina sau, dacă nu, spre a diminua posibilele apariţii ale unor atitudini de dezinteres faţă de învăţătură, faţă de o disciplină şi plictiseală atunci când sarcinile de învăţare
sunt sub nivelul de pregătire al unor elevi dotaţi, capabili de performanţă.
Învăţarea diferenţiată creează calea spre a asigura rezultate şcolare mai bune, spre depistarea la timp şi stimularea intereselor şi aptitudinilor elevilor, spre potenţarea capacităţilor lor cognitive, conducând
la formarea unor trăsături de personalitate necesare viitorului ofiţer al
mileniului III.
Toate acestea trebuie realizate într-un mediu relaxant, de bună dispoziţie, cu activităţi de învăţare organizate in spirit ludic, participativ,
motivant. Numai aşa putem potenţa activităţile didactice, putem să
dezvoltăm relaţionarea tinerilor şi să formăm capacităţi de cooperare şi
competiţie.
Cooperarea profesorilor clasei pentru depistarea acelor trăsături
care îi diferenţiază pe copii, stabilirea rolului fiecăruia în definirea
comportamentului care duce la performanţele aşteptate sunt premisele
de la care se porneşte în acţiunile de tratare diferenţiată a elevilor şi a
instruirii lor.
În activităţi frontale, în grupe mici şi în acţiuni individuale, diferenţierea sarcinilor poate să conducă la succesul scontat prin folosirea
fişelor diferenţiate de muncă individuală sau în grupuri mici, în funcţie de nivelul de dezvoltare sau ritmul de lucru al elevilor.
Gradarea sarcinilor didactice prin tehnici de diferenţiere trebuie să
aibă ca scop, pe termen scurt şi mediu, realizarea unui climat de încredere în posibilităţile elevului de a elimina complexul de inferioritate pe
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care unii îl au în comparaţie cu semenii lor mai performanţi.
În acest cadru trebuie să ne îndreptăm atenţia şi asupra identificării tinerilor supradotaţi, capabili de performanţe înalte pentru care
avem misiunea de a nu le opri ascensiunea, ci de a le oferi experienţe
de învăţare adecvate, care să-i conducă spre noi performanţe, prin programe de instruire diferenţiată, atât în cadrul orei de curs, cât, mai ales,
la orele de cerc ştiinţific sau implicându-ne în realizarea de proiecte la
care aceştia sunt autori.
În sarcina cadrelor didactice stă şi proiectarea unui curriculum
diferenţiat pentru aceşti tineri, în care să extindem, să aprofundam sau
să accelerăm învăţarea disciplinei unde aceştia excelează, într-un ritm
flexibil de parcurgere, cu abordări pluri- şi transdisciplinare, promovând gândirea critică, descoperirea, experimentul, cercetarea şi studiul
independent.
În toate direcţiile evidenţiate, instruirea diferenţiată permite libertatea de alegere pentru elev a traseului propriu de învăţare pentru a
ajunge la un scop comun: învăţarea centrată pe elev, cu activităţi de
mentorat care numai în colegiile militare liceale îşi ating cu adevărat
scopul.
Fără modificarea mediului de învăţare nu putem crea şi stimula
gândirea complexă şi învăţarea independentă, atât de necesare cadrului militar care activează în secolul al XXI-lea.
De aceea, asigurarea accesului la o instruire diferenţiată a elevilor
trebuie să fie punctul central al construcţiei manageriale în liceele militare în acest moment.
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teorie şi practică
LOCOTENENT-COLONEL LIVIU GHEORGHE

ctivitatea de instruire, ca expresie a procesului de formare şi
dezvoltare a personalităţii celor educaţi, nu se limitează la
acumularea cunoştinţelor de către cei instruiţi – deşi această intenţie se
manifestă pregnant – ea vizează şi formarea capacităţii de a le utiliza,
de a le aplica în situaţii şi în forme variate.
Instruirea şi învăţarea presupun numai ,,a şti”, ci şi ,,a şti să rezolvi
probleme, să răspunzi unor situaţii noi, a şti să faci”. Cu toate că această relaţie strânsă dintre cunoştinţe şi aplicaţiile lor constituie un punct
de vedere acceptat, cvasiunanim acceptat, este încă răspândită optica
potrivit căreia nota distinctivă a elevului ,,bine pregătit” o constituie
cantitatea de informaţie pe care o stăpâneşte. Această optică devine şi
mai gravă, prin consecinţele ei, atunci când cei care posedă un ansamblu apreciabil de cunoştinţe nu ştiu cum sau nu pot să le folosească în
realizarea unor acţiuni practice în care cunoştinţele acumulate îşi
găsesc utilizarea.
În pofida orientărilor promovate de teoria pedagogică actuală, ca
şi a progreselor înregistrate şi din acest punct de vedere de noile curri-

A
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culumuri şcolare, învăţământul din ţara noastră continuă totuşi să fie
,,bogat” în informaţii şi relativ ,,sărac” în acţiuni. În rândul factorilor
şi condiţiilor care generează dezechilibrul dintre cele două componente ale instruirii – cea teoretică şi cea aplicativă – alături de cele care
privesc, în unele cazuri, absenţa mijloacelor necesare, timpul de învăţământ ş.a., figurează şi circumstanţe cu o notă accentuată de subiectivitate, cum este neînţelegerea deplină a legăturii teoriei cu practica si
a modurilor adecvate de realizare a acesteia.
Abordarea cuplului ,,teorie-practică”, din perspectivă epistemologică, impune cu necesitate unele determinări cu privire la natura
cunoştinţelor însuşite în şcoală şi în activitatea practică, precum şi
modul de însuşire a acestora.
Privită din această perspectivă, acumularea cunoştinţelor se face
pe două căi:
• Prin confruntarea subiectului cu lumea înconjuratoare materială
şi (sau) socială, cunoştinţele acumulate dobândind un caracter
preponderent empiric; sunt dominante în ştiinţe ale naturii.
• Prin intermediul simbolurilor, cunoştinţe abstracte, dominante
în ştiinţele socio-umane, în matematică şi ştiinţe ale naturii cum
sunt fizica şi chimia.
Învăţarea în şcoală apare ca un loc şi moment privilegiate pentru
acumularea de cunoştinţe de o manieră în contact cu lumea simbolurilor; deci realul este evocat, relatat, explicat.
Cunoaşterea empirică se realizează în contextul întregii existenţe
a individului, inclusiv în contextul activităţii şcolare. Aceste căi de
dobândire a cunoştinţelor nu sunt distincte în mod absolut. Ele coexistă, se întrepătrund şi se completează reciproc. Privite din perspectiva
dezvoltării ontogenetice a individului, în copilărie este dominantă
cunoaşterea empirică stimulată de curiozitatea naturală a copilului, de
reflexul de orientare în lumea reală, tendinţă înnăscută spre activităţi
proprii fiinţei umane. Această experienţă cognitivă realizată prin acţiunea directă de cunoaştere a lucrurilor, precede cunoaşterea prin transmiterea sistematică a informaţiilor de către cei din jur. Ea serveşte ca
bază pentru învăţarea sistematică în şcoală.
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O altă determinare priveşte faptul că procesul activităţii practice,
prin caracterul său concret, constituie nu numai sursa unor informaţii,
ci, în acelaşi timp, sursa unor probleme de investigat care suscită interesul, învăţarea, iar procesul acesta este continuu şi ascendent pe
măsura înaintării în vârstă a educabililor.
În concluzie, activităţile practice constituie:
– izvor de cunoştinţe;
– mijloc de valorificare a cunoştinţelor însuşite;
– mijloc de pregătire şi verificare a pregătirii pentru viaţă;
– modalitate de formare a personalităţii;
Totuşi, şcoala nu se identifică cu viaţa. Imaginea dominantă a şcolii este aceea a locului separat de viaţă unde omul se pregăteşte pentru
viaţă. De aceea, practica şcolară apare ca disociată de practica socială.
Conţinutul acestui principiu, ca şi al altora, a cunoscut o evoluţie.
Pentru J.H. Pestalozzi, această idee s-a impus din necesitatea ca fiecare ,,să-şi înnobileze natura umană” şi pentru a reuşi ,,să-şi croiască
drum în viaţă” în condiţiile sociale de la sfârşitul secolului al
XVIII-lea. De aceea, Pestalozzi considera necesar ca însuşirea cunoştinţelor să fie însoţită de activităţi practice, iar şcoala să-l iniţieze pe
copil într-o meserie specifică regiunii unde trăieşte.
Ulterior, sensul principal a fost extins, depăşind ideea aplicativităţii cunoştinţelor însuşite. El preconizează participarea activă a elevului, atât în acumularea de cunoştinţe pe calea practicii, cât şi aplicarea
ceatoare a cunoştinţelor în activitatea practică. Mai mult, în didactica
modernă principiul reclamă folosirea teoriei pentru elaborarea ipotezelor de cercetare şi pentru activitatea de documentare. Pe primul plan nu
se situează numai abilităţile practice (acesta este un nivel), ci şi utilizarea operaţiilor gândirii divergente şi a tehnicilor de investigaţie.
Principiul interacţiunii dinte teorie şi aplicaţiile ei (practica = nu
minimalizează importanţa conţinuturilor teoretice în afirmarea individului pentru viaţă, ci presupune ,,a şti” şi ,,a şti să te foloseşti” de cele
învăţate. Dacă importanţa şi utilitatea acumulării unor cunoştinţe sunt
puse în evidenţă de capacitatea subiecţilor de a le utiliza în realizarea
unor noi demersuri cognitive şi (sau) în aplicaţii practice, tot atât de
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adevărat şi de important este şi corolarul acestei relaţii şi anume că abilitatea de a efectua diverse aplicaţii nu se poate realiza prin separarea
artificială a acestei competenţe de suportul ei teoretic reprezentat de
cunoştinţele acumulate. În consecinţă, interdependenţa dintre teorie şi
practică exprimă necesitatea ca:
• Activitatea de instruire să prilejuiască aplicarea în practică a
cunoştinţelor însuşite şi să contribuie la formularea abilităţilor şi
capacităţii de aplicare.
• Activităţile practice să fie realizate astfel încât să prilejuiască
utilizarea cunoştinţelor însuşite, să contribuie la consolidarea şi
aprofundarea acestora şi la lărgirea orizontului de cunoaştere.
Necesitatea acestui principiu decurge, pe de o parte, din obiectivele activităţii de instrucţie şi educaţie, iar pe de altă parte din structura
conţinuturilor acestei activităţi:
• Pregătirea pentru viaţă, pentru activitatea profesională şi îndeplinirea a diverse roluri sociale. Aserţiunea lui Lincoln că
,,societatea are nevoie de ceea ce pot face oamenii, nu de ceea
ce ştiu” în sensul amintit nu trebuie interpretată ca negare a
importanţei pregătirii teoretice. Pregătirea teoretică – ea însăşi –
implică o anumită doză de aplicaţie; ştiinţa a devenit o forţă productivă.
• Legătura strânsă a cunoaşterii umane cu activitatea practică constituie, în multe situaţii, punctul de plecare şi scopul acţiunii
cognitive.
• Conţinutul instruirii, stabilit în funcţie de ceea ce se consideră
că asigură pregătirea indivizilor pentru a răspunde adecvat exigenţelor vieţii, cuprinde conţinuturi preponderent teoretice, dar
şi experimentale, aplicative.
Sunt şi circumstanţe de natură pedagogică:
• Înţelegerea utilităţii unor cunoştinţe exercită o influenţă pozitivă
asupra motivaţiei care susţine efortul depus pentru învăţarea lor.
• Formează abilităţi.
• Are o valoare formativă; contribuie la dezvoltarea morală a educabililor, la formarea unor trăsături de voinţă şi de caracter
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(tenacitate, responsabilitate pentru lucrul ,,bine făcut” etc.).
Interacţiunea dintre teorie şi practică, implicit capacitateea aplicativă, prezintă o arie largă de manifestare; ea nu se reduce la realizarea
unei activităţi practice de un anumit fel, ci are un sens mai larg, mai
cuprinzător, încorporând:
– dobândirea unor noi cunoştinţe cu ajutorul celor învăţate; înţelegerea altor fenomene;
– rezolvarea unor exerciţii şi probleme;
– efectuarea unei demonstraţii experimentale;
– efectuarea unei activităţi practice propriu-zise.
Prin urmare, conceptul de ,,practică” are o semnificaţie mai largă,
pornind de la forma elementară, cea mai accesibilă şi frecventă în practica şcolară, până la ativitatea practică propriu-zisă.
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Culturaţie* militară şi
interrelaţionare socială din
perspectiva cercului militar
NICOLAE VICOL

evoia de progres întipărită în structura psiho-somatică a fiinţei umane, determină în mare măsură transformările, modernizările, reformările şi uneori chiar reformatările concepţiilor de viaţă
ale acesteia. Omul, cea mai simplă formă societală, reprezentând elementul central, esenţial şi indispensabil al oricărei forme de organizare a vieţii, reprezintă pentru sine însuşi, obiectivul principal de studiu
ales din infinitul univers. Dezvoltarea culturală, care generează creativitate, conduce la îmbunătăţirea capitalului uman, având ca rezultat
dezvoltare umană şi implicit socială.

N

Cultura individuală
şi cultura organizaţională
Interrelaţionarea între membrii unui grup presupune, în principiu,
împărtăşirea aceloraşi experienţe, trăirea aceloraşi evenimente având
aceleaşi explicaţii cauzale despre acestea. Din perspectiva organizaţiei
*Culturaţie – termen relativ nou, ce desemnează dimensiunea dinamică a culturii
acumulată prin aculturaţie, adică prin interferenţa culturii de origine cu alte culturi.
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militare, ca societate închisă, cultura poate fi identificată pe două direcţii; cultura individului şi cultura organizaţională. Ambele forme sunt
permanent supuse aculturaţiei, individul dobândind o culturaţie societală din relaţionarea cu societatea civilă şi o culturaţie organizaţională
prin organizaţia militară. Studiile întreprinse pentru determinarea gradului de apartenenţă precum şi al celui de responsabilitate al militarilor,
raportat la poziţia faţă de societate şi respectiv organizaţia militară, au
rezultate diferite, în funcţie de situaţiile organizaţionale la care se face
referire. Culturaţia individului are un rol determinant în perceperea şi
controlul evenimentelor din cadrul organizaţiei militare. Raportarea fiecărui individ la regulamente, simboluri, însemne, crează particularităţi
psihologice, de personaliatate, îl plasează pe acesta în ierarhia organizaţională. „Cultura organizaţională poate fi definită ca un produs dinamic al unui proces colectiv de generare de semnificaţii în care indivizii
comunică şi «se pun de acord» asupra unor situaţii din realitate legate
de evenimentele de la locul de muncă într-un efort de a înţelege, prezice şi controla mediul lor” (Reichers şi Schneider, 1990; Rousseau, 1990
în Sasu şi Pop, Internet). Locul de control preferat şi tendinţele atribuţionale ale personalului militar şi civil din armată, se află în funcţie de
situaţiile în care se fac atribuirile, la mijlocul axei internalitate-externalitate, poziţie în care se găsesc subiecţii. Cadrele militare active se consideră internalişti în timp ce soldaţii şi gradaţii voluntari se consideră
externalişti. În relaţia organizaţie-societate, „indivizii asociază preferinţa pentru explicaţiile cauzale interne cu dezirabilitatea socială” (Sasu,
Pop). Internalitatea se dezvoltă pe parcursul genezei; soldaţii şi gradaţii
voluntari venind din mediul civil, se situează progresiv în această zonă
pe măsură ce acumulează vechime în organizaţie. Dezvoltarea umană
pentru soldaţii şi gradaţii voluntari nu este lineară pe parcursul autogenezei ceea ce înseamnă că procesul de aculturaţie care are loc prin interferenţa culturii societale civile cu cultura organizaţională militară este
strâns legată de dezvoltarea unui pattern intern de atribuire prin procesul de socializare. Din experienţa misiunilor americane, şi nu numai, în
Irak s-a constatat că armata, în condiţiile luptei antiteroriste, trebuie să
fie în măsură să se acomodeze „atât societăţii pe care o protejează, cât
şi câmpului de luptă pe care trebuie să acţioneze” (Hillen, 1999 în
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Zulean 2005, pag. 6). La Conferinţa de la Cranfield, s-a convenit că
„graniţele dintre ceea ce înseamnă civil şi militar ... au fost estompate
... armata nu are un imperativ funcţional pentru a întreţine o cultură
opusă valorilor dominante în societate” (Zulean, 2005, pag. 5-6).
Libertatea indivizilor de a gândi, acţiona şi simţi, este sau nu este influenţată de cultura organizaţională şi aceasta se evaluează prin „analizarea stilului explicativ pe cele trei dimensiuni: stabilitate-instabilitate,
globalitate-specificitate, şi internalitate-externalitate” (Sasu, Pop).

Conceptul de cultură
în mediul militar
Conceptul de cultură cu multiplele lui definiţii, capătă în mediul
militar două semnificaţii majore:
– cultura organizaţional-militară cu înţelesul de paradigmă
cuprinzând un bagaj de norme, legi, regulamente, cutume specifice din sfera militară a cetăţeanului-militar;
– cultura individual-comunitară a militarului-cetăţean.
Preocuparea noastră privind impactul culturii asupra interacţiunii sociale vizează necesitatea ca personalul militar şi civil încadrat în
armată, să fie integrat direct şi activ în viaţa social-comunitară.
Integrarea presupune dezvoltare umană prin acumulare de capital
uman, implicând mobilitate socială generatoare de capital relaţional,
având ca rezultat posibilitatea sporită de interrelaţionare socială. Fiind
societate închisă, există tendinţa ritualizării comportamentului militarilor. Trăind într-o manieră totalitară care funcţionează punându-se
accent mai mult pe comunitate decât pe individ, sacrificiul soldatului
în favoarea comunităţii fiind posibil printr-o socializare specifică,
orientată spre un ethos profesional, un înalt spirit de corp şi disciplină.
Ethosul profesional implică un „set de autoacceptări, (autoînţelegeri)
normative, care definesc pentru membri identitatea încorporată a profesiei, codul ei de comportare şi, pentru ofiţeri în particular, munca
profesională” (Burk, 1999, în Zulean 2005).
Creativitatea şi adaptarea, caracteristici ale omului modern, sunt
necesare militarului pentru a fi în măsură „a traversa cu uşurinţă druaugust, 2010
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mul armată-societate printr-o dimensiune umană militaro-civilă”
(Gabor, 2009, pag. 9). De altfel, un obiectiv principal în politica de
transformare a armatei române, este formarea militarului ca om social
„capabil să interrelaţioneze atât în plan militar intern sau la nivel
NATO, cât şi în plan societal intern şi internaţional” (ibd.).
De mare importanţă, având ca fundament interrelaţionarea umană,
este stimularea iniţiativelor şi programelor care includ dezvoltarea
relaţiilor dintre cultură, diversitate culturală, creativitate, cu perspective în planul inovaţiei sociale, ştiinţifică ori economică.
În cadrul politicilor publice, apărarea interferează cu cultura,
generând creativitate, sinergiile şi efectele pozitive pe care aceasta le
produce, stimulând învăţarea continuă sprijinită substanţial în actualul
context al globalizării de utilizarea şi în armată a mereu înnoitelor tehnologii ale informaţiilor şi comunicaţiei. Abordarea ca strategie a acestui domeniu la nivel NATO, cu rezonanţă desigur şi în armata română,
reprezintă una din formele moderne care susţin o adevărată cultură de
transformare şi eficientizare a armatei, întrucât „strategia de integrare
prin informatizare oferă un sens clar, direcţia derulării transformării şi
încredere, caracterizându-se prin consecvenţă conceptuală şi coerentă
în planul politicii concrete imediate şi de perspectivă” (Zisu, Mihalcea,
2007, pag. 20). În evoluţia procesului de modernizare al armatei se
poate vorbi de necesitatea unei culturi militare atât din perspectiva
strict profesională cât şi din perspectiva culturaţiei uman-societale,
realizate prin interrelaţionarea militarilor din ţările membre ale NATO.
În ambele ipostaze, informatizarea poate constitui „la nivel global, o
strategie, o alternativă de fond, unitară, corelată cu evoluţia organismelor politice, a societăţii în general” (ibd).

Militarul între
societatea civilă şi cea
organizaţional-militară
În planul culturaţiei uman-societale, cultura militară, sau mai
concret cultura militarului la nivelul armatei române, suferă în ultimii
20 de ani, mai pregnant după intrarea în NATO, o translaţie a motiva238
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ţiei dinspre planul vocaţional spre cel al profesiei sau al ocupaţiei.
Sociologul Charles C. Moskos jr., referindu-se la concluziile desprinse la un moment dat de către Comisia prezidenţială cu privire la
Armata de voluntari din America, sublinia: „ În locul unui sistem militar ancorat în valorile normative vocaţionale, exprimate în cuvinte precum «datorie, onoare, ţară», comisia a argumentat în mod explicit că,
în procesul de recrutare, armata ar trebui să se bazeze în primul rând
pe argumente financiare, care să răspundă standardelor pieţei libere”
(Sava, Tibil, Zulean, 1998, pag. 229). Există în prezent o diferenţiere
între politica publică apărarea naţională şi respectiv din cadrul NATO
în ceea ce priveşte obligaţiile, şi politica socială în planul remunerării
militarilor români (Gabor, 2009, pag. 9). Militarul, reprezentând o
interfaţă a statului în societate şi a societăţii în stat, poate fi în măsură
să se manifeste ca exponent al statului atunci când acesta îi solicită o
atitudine bazată pe spiritul datoriei, onoarei, şi sacrificiului patriotic,
militarului trebuind să-i fie asigurată de către stat dezvoltarea umană
suficient de prosperă care să-i asigure libertatea socială.
Relaţia dintre armată-societate şi armată-stat relevă faptul că
armata nu poate exista izolat. ”... Cu relativa sa autonomie, în diverse
împrejurări, ea interrelaţionează social şi politic” (Caplow, Vennesson,
2000, pag. 35). Interrelaţionarea societăţii în ansamblul membrilor săi
cu armata, este relevantă şi prin faptul că tot mai multe tinere fete
îmbrăţişează cariera militară, realizându-se astfel un transfer de statut
din sfera civilă în sfera militară, cercul militar reprezentând o veritabilă poartă deschisă. Reversul transferului afectat de o serie de factori,
reprezintă desigur un avantaj pentru societate care câştigă un plus de
prestigiu. Sociabilitatea ca mod de viaţă a militarului are o evidentă
specificitate. „Comportamentul şi practica în socializarea militarilor
nu este asemănătoare, depinzând de evoluţia profesiei, misiunii sau de
formaţia persoanelor” (Caplow, Vennesson, 2000, pag. 43). Fundamental ca obiectiv pentru membrii unei societăţi care şi-au ales cariera militară, rămâne îndeplinirea datoriei faţă de statul pe care îl serveşte, şi care are funcţii definitorii. „De la funcţia de apărare şi conservare a «secretelor», a «proprietăţii», în primul rând a celei «intelectuale»,
şi până la cea de apărare a memoriei colective şi a patrimoniului, regăaugust, 2010
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sim unul şi acelaşi organ efector: statul” (Bădescu, Mihăilescu, Sava,
2003, pag. 143).

Cercul militar – sau
Centrul socio-cultural militar
Calitatea individului determinată de cultură, educaţie, reprezintă
un aspect al obiectivului central al armatei – operaţionalizarea forţelor
armate la nivelul partenerilor NATO. Aportul la dezvoltarea socială dar
şi la apărarea eficientă, integrată în viziunea şi principiile NATO, este
determinat în mare măsură de personalul militar şi civil angajat în
armată, cu o mobilitate socială avansată, bazată pe capacitate intelectuală aleasă şi pe o pregătire veritabilă în spaţiul educaţional dar şi cultural.
Cercul militar, ca spaţiu cultural-educaţional, trebuie să se reformeze astfel încât personalul militar şi civil din armată să beneficieze
de un centru socio-cultural(descrierea ar putea constitui chiar o denumire mai cuprinzătoare a instituţiei) în care să găsească nu numai
forme de activităţi de agrement, ci şi posibilităţi de pregătire pentru o
interrelaţionare eficientă cu societatea civilă.
Pentru militari este determinantă la încheierea activităţii, capacitatea de a continua în mediul economic privat experienţa managerială
a celor mai multora, oferindu-le posibilitatea iniţiativelor antreprenoriale sau conducerea unor sectoare de activitate civilă. În acest sens,
cercul militar trebuie să devină o societate dechisă, personalul încadrat
fiind în măsură să răspundă noilor provocări. În măsura în care şeful
instituţiei va fi o personalitate cu o vastă pregătire şi expertiză socioculturală şi economică de valoare, cu un vast capital uman şi relaţional
în garnizoană, centrul socio-cultural al militarilor îşi va demonstra utilitatea şi importanţa. Personalul militar şi civil în activitate şi pensionar din garnizoană, trebuie să găsească la cercul militar modernizat,
posibilităţi de aculturaţie în plan economic, ştiinţific, cultural-artistic,
spiritual etc., care să-i confere acumularea de capital uman, în măsură
să-i asigure exerciţiul şi capacitatea de a iniţia şi întreprinde în mod
240
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direct acţiuni manageriale ori antreprenoriale.

Iniţiativă empirică la
Cercul Militar Ploieşti
Pentru stimularea deschiderii sociale, desigur că este necesar a se
realiza programe în domeniul culturii, reconversiei profesionale,
sociologiei, de către oameni cu o deschidere socială constructivă şi eficientă. În calitate de şef al instituţiei, beneficiind de sprijinul comandanţilor de garnizoană, am creat posibilitatea de manifestare a pensionarilor militari, cu deschidere către societatea civilă, înfiinţând în
cadrul Cercului Militar Ploieşti aşa numitul Club al Rezerviştilor. În
cadrul acestuia, pe măsură ce au venit solicitări din partea unor ofiţeri
în rezervă specializaţi pe anumite domenii, au fost înfiinţate cercuri cu
denumiri care descriu activitatea specifică, astfel:
– Cercul de Drept Internaţional Umanitar;
– Cercul de dialog pe teme social-creştine;
– Cercul Asigurarea Calităţii Vieţii Cadrelor Militare Disponibilizate, în Rezervă şi în Retragere.
În contextul culturaţional, educaţia prin instituţiile specifice militare, reprezintă un ideal cu aplicabilitate în societatea civilă românească şi europeană. Este astfel preferabil, dacă nu chiar necesar, ca şi cercul militar să devină o societate deschisă, mai mult decât o interfaţă a
armatei în societatea civilă; să devină un segment al societăţii cu implicaţii directe în înnobilarea culturală a personalităţii militarului prin
relaţionare intersocială. Se impune introducerea cercului militar în
cadrul naţional al instituţiilor de cultură, beneficiind astfel şi de posibilitatea iniţierii de programe europene.
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Aparatura de vedere pe timp
de noapte şi câmpul de
luptă modern
CĂPITAN VASILE STĂNESCU

condiţiile actuale ale câmpului de luptă modern, ducerea
acţiunilor de luptă pe timp de noapte este imposibilă fără
folosirea aparatelor de vedere specifice. Iar dacă ne gândim că acţiunile de luptă desfăşurate pe timp de noapte sunt încununate de mai mult
succes decât cele pe timp de zi, putem observa că dotarea unei părţi a
conflictului cu aparate de vedere pe timp de noapte mai performante
poate influenţa în mod decisiv rezultatul acestor acţiuni militare.
Un aparat de vedere pe timp de noapte (night vision device) este
un aparat electronooptic care produce imaginea sau o intensifică atunci
când nivelul luminii este foarte scăzut, chiar aproape de întuneric total.
Primele aparate de vedere pe timp de noapte au fost folosite în cel
de-Al Doilea Război Mondial, de către armata germană, fiind introduse de către aceasta înainte de 1939, fiind inventate şi fabricate de către
Allgemeine Elektrizitats Gessellschaft (AEG) în 1935. Armata germană a folosit aparatele de vedere pe timp de noapte atât pentru a echipa
tancurile Panther, cât şi pentru armamentul de infanterie (dispozitivele

În
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„Vampir” montate pe puştile de asalt Sturmgewelhr). În paralel, armata americană a realizat aparate de vedere pe timp de noapte pentru
lunetişti, aşa-numitele M1 şi M3, care erau aparate de ochire pe timp
de noapte care foloseau spectrul infraroşu pentru a ilumina ţinta.
Aceste dispozitive au fost clasificate ca fiind din Generaţia 0.
Din Generaţia a doua fac parte aparatele de vedere pe timp de
noapte folosite în războaiele din Coreea şi Vietnam, dezvoltate pe baza
celor din Generaţia 0. Erau dispozitive ce foloseau lumina reziduală a
lunii, amplificând-o de aproximativ 10 000×.
Generaţia a treia aduce noi îmbunătăţiri aparatelor de vedere pe
timp de noapte, folosind inovaţii ce duc amplificarea luminii la
30 000-50 000×. Din această categorie fac parte aparate de genul
PVS-7B, NVS-700 (aparate folosite în prezent şi de armata română),
PVS-10, PVS-14, NVS-14.
După aparatele de vedere pe timp de noapte de generaţia a treia
s-au încercat procedee de amplificare a imaginii la mai mult de
50 000×, la micşorarea dimensiunilor şi a greutăţii. Aparatele au caracteristici superioare celor din generaţia a III-a, cum ar fi: sensibilitatea
fotocatodului este mai mare cu 80%, rezoluţia cu 78%, raportul semnal/zgomot cu 30%, numărul de spoturi întunecate a scăzut la 1/6. S-au
realizat chiar şi intensificatori de imagine din generaţia a IV-a, produse doar de către firme din SUA, intensificatori cu performanţe mult
superioare celorlalte generaţii.

Clasificarea aparatelor de
vedere pe timp de noapte
Aparatele de vedere pe timp de noapte se clasifică după mai multe
criterii.
Astfel, după tipul de componentă electronică pe care o utilizează
şi după modul de funcţionare a dispozitivului, aparatele de vedere pe
timp de noapte se clasifică în:
– aparate de vedere pe timp de noapte de tip activ;
– aparate de vedere pe timp de noapte de tip pasiv.
246
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Aparatele de vedere pe timp de noapte de tip activ sunt acele dispozitive care necesită pentru a funcţiona o sursă suplimentară de radiaţii infraroşii. Aparatele de vedere pe timp de noapte de tip pasiv se
împart în aparate cu intensificatori de imagine şi aparate cu termoviziune.
În funcţie de destinaţia lor, aparatura de vedere pe timp de noapte
se împarte în:
• Aparate de ochire pe timp de noapte – sunt acelea aparate folosite pentru ochirea şi tragerea pe timp de noapte. Aici intră lunetele pentru armamentul de infanterie, aparatele de ochire pe timp
de noapte pentru aruncătoarele de grenade antitanc, indicatoarele cu laser (marcatorii laser pentru armamentul de infanterie),
sisteme de conducere a focului artileriei şi maşinilor de luptă.
• Aparate de măsurare – telemetre laser pentru subunităţile de
infanterie şi cercetare şi telemetrele laser pentru artilerie.
• Aparate de vedere (observare) pe timp de noapte – sunt dispozitivele folosite de militari pentru vederea pe timp de noapte precum şi pentru conducerea autovehiculelor, maşinilor de luptă,
elicopterelor etc. În această categorie intră ochelarii de vedere
pe timp de noapte (monoculari sau binoculari), binoclurile de
vedere pe timp de noapte sau periscoapele de vedere pe timp de
noapte. Aceste dispozitive sunt folosite de militarii luptători
pentru observarea câmpului de luptă şi descoperirii ţintelor şi
obstacolelor în condiţii de vizibilitate redusă sau întuneric.
Periscoapele de vedere pe timp de noapte sunt cele montate pe
maşinile de luptă pentru observarea câmpului de luptă de către
echipajele acestora.

Aparatele de vedere pe timp
de noapte cu termoviziune
Sistemele bazate pe imaginea termică sunt dispozitivele care se
bazează pe contrastul termic pe care îl prezintă obiectele (ţintele) în
raport cu mediul în care se află, atunci când acestea au o temperatură
august, 2010
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care diferă de cea a mediului înconjurător. Aparatele de vedere pe timp
de noapte bazate pe imaginea termică nu sunt deci bazate pe lumina
reziduală nocturnă, nefiind influenţate de absenţa acesteia. Oamenii,
maşinile de luptă (motoarele acestora), aeronavele au o foarte bună
amprentă termică în raport cu mediul în care se află, fiind uşor detectate de către aparatele de vedere pe timp de noapte care folosesc principiul termoviziunii.
Avantajele folosirii termoviziunii în detrimentul tehnicii instensificării luminii reziduale constau în următoarele aspecte:
– aparatele de vedere pe timp de noapte cu termoviziune nu
depind de prezenţa luminii reziduale, funcţionând optim în condiţii de întuneric total;
– sunt detectate ţintele indiferent de cât de bine camuflate sunt
acestea;
– nu sunt afectate de condiţiile meteo cum ar fi ceaţa sau furtunile de praf;
– detectează în condiţii foarte bune ţinte dispuse la distanţe mai
mari decât cele bazate pe intensificarea luminii reziduale;
– nu sunt afectate de lumini orbitoare sau flăcări puternice, care
afectează dispozitivele cu intensificatori de imagine.

Aparatele de vedere pe timp
de noapte cu intensificatori
de imagine
Primele aparate de vedere pe timp de noapte care au apărut au folosit principiul intensificării luminii reziduale. Aceste dispozitive optoelectronice permit militarilor să vadă şi să-şi desfăşoare acţiunile militare în condiţii de vizibilitate redusă care, în mod normal, fără folosirea
aparatelor de vedere pe timp de noapte le-ar face imposibile. Aceste dispozitive nu permit vederea pe timp de noapte în condiţii de întuneric
total însă, fac posibile acţiunile în condiţii de iluminare minimă.
Principiul funcţionării intensificatorilor de lumină reziduală este
următorul: radiaţia reziduală (provenită de corpi luminoşi sau astre)
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este reflectată de ţintă şi captată de către obiectivul aparatului de vedere pe timp de noapte. Obiectivul focalizează radiaţia pe fotocatodul
intensificatorului de imagine, care emite electroni în funcţie de nivelul
de iluminare. În intensficatorul de imagine numărul electronilor emişi
de fotocatod este amplificat astfel încât pe ecranul tubului intensificatorului imaginea ţintei are un nivel al parametrilor optoelectronici
(luminozitate, constrast, mărime, semnal) care fac imaginea vizibilă
pentru ochiul uman.
Intensificatorii de lumină reziduală au evoluat în timp, insistânduse asupra măririi imaginii ţintei, obţinerea unui contrast bun, concomitent cu reducerea dimensiunilor.

Concluzii
În condiţiile câmpului de luptă modern, o armată profesionistă nu
poate concepe ducerea acţiunilor de luptă fără utilizarea aparatelor de
vedere pe timp de noapte. Acţiunile desfăşurate noaptea sau pe timp de
vizibiliate redusă pot fi decisive pentru rezultatul acţiunilor militare. În
acest sens dezvoltarea permanentă a aparatelor de vedere pe timp de
noapte a devenit o prioritate pentru firmele producătoare ale acestor
dispozitive.
Prototipul militarului viitorului include în dotarea acestuia atât
aparate de vedere de ochire pe timp de noapte cât şi aparate de ochire
şi tragere pentru armamentul din dotare, de dimensiuni mici, uşoare şi
cu performanţe superioare.
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Blindatele Coaliţiei conduse
de militarii români în teatrul
de operaţii Afganistan
Locotenent-colonel dr. ing. Aurel NEAGU

Despre curajul, devotamentul şi spiritul de sacrificiu al militarilor
români în teatrele de operaţii s-a scris şi se va scrie în continuare.
Dureros este faptul că aceste mesaje sunt din ce în ce mai mult semnate cu sângele unor camarazi de arme, lângă care ne-am instruit sau pe
care i-am instruit, ale căror familii le cunoaştem şi la ale căror realizări
sau necazuri inerente vieţii, am vibrat împreună.
O altă latură la fel de importantă, reliefată cu voce tare de către
comandanţii forţelor de coaliţie, este remarcabila pregătire profesională şi priceperea pe care militarii români o dovedesc pe timpul îndeplinirii misiunilor în comun, alături de camarazii lor de diferite naţionalităţi.
“Brigade General Steven P. Huber*“, in his closing speech, underlined on the very good cooperation with the Romanian militaries, the
Romanians contribution to the development of the Afghan national
security forces and on the special partnership between the Coalition
*The PHOENIX VIII CJTF commander, Kabul, Afghanistan.
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Forces and the Romanian Armed Forces to increase and to develop an
environment of security in Afghanistan”**.
Fosta barieră a comunicării între militarii români şi cei ai
Coaliţiei, a fost desfiinţată odată cu primele misiuni comune. Latura
teoretică a cunoştinţelor, de limbă engleză în special, dobândită şi perfecţionată în centrele de limbi străine din ţară, a fost depăşită de cea
practică pe parcursul multiplelor misiuni internaţionale ale efectivelor
româneşti în teatrele de operaţii. Dacă în anii ‘90, limbajul era strict
„milităros” şi reticent, bazat pe îndeplinirea SOP-urilor şi mai ales
îndreptat spre partea de specialitate a funcţiei pe care fiecare militar
român o avea de îndeplinit, în prezent, prin natura sarcinilor comune
ce derivă din îndeplinirea misiunilor sub egida ISAF sau Enduring
Freedom, militarii din ţări diferite au ajuns să cunoască şi să vorbească într-o limbă comună despre ţara fiecăruia, despre familia fiecăruia,
să se bucure de bucuria celuilalt şi să sufere când celălalt suferă.
Paradoxul pe care nu l-am putut explica până în prezent niciunui
partener de Coaliţie, în nicio limbă, este acela că deşi ţara noastră nu
este mare şi implicit Armata Română nu este numeroasă, tehnica românească aflată în teatrele de oparaţii din Kosovo, Irak şi în prezent în
Afganistan nu este de ultimă generaţie, românii s-au afirmat permanent
în funcţiile pe care le-au îndeplinit, de la simplu luptător la comandant
de unitate, de zonă militară, reprezentant militar, observator militar,
senior naţional şi au dovedit măiestrie şi picepere în mânuirea tehnicii
de luptă şi a armamentului din dotarea altor armate, pe care noi nu îl
avem. Răspunsul a fost simplu: „Ştim pentru că suntem români”.
Astfel toate discuţiile au generat în final în întrebări de genul:
„Ce fel de pregătire aveţi, sunteţi de la forţele speciale, nu ?”
„Aţi mai făcut asta, nu-i aşa ?”
„Dacă eşti de anumită armă, cum de o şti şi pe cealaltă ?”...
Ulterior au înţeles că pregătirea militară românească nu este unilaterală, că modularitatea ei a permis militarului din arma auto de
exemplu, să execute trageri şi cu armamentul de infanterie şi cu cel de
pe tehnica blindată, că militarii români se pregătesc prin cursuri şi în
instituţii militare de prestigiu chiar la ei în ţară, în S.U.A., Franţa,
**The Enduring Ledger – Combined Security Transition Command Afghanistan,
May 2009, by Lieutenant Colonel Tim Franklin (TF Phoenix Public Affairs), 7th pag.
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Anglia şi, mai ales, că militarul român este inventiv şi întreprinzător şi
că a fost instruit să-şi repare singur arma şi maşina de luptă. Au înţeles
acest lucru şi ulterior au fost mândri că echipajele maşinilor de luptă
aveau în compunere şi miltari români.
Următorul pas a fost scurt. Şoferii HMMWV–urilor, MRAP-urilor (Mine Resistant Ambush Protected), comandanţii şi gunner-ii acestor maşini de luptă, comandanţii unor convoaie, comandanţii unor
FOB (Forward Operation Base), au fost militari români. Nu trebuie să
uităm că subunităţi şi unităţi americane au efectuat misiuni comune şi
în teatrul de operaţii Afganistan sub comandă românească.
Blindatele forţelor de coaliţie din Afganistan nu au constituit probleme pentru militarii români, privind conducerea, mentenanţa şi evacuarea acestora în situaţiile create de îndeplinirea misiunilor specifice.
HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) utilizat
din anul 1984 de către armata americană, mai cunoscut sub denumirea
de Humvee, a fost introdus în teatrele de operaţii sub diferite forme
constructive, blindate sau uşor blindate din clasele 1114, 1151 şi 1152.
Rapoartele dintre viteză, protecţie şi posibilităţi de utilizare în misiuni,
comparativ cu variantele de TAB-uri româneşti utilizate în teatrele de
operaţii, au determinat orientarea achiziţionării şi de către armata
română a acestor vehicule blindate şi folosirea în cadrul unităţilor
româneşti de manevră din sudul Afganistanului, echipelor tip E.T.T.
(Embedded Training Team), O.M.L.T. (Operational Mentoring and
Liaison Team) şi a Forţelor pentru Operaţii Speciale (RO SOFDET).
În variantele constructive, autoturismul are o masă totală admisă
între 3 310-6 340 kg, garda la sol de max. 440 mm, suspensii independente, este echipat cu un motor diesel de 6,5 l cu 8 cilindri în V, supraalimentat şi dezvoltă o putere de 190 CP la 3 400 rpm.
La încărcătura maximă, M1151 poate urca pante cu înclinare de
până la 60% (31°) şi poate traversa pante cu posibilităţi de virare de
până la 40% (22°). Poate trece cursuri de apă de 76 cm fără echipamentul de apă adâncă şi de 152 cm cu echipamentul montat.
În varianta neblindată, autoturismul poate atinge viteza de
144 km/h iar în cea blindată, de 105 – 110 km/h.
Misiunile desfăşurate pe timp de iarnă în terenul muntos din provinciile Kabul, Paktia, Lowgar, Paktika, Ghazni, Oruzgun şi Zabol, cu
înălţimi de până la 3 000 m (estul Afganistanului), când temperaturile
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variau între +20 °C ziua şi –30 °C noaptea, au testat atât anduranţa
autovehiculelor cât şi a echipajelor.
În afara pericolului iminent al I.E.D. (Improvised Explosive
Device) (D.E.I. în limba română – Dispozitive Explozive Improvizate)
pentru întreg convoiul sau pentru fiecare autovehicul în parte, trăgătorul la mitralieră (gunner-ul) este expus permanent atât lunetiştilor cât
şi gerului şi intemperiilor. Nici echipajele nu o duceau mai bine. La
asemenea înălţimi frigul era resimţit permament, chiar şi în habitaclul
maşinii de luptă. Sistemul de aer condiţionat era ineficient datorită
aerului rarefiat şi, în special, datorită faptului că pornirea acestuia
determina scăderea dramatică a puterii motorului, uneori chiar oprirea
acestuia, şi în fond, îngreuna sau chiar punea în pericol îndeplinirea
misiunii.
În locurile unde se executau haltele de zi, dar mai ales pe timp de
noapte, odihna în zonele muntoase pe timp de iarnă era un adevărat
lux, deoarece toţi militarii trebuie să execute alternativ paza apropiată.
Şoferii sau cei avizaţi trebuie să pornească motoarele la diferite intervale de timp, funcţie de valoarea temperaturilor negative, pentru a
menţine autovehiculele de luptă în stare operativă. Ne aduceam aminte cum era vara când, după ce coborai din maşina de luptă cu aerul condiţionat pornit, uniformele se udau instantaneu de sudoare, dar asta era
vara.
Trecerea românilor de la HMMWV la MRAP, nu a fost un lucru
dificil. Militarii români aveau deja experienţa altor misiuni, învăţaseră
deja unii de la alţii şi, altfel spus, conducătorii români ai MRAP-urilor
nu erau alţii decât mecanici conductori de TAB 8×8, MLI sau şoferi pe
TATRE sau camioane de mare tonaj, testaţi psihologic şi brevetaţi,
având sute sau mii de ore de exploatare a tehnicii în România.
Spre exemplu, de la introducerea acestei categorii de blindate în
Afganistan, militarii români fac parte din echipaje împreună cu partenerul american pe vehicule blindate 4×4 de tip MRAP din categoriile
COUGAR şi RG 33, pe funcţiile de şofer, trăgător sau comandant de
echipaj – TC (troop commander), după ce în prealabil au fost instruiţi,
atestaţi şi s-au executat şedinţele de tragere de iniţiere şi specifice cu
armamentul din dotarea maşinii de luptă.
Cougar este un vehicul de categoria I, rezistent împotriva minelor
şi focului executat de inamic în ambuscade, fiind încadrat în rândul
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vehiculelor cu un blindaj superior (caroseria este turnată, iar cabina
este protejată cu blindaj compozit, vehiculul fiind prevăzut, de asemenea, cu scaune apărate de un blindaj special, ca o protecţie suplimentară pentru trupe).
Cougar este dotat cu un motor diesel Caterpillar C-7, care ajunge
până la 330 de cai putere, la 2 400 de rotaţii pe minut şi cu un cuplu
maxim la 1 450 de rotaţii pe minut. Are o autonomie de aproape 700
de kilometri. Transmisia este din seria Allison 3 500 SP şi punţile din
faţă şi din spate sunt realizate de Marmon-Herrington MT-17 şi respectiv R-17 (modificate pentru teren accidentat). Vehiculul cântăreşte
aproximativ 17,2 tone şi poate transporta suplimentar încă 2,75 tone.
Echipajul standard este de şase membri. Vehiculul poate fi dotat cu
două unităţi de aer condiţionat de 24 000 BTU sau 48 000 BTU, asigurând un maximum de confort în climat torid. Adâncimea apei prin
care poate trece este de 1 m iar garda la sol de la 38 cm la 40,5 cm.
Cabina poate fi perfect izolată de exterior pentru protecţie CBRN, dar
există şi multe alte dotări disponibile, cum ar fi: centuri de siguranţă în
patru puncte, trusă integrală de unelte, geamuri balistice, periscop care
oferă un câmp vizual de 360o, sisteme-suport rotative pentru montarea
diferitelor arme, iluminare infraroşu şi de rezervă, două pneuri de
rezervă, cric electric cu o capacitate de 4 tone, sisteme antiincendiu şi
zone de depozitare a muniţiei, foarte bine protejate.
Am prezentat toate aceste caracteiristici, deoarece militarii români
se simt în siguranţă pe timpul desfăşurării misiunilor în comun cu partenerul american în terenul specific teatrului de operaţii din Afganistan
cu astfel de vehicule blindate şi sunt mulţumiţi de posibilităţile şi facilităţile de ducere a acţiunilor militare din acest tip de maşină de luptă.
MRAP RG 33, derivat din RG 31, dotat cu transmisia de tip
Allison 3 200 şi un motor Cummins 400 I6 Diesel de 400 CP, la o greutate similară Cougarului dar cu 2 membri în echipaj mai mult, dezvoltă o viteză de 110 km/h faţă de maxim 100-105 km/h la Cougar.
Comparativ cu HMMWV, expuse la cantităţi mari de exploziv –
cazul IED – autovehiculele din categoria MRAP prezintă o serie de
avantaje, în special pentru siguranţa echipajelor, dar şi pentru maşina
de luptă:
– cutia blindată (habitaclul) şi turela asigură protecţia echipajelor
la efectul exploziei minelor de mare putere şi la efectul arma254
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mentului greu de infanterie, acestea rămânând unite şi aproape
nedeformate în urma exploziei ;
– posibilităţi de reutilizare cu mici sau medii lucrări de mentenanţă a cutiei blindate, deoarece forma monococă turnată din oţel
stratificat special a părţii inferioare a acesteia, similară cu cea a
unei nave, asigură aproape permanent redirecţionarea efectelor
principale ale exploziei către părţile laterale şi protejarea elementelor din interior;
– este afectată în general numai una dintre punţi, cealaltă neexpusă în mod direct exploziei s-a soldat în general cu avarii medii
cu posibilităţi de reparaţii sau înlocuiri rapide;
– avariile suferite la grupul motopropulsor au fost mai reduse
decât în cazul HUMVEE-urilor lovite de mine, datorită protecţiei inferioare a acestuia prin blindaj;
– garda la sol ridicată, ampatamentul şi ecartamentul mărite,
completat cu utilizarea unor anvelope speciale cu aderenţă mărită şi existenţa unor blindaje suplimentare la elementele care
generează lanţul transmisiei, completează buna rezistenţă la
explozii.
Militarii români din echipajele acestor blindate ale Coaliţiei s-au
evidenţiat şi pe timpul lucrărilor de mentenanţă, prin priceperea şi calitatea lucrărilor, dar şi în cele mai dificile situaţii ale misiunilor, când
au fost nevoiţi să execute activităţi de autoscoatere a tehnicii împotmolite sau imobilizate, uneori chiar sub focul insurgenţilor.
Ca de fiecare dată, militarii români aflaţi în teatrele de operaţii,
indiferent de specificul armei, au dovedit că sunt bine instruiţi, se
adaptează rapid la progresele apărute în domeniul tehnicii şi tehnologiei militare şi au dobândit cu cinste calitatea de partener de Coaliţie
prin curaj, devotament, pricepere şi uneori prin jertfa supremă.
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