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Modalităţi de
reconfigurare
a structurilor de rachete
şi artilerie antiaeriană
din S.M.F.T.
MAIoR LuCIAN oLAR*

Înapoi la cuprins

Abstract
Talking about the transition from specific concepts of territory
defense to the NATO specific defense, we must take into account the
reorganization of air defense structures/unites as part of Land Forces.
This process of reorganization focused on two main dimensions: the
increase of units flexibility in terms of reducing the number of employees and the modern variant of equipments on acquisition of new systems beneficing to fulfill the proper/specific tasks/missions according
to the new requirements.
To continue with the must highlight the fact that in the reconfiguration process of the air defense units and subunits structure/status
we must take into consideration the reality in these structures, its operational capacity of systems in use at this time, the technical resource
and the possibilities to ensure maintenance or modernize the systems
*Regimentul 50 Rachete Antiaeriene “Andrei Mureşianu”, Floreşti.
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and not least the possibility of purchasing new similar systems to those
in NATO service at this time.
The future solutions for the air craft units and subunits may be
the production of A-95 and A-95 air defense systems by the national
defense industry, the maintaining in service of the OSA-AKM and KUB
air defense systems and modernizations of this systems by national or
international firms in the first phase, and then the purchasing of western production SAM systems.
The purchasing of old western production SAM systems does not
represent a real solution, because the modernization of this systems
may be a slow process and could be more expensive that the modernization of the systems in use.
Cuvinte-cheie: război modern, apărare aeriană, modernizare.

contextul transformărilor petrecute la începutul mileniului III în
spaţiul sud-est european, Armata României a parcurs un proces
amplu de restructurare în scopul creării unor capacităţi de apărare credibile şi
eficiente care să asigure îndeplinirea cerinţelor impuse de integrarea
României în Alianţa Nord-Atlantică şi în uniunea Europeană.
Trecerea de la conceptele specifice apărării teritoriale în condiţii de izolare, la apărarea colectivă şi contracararea riscurilor asimetrice în perspectiva
globală a angajamentelor militare, impune transformarea Armatei României
în aşa fel încât aceasta să fie în măsură să parcurgă etapele planificate, concomitent cu îndeplinirea misiunilor încredinţate.
România urmăreşte crearea unei armate moderne, complet profesionalizată, dimensionată şi înzestrată corespunzător, cu forţe expediţionare mobile,
rapid dislocabile, multi-funcţionale, flexibile şi eficiente, capabile să asigure
credibilitatea apărării teritoriului naţional, îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul apărării colective şi participarea la misiuni internaţionale, în
conformitate cu priorităţile şi cerinţele politicii sale externe.
În acest scop, transformarea trebuie să vizeze, pe termen scurt şi mediu,
integrarea operaţională deplină în structurile Alianţei şi să orienteze – pe termen lung – realizarea capabilităţilor tehnice necesare operaţiilor viitoare, unul
din obiectivele vizate fiind un amplu program de modernizare a echipamentelor militare.
În procesul de reorganizare, structurile de apărare antiaeriană din organica forţelor terestre au fost reduse numeric iar marea unitate a încetat să mai
existe ca eşalon reprezentativ. Din punct de vedere organizatoric, acestea au

În
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devenit mai flexibile şi în continuare, în etapa transformării, se impune
modernizarea echipamentelor şi chiar achiziţionarea de noi sisteme care să le
permită îndeplinirea misiunilor specifice în condiţiile noilor cerinţe.
În războiul modern, chiar şi cel antiterorist, se menţine importanţa componentei verticale, cu cele două laturi distincte: ameninţarea aeriană şi riposta antiaeriană, fără de care nu putem vorbi de operaţii în spaţiul terestru şi maritim.
Profilul caracteristic al ameninţării aeriene s-a schimbat radical, direct,
din atacul obiectivelor prin bombardamente de masă sau atac nuclear cu
rachete balistice (Ballistic Missile – BM) şi de croazieră lansate de la sol
(GLCM – Ground-Launched Cruise Missile), în atacarea cu un număr redus
de arme dirijate cu precizie, lansate din aeronave departe de raza de acţiune a
apărării obiectivelor.
Rachetele de croazieră au evoluat, devenind invizibile, zburând la înălţimi mici, rapide şi lovind cu mare precizie. Vehiculele aeriene fără pilot
(uAVs) s-au dezvoltat la fel de repede şi se aşteaptă să înlocuiască în viitorul
apropiat misiunile de luptă cu personal uman. Principalele diferenţieri între
capabilităţile moderne şi cele vechi sunt creşterea distanţei între atacator şi
ţinta sa probabilă, prin utilizarea armelor de distanţă autonome sau dirijate.
Suportul tehnologic asigură o mare probabilitate de lovire a obiectivelor, prin
evitarea detecţiei loviturilor aeriene şi armelor de atac, prin aplicarea tehnicilor invizibile, folosind mijloacele războiului electronic pentru confuzia, înşelarea şi descurajarea apărării inamice, surprinderea şi distrugerea radarelor şi
apărării antiaeriene, în prealabil a tancurilor şi ţintelor strategice-cheie.
obiectivele punctuale ca: radarele, centrele de comandă şi nodurile de
comunicare, au început să fie lovite de rachete antiradar (HARM –
High-Speed Anti-Radiation, Anti-Radar, Missile), unele dintre ele putând
„memora” locaţia emitentului chiar şi după ce radarele au fost oprite, încercând să scape de atac. În atacurile obiectivelor fixe sunt folosite muniţii dirijate de înaltă precizie. Ţintele staţionare, a căror locaţie este cunoscută, sunt
lovite de arme autonome care pot detecta ţintele la locaţia presupusă – rachetele de croazieră moderne zboară autonom şi îşi caută ţinta prin tehnologia
senzorilor integraţi. Atacurile tipice se desfăşoară de la distanţă mare, la mare
şi medie altitudine, pentru a realiza o distanţă de combatere maximă. Se
aşteaptă ca majoritatea atacurilor asupra obiectivelor să fie făcute de mijloace autonome, rachete de croazieră şi avioane fără pilot (uCAVs). Cealaltă
parte va consta din misiuni umane, utilizând arme precise de la distanţă, minimizând riscul atacurilor asupra aeronavelor.
decembrie, 2011
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În câmpul de luptă modern, acţiunile militare vor fi neliniare în spaţialitate, în timp şi intensitate. Nu vor mai exista aliniamente care să determine în
baza cărora să se eşaloneze forţele în spaţiul acţiunilor militare, nu vor mai
exista noţiunile de „linia I”, „limita dinaintea apărării” sau „aliniamente de
sprijin cu foc”. Fără aceste referinţe se diluează şi înţelesul noţiunilor de
„front”, „spatele frontului”, „flancuri”. Aceste caracteristici sintetizează revoluţia petrecută în domeniul militar şi indică rezolvarea problematicii în conceptul NCW (Network Concept Warfare).
Câmpul de luptă al viitorului, în care întrebuinţarea dezinformării, a surprinderii, rapiditatea cu care ţintele pot apărea şi dispărea şi tendinţa creşterii
numerice a ţintelor mobile comparativ cu numărul ţintelor fixe, cere autosincronizare. Asta înseamnă că forţele, beneficiind de accesul permanent la
informaţii despre situaţia operativă, trebuie să acţioneze în diversele situaţii
apărute fără alte direcţionări din partea eşaloanelor superioare. Pentru ca autosincronizarea să se realizeze cu succes trebuie să existe cel puţin trei premise:
o doctrină solidă, care să sprijine acţiunile şi care să fie bine înţeleasă şi aplicată; o comunicare adecvată între structurile militare; şi o concepţie clară privind acţiunile din partea comandanţilor. Aceasta nu înseamnă că acţiunile vor
fi autonome. Acţiunile vor fi independente şi rapide, dar vor fi sub un control
permanent.
Accesul către adversar nu înseamnă acces la infrastructura acestuia, ci
identificarea, localizarea, urmărirea şi atacul ţintelor inamice. Sprijinul pe
care NCW îl furnizează întrebuinţării mijloacelor de foc face mult mai eficiente atacurile şi permite controlul discret asupra ritmului de desfăşurare al
operaţiunilor militare. Efectele acţiunilor pot fi masate, fără să fie nevoie de
masarea forţelor. Astfel, spaţiul geografic şi poziţionarea forţelor devin mai
puţin relevante.
Apărarea antiaeriană în condiţiile specifice războiului în reţea face necesară adaptarea şi modernizarea elementelor care compun acest sistem.
Modernizările şi achiziţiile de sisteme noi vizează aspecte variate ale
mijloacelor de apărare aeriană prin îmbunătăţirea capabilităţilor sale împotriva ameninţărilor din spaţiul aerian. Aceasta include dezvoltarea capacităţilor
de detecţie, urmărire şi angajare a ţintei aflate sub protecţia unor contramăsuri
radioelectronice şi condiţii meteo nefavorabile, şi folosirea de senzori pasivi
sau introducerea de multi – senzori (activi / pasivi). Combinaţia multi-armament (rachete şi tunuri), pe o singură platformă, este favorită. ultima tendinţă este adăugarea capabilităţilor reţelei, combinată cu senzori multipli, la uni-
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tăţile de foc la fel angajate, dar sisteme de armament diferite. Reţeaua împuterniceşte unităţile de foc să împartă şi să coordoneze operaţiile la o scală mai
mare, pe timpul reţinerii unui nivel ridicat de independenţă, asigurând totuşi
continuitatea operaţiei pe timpul atacului.
o desfăşurare tipică a unui sistem de apărare aeriană utilizează senzori,
comunicaţii şi lansatori de rachete mobili şi relocabili. Toate elementele sistemului pot fi acţionate de la distanţă din centrele de management şi control
de luptă regionale şi interferate cu reţea de legături de date şi comunicaţii fără
fir. Senzorii includ o largă arie de acoperire prin radar, întărit cu senzori activi
şi pasivi – cum ar fi sisteme de urmărire şi căutare în infraroşu şi radare pasive (detecţie şi localizare electronică a emisiilor de la avioane şi de la rachete
de croazieră).
Rachetele dedicate pentru asemenea sisteme centrale deseori folosesc
tehnici de tragere şi lansare în urmărire, care permit mijloacelor să fie lansate fără a ochi sau, mai pe larg, să fie lansate spre o zonă unde se aşteaptă să
se găsească ţinta. Datele şi parametrii de interceptare finali ai ţintei sunt trimişi către rachetă prin canalul de date, în timpul zborului, şi sunt mai departe îmbunătăţiţi înainte de intercepţia finală, pentru a răspunde eventualelor
manevre de eschivă sau contramăsurilor ţintei. un alt avantaj al elementelor
apărării aeriene dispuse într-o reţea este capabilitatea de a angaja mai multe
rachete pe o singură ţintă, din direcţii diferite, în plus crescând probabilitatea
de nimicire. Această capacitate este importantă, mai ales atunci trebuie să te
aperi împotriva atacurilor masive. Când se angajează împotriva atacurilor
multiple, rachetele pot fi redirecţionate la jumătatea zborului către alte ameninţări aeriene, când ţinta principală a fost distrusă de către una din celelalte
rachete, utilizându-şi capacitatea ridicată de manevră pe parcursul zborului.
Altă trăsătură comună pentru apărarea aeriană bazată pe reţea este folosirea sistemului de lansare vertical. Această capacitate foloseşte un sistem
vectorial de lovire şi control a zborului, care poziţionează racheta imediat
după lansare la o altitudine medie şi pe direcţia generală a ţintei. În această
poziţie, racheta are suficiente date despre ţintă pentru angajarea sa pe distanţă scurtă. Sistemele obişnuite de lansare pe verticală pot lansa mai multe
rachete pe mai multe ţinte, în diferite sectoare, în succesiuni rapide.
Capacitatea de lansare pe verticală de asemenea elimină necesitatea pentru
complex de a folosi sisteme mecanice grele de ridicare şi susţinere cerute de
poziţionarea rachetei. Lansarea pe verticală este folosită cu multe rachete
moderne, incluzând SAMP/T (Aster 30), Mica VL, umkhonto, Defender
decembrie, 2011
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(Barak 1), Barak NG şi IRIS-T SL. Celelalte sisteme, diferite de cele cu lansare pe verticală, oferă alte avantaje, incluzând rate de răspuns rapid pe distanţe scurte de angajare, unde sunt interceptate ţinte care apar prin surprindere, rachete şi arme teleghidate. Sistemele comune care nu lansează pe verticală sunt Raytheon / Kongsberg SLAMRAAM, RAFAEL/IAI SPYDER şi
PANTSIR S1. În vederea asigurării unei acoperiri complete, asemenea sisteme sunt desemnate să apere sectoare de 120 grade sau mai puţin.
Pe viitor, mai revoluţionar, arme cu energie direcţionată ca armele cu
laser vor deveni, probabil, primele arme mobile cu energie direcţionată care
vor fi capabile să combată ameninţările aeriene la medie înălţime. Tipul de
arme cu laser este de aşteptat să ofere un scut protector din punct de vedere
antiaerian pentru forţele expediţionare şi zonele civile care sunt expuse la
ameninţările cu rachete, mortiere sau atacurile artileriei.
Dezvoltări conceptuale privind rolul şi locul forţelor aeriene în desfăşurarea conflictelor militare moderne, precum şi concluziile, reieşite din desfăşurarea războaielor în ultimul sfert de veac şi din numeroasele aplicaţii, antrenamente şi exerciţii executate, au condus la stabilirea unor idei structurale
moderne în ceea ce priveşte planificarea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea operaţiilor întrunite ale forţelor armate, cu valabilitate preconizată în
primele decenii ale mileniului trei. Astfel, conceptele „BĂTĂLIA
AERoTERESTRĂ 2000” şi „FoFA” (Fallow On Forces Attack) au fost omologate şi apoi corectate la specificul situaţiilor, în special cu ocazia conflictelor din Golf, Kosovo şi Serbia.
În desfăşurarea acestor conflicte s-a pus un mare accent pe surprinderea
forţelor din sistemul de foc antiaerian, dezorganizarea structurilor de comandă, paralizarea reţelelor de comandă şi control, cucerirea supremaţiei aeriene
şi, în sfârşit, lovirea fortificaţiilor, poziţiei blindatelor, artileriei şi rachetelor
cu rază medie de acţiune, raioanelor de concentrare, punctelor obligatorii de
trecere, comunicaţiilor.
În aceste conflicte s-au remarcat, de la început, unele sisteme de agresiune aeriană deosebit de tehnologizate, cum ar fi: F-117A „NIGHT HAWK”
fabricat prin tehnologia „STEALTH”; echipamente de cercetare, alarmare şi
dirijare aeriană, terestră şi navală (B-3A, AWACS, E-8A, E-2C, MIRAGE);
sisteme de luptă radioelectronică la bordul avioanelor şi elicopterelor (F-4C/G
„PHANToM”,EF-111A RAVEN etc.); sisteme de navigaţie, de descoperire şi
indicare a ţintelor; sisteme de armament antiblindate, antinavă, dirijate pe fascicul laser, termoviziune, televiziune, radiolocaţie şi infraroşu.
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În baza concluziilor reieşite în special din desfăşurarea războaielor din
Golf şi fosta Yugoslavie, NATo preconizează, în perspectivă, să folosească
din punct de vedere tehnologic doar trei categorii de avioane, şi anume: avioane tip „fighter” moderne, complexe, multirol, capabile să combată la distanţe
mari un inamic numeros şi manevrier şi să execute lovituri asupra obiectivelor din adâncime; bombardiere strategice realizate prin tehnologii „stealth”;
avioane de transport de mare capacitate, cu rază globală de acţiune, în măsură să utilizeze piste scurte, amenajate sumar.
Sistemele de ripostă antiaeriană prefigurate pentru anii viitori trebuie să
satisfacă cel puţin următoarele cerinţe mai importante: bătaia maximă a mijloacelor de foc să fie de 40-60 km; distanţa de descoperire a mijloacelor de
radiolocaţie să fie de cel puţin 100 km (dublul bătăii mijloacelor de foc); altitudinea maximă de angajare a luptei împotriva ţintelor aeriene să fie de
20 000 m; combaterea unor ţinte a căror viteză pe timpul apropierii de obiectiv să fie de 3 Mach; capacitate de manevră sporită. Durata de menţinere în
exploatare a unui sistem de apărare antiaeriană trebuie să fie de 20-30 de ani.
Cei mai importanţi producători de tehnică şi mijloace antiaeriene din
SuA, Rusia, Germania, Anglia, Franţa au diverse preocupări în modernizarea
şi proiectarea unor sisteme de apărare aeriană.
SuA a acordat prioritate în înzestrarea cu sistemul PATRIoT, asigurând
astfel adâncimea operativă, înapoia sistemului DIVADS.
Rusia a realizat sistemul de apărare antiaeriană PANŢÂR (PLAToŞA)
cu trei categorii de mijloace (tunuri 2A-72, bătaie 4 km, rachete 9M-111, bătaie 8 km şi rachete 9M-311, bătaie 12 km), dispuse pe acelaşi autocamion 8x8
uRAL. A perfecţionat complexele S300, ToR, oSA şi TuNGuSKA.
Germania a perfecţionat sistemul MFS care completează sistemul
PATRIoT la înălţimi foarte mici, este mobil, are mare putere de foc şi numeroase canale de tragere. Beneficiază de sistemul RoLAND, îmbunătăţit cu o
rachetă MFS, la F.A. şi la corpul de armată, iar la divizii a înlocuit sistemul
GEPARD, dispus pe tancul LEoPARD cu sistemul oTZELoT.
Marea Britanie realizează un sistem din tunurile antiaeriene BARDEN
de 30 mm şi mitralierele antiaeriene dispuse pe autovehicul blindat, împreună cu rachetele antiaeriene portabile şi complexul de rachete antiaeriene
RAPIER, foarte eficient.
Italia realizează sistemul de rachete antiaeriene SPADA, cu rachete
ASPIDE (H= 6 000m) şi sistemul SIDAM – 25, compus din patru tunuri antiaeriene oERLIKoN, cadenţă 2 280 lov./min. Prezintă interes şi sistemul antidecembrie, 2011
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aerian oToMATIC, 76 mm aflat în lucru. Împreună cu Franţa a dezvoltat programul SAMP/T ASTER, care în una din variantele lui permite combaterea
rachetelor balistice, fiind primul complex de producţie europeană de acest tip.
Elveţia, împreună cu SuA, a realizat sistemul ADATS, compus din staţie de radiolocaţie, ansamblul de urmărire în infraroşu şi prin televiziune, telemetru cu laser, calculator pentru conducerea focului, opt rachete gata pregătite atât pentru lupta împotriva avioanelor, cât şi a tancurilor. La trupele de
uscat şi la forţele aeriene se folosesc tunurile de 20 şi 35 mm, cu sistem de
conducere a focului SKYGuARD.
unităţile de apărare antiaeriană din forţele terestre franceze fac parte din
Brigada de Artilerie, organizată pe trei regimente de apărare antiaeriană:
Regimentul 54 Artilerie, înzestrat cu rachete antiaeriene de tip Roland,
Regimentul 57 Artilerie şi înzestrat cu sisteme de rachete antiaeriene
RoLAND şi MISTRAL şi Regimentul 402 Artilerie, înzestrat cu sistemele
HAWK şi MISTRAL. Forţele terestre au dezvoltat diverse programe pentru
reconfigurarea apărării antiaeriene şi au decis înlocuirea sistemelor RoLAND
şi HAWK până la finele anului 2008 cu sistemul antiaerian Mistral 2 modernizat. Varianta Mistral 2 este dispusă pe autovehicul de teren MARS, cu telemetru laser şi distanţa de combatere mărită până la 7 km. Pentru înlocuirea
sistemului HAWK a fost dezvoltat programul SAMP/T ASTER 30, un sistem
propriu de rachete cu bătaie medie SA90 (D-35 km.), care foloseşte racheta
ASTER-30 împotriva ţintelor aeriene ce acţionează până la 2,5 Mach.
Grecia este un exemplu unic prin faptul că achiziţionează tehnică de apărare antiaeriană atât de producţie occidentală, cât şi de producţie estică.
Polonia s-a bazat în procesul de reconfigurare pe industria naţională de
apărare şi în mod special pe uzina militară de la Grudziadz (WZu2). WZu-2
s-a specializat în modernizarea echipamentelor antiaeriene.
Responsabilii în domeniul apărării din Polonia au analizat comparativ
două variante de reconfigurare: prima – achiziţionarea unor sisteme de apărare antiaeriană de producţie occidentală şi a doua – modernizarea celor existente aflate în înzestrare. Aceştia au analizat performanţele complexelor
KRuG, KuB şi oSA, comparabile cu ale altor sisteme similare de producţie
occidentală, starea lor tehnică, stocurile de rachete antiaeriene, precum şi costurile foarte ridicate de achiziţionare a echipamentelor antiaeriene fabricate în
Vest şi s-au decis asupra celei de a doua variante.
Modernizările au vizat îmbunătăţirea caracteristicilor şi performanţelor
tehnico-tactice ale sistemelor, înlocuirea tuburilor electronice cu componente
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digitale moderne, implementarea unor sisteme de dectare şi urmărire pasive a
ţintei (prin televiziune şi telemetru laser), sistemul de identificare a ţintei a
fost îmbunătăţit de la modul 4 standard la modul 5 şi modul S (securizat).
Cele mai spectaculoase modernizări le-a cunoscut maşina de luptă antiaeriană 9A33BM3 din complexul oSA-AKM (SA8b) care a mai beneficiat de
instalarea unui terminal al sistemului de comandă automatizat pe fiecare
instalaţie, sistem inerţial de navigaţie cu receptor GPS (identic cu cel de la
Leopard 2A5 – de producţie germană), instalaţie de aer condiţionat şi sistemul de dezumidificare a aparaturii, sistem de diagnosticare şi localizare a
deranjamentelor, aparatură radio şi radio-releu moderne.
În concluzie, în domeniul rachetelor antiaeriene se pune accent pe:
– diversificarea şi modernizarea rachetelor destinate combaterii ţintelor
la înălţimi mici şi foarte mici, autodirijate cu viteză şi precizie mari, de tipul
STINGER (SuA) şi MISTRAL (FRANŢA);
– standardizarea rachetelor cu bătaie medie şi mare, urmărindu-se realizarea unor rachete cu greutate cât mai mică, cu focoase de proximitate;
decembrie, 2011
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– creşterea gradului de automatizare a întregului proces de descoperire şi
combatere a ţintelor, a capacităţii de manevră şi viteza rachetelor pentru a
intercepta şi nimici rachetele lansate de mijloacele de atac aerian;
– realizarea de sisteme multicanal cu radiolocator, mixte, tun-rachetă în
genul sistemului SKYGuARD-SPARRoW (radiolocator, TV., computer, tun
35 mm şi instalaţie de lansare, toate pe aceeaşi autospecială);
– sisteme de conducere a diferitelor tipuri de mijloace de foc: exemplul
FLYCATHER cu trei sisteme; unul de tunuri, al doilea cu rachete cu bătaie
mică şi al treilea cu rachete cu bătaie medie;
– realizarea de staţii tridimensionale, cu posibilităţi sporite de descoperire
a ţintelor, protejate de tehnologia STEALTH şi de lucru în condiţii de bruiaj;
– folosirea bruiajului de undă milimetrică, reducându-se astfel atenuarea
atmosferică;
– extinderea aparaturii de conducere automatizată şi de recunoaştere a
aviaţiei proprii (amice), până la nivel instalaţie.
Artileria antiaeriană se va moderniza prin: extinderea şi îmbunătăţirea
automatizării conducerii şi execuţiei focului; mărirea cadenţei de tragere spre
3 000 lovituri/minut pentru tunurile antiaeriene calibru mic (20-40 mm);
generalizarea tunurilor de 20 mm cu 2-6 ţevi şi a tunurilor de 40 mm cu 2-4
ţevi; extinderea autopropulsării tuturor complexelor (pe tanc, TAB), pe acelaşi vehicul fiind dispuse şi tunul, şi staţia, şi aparatul de conducere a focului;
asigurarea blindajelor pentru protecţia servanţilor la toate complexele de artilerie; integrarea tunurilor şi mitralierelor cu sisteme de rachete antiaeriene,
după modelul BLAZER (SuA) sau TuNGuSKA (RuSIA) şi, nu în ultimul
rând, prin creşterea mobilităţii.
Concepţiile de întrebuinţare în luptă vor fi reconsiderate şi îmbunătăţite.
Astfel, principalele obiective vizate (aerodromuri, nave, puncte de comandă),
sau pentru interzicerea unor direcţii, se va asigura apărarea antiaeriană stratificată şi, pe cât posibil, omnidirecţională. Se vor asigura date despre situaţia
aeriană şi primirea automatizată a misiunilor până la nivel piesă, grupă, prin
integrarea de comandă şi tehnică şi realizarea sistemului C4I2. Între majoritatea mijloacelor de apărare antiaeriană aflate în dotarea diferitelor categorii de
forţe ale armatei, se va asigura interoperabilitatea.
Se va urmări integrarea calculatoarelor electronice pentru reprezentarea situaţiei aeriene şi conducerea focului şi realizarea unor staţii de radiolocaţie capabile să determine forma ţintelor aeriene şi chiar dimensiunile
fiecărei ţinte în parte.
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Se menţine în continuare preocuparea pentru perfecţionarea aparaturii de
recunoaştere avion amic-inamic. Mijloacele de luptă electronică, de cercetare, neutralizare prin bruiaj a radiolocatoarelor de bord şi sistemelor de radionavigaţie vor prezenta o capacitate mare, acţionând în toate gamele de frecvenţă folosite de inamic, cu întrebuinţarea calculatoarelor electronice şi realizarea unui sistem cibernetic unitar, care să asigure prelucrarea datelor de cercetare şi executare a misiunilor, printr-un computer central.
În procesul de reconfigurare a structurilor organizatorice a unităţilor şi
subunităţilor de rachete şi artilerie antiaeriană trebuie să se ţină cont de realitatea existentă în subunităţile şi unităţile de armă, de înzestrarea actuală, capacitatea operaţională a sistemelor din dotare, resursa tehnică, posibilităţile de a
asigura mentenanţa sau modernizarea acestora şi, nu în ultimul rând, de posibilitatea achiziţionării unor sisteme noi, similare celor din înzestrarea statelor
membre NATo.
În perioada următoare procesul de transformare a Armatei României va
continua. Succesul transformării Armatei României va depinde substanţial de
menţinerea alocării bugetare pentru apărare la un nivel corespunzător. Şi în
procesul de reconfigurare şi modernizare a structurilor de rachete şi artilerie
antiaeriană din forţele terestre succesul va depinde de o susţinere financiară
corespunzătoare.
oricât s-ar dori împrumutarea unui model organizatoric specific armatei
unui stat NATo, nu se poate neglija realitatea existentă, situaţia concretă şi
înzestrarea unităţilor şi subunităţilor de rachete şi artilerie antiaeriană. Se pot
identifica însă aspecte pozitive din experienţa armatelor unor state membre
NATo care corespund realităţilor noastre şi oferă soluţii aplicabile în procesul de transformare-reconfigurare.
În zona de responsabilitate a G.F.Î. de forţe, focul antiaerian se execută
cu tehnica de artilerie şi rachete antiaeriene ale unităţilor şi subunităţilor specializate şi sistemele de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată (Man Portable
Air Defence System MANPADS) de tipul A 94, mitralierele antiaeriene de pe
tancuri, transportoarele amfibii blindate şi maşinile de luptă ale infanteriei din
organica marilor unităţi şi unităţilor de arme întrunite. Acestea din urmă asigură apărarea nemijlocită, fiind eficiente în apărarea antiaeriană apropiată la
distanţa de 4 500 m şi înălţimi cuprinse între 30 până la 2 300 m (pentru subunităţile înzestrate cu complexul de rachete antiaeriene A94).
Pentru unităţile specializate din organica marilor unităţi mecanizate
(vânători de munte) a fost declanşat şi sunt în curs de desfăşurare programedecembrie, 2011
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le de înzestrare cu sistemele de artilerie antiaeriană calibru 35 mm
oERLIKoN/ („VIFoRuL” 2) şi GEPARD.
Produsul oERLIKoN, chiar dacă are posibilităţi de combatere şi cercetare mai mari, comparativ cu alte sisteme de artilerie antiaeriană (30 mm,
37 mm), datorită faptului că toate componentele sale sunt tractate
(SHoRAR-TCP este în transcontainer), are o mobilitate nesatisfăcătoare în
câmpul tactic. De aceea părerile specialiştilor faţă de acest sistem sunt împărţite şi unii îl consideră nepotrivit pentru apărarea antiaeriană a marilor unităţi
mecanizate, şi mai ales a celor de vânători de munte.
Produsul GEPARD calibru 2×35 mm (de producţie germană) este un sistem de artilerie antiaerian blindat, autonom, autopropulsat, cu mobilitate ridicată, care poate executa misiuni de luptă în orice condiţii meteorologice, ziua
şi noaptea. Misiunea sa tactică este angajarea luptei împotriva avioanelor şi
elicopterelor care atacă prin surprindere, la joasă înălţime. Datorită mobilităţii ridicate şi timpului foarte scurt de reacţie, acest sistem poate asigura protecţia în câmpul de luptă, în special a unităţilor blindate. Sistemul are marele
atu de a dispune de mijloace de conducere (transmisiuni) şi sistemul de recunoaştere a ţintelor aeriene compatibile NATo. Ca subunitate de foc, compania 2×35mm „GEPARD” duce lupta împotriva ţintelor aeriene care zboară
până la o înălţime de 2 500 m şi o distanţă de 3 500 m.
Baza sistemului de foc antiaerian în zona de responsabilitate a forţelor
terestre, însă, o constituie focul unităţilor de rachete antiaeriene specializate
în cercetarea, descoperirea, indicarea, recunoaşterea, urmărirea, combaterea şi
nimicirea ţintelor aeriene. În prezent, acestea au în dotare complexele de
rachete antiaeriene 9K33M3 „oSA-AKM”/SA-8b „GECo” şi 2K12M
„KuB”/SA-6 „GAINFuL”. Dacă în zona de responsabilitate a grupării de
forţe întrunite acţionează batalionul de rachete antiaeriene înzestrat cu complexul de rachete antiaeriene 9K33M3 „oSA-AKM”, parametrii sistemului
de foc, în înălţime, se îmbunătăţesc, realizându-se combaterea ţintelor aeriene la distanţa de 10 000 m, la înălţimi de până la 5 000 m. În cazul batalionului înzestrat cu complexul de rachete antiaeriene 2K12M „KuB”, parametrii
sistemului de foc se îmbunătăţesc, realizându-se combaterea ţintelor aeriene
până la înălţimi de 14 000 m şi până la distanţa de 24 km.
Posibilităţile de luptă ale complexului 9K33M3 „oSA-AKM”/SA-8b
„GECo”, specifice unui veritabil SHoRAD, conferă batalionului de rachete
antiaeriene o mare putere de foc, timp de reacţie redus, autonomie, mobilitate deosebită şi capacitate de trecere ridicată. Numărul mare de canale-ţintă
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realizat în câmpul tactic (nouă canale: fiecare maşină de luptă – un
canal-ţintă), timpul foarte scurt de ocupare, lansare, reîncărcare şi părăsire a
poziţiei de lansare (27 sec. când se execută cercetarea din mişcare şi 2,5 min.
fără a avea aparatura cuplată), posibilitatea de a executa cercetarea din mişcare şi de a trece prin plutire cursuri de apă recomandă repartizarea complexului pentru apărarea aeriană a grupării principale de forţe, în special în acţiuni
dinamice (pe timpul deplasării, îmbarcării, debarcării, pe timpul desfăşurării
operaţiei ofensive, manevrelor sau forţării unor cursuri de apă).
Complexul de rachete antiaeriene „KuB“, SA-6 GAINFuL este destinat
combaterii avioanelor, elicopterelor, rachetelor cu aripi şi altor ţinte aeriene
care evoluează cu: viteză până la 600 m/s la distanţe între 4 400-24 000 m, la
înălţimi cuprinse între 25-7 000 (14 000) m, prin caracteristicile sale aparţinând categoriei sistemelor de rachete antiaeriene cu rază medie de acţiune
(High-to-Medium Altitude Air Defense – HIMAD). Datorită concepţiei constructive, o baterie „KuB” reprezintă un canal ţintă, iar unele elemente ale
complexului sunt mai puţin mobile, ceea ce constituie dezavantaje ale complexului.
Pentru ca efortul luptei cu inamicul aerian să corespundă cu efortul general al operaţiei grupării de forţe întrunite, trebuie ca subsistemul de foc antiaerian să fie astfel organizat încât densitatea focului antiaerian să fie maximă
pe direcţia principală de interzis (de ofensivă), pe direcţiile cele mai probabile de acţiune ale inamicului aerian, precum şi în momentele cele mai importante ale operaţiei.
Din analiza acţiunilor ce se desfăşoară în dispozitivul componentei terestre a grupării de forţe întrunite rezultă că densitatea focului antiaerian trebuie
să fie mai mare în fâşia de dispunere a grupării principale de forţe, pe direcţia principală de interzis sau pe direcţia principală de ofensivă.
obiectivele importante din zona de acţiune a grupării de forţe întrunite
asupra cărora mijloacele aeriene de cercetare – lovire ale inamicului vor executa acţiuni sunt: elementele principale ale sistemului de conducere – puncte
de comandă de bază, de rezervă (de nivel strategic, operativ, tactic), ale forţelor active, teritoriale şi de rezervă; grupările de forţe de pe direcţia principală
de efort; de pe o altă direcţie de efort; din sprijinul nemijlocit al efortului principal; în rezervă – în dispozitivul operativ sau de luptă, în raioane de operaţionalizare, de refacere a capacităţii de luptă, pe timpul deplasării, îmbarcării,
debarcării, pe timpul desfăşurării acţiunilor militare, operaţiilor militare altele decât războiul; elementele principale ale sistemului logistic – puncte de
decembrie, 2011
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comandă, baze logistice; unităţi şi mari unităţi logistice; elemente principale
ale sistemului de infrastructură (trecători, pasuri, defilee, treceri permanente
peste cursuri de apă); baze aeriene, navale, subunităţi de radiolocaţie; obiective politice, administrative, economice, istorice de importanţă deosebită pentru cultura naţională.
Gruparea de forţe întrunite este vulnerabilă la acţiunile inamicului aerian
în următoarele situaţii: pe timpul dispunerii în raioane de operaţionalizare, de
concentrare, de staţionare; pe timpul deplasării şi trecerii prin punctele obligate; pe timpul ducerii acţiunilor militare în toate formele de luptă; pe timpul
desfăşurării şi executării contraatacului (contraloviturii); pe timpul desfăşurării şi introducerii în luptă (operaţie); în raionul de îmbarcare (debarcare) în
staţiile de cale ferată; în raionul de îmbarcare (debarcare) ca desant aerian şi
în situaţia întrebuinţării ca detaşament înaintat.
Având în vedere multitudinea şi importanţa obiectivelor din zona de responsabilitate a grupării de forţe întrunite, vulnerabilitatea acestora în anumite
momente, este evident faptul că nu se poate realiza un sistem de foc antiaerian eficient fără sistemele de rachete antiaeriene cu rază scurtă (SHoRAD)
şi medie de acţiune (HIMAD). A reduce apărarea antiaeriană a grupării de
forţe întrunite la MANPADS şi sisteme de artilerie, fie el şi GEPARD, face
imposibilă realizarea unui sistem de foc eficient care să combată mijloacele
de atac aerian înainte ca acestea să acţioneze asupra obiectivelor.
Este necesară menţinerea unui sistem SHoRAD de tipul complexului
9K33M3 „oSA-AKM”/SA-8b „GECo” în apărarea antiaeriană a forţelor
terestre, deoarece acest gen de sistem are toate disponibilităţile tehnice specifice pentru asigurarea continuităţii acesteia în toate formele operaţiilor, şi
îndeosebi a celor ce presupun executarea manevrei. Este o greşeală a ne debarasa de un sistem de rachete antiaeriene SHoRAD de tipul complexului
9K33M3 „oSA-AKM”/SA-8b „GECo” în apărarea antiaeriană a forţelor
terestre, pe considerentul că nimicirea inamicului aerian este asigurată de alte
sisteme cu posibilităţi de combatere la distanţe mai mari.
un sistem de rachete antiaeriene SHoRAD, prin mobilitate şi timp scurt
de reacţie, asigură în schimb executarea focului împotriva ţintelor care apar
prin surprindere, la înălţime mică, în special a elicopterelor care sunt „inamicul nr.1” al unităţilor şi marilor unităţi din forţele terestre, posibilităţi pe care
un complex HIMAD nu le are, chiar dacă bătaia acestuia este mai mare.
Rezultă necesitatea menţinerii în operativitate până la epuizarea resursei
a complexelor R.A.A „KuB” şi „oSA-AKM” şi realizarea în perspectiva eta-
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pei înzestrării a unor studii (propuneri) pentru înzestrarea cu complexe similare de producţie occidentală (americane).
Mai mult decât atât, având în vedere realităţile câmpului de luptă, trebuie să ne preocupe găsirea unor soluţii pentru modernizarea sistemelor de
rachete antiaeriene existente şi chiar achiziţionarea unora de producţie recentă, care să poată face faţă noilor cerinţe.
În concluzie, în funcţie de resursele financiare care vor fi alocate în etapele următoare ale procesului de transformare, soluţiile de perspectivă a unităţilor şi subunităţilor de artilerie şi rachete antiaeriene pot fi:
– producerea în continuare de către industria naţională de apărare a complexelor A 94 ŞI A95 necesare înzestrării;
– menţinerea în exploatare a complexelor 9K33M3 „oSA-AKM” (SA 8b
GECo) şi 9K12 KuB cu un efort financiar minim pentru asigurarea P.S.A.
epuizate (surse din Alianţă: Polonia, Cehia, Germania) sau din parteneriat
(ucraina) şi executarea unor reparaţii de nivel 2 şi 3;
– modernizarea ulterioară a complexelor de către firme naţionale
(AERoSTAR, ELECTRoMECANICA) sau străine, deja consacrate şi certificate NATo (Wojskowe Zakłady uzbrojenia nr.2 PoLoNIA), cu costuri mai
ridicate dar care ar putea fi mai reduse decât achiziţionarea unui complex
similar de producţie occidentală;
– achiziţionarea de sisteme de rachete antiaeriene de producţie occidentală SHoRAD sau HIMAD noi şi înlocuirea complexelor actuale.
Achiziţionarea unor sisteme de rachete antiaeriene de producţie occidentală, vechi, nu reprezintă o soluţie viabilă deoarece modernizarea acestora
poate fi un proces de durată şi mult mai costisitor decât modernizarea sistemelor din înzestrare.

decembrie, 2011
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http://www.wzu.pl
http://mdb.cast.ru/mdb/2-2001/ff/atdjm/
http://www.fas.org/man/dod-101/sys/missile/row/sa-8.htm
http://www.missiles.ru/Tetraedr-osa.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/DRDo#Trishul_SAM
http://www.stratmag.com/issueDec-15/page02.htm
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prisma noilor pericole
şi ameninţări (1)
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Abstract
Innovation, in its simplest form, is the combination of new
„things” with new „ways” to carry out tasks. In reality, it may result
from fielding completely new things, or the imaginative recombination
of old things in new ways, or something in between. The ideas are,
indeed, innovative and form a vision for integrating doctrine, tactics,
training, supporting activities, and technology into new operational
capabilities. The innovations that determine a large spectrum of capabilities will result from a general understanding of what future conflict
and military operations will be like, and a view of what the combatant
commands and CBRN Defence support must do in order to accomplish
assigned missions. An effective innovation process requires continuous

*Baza de Instrucţie pentru Apărare CBRN, Câmpulung Muscel.
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learning – a means of interaction and exchange that evaluates goals,
operational lessons, exercises, experiments, and simulations – and
that must include feedback mechanisms.
By creating innovation, the combatant commands and Services
also create their best opportunities for coping with the increasing pace
of change in the overall environment in which they function. Although
changing technology is a primary driver of environmental change, it is
not the only one. The search for innovation must encompass the entire
context of joint operations – which means the Armed Forces must
explore changes in doctrine, organization, training, materiel, leadership and education, personnel, and facilities as well as technology.
Cuvinte-cheie: mediu de securitate, transformare, capabilităţi,
unităţi de comandă.

-au elaborat, se elaborează şi se vor mai elabora lucrări şi studii privind doctrinele Armatei României, ale forţelor componente, ale
categoriilor de forţe, regulamente, standarde, dispoziţii, instrucţiuni pe linia
armelor şi specialităţilor militare, ale operaţiilor militare pe plan naţional,
coaliţii multinaţionale, pe linia integrării procesuale şi decizionale în structurile NATo.
Lucrările şi studiile de anvergură, publicarea articolelor şi materialelor,
dezbaterile, seminarele pe teme de doctrine, strategie şi operaţii militare, de
ştiinţă militară în general, implică un proces de reînnoire şi revitalizare a gândirii româneşti contemporane, de racordare a teoriei militare la valorile continentale şi mondiale ale domeniului, ca membru al structurii militare NATo,
ca un proces evolutiv al adaptării rapide a organismului militar în plan ideatic, praxiologic, în strânsă corelaţie cu mutaţiile petrecute la nivel regional şi
mondial.
În privinţa teoriei şi gândirii militare, începutul acestui secol şi mileniu
coincide cu cel al unei noi ere a politicii internaţionale, care a debutat prin
situarea securităţii şi economiei pe locuri centrale în configuraţia lumii viitoare şi ordinii internaţionale.
Riscurile, pericolele şi ameninţările la adresa securităţii statelor, în mod
special la adresa securităţii internaţionale, sunt potenţate de vulnerabilităţile
interne ale statelor; istoria recentă confirmă aceste aspecte, cu cele ale sistemului actual de securitate.

S

26

www.rft.forter.ro

Studiu privind transformarea structurilor
de apărare CBRN din Armata României prin prisma noilor pericole şi ameninţări

Securitatea prin cooperare, extinderea spre Est a NATo semnifică o
extindere a zonei de securitate şi stabilitate pe care Alianţa o generează, semnificând un pas important pentru realizarea unei Europe nedivizate.
Cunoaşterea forţelor şi identificarea tendinţelor ce se manifestă în actualul mediu de securitate sunt deosebit de importante pentru a înţelege către ce
fel de „nouă ordine internaţională” se îndreaptă omenirea şi care sunt căile
adecvate de consolidare a securităţii globale, regionale şi naţionale.
Teama generată în prezent de terorism, de proliferarea armelor în domeniul nonletal (laser, sonice, radiologice, termice) de proliferare a armelor de
distrugere în masă, nu ar trebui să determine uitarea trecutului, spaima armelor nucleare sovietice, crizele din 1962 şi răcirea periculoasă a relaţiilor dintre Est şi Vest de la începuturile anilor 1980. Războiul Rece a fost o realitate
sumbră (probabil mai este şi în prezent), şi nu un joc lipsit de riscuri pe tema
ameninţării cu arma nucleară. Încheierea Războiului Rece şi prăbuşirea comunismului ar fi trebuit să reprezinte o victorie, o pace mondială, o tranziţie
liniştitoare, însă dispariţia unei mari puteri a permis apariţia unor noi puteri
regionale, statale şi nonstatale, de nişă, diversificând spectrul ameninţărilor
internaţionale şi regionale. Vizita preşedintelui american obama la Moscova
a reliefat începutul unei noi perioade de cooperare americano-ruse, cooperare
ce vizează în principal reducerea stocurilor de armament nuclear prin semnarea unui nou tratat START1, tratatul anterior expirând în decembrie 2009.
Totuşi, odată cu încheierea Războiului Rece, a apărut şi s-a afirmat violenţa ameninţării teroriste, necesitarea urgentării mobilizării antiteroriste şi
evoluţia acestora. Toate aceste ameninţări, analizate ca viitoare scenarii de
operaţii militare, au determinat coordonatorii şi liderii structurilor militare să
acorde tot mai multă atenţie componentei CBRN2 a Forţei, aceasta devenind
parte componentă a pilonului unu de capabilităţi adoptate pe timpul Summitului de la Praga din 2005.
Deşi în viitorul apropiat nu se prefigurează o ameninţare militară majoră3 la adresa securităţii naţionale a României, statutul de ţară membră NATo
şi uE la graniţa de est şi stat riveran la Marea Neagră, coroborate cu noile riscuri şi ameninţări asimetrice, impun continuarea procesului de transformare şi
adaptare a capabilităţilor existente, în vederea îndeplinirii angajamentelor
actuale şi de viitor pe care Armata României şi le-a asumat ori urmează să şi
le asume faţă de NATo şi uE, în domeniul securităţii militare.
Natura responsabilităţilor constituţionale naţionale, precum şi cerinţa
Alianţei de a face faţă oricăror ameninţări, presupun ca Armata României
decembrie, 2011
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să-şi dezvolte capabilităţi care să-i permită să desfăşoare operaţii pe teritoriul
naţional, în aria de responsabilitate a NATo, precum şi într-un mediu strategic mai extins, influenţat permanent de factori care impun schimbarea.
Armata României participă la răspunsurile pe care Alianţa trebuie să le
dea provocărilor la adresa intereselor de securitate, în interiorul sau în afara
zonei euro-atlantice, precum şi la soluţionarea unor conflicte care impun executarea de operaţii de mică sau mare intensitate.
În acest context, procesul de transformare a Armatei României reprezintă o necesitate firească ce decurge din noile orientări strategice şi de transformare a Alianţei. Acestea permit lărgirea gamei de obiective şi procese ce
includ structurarea şi pregătirea forţelor pentru participarea la apărarea colectivă şi îmbunătăţirea capabilităţilor necesare pentru operaţii multinaţionale de
management al crizelor şi de combatere a terorismului.
În prezent, datorită riscurilor şi ameninţărilor de natură CBRN se conturează cerinţele esenţiale pe care structurile de apărare CBRN din Armata
României, în cooperare cu celelalte mijloace/forţe ale SNAp, trebuie să le
aplice pentru îndeplinirea standardelor în domeniu. Implementarea acestora
presupune costuri foarte mari, schimbări de mentalitate şi concepţii noi de
acţiune.
Transformările în domeniul CBRN prefigurate de NATo şi uE vor trebui adoptate şi de către România.

Mediul de securitate
internaţional şi european
Mediul de securitate actual este deosebit de complex, dinamic şi într-o
continuă schimbare, ca urmare a reconfigurării relaţiilor de putere, de la sistemul bipolar, în care SuA şi uRSS erau superputerile, cu o importanţă redusă a puterilor regionale, la un sistem global monopolar, cu o megaputere,
SuA, care trebuie să răspundă provocărilor ori sfidărilor pe care i le adresează puterile regionale în continuă ascensiune, ce utilizează cu eficacitate instrumentele politicii naţionale – politic, diplomatic, economic şi militar – spre a
determina alte state (grupări de state, organizaţii internaţionale) sau alte „persoane (grupuri, organizaţii non-state)”, să adopte decizii, care nu corespund
celor care le adoptă, ci intereselor puterii regionale („persoane, grupuri, orga-
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nizaţii non-state)”.
În mediul de securitate, la nivel global, se includ din ce în ce mai activ
capacităţile şi interesele unor puteri regionale, capabile să utilizeze puterile
naţionale şi interregionale pentru a putea lua decizii referitoare la dorinţele şi
interesele acestor puteri.
În categoria puterilor regionale se includ un număr de state şi entităţi
non-state care pe doar două continente – Europa şi Asia – sunt destul de
numeroase: uniunea Europeană, China, Japonia şi India. Evoluţia de la bipolaritatea lumii la multipolaritate coincide cu trecerea de la era nucleară la cea
informaţională, specifică societăţii post-industriale.
Aceste două tendinţe ale evoluţiei mediului internaţional generează
modificări substanţiale în planul percepţiei stării de securitate naţională şi
internaţională de către liderii politici, de către opinia publică şi de către
mass-media din diverse state ale lumii.
În afară de superputeri, de puteri regionale, există puteri „de nişă” ce
cuprind entităţi sau actori „non-state” care şi-au dezvoltat capacităţi „mari”
într-un domeniu îngust (grupări, entităţi non-statale, rebeli, alte grupări), ce
şi-au dezvoltat capacităţi în domenii înguste sau limitate, dându-le posibilitatea de a influenţa, uneori în mod determinant, evoluţia mediului de securitate, în securitatea regională, în special, care poate influenţa mediul de securitate internaţional.
Puterile „de nişă (entităţi non-state)”, „organizaţiile”, „persoana”, care
deţine o putere de zonă (politică, financiară, economică, materială etc.) pot
decide un mediu de securitate sau nu într-o zonă (regiune). „organizaţia”
poate reprezenta o organizaţie teroristă aşa cum a existat, există şi va exista
sau nu în viitor.
Între puterile „de nişă” sunt incluse entităţi „non-state”, teroriste care pot
modifica echilibrul stării de securitate a unui mediu de referinţă (pentru militari, mediul de referinţă îl reprezintă cel tactic, operativ, strategic, de coaliţie)
ce pot duce la stări de dezechilibru, instabilitate sau chiar conflict.
Actual, noua ordine internaţională se edifică după alte principii, cu vocaţie şi inspiraţie globalistă, marcând caracteristicile mediului de securitate, astfel:
• Mediul strategic de securitate este în continuă schimbare, fiind dinamic
şi cu evoluţii impredictibile uneori, în care actorii statali şi cei non-statali
joacă succesiv rolul central.
• Edificarea unei economii mondiale constituită din trei piloni: America
decembrie, 2011
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de Nord, Japonia-China şi zona economică a uniunii Europene, determinând
accentuarea a două dimensiuni importante ale securităţii internaţionale:
dimensiunea „Nord–Sud” şi dimensiunea „centru–periferie” în sistemul economico-social.
• Lărgirea accesului la tehnologie, materiale şi resurse cu un potenţial de risc
foarte ridicat, expansiunea urbanizării şi distribuţia globală a industriilor şi materialelor nucleare, biologice şi chimice măreşte posibilitatea emisiilor de materiale
toxice industriale în mediu ca rezultat al neglijenţei, dezastrelor naturale, acţiunii
deliberate sau distrugerilor colaterale în cadrul operaţiilor militare. Cooperarea
internaţională depune eforturi în direcţia dezvoltării unui sistem de control destinat opririi fenomenelor de proliferare şi diseminare. Adversarii pot căuta strategii
şi tactici neconvenţionale, pentru avantajul folosirii agenţilor CBRN4 şi TIM5.
Adversarii, probabil, se vor concentra asupra punctelor slabe şi vulnerabilităţilor
percepute, cum ar fi sensibilitatea opiniei publice la pierderi, la constrângerile culturale, legale şi etice. Atentatele pot fi realizate pentru a angaja ameninţarea cu
folosirea agenţilor CBRN, pentru a limita regulile de angajare ale forţelor armate.
Adversarii pot avea reticenţă cu privire la dreptul internaţional şi standardele etice,
permiţându-le să angajeze ca ţintă deliberată chiar populaţia civilă.
• Dispariţia distincţiei clare dintre problemele interne – suveranitatea şi
problemele externe, care constituie subiectul unor modele clasice de rezolvare internaţională.
• Disoluţia bipolarităţii şi intrarea într-o nouă fază a ordinii mondiale cu
structură multipolară, fiind caracteristica cea mai importantă a noului sistem
de securitate internaţională.
• Apariţia şi proliferarea actorilor non-statali care au ca principală trăsătură lipsa unei caracteristici teritoriale.
• Noi tendinţe de dezvoltare în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale de securitate, care includ şi dimensiunea de integrare politico-economică – securitate colectivă, preluarea de mandate pentru îndeplinirea unor
misiuni internaţionale de către coaliţii sau organizaţii regionale.
În contextul crizei economico-financiare, al războiului ruso-georgian din
august 2008, considerat „primul conflict al sistemului internaţional non-unipolar”, precum şi al alegerii lui Barack obama în funcţia de preşedinte al
Statelor unite, sistemul de relaţii internaţionale a intrat într-o nouă etapă, în
căutarea unor noi reguli şi noi echilibre. Însăşi uniunea Europeană are de
făcut mai multe opţiuni strategice, în privinţa politicii sale. Lumea în curs de
globalizare se confruntă cu o tipologie diferită a riscurilor şi ameninţărilor de
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securitate, care au trecut din zona „hard” în zona celor asimetrice. După transformarea ameninţării teroriste în principalul risc la adresa securităţii internaţionale, în toată lumea strategiile de securitate au fost regândite prin prisma
noilor realităţi.
Evenimentele recente din domeniul economic şi politico-militar au evidenţiat creşterea incidenţei altor tipuri de ameninţări decât cele identificate în
prima parte a anilor`90. Schimbările climatice sunt considerate, la nivelul
uniunii Europene, un factor important, care va transforma matricea definirii
riscurilor şi ameninţărilor pentru următoarea jumătate de secol.
Acelaşi conflict ruso-georgian (la care am făcut anterior referire) a pus în
discuţie şi chestiunea securităţii energetice la nivelul uniunii Europene.
Proiectele gazoductelor Nord Stream şi South Stream au produs diviziuni în
interiorul uniunii Europene, o parte din noile state membre având rezerve în
legătură cu accentuarea dependenţei energetice faţă de Federaţia Rusă.
Criza financiară globală, transformată într-o criză economică de aceleaşi
dimensiuni, a devenit cea mai importantă ameninţare la adresa securităţii mondiale, pentru că ar putea determina sărăcirea a sute de milioane de oameni.
Criza economică va pune o şi mai mare presiune asupra sistemelor de
securitate socială din uniunea Europeană, perspectiva unui şomaj extins ridicând problema resurselor pentru acoperirea cheltuielilor legate de pensii şi
asigurările de sănătate.
un alt efect potenţial al unei crize economice prelungite ar fi mărirea riscului ca unele ţări tinere sau instabile din vecinătatea uniunii, fie că este
vorba de unele din Africa sau din spaţiul ex-sovietic, să devină structuri statale slabe sau eşuate, care pot declanşa conflicte locale sau regionale. Aceste
conflicte, alături de alte stări tensionate, tendinţe separatiste, dispute teritoriale şi situaţii de instabilitate, generează incertitudine, determină irosirea resurselor şi perpetuează sărăcia. Ele alimentează, de asemenea, alte forme de violenţă şi criminalitate şi favorizează terorismul.
Politica externă a României trebuie să răspundă acestor noi provocări, să
identifice şi să promoveze oportunităţile, să previzioneze şi să abordeze
proactiv riscurile şi ameninţările generate global. De calitatea şi promptitudinea acţiunii de politică externă depind, în noul context, interesele fundamentale ale cetăţenilor români.
În această epocă frământată şi violentă, avem motive să ne temem, sau ne
putem considera „la adăpost”, departe de zonele „fierbinţi” ale planetei? un
posibil răspuns îl oferă Gheorghe Fulga, fostul director al Serviciului Român
decembrie, 2011
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de Informaţii Externe, într-un amplu material apărut în prestigioasa publicaţie
„Lettre diplomatique”. În opinia acestuia, marile binefaceri ale democraţiei şi
progresului au şi un „preţ ascuns”. Cu alte cuvinte, există şi un revers al medaliei. Fulga explica: „Deschiderea graniţelor, garantarea libertăţii de mişcare,
liberalizarea schimburilor de mărfuri şi servicii, circulaţia rapidă a informaţiilor au permis terorismului şi crimei organizate efectuarea unui salt important
din punct de vedere al sferelor de acţiune, precum şi conceptual. organizaţiile
teroriste şi criminale şi-au adaptat rapid structura, metodele şi mijloacele utilizate la noile realităţi au diversificat formele de pregătire a personalului şi au
asigurat o mai pronunţată conspirativitate reţelelor, membrilor şi activităţilor”.
Noile ameninţări nu ocolesc nici România, explica directorul SIE.
Mediul de securitate european este diferit de cel al altor regiuni ale globului, având şansa de a realiza integrarea politică şi economică, bazată pe asumarea şi realizarea responsabilităţilor comune, pe idealuri şi valori comune.
Lărgirea NATo şi a uniunii Europene (uE) va realiza bunăstarea şi securitatea cetăţenilor, cât şi a statelor europene.
Analiza riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor la adresa securităţii internaţionale, regionale şi/sau naţionale, precum şi a tipurilor de conflicte care
s-au derulat în ultimele decenii ale secolului XX şi primul deceniu al mileniului trei ne permit să formulăm câteva concluzii cu mare grad de generalizare:
– societăţile umane sunt victime şi, în acelaşi timp, generatori de riscuri;
– caracterul transfrontalier al unor riscuri le face greu de încadrat şi combătut în cadrul unor strategii naţionale;
– multiplicarea şi diversificarea riscurilor, caracterul asimetric al acestora determină elaborarea de noi politici, doctrine şi strategii pentru contracararea lor, concomitent cu adoptarea de soluţii şi modalităţi de acţiune adecvate;
– majoritatea riscurilor au un caracter societal, cu efecte multiple şi de
lungă durată la nivel individual, de grup şi social.
Securitatea statelor europene, ca parte componentă a securităţii globale,
nu mai este ameninţată de un conflict militar de proporţii, deşi se menţin încă
focare de tensiune şi criză, fiind posibilă declanşarea unor conflicte locale, de
mică intensitate (Low Intensity Conflict-LOW).
Accentul va fi în viitor deplasat spre riscurile de natură nemilitară, terorismul asociat cu crima organizată constituind riscuri majore, iar vulnerabilităţile interne, precum şi evenimentele neprevăzute vor dobândi o pondere tot
mai mare în probabilitatea evoluţiei riscurilor în ameninţări. România se
situează la confluenţa unor vectori de instabilitate regională rezultaţi din
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schimbările geopolitice care au dominat ultimul deceniu al mileniului trecut.
Existenţa în apropierea graniţelor româneşti a unor stări conflictuale latente ce
se pot reaprinde, degenerând în confruntări deschise, evoluţiile mişcărilor
separatist-autonomiste din spaţiul ex-iugoslav, prezenţa şi activitatea gherilei
albaneze, securitatea fragilă a unora dintre statele din regiune, expansiunea
entităţilor teroriste către Europa de Sud-Est, transformă spaţiul adiacent
României într-o zona complexă, care oferă condiţii favorabile (sociale, economice, politice şi de natură etnico-religioasă) germinării şi dezvoltării unor
nuclee extremist-teroriste şi crimei organizate transfrontaliere.
Relativa vecinătate geografică cu orientul Mijlociu, recunoscut ca
„gazdă” a principalelor organizaţii teroriste cu vocaţie de internaţionalizare, şi
creşterea fluxului migraţionist dinspre statele din această zonă spre Europa de
Sud-Est au determinat adoptarea unor măsuri specifice de prevenire a transformării teritoriului naţional în spaţiu de refugiu sau de tranzit al entităţilor
radicale.
Plasarea geografică a ţării noastre pe axa de acţiune a unor organizaţii
teroriste de factură separatistă şi fundamentalistă (kurzi, albanezi, ceceni etc.),
care încearcă să creeze sau să consolideze nuclee în spaţii extranaţionale,
reprezintă, în contextul internaţional actual, un factor major de ameninţare la
adresa securităţii naţionale a României.
Pe termen scurt şi mediu, România nu este ameninţată de o agresiune
armată directă şi nu consideră niciun stat ca potenţial inamic. Riscurile la
adresa securităţii naţionale sunt de natură neconvenţională şi non-militară,
întrebuinţarea mijloacelor militare pentru contracararea acestora rămânând o
opţiune politică de ultimă instanţă.
Prevederile doctrinare subliniază, referitor la mediul de securitate, că riscurile şi ameninţările la adresa securităţii devin imprevizibile şi au, de cele
mai multe ori, un caracter regional. Instabilitatea este determinată de sporirea
competiţiei dintre state, desfăşurate în afara cadrului şi standardelor general
acceptate de legalitatea, ordinea şi dreptul internaţional. Acestea pot genera o
diversitate de acţiuni incluzând intimidarea, terorismul, conflictele regionale,
traficul de droguri, conflictele interetnice şi religioase, proliferarea armelor de
distrugere în masă, încălcarea drepturilor omului, afluxul de refugiaţi, războaiele civile şi chiar războaiele între state.
Amplificarea şi diversificarea riscurilor, direcţionarea acestora în condiţiile existenţei unor vulnerabilităţi interne şi a unor conjuncturi favorizante,
pot genera ameninţări la adresa stabilităţii şi securităţii statului, care impun
decembrie, 2011
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adoptarea măsurilor adecvate, flexibile şi eficiente.
Ameninţarea la adresa României se poate manifesta interacţional şi poate
fi categorisită în ameninţări de natură externă şi ameninţări de natură internă.
Ameninţarea de natură externă se referă la:
– factori de natură externă;
– vulnerabilităţi externe;
– riscuri asimetrice.
Principalii factori de risc de natură externă cu care România se poate
confrunta pe termen scurt şi mediu se referă la:
– posibilele evoluţii negative în plan subregional care ar putea genera
crize cu efecte destabilizatoare;
– limitarea sau interzicerea accesului statului român la unele resurse şi
oportunităţi regionale, importante pentru realizarea intereselor naţionale
şi/sau subregionale/regionale;
– proliferarea sau dezvoltarea reţelelor teroriste şi a crimei organizate
transfrontaliere;
– proliferarea ADMCBRN, a tehnologiilor nucleare, transferurilor de materiale nucleare, armamentelor şi tehnologiilor armelor letale neconvenţionale;
– traficul de armament şi materiale radioactive şi strategice;
– migraţia clandestină şi apariţia unor fluxuri masive de refugiaţi.
Riscurile asimetrice, specifice tipologiei unanim acceptate în mediul
internaţional, se referă la:
– terorism, sub orice evoluţie internă sau internaţională, în diferite zone
ale lumii, inclusiv sub forma CBRN, informaţional etc.;
– diseminarea necontrolată a tehnologiilor nucleare, a materiilor radioactive, a echipamentelor tehnologice pentru realizarea ADMCBRN, a armamentelor şi altor mijloace letale neconvenţionale;
– acţiuni ce pot atenta la siguranţa sistemelor de comunicaţii, alimentarea cu energie, apă şi/sau alte surse de strictă necesitate;
– acţiuni individuale sau colective de atac asupra reţelelor şi sistemelor
informatice;
– provocări deliberate pentru generarea de catastrofe ecologice.
Principalii factori de risc de natură internă cu care România se poate
confrunta pe termen scurt şi mediu sunt:
– persistenţa problemelor de natură economică, financiară şi socială, generate de prelungirea stării de tranziţie şi întârzierea aplicării reformelor structurale;
– disfuncţionalităţi şi întârzieri în îndeplinirea angajamentelor asumate la
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momentul aderării la NATo;
– insuficienţă în infrastructura informaţională de bază şi specifică, şi
rămânerea în urmă în dezvoltarea acesteia;
– deficienţe în protecţia informaţiilor clasificate;
– menţinerea unor surse şi cauze de conflicte sociale potenţiale;
– posibilitatea producerii unor dezastre ecologice, a unor catastrofe naturale şi procese de degradare a mediului.
Proximitatea geografică a României cu zonele în care ameninţările asimetrice şi-au făcut simţită mai activ prezenţa şi participarea ţării noastre la
acţiunile de stabilizare/reconstrucţie a zonelor aflate în conflict (Afganistan,
Irak, Kosovo etc.) pot furniza suficiente motive exponenţilor terorismului de
a înscrie România pe lista ţintelor vizate, în timp ce aderarea la NATo şi intrarea României în uE fac din România o ţară din ce în ce mai atractivă pentru
fluxul migraţiei ilegale, în special de sorginte asiatică.

Riscuri şi ameninţări CBRN.
Protecţia Forţei
Proliferarea şi diseminarea necontrolată a tehnologiilor şi materialelor
nucleare, a mijloacelor de distrugere în masă CBRN, existenţa obiectivelor
industriale cu risc nuclear, biologic şi chimic de pe teritoriul naţional şi din
proximitatea acestuia, expansiunea reţelelor şi activităţilor teroriste, deteriorarea mediului ambiant reprezintă o ameninţare directă la adresa populaţiei,
teritoriului şi forţelor armate.
Schimbarea fizionomiei mediului de securitate actual în care evoluează
Alianţa şi statele membre ale acesteia, în raport cu noua tipologie de ameninţări
şi riscuri, a determinat reconsiderarea conceptului de securitate şi modificarea
priorităţilor în vederea protecţiei populaţiei, teritoriului şi forţelor armate.
Lumea contemporană este confruntată cu ameninţări şi riscuri de natură
CBRN, cum sunt:
a) proliferarea şi diseminarea necontrolată a tehnologiilor şi materialelor
CBRN, a armelor de distrugere în masă chimice, biologice, radiologice şi
nucleare (ADMCBRN) şi a altor mijloace letale neconvenţionale;
b) expansiunea reţelelor şi activităţilor teroriste şi a crimei organizate
decembrie, 2011
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transnaţionale – criminalitate economico-financiară, trafic transfrontalier ilegal de persoane, de droguri, de materiale radioactive şi strategice, de armament şi muniţie etc.;
c) degradarea mediului înconjurător, prin nerespectarea normelor ecologice, precum şi existenţa în proximitatea frontierelor naţionale a unor obiective cu grad ridicat de risc;
d) pericolul declanşării unor conflicte militare locale ca măsură punitivă
extremă împotriva unor regimuri dictatoriale din state care încalcă prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale în domeniul ADMCBRN, dezvoltând în ascuns programe militare nucleare, biologice şi chimice, care acordă
sprijin unor organizaţii teroriste şi a căror politică de sfidare şi şantaj reprezintă, prin consecinţele posibile, o ameninţare în creştere la adresa liniştii şi
vieţii popoarelor.
Proliferarea ADMCBRN continuă în întreaga lume, în special în ţările
mici şi mijlocii cu regimuri dictatoriale, în ciuda eforturilor susţinute de control al acestora. În operaţiile întrunite este posibil ca forţele armate să acţioneze în zone unde există pericolul utilizării ADMCBRN ori al producerii emisiilor altele decât atacul (EADA), desfăşurând acţiuni în situaţii deosebit de
complexe, fie pe teritoriu naţional, fie în afara acestuia, ca partener în operaţii multinaţionale sau de coaliţie.
Comandanţii trebuie să protejeze, pe lângă personalul şi echipamentele militare, obiectivele de interes militar şi populaţia necombatantă din
zona de operaţii, impactul produs de ameninţările şi utilizarea ADMCBRN
reprezentând doar unul dintre pericolele existente la adresa operaţiilor
militare. Ameninţarea CBRN poate avea un efect psihologic negativ iar un
atac executat în special asupra unor forţe slab pregătite poate paraliza cursul operaţiilor.
Deşi ameninţarea cu un război nuclear global şi-a pierdut importanţa,
lumea rămâne instabilă; există un număr în creştere de conflicte regionale şi de
angajare a mijloacelor asimetrice de către forţe non-statale, grupări teroriste şi
extremiste. În ciuda eforturilor susţinute în domeniul controlului armamentelor, există evidenţe solide privind continua proliferare şi dezvoltare a
ADMCBRN şi a sistemelor de întrebuinţare a acestora pe întreg mapamondul.
În acelaşi timp, expansiunea urbanizării şi distribuţia globală a industriilor şi
materialelor nucleare, biologice şi chimice măreşte posibilitatea emisiilor de
materiale toxice industriale, respectiv MTI în mediu, ca rezultat al neglijenţei,
dezastrelor naturale, acţiunii deliberate sau distrugerilor colaterale în cadrul
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operaţiilor militare.
România, alături de statele membre NATo, întreprinde acţiuni politice şi
diplomatice pentru a elimina proliferarea ADMCBRN, promovând distrugerea lor şi descurajarea întrebuinţării acestora. Presiunile diplomatice şi politice sunt necesare pentru a descuraja dezvoltarea programelor ofensive de dezvoltare a ADMCBRN prin respectarea tratatelor, concretizate prin verificări
privind controlul armamentelor.
obiectivul de bază al strategiei militare pentru operaţiile întrunite este
menţinerea libertăţii de acţiune politică şi militară şi, în condiţiile ameninţării
cu întrebuinţarea ADMCBRN, politica în domeniu se bazează pe patru principii inter-relaţionate:
a) controlul armamentelor;
b) prevenirea achiziţiilor de arme CBRN;
c) descurajarea întrebuinţării ADMCBRN;
d) apărarea împotriva ADMCBRN.
operaţiile întrunite trebuie să fie planificate şi conduse împotriva/ în
condiţiile unei game largi de riscuri de angajare a ADMCBRN. În plus, traversând tot spectrul de conflicte, inclusiv cel referitor la operaţiile de răspuns
la crize, poate exista un risc de emisie de substanţe nocive de la facilităţile
industriale sau platformele nucleare deteriorate. De aceea, forţele proprii trebuie să fie capabile nu numai să se apere împotriva atacurilor convenţionale,
dar şi să fie eficiente în conducerea şi desfăşurarea operaţiilor pe perioade prelungite într-un mediu CBRN. Aceste ultime condiţii, respectiv acest mediu,
pot/poate rezulta din întrebuinţarea agenţilor CBRN şi din evenimentele
EADA sau din ambele situaţii.
În faţa superiorităţii forţelor armate în capabilităţi militare convenţionale, adversarii pot căuta strategii şi tactici neconvenţionale şi asimetrice pentru
a reduce acest avantaj, folosind agenţii CBRN şi MTI, concentrându-se probabil asupra punctelor slabe şi vulnerabilităţilor percepute, cum ar fi sensibilitatea opiniei publice la pierderi, la constrângeri culturale, legale şi etice.
Trebuie avut în vedere că adversarii pot avea reticenţă cu privire la dreptul
internaţional şi standardele etice, permiţându-le să angajeze ca ţintă deliberată chiar populaţia civilă.
Apărarea CBRN trebuie să permită continuarea operaţiilor cu minimum
de pierderi. Statele majore trebuie să realizeze o evaluare realistă şi continuă
a ameninţărilor şi riscurilor CBRN. Capabilităţile de apărare CBRN trebuie să
reflecte riscurile potenţiale şi consecventa nevoie ca forţele să supravieţuiasdecembrie, 2011
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că şi să opereze în condiţii (medii) CBRN.
Depăşirea pragului critic în utilizarea ADMCBRN implică consideraţii politice şi de strategie militară, mult diferite de cele asociate războiului
convenţional.
Pentru forţele armate care execută operaţii în medii CBRN sunt esenţiale menţinerea capacităţii de conducere şi a capabilităţilor operaţionale ale
tuturor structurilor implicate, echiparea, antrenarea şi cooperarea continuă a
acestora pentru executarea corectă şi oportună a măsurilor de apărare CBRN.
Forţele proprii trebuie să realizeze o evaluare oportună, realistă şi continuă a ameninţărilor şi riscurilor CBRN, a nevoilor de organizare, echipare şi
pregătire corespunzătoare pentru ca apărarea CBRN să fie eficientă.
Apărarea împotriva armelor CBRN a fost tratată ca subiect aparte în
publicaţiile NATo, fapt datorat efectelor pe scară largă pe care acestea le
poate genera, atât asupra spaţiului geografic de desfăşurare al operaţiilor
Forţei, cât şi asupra personalului desfăşurat în zonele de operaţii afectate, progresului în domeniu înregistrat în ultimii ani şi, nu în ultimul rând, caracterului de comunalitate al măsurilor specifice de apărare CBRN adoptate.
Este necesar a se face distincţia între pericolele chimice, biologice,
radiologice şi nucleare, deoarece neînţelegerea acestor diferenţe pot genera un
risc cu consecinţe deosebite asupra spaţiului de operare datorită suprapunerii
diferitelor forme de atac convenţional sau neconvenţional, emisii de substanţe, sau generalizării unor măsuri particulare de limitare a pericolului specific
la toate tipurile de pericol CBRN.
Fiecare tip de pericol chimic, biologic, radiologic sau nuclear trebuie să
genereze adoptarea unor măsuri specifice de limitare şi înlăturare. Trebuie
avut în vedere faptul că atât armele CBRN cât şi mijloacele de transport la
ţintă sunt în continuă schimbare şi dezvoltare, influenţând regulile de angajare a acestora şi impactul asupra ţintelor vizate, aceste caracteristici fiind mult
mai pronunţate în cazul utilizării de către adversar a dispozitivelor explozive
improvizate (DEI) cu încărcătură CBRN.
Existenţa la nivel global a unei game largi de substanţe chimice toxice
industriale (SCTI) generează necesitatea particularizării acţiunilor de apărare
CBRN la specificul pericolului şi adoptarea unor măsuri corespunzătoare,
operaţiile militare, ele însele într-o perioadă de schimbare şi transformare,
fiind rezultatul schimbării percepţiei opiniei publice faţă de riscuri, precum şi
creşterii îngrijorării referitoare la impactul operaţiilor militare asupra mediului înconjurător.
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Ameninţarea chimică. „Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora”, care a
intrat în vigoare la 29 aprilie 1997, tratat ce se doreşte cu vocaţie universală,
nu poate conduce la eliminarea dintr-o dată a stocurilor de muniţie chimică
existente în arsenalele a circa 30 de state.
Tehnologiile de producere a agenţilor chimici supertoxici tind să devină
„duale”, prin utilizarea acestora atât în scopuri civile, cât şi, la nevoie, militare, prefigurându-se utilizarea în conflicte a noilor generaţii de arme chimice
binare cu efecte letale şi a unor agenţi chimici cu acţiune incapacitantă.
În timp ce armele nucleare şi biologice se apreciază că se pot întrebuinţa numai la nivel strategic, armele chimice pot fi întrebuinţate atât la nivel
strategic, cât şi operativ şi tactic.
Ameninţarea biologică. un număr din ce în ce mai mare de ţări se află
în posesia unor capabilităţi ofensive de război biologic sau au programe de

dezvoltare a acestora aflate în diferite stadii.
Capacitatea agenţilor biologici de a produce un număr mare de victime,
precum şi uşurinţa relativă în producerea şi întrebuinţarea acestora, prezintă
un risc semnificativ pentru Armata României.
Sunt preocupări în domeniul intensificării cercetărilor pentru obţinerea
de noi virusuri, himere – virusuri trataţi genetic şi bacterii supereficiente, care
nu răspund la terapia medicamentoasă actuală, amplificate şi de proliferarea
unui fenomen care îngrijorează – terorismul biologic.
decembrie, 2011
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Ameninţarea radiologică. Riscurile suplimentare provin din utilizarea
pe scară largă şi cu un ritm susţinut a surselor de radiaţie din mediile industriale, comerciale, medicale şi academice, care în cazul eliberării emisiilor
constituie riscuri pentru forţele proprii.
Atacurile radiologice, denumite şi atacuri cu bombe murdare, constituie
o ameninţare credibilă. Materialele radioactive care pot fi folosite la astfel de
atacuri sunt stocate în mii de facilităţi din întreaga lume, multe dintre acestea
fără protecţie adecvată împotriva furtului teroriştilor. unele dintre aceste
materiale pot fi uşor dispersate în zone urbane, prin folosirea explozivilor
convenţionali sau prin alte metode simple.
Ameninţarea nucleară. În ciuda reducerii numărului de focoase nucleare pe plan mondial, există totuşi încă un stoc semnificativ de focoase nucleare. o grijă în plus o reprezintă ţările care posedă sau urmăresc în mod activ
achiziţionarea unei capabilităţi nucleare.
Deşi armamentul nuclear strategic şi doctrinele întrebuinţării acestuia îşi
menţin rolul de „descurajare globală”, existenţa armelor nucleare tactice în
arsenalele unor state şi forţe autonome poate duce la depăşirea pragului de
descurajare şi la folosirea acestora în situaţii limită.
Pentru îndeplinirea tuturor misiunilor de către Alianţă şi pentru asigurarea libertăţii de acţiune şi a eficacităţii structurilor militare NATo din care
armata României face parte, sunt necesare capabilităţi operaţionale comune
(CoC – Enabling Operating Capabilities) necesare forţelor şi comandamentelor Alianţei, capabilităţi ce vor trebui să fie disponibile la timpul şi locul
potrivit, apte să conducă efectiv acţiunile (operaţiile) de lungă durată, în cele
mai vitrege condiţii de mediu şi stare a vremii, cu asigurarea deplină a necesităţilor de protecţie a Forţei.
Supravieţuirea şi protecţia Forţei, una din capabilităţile operaţionale
comune, este necesară în scopul reducerii efectelor oricărei acţiuni a adversarului, inclusiv a efectelor armelor CBRN şi asigurarea libertăţii de acţiune a
Forţei, precum şi eficacitatea acesteia.
Scopul supravieţuirii Forţei permite reducerea efectelor utilizării armelor
şi dispozitivelor CBRN de către adversar, inclusiv reducerea efectelor unui
atac terorist împotriva Forţei şi infrastructurii acesteia, precum şi asigurarea
libertăţii de acţiune şi eficacitatea maximă structurilor din compunere. Scopul
supravieţuirii Forţei este atins prin asigurarea protecţiei personalului, sistemelor de armamente şi a infrastructurii împotriva armelor şi dispozitivelor cu
încărcătură CBRN, ca urmare a aplicării măsurilor de protecţie individuală a
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personalului şi echipamentelor, precum şi a celor de protecţie colectivă (CoLPRo) comandamentelor şi facilităţilor importante.
Culegerea informaţiilor referitoare la starea vremii, distribuirea acestora
către toate structurile din compunerea Forţei, supravegherea, executarea recunoaşterilor şi avertizarea timpurie a efectivelor despre pericolul unui atac
sunt, de asemenea, indispensabile pentru apărarea împotriva pericolelor posibile generate de armele şi dispozitivele cu încărcătură CBRN şi sistemelor de
transmitere la ţintă a acestora.
Protecţia Forţei este definită ca totalitatea măsurilor şi mijloacelor destinate reducerii vulnerabilităţii personalului, facilităţilor, materialelor, operaţiilor (acţiunilor) şi activităţilor faţă de întregul spectru al ameninţărilor şi pericolelor de orice natură, în scopul menţinerii libertăţii de acţiune şi eficacităţii
operaţionale pentru îndeplinirea misiunii.
Scopul protecţiei Forţei este acela de a menţine potenţialul de luptă al
Forţei desfăşurate în zona de operaţii prin identificarea întregului spectru de
ameninţări ale adversarului existente în spaţiul geografic de operare, identificarea pericolelor generate de om sau cele naturale, precum şi a condiţiilor ce
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pot favoriza fratricidul.
Protecţia Forţei asigură reducerea (diminuarea) efectelor ameninţărilor
generate de utilizarea sistemelor de atac cu rachete, a pericolelor utilizării
armelor CBRN şi a celor generate de caracteristicile mediului înconjurător în
care Forţa îşi desfăşoară operaţiile. De asemenea, măsurile de protecţie a
Forţei asigură evitarea interferenţelor populaţiei civile pe timpul ducerii operaţiilor (acţiunilor) şi permit identificarea pericolelor generate de existenţa
grupurilor extremiste din zona de operaţii.
Protecţia Forţei nu este o activitate ce se desfăşoară izolat, este un proces continuu, parte integrantă a operaţiilor ce trebuie încorporată în planurile
comandanţilor de la toate nivelurile încă din etapa de planificare.
Apărarea CBRN asigură capabilităţile necesare supravieţuirii în condiţii
(medii) CBRN, fiind parte integrantă a protecţiei Forţei. Pentru asigurarea
supravieţuirii în acest tip de medii, apărarea CBRN trebuie să adopte un spectru de măsuri caracterizate prin flexibilitate, mobilitate, capabilitate ridicată
de desfăşurare rapidă în zona de operaţii şi sustenabilitate.
În urma dezvoltării industriei moderne, dezvoltarea şi utilizarea tehnologiilor CBRN în sprijinul operaţiilor militare a fost condusă şi controlată de
către structurile responsabile în domeniu ale naţiunilor, fiind amplificate calitatea acestora, sistemele de transport la ţintă şi tehnicile de selecţie a ţintelor,
în scopul realizării a şi mai multor arme CBRN.
Creşterea vizibilităţii acestor activităţi, creşterea distribuirii la nivel global a acestor tipuri de materiale, amplificarea accesului la tehnicile de fabricaţie, precum şi migraţia experţilor în domeniu a atras inevitabil atenţia actorilor non-statali cu interese în utilizarea dispozitivelor în domeniul
CBRN/DEI. Dispozitivele recente par a fi mai puţin eficiente pe timpul operaţiilor decât armele CBRN clasice, dar prezintă un interes deosebit pentru
desfăşurarea operaţiilor prin provocările manifestate în spectrul efectelor psihologice şi fizice asupra personalului. Acestea pot genera, de asemenea, noi
provocări prin utilizarea MTI care erau, până nu demult, în afara domeniului
şi capabilităţilor echipamentelor de apărare CBRN. Aceste dispozitive reprezintă o alternativă compensatorie pentru actori cu capacităţi convenţionale
reduse, capabili de ducere a războiului de tip asimetric.
Armele CBRN oferă, pe timp de pace, prin formele variate pe care le
îmbracă, o gamă largă de pârghii statelor, în scopul descurajării declanşării
unui conflict. Pot fi utilizate cu succes, la diferite niveluri ale conflictului, în
scopul sprijinului la scară largă a obiectivelor operaţionale.
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În perioadele conflictuale la nivel diplomatic sau pe timpul perioadelor
de tensiuni, posesia, în special, a capabilităţilor de atac biologic şi nuclear,
poate oferi percepţia necesară asigurării statutului, a protecţiei ca formă de
descurajare, ca mijloc de contrabalansare a capabilităţilor convenţionale, sau
poate fi utilizată ca mijloc de negociere6.
Motivele ce pot conduce statele la utilizarea armelor CBRN pot fi influenţate de grupurile politice mici, facilitând (declanşând) utilizarea dispozitivelor CBRN de către actori non-statali. Ca urmare, apariţia pericolelor şi ameninţărilor CBRN/MTI vor fi factori ce trebuie luaţi în considerare de către
comandanţii de la toate nivelurile în procesul de planificare şi conducere a
tuturor operaţiilor. Este necesară înţelegerea utilităţii şi utilizării fiecărei clase
de arme şi dispozitive CBRN/MTI, condiţionată de impactul maxim al acestora asupra operaţiilor şi personalului în cazul primei utilizări.
Cele mai multe naţiuni respectă prevederile acordurilor referitoare la
interzicerea utilizării substanţelor chimice şi agenţilor biologici (Protocolul de
la Geneva din 1925), însă multe părţi interesate în utilizarea acestor arme
interpretează textul protocolului ca interzicere doar a primei utilizări a acestor agenţi CBRN.
utilizarea armelor CBRN de către state poate avea implicaţii politice
deosebit de grave iar autorizarea utilizării acestora ar trebui să fie o responsabilitate a structurilor de la cel mai înalt nivel de conducere al statului. un răspuns politic şi militar nesigur la o ameninţare CBRN permite unui eventual
agresor să obţină un impact psihologic şi fizic maxim la prima utilizare a
armelor (DEI) CBRN, limitată doar de sistemele de transmitere la ţintă utilizate. În cazul armelor biologice sau nucleare, prima utilizare a acestora se va
concentra asupra ţintelor de nivel strategic sau operativ. Armele chimice,
datorită caracteristicilor cu efecte la nivel tactic, pot fi utilizate în scopul terorizării populaţiei civile din zona de operare a Forţei sau slăbirii coeziunii elementelor Forţei şi a operaţiilor acesteia prin atacuri concentrate asupra structurilor mai puţin protejate. La nivel tactic, ţintele sunt constituite îndeobşte de
concentrările mari de forţe, în special în porturile de debarcare ale trupelor. Ca
urmare a efectelor primei utilizări a armelor chimice, adversarul îşi poate
schimba ţintele şi concentrarea atacurilor asupra forţelor desfăşurate în scopul
influenţării desfăşurării campaniei. Mai târziu, către sfârşitul campaniei, oponentul poate fi determinat să utilizeze armele nucleare sau biologice în scopul
restabilirii balanţei de forţe din zona de operare, sau pentru a provoca pur şi
simplu pierderi adversarului.
decembrie, 2011
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utilizarea armelor CBRN la diferite niveluri/etape ale conflictului poate
fi teoretic prioritizată, în funcţie de mijloacele de întrebuinţare, conform tabelului.
În timpul operaţiilor de stabilitate şi de sprijin, precum şi în timpul tuturor tipurilor de conflicte, poate exista riscul emisiilor de agenţi chimici
(radioactivi, radiologici) proveniţi de la platformele industriale sau reactoarele nucleare, rezultate în urma unui accident, acţiuni nelegitime sau în urma
unei contaminări datorită utilizării anterioare a ADMCBRN de către adversar.
un adversar potenţial având la dispoziţie o capabilitate CBRN poate
întrebuinţa ADMCBRN în orice etapă a campaniei, atât în operaţii de apărare, cât şi în operaţii ofensive, sau le poate folosi ca o încercare disperată de
evitare a înfrângerii, ori chiar ca un act final de răzbunare. Forma şi gama de
utilizare vor depinde de capacitatea şi intenţia naţiunii implicate.
În cadrul planificării operaţiei întrunite, comandantul trebuie să reevalueze în mod continuu intenţiile adversarului şi sistemele potenţiale de angajare a ADMCBRN de care dispune acesta, fiind absolut necesar să cunoască
natura, modul de manifestare şi impactul ameninţărilor CBRN asupra desfăşurării operaţiei.
Din punctul de vedere al disponibilităţii şi uşurinţei producerii
ADMCBRN, prioritatea în ceea ce priveşte riscul o constituie armele chimice şi biologice, urmate de cele radiologice şi nucleare.
(continuare în nr. 1/ 2012)
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Studiu privind transformarea structurilor
de apărare CBRN din Armata României prin prisma noilor pericole şi ameninţări

Mod de
utilizare

Ierarhizare
funcţie de
eficacitate
Arme
Arme
Arme
Arme

La nivel tactic

1.
2.
3.
4.

La nivel operativ

Prioritizarea se
stabileşte în funcţie
de durata operaţiei.

Desfăşurarea în timp a incidentelor va genera estimarea
efectelor.

La nivel strategic

1.
2.
3.
4.

Armele nucleare generează
efecte rapide şi imediate
împotriva ţintelor strategice,
inclusiv asupra populaţiei.
Armele biologice/IED au un
efect similar, însă persistenţa
acestora este ceva mai mare.
Armele chimice /IED au
efecte limitate, pe zone
restrânse, în funcţie de caracteristicile agentului utilizat.

Arme
Arme
Arme
Arme

chimice.
biologice.
radiologice.
nucleare.

Descrierea efectelor

chimice.
biologice.
radiologice.
nucleare.

Este puţin probabilă utilizarea
armelor nucleare la nivel
tactic, datorită efectelor pe
arii largi şi pe durate de timp
mari. Cele mai multe dispozitive cu încărcătură radiologică
şi cele mai multe arme biologice şi IED cu încărcătură biologică au efecte imediate scăzute la nivel tactic. Agenţii
chimici prezintă efecte rapide
şi vizibile la nivel tactic.

Tabel: Prioritizarea utilizării armelor CBRN

decembrie, 2011
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NOTE:
1
Vizita preşedintelui Barack obama la Moscova, 5-8 iulie 2009, a înregistrat un
prim succes, Rusia şi SuA punându-se de acord în privinţa unei declaraţii asupra
dezarmării nucleare şi reînnoirii Tratatului START, care expira la 5 decembrie. un
acord pentru reducerea arsenalului nuclear era cu atât mai important cu cât, chiar în
ajunul vizitei liderului american, surse din diplomaţia rusă anunţau că experţii ruşi şi
americani nu ajunseseră la un acord, iar partea rusă condiţiona acordul de renunţarea
la instalarea scutului american antirachetă în Cehia şi Polonia. „Nu poate fi vorba de
a da asigurări Rusiei sau de a oferi la schimb lărgirea NATo sau apărarea antirachetă”, arăta Mike McFaul, consilierul prezidenţial pentru afaceri ruse. „Să fim sinceri:
astăzi nu există niciun aspect global în care SuA să fie independente de Rusia”, a precizat, pe de altă parte, analistul rus Gleb Pavlovski, citat de „Nezavisimaia Gazeta”.
Sursele arătau că acordul făcea referire şi la cifre concrete. Potrivit START, Rusia şi
SuA trebuiau să îşi reducă arsenalul nuclear la 2 000 focoase de fiecare parte. Cele
două state au mers chiar mai departe, asumându-şi reducerea la 1 500-1 700 de focoase. Potrivit lui Serghei Rogov, directorul Institutului canadiano-american din
Moscova, Rusia intenţiona să reducă numărul avioanelor strategice şi al rampelor de
lansare a rachetelor nucleare la 600, în timp ce SuA insista ca numărul acestora să
rămână la 1 000. Sursa – www.cotidianul.ro
2
Se foloseşte termenul CBRN în loc de CBRN cf. SMG 51/15.06.2007, art.1.
3
„Strategia de transformare a Armatei României”, Bucureşti, 2007.
4
CBRN – Chimic, Biologic, Radiologic şi Nuclear.
5
TIM – Materiale Toxice Industriale.
6
De exemplu, abandonarea unui program de înarmare nucleară în schimbul accesului la tehnologiile nucleare de producere a energiei electrice.
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Aspecte ale structurii
de relaţii publice pentru
managementul imaginii
organizaţiilor
MAIoR SoRIN PANCu*
Înapoi la cuprins
Abstract
The image in general and the image of the other in particular
appear in a certain mindset, be it individual or collective, which
absorbs information about the other. The involvement of the images in
the orientation of the human actions (manifestations at the attitude,
behavior and action level) arouses a special interest in the matter. The
images involved in communication are not only representation complexes of the individuals and organizations which communicate, but
also of the world in general, the institutions, the knowledge possibilities, the social information flows, the interpretation horizons, upon the
communication act itself.
Cuvinte-cheie: imagine, imagine socială, gestionarea imaginii
instituţiei militare.

maginea în general şi imaginea celuilalt în mod deosebit apar într-un
anumit mental, individual sau colectiv, care absoarbe informaţii despre celălalt.
Implicarea imaginilor în orientarea manifestărilor oamenilor (manifestări
atitudinale, comportamentale şi acţionale) impune ca problematica să prezinte un interes deosebit.

I

*Centrul de Instruire pentru
,,Panait Donici”, Râmnicu-Vâlcea.

decembrie, 2011
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Imaginile implicate în comunicare nu constituie numai complexe de
reprezentări asupra indivizilor şi organizaţiilor care comunică, ci şi asupra
lumii în general, a instituţiilor, posibilităţilor de cunoaştere, fluxurilor
sociale informaţionale, orizonturilor de interpretare, asupra actului de
comunicare însuşi.
Imaginea joacă un rol mediator între oameni şi instituţii, între oameni şi
organizaţii, între organizaţii şi instituţii. Forţa lor rezidă în faptul că ele se
impun în procesul comunicării, orientând opinii, atitudini, convingeri, credinţe, comportamente şi acţiuni ale oamenilor în mediul social şi nesocial. Astfel,
în mediul extraorganizaţional, imaginile organizaţiilor sunt rezultate ale proceselor care se desfăşoară în interior (procese de socializare, formare, sedimentare şi interiorizare a culturii organizaţionale), cât şi a modalităţilor în
care oamenii şi organizaţiile receptează şi procesează informaţiile despre
aceste procese.
Imaginea socială are un caracter cumulativ. În conturarea ei intervin
aspecte care decurg din procesările anterioare, cum ar fi: conţinutul mesajelor
anterioare, modalităţile în care au fost receptate şi interpretate informaţiile din
trecut despre organizaţie şi imaginile care s-au format pe baza lor, cât şi consecinţe ale imaginilor care au circulat despre organizaţie.
Activitatea de relaţii publice are drept scop construirea unei imagini coerente. În practica relaţiilor publice, imaginea se referă la modul în care publicul percepe organizaţia în cauză, pe baza a ceea ce face şi ce spune despre ea însăşi.
Trăim într-o societate care este în continuă schimbare, iar nevoia de securitate şi siguranţă este un factor care are o influenţă majoră asupra noastră.
Imaginea unei instituţii se gestionează ca un obiect de patrimoniu, ţinând
seama de faptul că această „avere” a fost cu greu agonisită. Gestionarea imaginii instituţiei militare este obligaţia tuturor categoriilor de militari, şi în special
a comandanţilor. o bună gestionare a imaginii duce la creşterea încrederii
publicului/ cetăţenilor în activitatea instituţiei, dar şi la diminuarea impresiei
generale despre aceasta, ca fiind un factor de exercitare a puterii statului.
Gama de activităţi care duc la succesul instituţiei ţine de conducerea
acesteia, însă esenţial pentru a-şi menţine imaginea este derularea unor activităţi performante. Este foarte important să se prezinte o imagine reală şi concretă, întrucât cetăţenii au încredere într-o instituţie transparentă.
Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind
disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui, de aceea, se studiază
cauzele, modul în care acestea apar şi se manifestă, cât şi consecinţele lor.
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Crizele sunt astfel de disfuncţionalităţi. Ele au implicaţii majore în viaţa şi
activitatea oamenilor, cu consecinţe şi urmări aproape întotdeauna nedorite.
Este foarte important ca într-o instituţie să existe compatibilitate între
ceea ce face, ce spune şi ce crede lumea despre ea; în sens contrar, este determinată scăderea performanţelor organizaţiei şi intrarea ei în criză.
Crizele de imagine nerezolvate pot avea consecinţe în toate domenile de
activitate şi în toate structurile instituţiei, de aceea este foarte important ca pentru rezolvarea lor cât mai eficient să se ţină cont de concepţia despre crize, de teoriile care stau la baza acestei teorii şi de modalităţile concrete de soluţionare.
un rol major îl au relaţiile publice care trebuie să gestioneze într-un mod
eficient imaginea instituţiei, folosind toate tehnicile şi tacticile de care dispun
pentru a realiza acest lucru.
Activitatea de relaţii publice are ca scop construirea unei imagini pozitive
a organizaţiei, „imaginea” semnificând în acest caz protecţia personalităţii,
caracterului, identităţii organizaţiei în mentalul colectiv. unii specialişti de relaţii publice nu agrează discuţiile despre „imagine”, întrucât acest termen induce
o conotaţie de imaginar, iluzoriu şi, în final poate da naştere unor suspiciuni de
manipulare, deoarece activitatea de relaţii publice nu face altceva decât să prezinte publicurilor „imagini” ce reflectă strategiile şi acţiunile organizaţiei.
Termenul „imagine” desemnează un atribut al psihicului uman, constând
în capacitatea acestuia de a construi reprezentări mentale; dicţionarele definesc imaginea drept „reprezentare mentală a unei fiinţe sau a unui lucru”1. În
practica relaţiilor publice, „imaginea” se referă la modul în care este percepută o organizaţie, pe baza a ceea ce face şi ce spune despre ea însăşi.
În relaţiile publice, conceptul de imagine a organizaţiei desemnează
reprezentarea pe care o are un anumit public despre o organizaţie sau o anumită componentă a acesteia.

Imaginea socială
a organizaţiilor
Implicarea imaginilor în orientarea manifestărilor oamenilor (manifestări atitudinale, comportamentale şi acţionale) este aceea care impune ca
problematica să prezinte un interes deosebit. Ea este studiată nu doar de
analişti ai comunicării; investigarea imaginii o realizează numeroase ştiindecembrie, 2011
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ţe: psihologia, psihologia socială, psihanaliza, antropologia, sociologia culturii, sociologia mass-media etc.
Imaginile despre organizaţii apar în procesul comunicării, drept
rezultat al acestui proces – care se desfăşoară în interiorul şi exteriorul
acesteia –, şi, pe măsură ce se conturează, impun caracterul dominant al
unui anumit tip de comunicare.
Imaginile implicate în comunicare nu constituie numai complexe de
reprezentări asupra indivizilor şi organizaţiilor care comunică, ci şi asupra lumii in general, asupra instituţiilor, posibilităţilor de cunoaştere, fluxurilor sociale informaţionale, orizonturilor de interpretare, asupra posibilităţilor de comunicare. Imaginile care se creează în toate domeniile
vieţii sociale simplifică sau amplifică, facilitează sau complică procesul
comunicării, prin faptul că în jurul lor se cristalizează opinii, atitudini,
convingeri, credinţe, teorii, ideologii, doctrine, şi, în ultimă instanţă,
acţiuni ale oamenilor.
Astfel, imaginea joacă un rol de mediator între oameni şi organizaţii,
între oameni şi instituţii, între organizaţii şi instituţii. Forţa imaginilor rezidă
în faptul că ele se impun în procesul comunicării, orientând opiniile, atitudinile, convingerile, credinţele, comportamentul şi acţiunile oamenilor în
mediul social şi nesocial. Acest lucru este evident dacă sesizăm faptul că, prin
opinii oamenii exprimă reprezentări şi imagini, prin atitudini oamenii exprimă sau resping o anume reprezentare sau imagine, prin convingeri ei susţin
sau se împotrivesc unor reprezentări şi imagini care sugerează o anume interpretare ce rămâne deschisă dialogului, prin imagini ce sugerează interpretări
în modalităţi dogmatice, rigide.2
Dacă acceptăm punctele de vedere enunţate mai sus, imaginile organizaţiilor în mediul extra-organizaţional sunt rezultate, în primul rând, ale proceselor ce se desfăşoară în interiorul organizaţiilor (procese de socializare, de
formare, sedimentare şi interiorizare a culturii organizaţionale), prin care
acestea se manifestă, dar şi alte modalităţi în care oamenii şi organizaţiile
receptează şi proceseză informaţiile despre aceste procese.
La cristalizarea imaginilor despre organizaţii concură, de asemenea, şi
situaţiile care prilejuiesc procesele informaţionale despre acestea (evenimente, crize etc.), generate de raporturi care există între organizaţii, sau între organizaţii şi instituţii.
Imaginea socială are însă un caracter cumulativ. În conturarea unei imagini
intervin aspecte care decurg din procesările anterioare, modalităţi în care au fost
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receptate şi interpretate informaţiile în trecut despre organizaţie şi imaginile
care s-au format pe baza lor, consecinţele imaginilor care au circulat despre
organizaţie asupra raporturilor dintre oameni şi organizaţii, şi dintre organizaţii.

NOTE:

Larousse Multimedia Encyclopedique, version 1.1, Paris, Larousse S.A., 1996.
Ion Chiciudean. Gestionarea imaginii în procesul comunicării, Bucureşti, Editura
Licorna, 2000, pp. 21-22.
1
2

decembrie, 2011
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Căi şi modalităţi de
accelerare a procesului
de transformare a
sistemului logistic
în spiritul Strategiei
de Transformare
a Armatei României
CoLoNEL IoAN IACoB*

Înapoi la cuprins

Abstract
Implementing the “Romanian Army’s Logistics Strategy” means
a fundamental necessity to accomplish the compatibility of the military
logistic system for the integration with similar structures from the
NATO member states armies. This request requires creating a support
system with high mobility, able to provide sustainment where necessary, in the required quantity and at the right time. In the author’s
opinion, most of all, we must be able to establish coherently general

*Comandamentul Logistic Întrunit, Bucureşti.
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Căi şi modalităţi de accelerare a procesului de transformare
a sistemului logistic în spiritul Strategiei de Transformare a Armatei României
and specific requests of the logistic system transformation, as well as
the most realistic means and methods of increasing the logistics transformation process, which can assure the sustainment of the national
force package, simultaneously with the concentration and improvement of the allocated resources usage.
Cuvinte-cheie: suport logistic, transformare, cerinţe specifice,
cerinţe de bază, bază logistică, resurse, prevedere logistică.

Având la bază cerinţele şi direcţiile prioritare stabilite în „Strategia de
transformare a Armatei României”, sistemul logistic al structurii de forţe din
Armata României parcurge în prezent cel mai amplu proces de reconfigurare
din ultimii 10-15 ani. Transformările petrecute au urmărit revigorarea logisticii atât în ansamblul său, cât şi al domeniilor sale funcţionale, prin implementarea de concepte noi şi realizarea de structuri organizatorice funcţionale,
necesare alinierii şi integrării în logistica NATo. Aceste transformări au fost
caracterizate, în principal, de următoarele aspecte:
– în plan conceptual: redefinirea conceptelor esenţiale la nivel general
şi particular, cum ar fi: sistem logistic integrat; sprijin logistic; conducerea şi
execuţia sistemului logistic pe niveluri ierarhice, având ca pilon principal
baza logistică; logistica de producţie, de consum şi multinaţională; integrarea
domeniilor funcţionale ale logisticii;
– în plan structural: apariţia unor noi tipuri de unităţi – baze logistice
la toate categoriile de forţe ale armatei şi comandamentele de armă, unităţi/
subunităţi de sprijin, unităţi de sprijin logistic, secţii de mentenanţă echipamente militare, depozite specializate;
– în plan funcţional: redefinirea misiunilor şi responsabilităţilor unităţilor de sprijin logistic; armonizarea fluxurilor logistice în raport cu fluxul financiar; concentrarea şi gestionarea resurselor către/ de către bazele logistice.
Solicitările în domeniul logistic impun crearea unui sistem de sprijin cu
mare mobilitate, capabil să acorde susţinere în locul în care acesta este necesar, în volumul cerut şi la momentul oportun. Din punctul nostru de vedere,
considerăm necesar ca, înainte de toate, să fim în măsură să determinăm cerinţele logisticii şi pe cele asociate acesteia, în mod coerent, deoarece implementarea cu succes a principiilor sprijinului logistic, precum şi a conceptelor asociate acestui domeniu reprezintă, cu siguranţă, o necesitate pentru înţelegerea
eficientă a întregului mediu actual. În acest sens, se consideră că „...există un

decembrie, 2011
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număr de direcţii care par să fie semnificative, comune, deşi percepţiile individuale diferă în funcţie de observaţiile şi experienţele personale”1.
În sensul celor prezentate, putem sublinia că, în viitorul apropiat, nevoia
de flexibilitate a structurilor logistice va genera noi iniţiative în raport cu
cerinţele pentru care au fost proiectate şi cu cele de susţinere a forţelor luptătoare. odată constituite, marile unităţi, unităţile şi subunităţile de sprijin logistic vor trebui să adopte nu numai un nou, predictiv şi proactiv mod de asigurare a sprijinului logistic pentru forţele luptătoare, ci „... şi modul de planificare şi conducere operaţională a logisticii”2.
În legătură directă cu relaţia cerinţe – resurse şi cu stadiul procesului de
transformare, considerăm că, şi în condiţiile crizei economice la nivel mondial, ale alocării unui nivel redus de resurse pentru instituţia militară, este
necesară respectarea unor principii, standarde, criterii şi cerinţe care să permită asigurarea forţelor luptătoare cu tot ceea ce le este necesar. În acest sens,
s-au identificat şi structurat atât cerinţele generale, cât şi unele specifice ale
transformării prezentate în continuare3.
Cerinţele generale ale transformării vizează: stabilirea structurilor de
conducere, cu responsabilităţi în planificarea, conducerea şi controlul activităţilor în domeniul logistic şi a structurilor logistice de execuţie; configurarea
structurilor logistice viabile, care să asigure optimizarea domeniilor funcţionale ale sistemului logistic; asigurarea unor structuri logistice operaţionale,
flexibile, în concordanţă cu nivelul ierarhic, natura, valoarea şi misiunile forţei pentru care se asigură sprijinul logistic; eliminarea paralelismelor în adoptarea şi aplicarea deciziilor în domeniul logistic; îndepărtarea paralelismelor
şi suprapunerilor privind derularea achiziţiilor de bunuri materiale şi prestări
servicii; micşorarea timpului de reacţie în derularea activităţilor din domeniul
logistic şi dezvoltarea caracterului anticipativ al logisticii; acoperirea unor
domenii de activitate insuficient dezvoltate ale actualului sistem logistic –
externalizarea serviciilor şi mentenanţei, reducerea excedentelor de materiale
şi valorificarea acestora, codificarea şi standardizarea în domeniul logistic,
formarea şi specializarea personalului de logistică; realizarea unui flux relaţional şi informaţional coerent şi fluent prin intermediul SIL; realizarea unui
sistem eficient de evidenţă şi mişcare a materialelor; realizarea şi menţinerea
stocurilor de bunuri materiale potrivit concepţiei stocurilor.
Cerinţele specifice ale transformării vizează: conducerea unitară a
sprijinului logistic la pace, criză şi război; realizarea logisticii integrate şi susţinerea eficientă a forţelor armate, participante la operaţiuni în afara teritoriu-
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lui naţional; repartizarea teritorială a sprijinului logistic, în funcţie de dislocarea forţelor; dimensionarea şi eşalonarea optimă a stocurilor; interoperabilitatea modulelor logistice şi capacităţilor de comandă-control; modularitatea şi
flexibilitatea structurilor în asigurarea resurselor; prevederea logistică prin
planificarea optimă a resurselor şi serviciilor; realizarea unei planificări a
sprijinului logistic în concordanţă cu proiecţia şi dislocarea forţelor; asigurarea echilibrului între forţele luptătoare şi structurile logistice; coordonarea
acţiunilor logistice atât pe teritoriul naţional cât şi în afara acestuia; utilizarea
cu eficienţă a resurselor logistice; adaptarea structurilor logistice operaţionale la condiţiile specifice câmpului de luptă; asigurarea capabilităţilor de mişcare şi transport pentru realizarea misiunilor logisticii; contractarea de produse şi servicii necesare forţelor; coordonarea NSE pentru îndeplinirea misiunilor în afara teritoriului naţional.
Apreciem, în sensul celor prezentate, că prin abordarea realistă, la nivelul factorilor de decizie ai armatei, a acestui set de cerinţe, viitorul sistem
logistic va asigura degrevarea comandanţilor unităţilor luptătoare de sarcinile
administrative şi de cele de sprijin logistic şi va asigura condiţiile necesare
succesului în luptă şi în operaţie. Prin reorganizarea şi repoziţionarea structurilor logistice aparţinând diferitelor categorii de forţe şi comandamentelor de
armă se evidenţiază cu claritate faptul că unităţile angajate în luptă vor fi, în
mare parte (uneori, chiar în totalitate), eliberate de preocuparea reaprovizionării şi a evacuărilor de tehnică şi echipamente.
În ansamblu, sistemul logistic al Armatei Române acumulează potenţial,
pe măsura implementării corecţiilor şi modernizării infrastructurii şi dotărilor
sale. Eficienţa, pe termen scurt şi mediu, depinde, în opinia noastră, de fermitatea abordării unor proiecte în domeniul logisticii şi de găsirea celor mai realiste căi şi modalităţi de accelerare a procesului de transformare a sistemului
logistic, care să asigure sprijinul logistic oportun al structurii de forţe, concomitent cu concentrarea şi optimizarea utilizării resurselor alocate.
Având drept fundament caracteristicile şi elementele definitorii ale sistemului logistic actual, cerinţele generale şi specifice ale transformării sistemului logistic, precum şi o serie de studii şi analize efectuate în domeniul logistic, considerăm că următoarele căi şi modalităţi de acţiune pot conduce la
accelerarea procesului de transformare a sistemului logistic, astfel:
– necesitatea ca fiecărei structuri militare, indiferent de categoria de forţă
(comandamentul de armă) care o generează, să i se încredinţeze o singură funcţie (aprovizionare, mentenanţă, transporturi, sprijin medical etc.), plecând de la
decembrie, 2011
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considerentul că atribuirea mai multor misiuni unei structuri specializate nu
contribuie la eficientizarea acordării sprijinului logistic. Iată de ce, susţinem
opiniile conform cărora structurile viitorului sistem logistic al Armatei
României trebuie organizate pe principiul teritorialităţii şi al specializării de rol;
– odată cu finalizarea procesului de transformare a sistemului logistic
militar românesc, considerăm necesară evidenţierea cu claritate a rolului eşaloanelor, în ideea în care fiecare categorie de forţe (comandament de armă) va
dispune de toate elementele logistice şi de stocurile de materiale de un anume
nivel, depozitate încă din timp de pace;
– continuarea procesului de actualizare şi armonizare a actelor normative pe baza transformărilor petrecute în sistemul logistic şi în structura de forţe
a Armatei României, plecând de la realitatea conform căreia sunt menţinute în
vigoare o serie de acte normative vechi, a căror actualizare este imperios
necesară; semnalăm în acest context elaborarea şi aprobarea “Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului logistic integrat în structurile din
compunerea şi subordinea Statului Major General”, document care asigură
pârghiile necesare pentru realizarea unui cadru normativ coerent, actualizat şi
uşor de aplicat, precum şi un cadru unitar de acţiune în statuarea profilului
logisticianului militar;
– capabilităţile reduse ale structurilor logistice de execuţie, nou create, în
raport cu potenţialul lor proiectat creează riscul îndeplinirii parţiale şi cu dificultate a misiunilor specifice şi premise pentru improvizaţii în executarea
activităţilor planificate. Această stare de fapt ne determină să aducem în atenţie următoarele căi de acţiune:
• revederea şi proiectarea unei dinamici realiste de pregătire a personalului din specialitatea serviciilor pentru sprijinul logistic al acţiunilor de luptă,
serviciul tehnico-ingineresc, serviciile specializate de medicină şi
sanitar-veterinar etc., în acord cu numărul şi evoluţia posturilor din sistemul
logistic;
• analizarea şi adoptarea măsurilor pentru încadrarea, în anii următori, a
unora dintre funcţiile vitale, de personal civil contractual (financiar-contabil,
sudori, tinichigii, vopsitori, lăcătuşi mecanici, tâmplari, şoferi autotractoare şi
autobuze), necesare pentru funcţionalitatea minimă a structurilor logistice
înfiinţate în perioada 2009 – 2010;
• iniţierea unor proiecte în domeniul mentenanţei tehnicii şi echipamentelor militare, focalizate pe teme de interes major şi imediat, precum: autoateliere modulare şi mijloace de evacuare moderne; utilaje de parc, scule şi
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aparatură de diagnosticare; mijloace de ridicat şi manevrat sarcini; omologarea tehnologiilor de mentenanţă;
• demararea/continuarea şi punerea în execuţie a unor proiecte în domeniul infrastructurii structurilor de mentenanţă nou înfiinţate, prin care să se
reabiliteze spaţiile de lucru şi administrative ale acestor unităţi;
• în gestiunea unităţilor se păstrează, încă, cantităţi importante de echipamente şi materiale atipice şi excedentare, fapt care conduce la consum inutil
de resurse pentru păstrare şi depozitare şi ocuparea ineficientă a spaţiilor de
depozitare din unităţi. Suntem de părere că, o direcţie de acţiune în acest sens,
o constituie analizarea posibilităţii extinderii transmiterii, potrivit prevederilor ordonanţei de urgenţă nr. 38/14.04.2010, şi a unor bunuri de resortul
materialelor din clasele I şi II, către operatorii economici din industria de apărare aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei Comerţului şi mediului de
afaceri, pe lângă tehnica care se valorifică sau se revitalizează la această dată,
ca efect al acestui act normativ;
• continuarea şi finalizarea procesului de constituire, gestionare şi depozitare, la marile unităţi şi unităţile de sprijin logistic, a stocurilor operative şi
ale trupelor, ca urmare a situaţiilor confuze privind nivelul stocurilor din
gestiunea bazelor logistice şi batalioanelor de sprijin logistic, situaţii ce determină un consum ineficient de resurse pentru păstrarea şi depozitarea bunurilor şi materialelor excedentare faţă de nivelul stocurilor;
• reanalizarea statelor de organizare a unităţilor logistice, îndeosebi a
celor de mentenanţă, nou înfiinţate şi adoptarea corecţiilor necesare asigurării funcţionării normale a acestora, statele de organizare ale unităţilor de logistică nou înfiinţate neasigurând în totalitate condiţiile optime pentru executarea tuturor activităţilor specifice unei unităţi militare. Este modalitatea prin
care se evită suprasolicitarea personalului, formalismul în executarea misiunilor şi abaterea temporară a structurilor de la misiunile lor de bază;
• reanalizarea modului de executare a instrucţiei în cadrul structurilor de
logistică şi adaptarea sa la specificul misiunilor acestora, cu preponderenţă
asigurând orientarea spre practicarea funcţiei. Această abordare, coroborată
cu organizarea de convocări, la toate nivelurile, pentru instruirea personalului
încadrat în structurile logistice oferă personalului încadrat în structurile logistice, în mod deosebit în cele nou înfiinţate, posibilitatea de a stăpâni în totalitate reglementările de profil în vigoare, de a aplica corect şi în mod unitar
cadrul normativ specific şi, nu în ultimul rând, o creştere semnificativă a
nivelului de pregătire profesională;
decembrie, 2011
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• stabilirea şi delimitarea liniilor de sprijin logistic a forţelor şi realizarea
unui echilibru structural-funcţional al marilor unităţi de logistică, pentru asigurarea unui sprijin oportun forţelor;
• clarificarea competenţelor structurilor de mentenanţă de acelaşi nivel,
din punctul de vedere al categoriilor intervenţiilor de mentenanţă efectuate,
pentru evitarea paralelismelor şi suprapunerile în exercitarea competenţelor
de către centrele de mentenanţă din subordinea bazelor logistice/SMFT,
SMFA, SMFN şi bazele logistice teritoriale/CLÎ; se are în vedere clarificarea
şi diferenţierea competenţelor pentru fabricaţie a unor piese şi utilaje de parc
sau recondiţionarea de subansambluri, precum şi tipurile de tehnică la care pot
efectua intervenţii de mentenanţă;
• echilibrarea din punct de vedere structural a bazelor logistice teritoriale, baza de sprijin logistic, depozite şi formaţiuni direct subordonate
Comandamentului Logistic Întrunit (bazele logistice teritoriale au un număr
diferit de unităţi subordonate, cuprins între şase şi 16 unităţi; două din cele trei
baze logistice teritoriale au în componenţă centrul de mentenanţă; baza de
sprijin logistic are în subordine structura de mentenanţă de nivel secţie, deşi
aceasta are o dotare şi posibilităţile unui centru de mentenanţă; sprijinul
logistic al comandamentelor bazelor logistice teritoriale şi a bazei de sprijin
logistic este asigurat cu structuri diferite: un batalion de sprijin, respectiv trei
companii de sprijin; se are în vedere optimizarea sprijinului logistic la nivel
strategic realizat în prezent cu structuri din subordinea Comandamentului
Logistic Întrunit.
Iniţierea şi îndeplinirea de către statele majore ale categoriilor de forţe
ale armatei şi comandamentele de armă, a următoarelor obiective pentru realizarea sistemului logistic integrat, astfel4:
• pe termen scurt – 2011-2012: resubordonarea, reorganizarea şi înfiinţarea structurilor logistice; reaşezarea fluxurilor logistice şi elaborarea de proceduri operaţionale, ordine şi precizări, necesare pentru organizarea şi funcţionarea structurilor logistice; continuarea operaţionalizării structurilor logistice care vor fi puse la dispoziţia NATo, conform Planului de implementare a
Strategiei de transformare a Armatei României; identificarea şi modificarea
elementelor de sistem necesare pentru dinamizarea procesului de valorificare
a echipamentelor militare excedentare/scoase din înzestrare, a pieselor de
schimb, agregatelor, ansamblurilor, subansamblurilor şi a materialelor incompatibile cu echipamentele existente în exploatare; identificarea de soluţii alternative pentru delaborarea muniţiilor şi neutralizării substanţelor chimice
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excedentare sau care prezintă pericol în depozitare; implementarea obiectivelor în domeniul logistic, conform cerinţelor obiectivelor Forţei asumate de
Armata României faţă de Alianţă, potrivit termenelor stabilite pentru următorii trei ani; auditarea funcţionalităţii sistemului logistic integrat propriu;
• pe termen mediu – 2015-2018: evaluarea performanţelor sistemului
logistic integrat la nivel operativ şi tactic, în scopul determinării cantităţii şi
calităţii sprijinului logistic asigurat forţelor luptătoare; îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă ale militarilor; actualizarea ratelor de consum potrivit
cerinţelor operaţionale naţionale şi ale Alianţei; extinderea procesului de
externalizare a serviciilor care nu sunt economice; valorificarea echipamentelor excedentare/scoase din înzestrare, precum şi a pieselor de schimb, agregatelor, ansamblurilor, subansamblurilor şi a materialelor incompatibile cu
echipamentele existente în exploatare; continuarea procesului de operaţionalizare a structurilor logistice ce vor fi puse la dispoziţia NATo, conform angajamentelor asumate; realizarea nivelului necesar de interoperabilitate tehnică
a forţelor participante la misiuni de apărare colectivă conduse de NATo şi
uniunea Europeană; auditarea funcţionalităţii sistemului logistic integrat propriu;
• pe termen lung – 2025: menţinerea nivelului de interoperabilitate tehnică, în vederea participării la misiuni de apărare colectivă conduse de NATo
şi uE; implementarea obiectivelor asumate de România în domeniul logistic,
în cadrul proceselor de planificare a apărării în NATo şi uE; îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă şi viaţă a personalului din armată; identificarea oportunităţilor şi promovarea de noi pachete de capabilităţi care să contribuie la
creşterea capacităţii operaţionale; continuarea procesului de operaţionalizare
a structurilor militare; urmărirea modernizării serviciilor externalizate;
modernizarea elementelor de infrastructură; auditarea funcţionalităţii sistemului logistic integrat propriu.
Apreciem că, pentru asigurarea echilibrului necesar între dorinţă şi resurse, este necesar să se ia în considerare, la modul general, performanţele economice ale societăţii româneşti la momentul actual, „...iar în mod particular,
caracteristicile sistemului militar, resursele puse la dispoziţia organismului
militar de factorul politic, care, în final, oferă informaţiile necesare despre eficacitatea şi eficienţa sistemului logistic”5. În legătură directă cu relaţia cerinţe-resurse şi cu stadiul procesului de transformare, considerăm că, şi în condiţiile crizei economice la nivel mondial, ale alocării unui nivel redus de
resurse pentru instituţia militară, este necesară respectarea unor principii,
decembrie, 2011
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standarde, criterii şi cerinţe care să permită asigurarea forţelor luptătoare cu
tot ceea ce le este necesar.
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Abstract
In the projection of forces, the combat capability necessary to
carry out the missions, depends heavily on the speed with which they
are organized in the established locations and the reception, stopping
and further movement, is the decisive factor for their achievement. To
achieve the reception, stopping and further movement, allied and
national authorities have a collective responsibility, therefore requiring a close cooperation between them and the host nation, including
coverage of these issues in the agreements signed by all sides. In this
sense, reception, stationing and further movement is an important
stage of deployment process that ensures the transition of units, personnel, equipment and supplies arriving at ports / airports of debarkation to final destinations landing.
Cuvinte-cheie: proiecţia forţelor, forţe terestre, dislocare,
sustenabilitate, transformarea armatei.
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oul mediu de securitate, evoluţiile mediului geopolitic şi geostrategic care au avut şi continuă să aibă loc în ultimii ani au provocat
apariţia şi extinderea unor noi riscuri şi ameninţări la adresa securităţii internaţionale şi păcii la nivel global, cu implicaţii în domenii care, până nu
demult, nu aveau legătură cu acţiunile militare. Aceste aspecte au impus, din
partea ţărilor membre ale organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord
(NATo) şi uniunii Europene (uE), elaborarea unor noi concepte în domeniul
ştiinţei militare şi a unor modalităţi noi de acţiune a forţelor armate, specifice
acţiunilor armate recente.
Dintr-o altă perspectivă, mediul internaţional este tot mai vizibil influenţat de multiplicarea centrelor de putere, care determină o volatilitate în distribuţia puterii globale, caracterizată şi prin apariţia unor coaliţii de state bazate
pe interese naţionale şi regionale.
Procesul de transformare derulat în domeniul militar în ultimii ani, în
cadrul NATo şi uE, a impus din partea statelor membre eforturi umane, materiale şi financiare de mare amploare. Astfel, în timp ce, pe de o parte, au fost
asigurate condiţiile reducerii riscurilor cu care ţările membre se pot confrunta şi, prin urmare, bugetele destinate cheltuielilor de apărare au fost canalizate către domenii tradiţionale (reducerea şi profesionalizarea efectivelor, respectiv achiziţionarea de tehnică militară performantă, de ultimă generaţie), au
fost acceptate un număr de noi şi extinse sarcini în plan militar, pentru noii
membri ai NATo şi uE. În acest sens, din punct de vedere militar, procesul
de transformare este influenţat de: acţiunile desfăşurate în teatrele de operaţii;
recesiunea economică globală; intensificarea competiţiei dintre state pentru
controlul zonelor cu resurse energetice şi al rutelor strategice de transport al
acestora; sporirea riscurilor şi ameninţărilor transnaţionale convenţionale şi
asimetrice (atacuri cibernetice, terorism, piraterie, crimă organizată, proliferarea armelor de distrugere în masă, revigorarea mişcărilor separatiste, extinderea fundamentalismului islamic, schimbările climatice la nivel global), precum şi continuarea conflictelor îngheţate.
Scopul fundamental al transformării Alianţei constă în crearea şi diversificarea capabilităţilor militare adecvate, care să permită menţinerea NATo în
cadrul comunităţii globale a actorilor internaţionali; apărarea colectivă, inclusiv împotriva provocărilor de securitate emergente; managementul crizelor;
cooperarea în domeniul securităţii prin aranjamente cu parteneri şi alte ţări
relevante, cu organizaţii internaţionale şi prin contribuţia activă la controlul
armamentelor, neproliferare şi dezarmare.

N
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În viziunea Alianţei, procesul de transformare urmăreşte crearea unor
capabilităţi militare care să asigure: capacitate sporită de a acţiona în operaţii
întrunite, multinaţionale; implementarea de concepte noi şi realizarea obiectivelor de interoperabilitate; exploatarea superiorităţii informaţionale în evaluarea globală, supraveghere şi recunoaştere, precum şi în sporirea capacităţilor
de interpretare şi diseminare. De asemenea, la nivelul structurilor militare ale
uniunii Europene, principalele provocări în domeniul transformării se concentrează pe asigurarea mobilităţii şi protecţiei forţelor, concomitent cu adaptarea acestora la ritmul actual al schimbărilor în domeniul tehnologic.
Această stare de fapt a impus o serie de transformări de ordin general şi
specific în domeniul militar, la cele trei niveluri ale artei strategice, pentru
majoritatea ţărilor membre ale NATo şi uE. În acest context, actuala situaţie
regională poate determina accentuarea riscurilor pe termen mediu şi lung, precum şi derularea de acţiuni specifice pentru întărirea tendinţei de stabilitate în
Europa prin parteneriat şi cooperare între statele partenere şi aliate, pentru a
susţine întărirea încrederii şi stabilităţii.
Ca urmare a ultimelor conflicte militare din Afganistan şi Irak şi a intensificării acţiunilor executate de diferite organizaţii teroriste, se apreciază la
nivel mondial că mediul de securitate reprezintă un nou set de provocări şi
ameninţări care schimbă fundamental regulile după care se vor duce în viitor
acţiunile militare. Potenţialii adversari pot fi reprezentaţi atât de actorii statali,
dar şi de cei non-statali (organizaţii transnaţionale, grupuri teroriste, alte elemente criminale). Aceşti actori sunt multidimensionali, flexibili, distribuiţi
peste tot, bine informaţi, se adaptează rapid la strategiile şi tacticile militare,
în mod frecvent operează în afara legii şi a dreptului conflictelor armate. Mai
mult, aceste ameninţări au la dispoziţie metode asimetrice, ieftine şi eficiente, de a crea efecte la scară mare. Profitând de operaţiile în derulare prin influenţarea situaţiei economice, politice, culturale, ei vor acţiona fără constrângeri
împotriva forţelor militare şi vor căuta să opereze în zone urbane, precum şi
în teritoriul naţional al aliaţilor şi partenerilor de coaliţie pentru manipularea
opiniei politice, în special prin impact asupra necombatanţilor.
Participarea Alianţei Nord-Atlantice la operaţiile multinaţionale din ultima perioadă de timp (spaţiul ex-iugoslav, Afganistan, Libia etc.), a impus
deplasarea în zona de desfăşurare a acţiunilor militare a unui personal numeros şi a unei mari cantităţi de materiale.
Conform doctrinei elaborată în domeniu în cadrul NATo, autorităţile
naţionale şi cele ale Alianţei deţin responsabilitatea comună pentru desfăşuradecembrie, 2011
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rea cu succes a procesului de Intrare, Staţionare, Deplasare (RSoI) către
înainte şi Integrare în operaţiile multinaţionale conduse de această organizaţie. Naţiunile trebuie să asigure, individual sau prin aranjamente de cooperare bilaterale, resursele logistice necesare RSoI în folosul propriilor trupe.
operaţiile de Intrare, Staţionare, Deplasare către înainte şi Integrare sunt
influenţate de disponibilitatea naţiunii-gazdă care deţine ultima decizie în
aprobarea, coordonarea şi controlul mişcării pe teritoriul său pe baza înţelegerilor reciproce dintre naţiuni şi care poate asigura sprijinul esenţial facilitării
procesului.
În anii din urmă, o atenţie deosebită a fost acordată îmbunătăţirii triadei
strategice referitoare la mobilitate, respectiv transportul aerian strategic,
transportul maritim strategic şi antepoziţionarea, fie îmbarcată sau debarcată.
Programele doctrinare, achiziţiile şi reconversiile unor vase de transport
(Ro/Ro), achiziţia de avioane de transport strategic (C-17) din intensificarea
conceptului de antepoziţionare au generat dezvoltarea capabilităţilor.
odată finalizate aceste îmbunătăţiri, vor conduce la creşterea capacităţii
actuale a sistemului de dislocare strategică şi va oferi posibilitatea dislocării
mai rapide în teatru a personalului şi materialelor. Însă, pe lângă dezvoltarea
capabilităţii de dislocare, proiecţia cu succes a Forţei depinde de abilitatea de
a reface rapid capacităţile de luptă imediat după sosirea în teatru a personalului şi materialelor. Refacerea va fi finalizată prin primirea personalului şi
materialelor, reunirea personalului care, în mod normal, se deplasează cu mijloace aeriene, cu echipamentul care este transportat pe apă, prin mutarea acestor capabilităţi într-un loc unde devine gata de luptă şi, în final, prin integrarea capabilităţilor într-o forţă militară în măsură să îndeplinească misiunea
încredinţată.
unul din scopurile dislocării este de a asigura deplasarea sigură şi continuă din locul de bază pe câmpul de acţiune, fără realizarea unui excedent de
materiale în locurile de debarcare sau alte zone din teatru.
În scopul realizării puterii de luptă efective şi eficiente în teatrul de operaţii, comandantul Forţei trebuie să deţină controlul asupra ritmului şi etapelor
fluxului de dislocare a personalului şi materialelor. Chiar dacă acest lucru
poate conduce la încetinirea ritmului de transport strategic pentru evitarea
aglomerărilor, obiectivul fundamental trebuie să-l constituie optimizarea dislocării din locul de bază în teatrul de operaţii, şi nu numai din „port în port”.
Procesul de Intrare, Staţionare, Deplasare către înainte şi Integrare are
ca obiect introducerea în teatru a forţelor militare. În această etapă, forţe sufi-
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ciente sosesc, sunt preluate, îşi preiau echipamentul şi sunt pregătite pentru
integrarea în situaţia din teatrul de operaţii. Fiind o parte a procesului de
dislocare, RSoI constituie un element esenţial care face trecerea de la o masă
de forţe şi mijloace nou sosite, către o forţă capabilă să realizeze necesităţile operaţionale. Principala caracteristică ce dă valoare acestui proces o constituie viteza de realizare a puterii de luptă. În acest sens, devine evident faptul că, procesul de Intrare, Staţionare, Deplasare către înainte şi Integrare
reprezintă o parte critică a operaţiei de dislocare. RSoI reaşează la un loc
personalul, echipamentul şi stocurile de materiale necesare dislocate într-un
teatru de operaţii, într-o forţă credibilă îndeplinirii misiunii. Până la sosirea
în teatrul de operaţii, acestea reprezintă doar pasageri sau simple materiale
transportate, fără sau cu o capabilitate de luptă foarte mică. În acest stadiu al
dislocării, personalul este foarte vulnerabil la acţiunea inamicului, nu are
capacitatea de a se autosusţine şi are nevoie de sprijin pentru trai sau alt sprijin logistic. Toate forţele dislocate, indiferent de tipul unităţii, vor îndeplini
cel puţin două etape ale procesului RSoI, respectiv recepţia şi integrarea.
Astfel, procesul RSoI întrunit trebuie planificat şi executat cu atenţie pentru
a reduce vulnerabilitatea resurselor sosite şi pentru a realiza cu rapiditate
capabilităţile militare esenţiale.
În timp ce personalul şi echipamentul este în curs de dislocare, comandanţii menţin comanda, însă controlul fiecărui sistem de transport este trecut
structurii de control a mişcării. După aceea, comandantul unităţii preia controlul pe măsură ce elementele unităţii sunt reorganizate în raioanele de adunare şi de reconstituire din teatru, unde se reface puterea de luptă.
Comandanţii şi planificatorii trebuie să înţeleagă procesul RSoI ca parte
a dislocării şi angajării în operaţie. Fiecare operaţie este în mod substanţial
diferită de alta. Nevoia vitezei ridicate şi eliminării constrângerilor în cadrul
dislocării strategice va influenţa natura proiecţiei Forţei. În cele mai multe
cazuri, procesul RSoI se va continua imediat cu o operaţie şi, de aceea, comandanţii forţelor vor trebui să ia o decizie dificilă de planificare şi vor fi forţaţi să
cântărească atent riscuri mai mari decât cele acceptate de comandanţii unor
forţe mai numeroase, dislocate în adâncime. Mai importante decât aceste riscuri sunt riscurile generate de declanşarea în grabă a operaţiei înaintea realizării întregii capacităţi de luptă a forţelor dislocate sau de o aşteptare prea îndelungată, care oferă inamicului condiţii de a-şi consolida poziţiile. Îndrăzneala,
hotărârea, asumarea riscurilor subliniate de doctrine vor contribui la realizarea
unei puteri de luptă solide şi corespunzătoare scopurilor urmărite.
decembrie, 2011
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RSoI nu este o operaţie logistică, însă este o operaţie cu puternice implicaţii logistice. Experienţa a demonstrat faptul că o brigadă care abordează
procesul RSoI cu aceeaşi atenţie şi intensitate cu care abordează orice operaţie, va acţiona mai bine decât o brigadă care subordonează acest proces şi îl
tratează ca fiind doar o cerinţă a structurilor logistice. Pentru ca RSoI să aibă
succes, este obligatoriu să i se acorde atenţie la orice nivel de comandă, să fie
bine planificat, repetat, coordonat şi să i se acorde aceeaşi atenţie ca oricărei
operaţii militare. Este foarte important pentru comandant să înţeleagă ce se
întâmplă cu unitatea sa în fiecare moment al procesului RSoI. El trebuie să
realizeze implicaţiile procesului RSoI şi, după aceea, să planifice acţiunile
următoare.
De regulă, dislocarea fiecărei unităţi trebuie executată în patru faze, respectiv activităţile premergătoare dislocării, deplasarea din locul de bază în
porturile (aeroporturile) de îmbarcare (SPoE/APoE), deplasarea din
SPoE/APoE în porturile (aeroporturile) de debarcare (SPoD/APoD) şi
deplasarea din SPoD/APoD în raionul acţiunilor. Procesul de Intrare,
Staţionare, Deplasare către înainte şi Integrare (RSoI) se desfăşoară pe timpul ultimei faze şi constă în îndeplinirea unui număr de sarcini. Sarcinile asociate cu procesul RSoI se concentrează pe primirea efectivă şi pregătirea atât
a personalului, cât şi a echipamentului pentru viitoarea dislocare sau angajare. Pentru a executa cu eficienţă Intrarea, Staţionarea, Deplasarea către înainte şi Integrarea forţelor luptătoare în teatrul de operaţii, este imperativ ca suficiente forţe logistice să fie la dispoziţie pentru a îndeplini sarcinile specifice.
Aceste sarcini includ:
– primirea personalului şi echipamentului în punctele aeriene de debarcare (APoD) şi/sau punctele maritime de debarcare;
– operarea punctelor de descărcare feroviare sau rutiere;
– deplasarea personalului şi echipamentului din APoD/SPoD sau gări în
zonele de reconstituire;
– adunarea personalului şi echipamentul unităţii;
– asigurarea echipamentului, proviziilor, serviciilor şi necesităţilor de
trai în scopul realizării condiţiilor pentru continuarea deplasării.
Există câteva provocări care conduc fiecare etapă a procesului RSoI.
Acestea au fost identificate pe baza analizei, în cadrul centrelor de instruire
pentru luptă (CTCs), a rotirilor mai multor unităţi şi operaţiilor desfăşurate.
Luarea în consideraţie a provocărilor puse în faţa organelor de planificare şi conducere a sprijinului logistic, atât în procesul de planificare, cât şi
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pe timpul execuţiei va asigura desfăşurarea unei operaţii mai bine organizate şi mai eficiente. Dimensiunea, structura şi echipamentul special ale fiecărei unităţi pot influenţa modul în care fiecare unitate parcurge fiecare etapă
a procesului RSoI.
Eficienţa procesului RSoI este dependentă de câteva funcţiuni. Prima
este sistemul de comandă şi control. RSoI solicită un sistem eficient de dislocare a puterii de luptă cu lideri şi manageri responsabili. o altă funcţiune o
reprezintă comunicaţiile. un sistem de comunicaţii fiabil este obligatoriu în
procesul RSoI al fiecărui nivel de comandă. Acesta va sprijini rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor importante la nivelurile de comandă superioare.
Securitatea este indispensabilă în procesul de RSoI. Aceste operaţii trebuie protejate de toate genurile de ameninţări, incluzând spionajul, tulburările locale, activităţile teroriste sau armele de distrugere în masă. De asemenea,
transportul este foarte important. Acest proces solicită întreaga gamă de mijloace de asigurare a transportului existente, de la ambarcaţiuni de debarcare
sau vase cargo, la asigurarea de informaţii pentru forţele care asigură transportul. Sprijinul naţiunii-gazdă va fi solicitat de fiecare dată. Procesul RSoI
este facilitat de folosirea resurselor naţiunii-gazdă precum porturi, terenuri de
aterizare, căi ferate, terenuri pentru reconstituire, sprijin pentru controlul traficului sau pentru escortarea convoaielor. Pentru aceasta, este nevoie de capabilităţi de legătură şi de contractare. În acelaşi timp, identificarea, în zonă, a
unor posibilităţi de asigurare a serviciilor de campanie constituie un amplificator al moralului. Procesul RSoI cere o varietate de servicii vitale precum
hrană, apă, igienă sau cazare. Necesarul de servicii se amplifică în raport cu
numărul de zile pe care unitatea le petrece în raionul de reorganizare.
Prin implementarea unor concepte noi, precum manevră hotărâtă, precizie în angajarea forţelor, protecţie totală în toate dimensiunile sau concentrarea sprijinului logistic, structurile de forţe ale ţărilor membre pot participa la operaţiile desfăşurate de NATo şi uE, atât în interiorul cât şi în exteriorul zonei de responsabilitate a celor două organizaţii, pot asigura prezervarea intereselor naţionale ale statului român şi pot asigura climatul de
securitate al cetăţenilor săi.
Conceptul de manevră hotărâtă necesită sporirea unora din capabilităţile deja existente în armata română dar şi realizarea unora noi. În primul rând,
forţele combatante au nevoie să fie uşoare şi foarte versatile. Sistemul logistic flexibil şi centralizarea sprijinului în luptă la cel mai înalt nivel tactic vor
permite unităţilor şi subunităţilor să manevreze mai repede. Impulsionarea
decembrie, 2011

67

Transformarea forţelor terestre

lucrului în cadru întrunit pe timpul derulării acţiunilor militare, până la cea
mai mică structură care acţionează la nivel tactic, conduce la sporirea mobilităţii manifestate de trupe în îndeplinirea obiectivelor lor. În al doilea rând,
mobilitatea şi caracterul letal al acţiunilor trebuie dezvoltate prin creşterea
suportului acordat de armele de sprijin de luptă. În al treilea rând, manevra
hotărâtă cere rapiditate şi, mai mult, flexibilitate în acordarea sprijinului
aerian şi naval.
Precizia în angajarea forţelor impune folosirea mai multor platforme
de luptă, care să aibă în structură arme şi muniţii realizate după o tehnologie
avansată, ca un efort suplimentar realizat în scopul obţinerii unui suport avansat C4I2SR. Lipsa uneia dintre cele două condiţii ar duce la întreruperea interfeţei între forţele luptătoare şi organele de conducere a acestora. Suportul
avansat C4I2SR este bazat pe obţinerea informaţiilor despre inamic, pe evaluarea corectă a acestor date şi relaţionarea strictă cu platformele de luptă utilizate pentru a genera efectele dorite.
Precizia angajării forţelor se extinde, de asemenea, în întregul spectru al
operaţiilor în care forţele luptătoare pot fi angajate. În acest sens, la ora actuală, se analizează adoptarea unor programe pentru realizarea de arme precise,
neletale, care să poată fi puse la dispoziţie în cantităţi şi la scară mică, pentru
a putea fi folosite în operaţii, altele decât războiul.
Realizarea protecţiei totale în întregul spectru al spaţiului de luptă
impune realizarea unei arhitecturi de tip joint, construită pe superioritatea
informaţiilor şi acoperirea totală a spaţiului de luptă cu o reţea de măsuri active şi pasive la toate eşaloanele. Protecţia totală va permite structurilor de forţe
angajate în conflict să menţină libertatea de acţiune pe toată durata deplasării,
introducerii în teatrul de acţiune, realizarea manevrei şi, ulterior, angajarea
forţelor. Protecţia totală include şi apărarea împotriva efectelor atacurilor asimetrice asupra sistemului de informaţii, asupra infrastructurii sau asupra oricăror zone vulnerabile la mijloace netradiţionale de atac sau care ar putea perturba activităţile planificate.
Concentrarea sprijinului logistic vizează integrarea superiorităţii
informaţiilor, cu invenţiile şi inovaţiile din domeniul tehnologic pentru a
putea dezvolta la maximum doctrina şi practica în domeniul logistic.
Implementarea cu succes a sistemului logistic integrat şi a conceptelor generate de nevoia de concentrare a sprijinului logistic va permite structurilor de
forţe combatante să fie urmate pe căile de deplasare către obiective de structurile de sprijin logistice, astfel încât acestea să poată asigura sprijinul nece-
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sar chiar pe timpul manevrei forţelor şi mijloacelor (dislocări, redislocări)
pentru a permite forţelor luptătoare să rămână mai mult timp în teatrul de operaţii. Concentrarea sprijinului logistic va conduce la reducerea dimensiunii
suportului acordat trupelor, în timp ce le va ajuta pe acestea să devină mai
uşoare, mai versatile, astfel încât să poată fi dislocate în operaţiile conduse de
NATo şi uE.
Pe lângă implementarea sistemului logistic integrat, adoptarea unor iniţiative de genul „vizibilitate întrunită totală asupra mijloacelor şi conectarea la
sistemul global de sprijin logistic” vor asigura deplasarea trupelor, aprovizionare şi reaprovizionare automată, şi informaţii de mentenanţă a sistemului pentru a obţine o reacţie logistică de răspuns mult mai rapidă la cererile trupelor.
Pentru ţara noastră, procesul de transformare a instituţiei militare a reprezentat o oportunitate deosebită, deoarece, în acest mod, au fost produse numeroase schimbări în toate domeniile de activitate, inclusiv în cel logistic.
În concordanţă cu eforturile derulate în celelalte domenii ale fenomenului militar, transformarea continuă a sistemului logistic al Armatei României
a constituit o adaptare permanentă la scopurile şi obiectivele strategiei militare naţionale şi la evoluţiile din cadrul Alianţei Nord-Atlantice şi uniunii
Europene, având ca scop fundamental asigurarea unui sprijin logistic eficient,
dinamic şi oportun forţelor luptătoare. Astfel, remodelarea sistemului logistic
a reprezentat un proces complex în care s-a urmărit, în permanenţă, creşterea
gradului de manevrabilitate şi mobilitate a structurilor combatante, la nivel
întrunit, dar şi a celor specifice fiecărei categorii de forţe armate.
Derularea procesului de transformare a urmărit în permanenţă crearea de
capabilităţi militare caracterizate prin flexibilitate, viteză crescută de reacţie
şi interoperabilitate, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de dislocabilitate şi sustenabilitate, ceea ce oferă decidenţilor politico-militari oportunităţi sporite pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite, în concordanţă cu interesul naţional.
În concluzie, atât pentru ţările membre, cât şi pentru Alianţă, derularea
procesului de transformare nu constituie un obiectiv ca atare ci, mai degrabă,
răspunsul adecvat la evoluţia mediului de securitate, transformarea NATo şi
angajamentele pe care ţările membre şi le-au asumat pe plan internaţional.
Din această perspectivă, pentru asigurarea unui grad ridicat de sustenabilitate
în operaţiile desfăşurate sub comandă NATo, ţările membre trebuie să aibă în
vedere faptul că, pentru a fi eficientă, transformarea trebuie să fie susţinută,
în primul rând de schimbarea mentalităţii şi îmbunătăţirea capacităţii de adapdecembrie, 2011
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tare la nou a personalului armatelor statelor participante cu trupe la operaţii
multinaţionale.
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Abstract
The assessment of military staff professional performance is an
on-going process having the final aim of optimal use of human
resources and it highly depends on the military system competitiveness.
Presently, due both to the regulatory documents and to the lack
of correlation within the entire legislative framework intended to regulate and control this activity, the complex process which incorporates
the professional performance assessment of military staff cannot any
longer fulfill objectively the role it has been designed for, therefore the
necessity of the urgent elaboration of a new assessment system, having
as fundamental principle the compulsory distribution in assessing the
performance and potential of the military staff.
Cuvinte-cheie: resursă umană, evaluare, management al
resurselor umane, performanţă, potenţial, distribuire forţată, evaluator
decident, cerinţe ale postului.
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actualul context internaţional, pentru România, existenţa unei
armate moderne constituie o garanţie pentru suveranitatea, integritatea şi independenţa ţării şi, în acelaşi timp, reprezintă una din componentele puse la temelia apărării comune în cadrul NATo, respectiv uniunii
Europene (uE), împreună cu celelalte armate europene şi transatlantice.
Integrarea deplină şi reală în NATo şi uE constituie unul dintre cele mai
importante obiective politico-militare ale României, în cadrul Procesului de
Transformare. Îndeplinirea acestora înseamnă însuşirea şi aplicarea în practică de către România, în procesul complex de transformare a întregii societăţi,
implicit a armatei, a acelui set comun de valori care asigură stabilitatea şi tăria
acestor două organisme.
În prezent, au loc numeroase dezbateri privind sensul şi căile realizării
armonizării dintre structurile organizaţionale şi echipamentele armatei
României şi cele ale celorlalte armate din Alianţa Nord-Atlantică. Cel mai
adesea, dezbaterea vizează structurile militare, tehnicile, tacticile şi procedurile (TTPs) acţionale, precum şi echipamentele ca atare. Din ce în ce mai
des este invocat suportul financiar necesar celor trei componente menţionate
mai sus. Adesea, evoluţia lor dezirabilă se descrie sintetic prin cuvântul
„transformare”.
Există însă o resursă despre a cărei modernizare se vorbeşte mai puţin:
resursa umană. Este ea mai puţin importantă? Este mai puţin abordată în
demersul reformei şi modernizării? Dacă da, care ar fi explicaţia şi care ar fi
motivul? Evident, interogaţiile de mai sus nu sunt simple exerciţii de retorică.
În mod clar, resursa umană este esenţială pentru sistemul militar, iar un management realist al resurselor umane este un imperativ al transformării armatelor.
În acest context, managementul resurselor umane reprezintă unul dintre aspectele cele mai dinamice, în permanentă transformare şi adaptare din
domeniul militar, care depinde de funcţionalitatea şi evoluţia acestuia.
Realizarea unui management performant al resurselor umane profesionalizate ale apărării reprezintă scopul fundamental al procesului de transformare în
domeniul resurselor umane, în care managementul carierei (organizaţionale şi
individuale) ocupă un rol important.
Implementarea unui sistem al managementului carierei individuale şi
organizaţionale, axat pe gestionarea carierelor militarilor, asigură nevoile
armatei pentru creşterea capacităţii operaţionale a acesteia pe timp de pace
sau război şi oferă satisfacţii individului, realizându-se astfel şi armonizarea
cu structurile similare ale ţărilor membre ale NATo şi ale uE.

În
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Dar, implementarea managementului carierei individuale şi organizaţionale în Armata României are de înfruntat nu numai obstacolele cunoscute şi
pentru care se elaborează cu sârg soluţii, ci şi acele „crevase” generate de lărgirea fisurilor deja existente în diferitele acte normative în vigoare.
unul dintre aceste pericole, cu implicaţii grave nu numai asupra managementului carierei individuale şi organizaţionale, ci şi asupra întregului spectru al managementului resurselor umane în general, este denaturarea rolului
activităţii de evaluare a performanţelor.
Acest aspect constituie, de fapt, ipoteza de lucru a întregului articol: activitatea de evaluare a performanţelor personalului militar nu mai răspunde
optim scopului pentru care a fost proiectată, cu efecte negative asupra implementării managementului carierei individuale (şi organizaţionale) în Armata
României. Finalitatea activităţii de evaluare a performanţelor cadrelor militare este materializată în aprecierea de serviciu anuală, respectiv aprecierea de
serviciu specială (aprecierea de serviciu a pregătirii profesionale).
Calificativul acordat în aprecierea de serviciu anuală este unul din cele
mai importante criterii luate în considerare pentru promovarea în funcţie şi
înaintarea în grad a cadrelor militare, ceea ce presupune că această evaluare a
performanţelor profesionale are rolul principal, cel puţin teoretic – ierarhizarea personalului militar în funcţie de competenţe.
În realitate, în urma analizării modului de acordare a calificativelor ofiţerilor dintr-o mare unitate, în urma finalizării aprecierilor de serviciu anuale
din anii 2008, 2009 şi 2010, au rezultat procentele prezentate în Figura nr.1.
100
80
60

n 2008
n 2009
n 2010

40
20
0

E

FB

B

C,M,N

Figura nr. 1: Situaţie procentuală cu modul de apreciere a ofiţerilor din cadrul unei
unităţi de nivel brigadă
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Figura nr. 2: Situaţie procentuală cu modul de apreciere a maiştrilor militari şi
subofiţerilor (cumulat) din cadrul unei unităţi de nivel brigadă
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Figura nr. 3: Situaţie procentuală cu modul de apreciere a ofiţerilor din cadrul
Forţelor Terestre

După cum se poate observa, majoritatea calificativelor sunt concentrate
în zona calificativului FB, procentul nefiind mai mic de 88,5%. Dacă însă sunt
cumulate procentele de la calificativele E şi FB, rezultă un total de 97,5% în
2008, 98,62% în 2009 şi 97,5% în 2010, ceea ce înseamnă că diminuarea procentelor din zona calificativului FB s-a făcut prin transferul lor în zona calificativului E.
Valori asemănătoare sunt constatate şi în urma analizării modului de
acordare a calificativelor maiştrilor militari şi subofiţerilor din aceeaşi unita-
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te, în urma finalizării aprecierilor de serviciu anuale din anii 2008, 2009 şi
2010. Cumulând calificativele acordate celor două categorii de personal,
rezultă situaţia prezentată în Figura nr.2.
Cumulând procentele de la calificativele E şi FB, pentru maiştri militari
şi subofiţeri, rezultă un total de 97,6% în 2008, 94,9% în 2009, 96,4% în
2010, ceea ce demonstrează, încă o dată, că diminuarea procentelor din zona
calificativului FB s-a făcut prin transferul lor în zona calificativului E.Aceste
valori nu sunt nici conjuncturale şi nu reprezintă niciun caz izolat în peisajul
sistemului militar; dovadă fiind, în acest sens, calificativele acordate în
aceeaşi perioadă de timp cadrelor militare din cadrul categoriei de forţe cu cea
mai mare pondere în forţele armate. În urma finalizării aprecierilor de serviciu anuale din anii 2009 şi 2010 a rezultat situaţia comparativă prezentată în
Figurile nr.3, 4 şi 5.
După cum se poate observa, suma calificativelor E şi FB reprezintă pentru ofiţeri 98,10% în 2009 şi 97,95% în 2010, pentru maiştri militari 97,88%
în 2009 şi 98% în 2010, respectiv 95,16% în 2009 şi 96,73% în 2010 pentru
subofiţeri, ceea ce confirmă ipoteza conform căreia actualul sistem de evaluare a performanţelor cadrelor militare „uniformizează”„şi nu ierarhizează.
Conform M.R.u.-3/1, „Instrucţiuni privind aprecierea cadrelor militare”,
anexa 1, art.14, alin.9, 3, calificativul „excepţional” se acordă numai acelor
cadre militare care depăşesc toate standardele de performanţă stabilite
pentru atribuţiile corespunzătoare funcţiilor pe care sunt încadrate, depăşesc
permanent cerinţele postului şi pot îndeplini oricând funcţii superioare
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Figura nr. 4: Situaţie procentuală cu modul de apreciere a maiştrilor militari din
cadrul Forţelor Terestre
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Figura nr. 5: Situaţie procentuală cu modul de apreciere a subofiţerilor din cadrul
Forţelor Terestre

100
80
60

n ofiţeri
n maiştri militari
n subofiţeri

40
20
0

E

FB

B

C,M,N

Figura nr. 6: Situaţie procentuală medie cu modul de apreciere a cadrelor militare
din cadrul unei unităţi de nivel brigadă în perioada 2008-2010

gradului deţinut, iar calificativul „foarte bun” se acordă cadrelor militare
care depăşesc majoritatea standardele de performanţă stabilite pentru atribuţiile corespunzătoare funcţiilor pe care sunt încadrate şi depăşesc majoritatea cerinţele postului şi pot îndeplini unele funcţii superioare gradului
deţinut.
Cel puţin cadrele militare apreciate cu calificativele „excepţional” şi
„foarte bun”, conform celor menţionate anterior1, pot fi încadrate în procentul de 40%2 dintre cadrele militare franceze care, conform sistemului de
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apreciere de serviciu în armata Franţei, pot obţine un nivel imediat superior
faţă de anul precedent.
o medie pe cei trei ani (2008, 2009, 2010) a procentelor în care au fost
acordate calificativele celor trei categorii de personal militar din structura
marii unităţi ar arăta aşa cum este prezentat în Figura nr.6:
o comparaţie între distribuţia calificativelor prezentate în Figura nr.6 cu
o distribuţie teoretică (totdeauna transpusă în practică) a calificativelor acordate cadrelor militare în armata franceză ar putea fi transpusă grafic aşa cum
se arată în Figura nr.7.
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Figura nr.7 – Situaţie procentuală cu modul de apreciere a cadrelor militare din
cadrul armatei franceze / armatei române

Se pot observa în partea stângă a graficului cele două blocuri specifice
armatei franceze (40% promovare şi 60% menţinere), în timp ce în partea
dreaptă se poate observa concentrarea majoritară a calificativelor, în armata
română, în jurul calificativelor E şi FB.
Cu riscul de a mă repeta, menţionez că „aprecierea de serviciu este o
activitate componentă a managementului resurselor umane, desfăşurată în
scopul evaluării performanţelor profesionale ale cadrelor militare, în
raport cu standardele şi cerinţele posturilor în care sunt încadrate, precum şi
al evaluării potenţialului lor de promovare, dezvoltare şi utilizare în carieră”3,
scopul final al acestei activităţi fiind „identificarea celor mai buni ofiţeri,
maiştri militari şi subofiţeri, în vederea promovării, dezvoltării profesionale şi recompensării acestora, în condiţiile prevăzute de actele normative în
vigoare...4”.
Între scopul enunţat în „M.R.u.-3/1 – Instrucţiuni privind aprecierea
cadrelor militare”, scop menţionat mai sus, şi efectele evaluării în plan practic
decembrie, 2011
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(peste 95% calificative de „foarte bine”, indiferent de categoria de personal
militar), mai există concordanţă? Din acest punct de vedere, întrebarea care
reprezintă titlul articolului (Sistemul de apreciere a cadrelor militare – evaluare sau uniformizare?) este o „simplă” întrebare retorică.
Generalul de brigadă Ioan Manci, în cadrul tezei de doctorat, atinge tangenţial, cu „delicateţe”, subiectul: „Activitatea de evaluare a cadrelor militare, după anul 2007, beneficiază de un cadru normativ nou, bazat pe principiile stabilirii calificativului prin metoda cuantificării şi a distribuţiei forţate în
aprecierea potenţialului individului. După trei ani de utilizare a noii metode
de evaluare, s-au identificat unele disfuncţii privind aplicarea ei în practică.
Astfel, s-a supraevaluat o parte a cadrelor militare, iar performanţele lor
profesionale nu au fost reflectate în mod obiectiv. Acest aspect a dus la crearea unei tendinţe inflaţioniste de acordare a calificativelor la superlativ.
Evaluatorii accentuează subiectivismul în aprecierea subordonaţilor....5”.
Realitatea este mult mai dură decât „supraevaluarea unei părţi a cadrelor militare”. Aşa cum am arătat, putem vorbi de o „nivelare” (negativ este faptul că
această nivelare are loc şi în zona superioară a calificativelor) la nivelul calificativelor acordate cadrelor militare în cursul procesului de apreciere.
Aglomerarea a cel puţin 95% dintre cadrele militare în zona calificativului
„foarte bun” denotă unele deficienţe în structura procesului de apreciere.
Aşa cum am prezentat, sistemul de evaluare a cadrelor militare nu mai
răspunde în totalitate cerinţelor, nu numai nevoii de introducere a sistemului
de management al carierei individuale, dar nu-şi mai îndeplineşte eficient
funcţia de bază: evaluarea performanţelor profesionale ale cadrelor militare
pentru identificarea celor mai buni ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri.
Identificarea soluţiilor de remediere a situaţiei presupune, în primul rând,
identificarea deficienţelor sistemului de apreciere a militarilor în Armata
României care au determinat situaţia actuală. Analizând acest sistem, comparativ şi cu modalităţile de realizare a aprecierii de serviciu în armatele Franţei
şi (sau) a Statelor unite ale Americii, am ajuns la concluzia că principalele
deficienţe ale actualului sistem de evaluare a performanţelor în Armata
României sunt:
• Stabilirea comandantului nemijlocit al celui evaluat ca şi evaluator iniţiator şi a comandantului nemijlocit al evaluatorului iniţiator ca şi evaluator
decident, datorită poziţionării de multe ori a acestora la baza ierarhiei militare, nu permite o raportare obiectivă a contribuţiei celui evaluat la efortul general al organizaţiei.
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• Evaluarea caracteristicilor de performanţă sub formă de indicatori ai
performanţei (R – remarcabil; D – Dezvoltat; M – Minim dezvoltat; I –
Insuficient dezvoltat; S – Slab dezvoltat) nu conduce la o cuantificare optimă
a nivelului performanţei, deoarece nu se poate face o medie care să fie luată
în calcul de comisiile de selecţie, în vederea numirilor pe funcţii.
• Instrucţiunile de apreciere actuale nu ne dezvăluie şi ce pondere are
evaluarea acestor caracteristici de performanţă în acordarea calificativului
final, deoarece nu toate caracteristicile de performanţă sunt la fel de importante pentru aprecierea performanţei pe post.
• Actualele caracteristici de performanţă (capacitatea de conducere, competenţa profesională, capacitatea conceptuală, capacitatea acţională, capacitatea de adaptare, capacitatea de perfecţionare, judecata, iniţiativa, curajul, forţa
caracterului, capacitatea de comunicare, comportamentul) nu sunt în totalitate relevante pentru evaluarea performanţei unui cadru militar.
• Nu pot fi evaluate toate cadrele militare după aceleaşi criterii de performanţă, deoarece activitatea unor cadre militare situate pe aceeaşi treaptă a
ierarhiei militare poate fi total diferită. De exemplu, criteriile după care se
evaluează performanţa unui ofiţer de logistică încadrat pe o funcţie în comandament şi care nu are subordonaţi trebuie să fie diferite de criteriile după care
se evaluează activitatea unui ofiţer de artilerie încadrat pe o funcţie de comandant de pluton. În aceeaşi idee, considerăm că preoţii militari, cadrele militare care activează în domeniile muzică militară, juridic şi serviciu medical nu
pot fi evaluate după aceleaşi criterii de performanţă după care sunt evaluate
celelalte cadre militare, iar potenţialul acestora nu poate fi comparat cu cel al
celorlalţi militari de acelaşi grad. Mai mult, maiştrii militari nu pot fi evaluaţi
după aceleaşi criterii după care sunt evaluaţi subofiţerii, deoarece subofiţerii
sunt de obicei luptători, iar maiştrii militari au atribuţii în cadrul structurilor
de mentenanţă şi de întreţinere, aceştia din urmă având de obicei sarcini şi responsabilităţi foarte precise.
• Stabilirea distribuţiei forţate în aprecierea potenţialului individului nu a
condus la rezultatele scontate, deoarece cumularea prevederilor anexei nr.1,
art.14, alin.9 din M.R.u.-3/1, „Instrucţiuni privind aprecierea cadrelor militare” (dacă potenţialul cadrului militar apreciat depăşeşte – respectiv este la
nivelul – majorităţii cadrelor militare de acelaşi grad) cu prevederile anexei
nr.10 (dacă există un singur cadru militar evaluat, i se poate acorda calificativul „peste medie”), a permis, ca majoritatea personalului evaluat să obţină
calificativul „peste medie”.
decembrie, 2011
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• Nu sunt stabilite în mod concret procedurile după care se face contestarea datelor înscrise în aprecierea de serviciu6.
• În instrucţiunile de apreciere româneşti nu există conceptul de „retrogradare tehnică”7.
• Inexistenţa precizărilor privind distribuţia forţată în aprecierea
performanţei cadrului militar evaluat, deficienţă majoră care generează o ineficienţă cronică a procesului de evaluare a performanţelor cadrelor militare.
Pentru corectarea acestor deficienţe este necesar să se asigure modificări
ale instrucţiunilor din domeniu, în baza unor propuneri pertinente ce vor fi
elaborate şi înaintate pe cale ierarhică de jos în sus.
În vederea elaborării propunerilor de modificare (revizuire) a acestor
precizări, am pornit de la realităţile managementului carierei individuale şi de
la importanţa aprecierii de serviciu în managementul carierei individuale şi
organizaţionale, în Armata României. Pentru realizarea unui demers coerent,
pentru fiecare disfuncţie vom propune soluţii de remediere, după cum urmează:
• Indiferent dacă sunt doi sau trei evaluatori, evaluatorul iniţiator care are
rolul de a aprecia individul din punctul de vedere al realizării sarcinilor specifice poate fi comandantul nemijlocit, dar evaluatorul decident este absolut
necesar să fie situat pe o treaptă ierarhică care să-i permită aprecierea aportului militarului la îndeplinirea obiectivelor organizaţionale (comandantul marii
unităţi/ unităţii, de exemplu).
• Alegerea caracteristicilor de performanţă presupune identificarea prealabilă a celor mai importante caracteristici de personalitate şi tipuri de activităţi specifice fiecărui post. Pentru aceasta se pot folosi următoarele surse de informaţii:
– activităţile ce fac obiectul profesiei;
– fişa postului;
– planurile strategice ale sistemului militar;
– responsabilităţile sau obiectivele şefului ierarhic;
– opiniile celor care execută activităţi similare.
• La evaluarea performanţei cadrelor de conducere, printre indicatorii
analizaţi să fie calificativul obţinut de structura condusă de cadrul militar
apreciat în anul respectiv care, după părerea mea, reflectă şi capacitatea de
conducere, competenţa profesională, judecata, forţa caracterului, capacitatea
de comunicare, precum şi capacitatea de perfecţionare, aceasta din urmă
reflectând capacitatea cadrului militar de a asimila cunoştinţe noi, folositoare
pentru nivelul funcţiei actuale, la cursurile de perfecţionare de pe parcursul
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anului, iar acest indicator să fie cuantificat în funcţie de media generală de
absolvire a cursului.
• Criteriile şi standardele de performanţă trebuie să fie stabilite în funcţie de caracteristicile postului pe care este încadrat fiecare cadru militar. La
stabilirea formei formularelor de apreciere se impune delimitarea categoriilor
de militari în raport cu specializarea dobândită prin procesul de pregătire, precum şi cu natura activităţii desfăşurate.
• La evaluarea potenţialului, sunt de părere că evaluatorul iniţiator ar trebui să propună un nivel (peste medie, mediu, sub medie) în raport de categoria de militari evaluaţi care încadrează funcţii prevăzute cu acelaşi grad şi
ţinând cont de principiul distribuirii forţate, nivel de care evaluatorul decident
ar trebui să ţină cont în evaluarea potenţialului pe categorii de militari la nivel
de unitate. Ponderea nivelului „peste medie” ar trebui să fie de maximum 33%
din efectivul unităţii, conform principiului distribuirii forţate, pentru a se identifica cadrele militare care au cu adevărat potenţial pentru cariera militară.
• Stabilirea concretă a unui set de proceduri standard privind contestarea
aprecierii de serviciu, procedură care să includă paşii pe care trebuie să-i parcurgă un militar în acest demers, precum şi componenţa comisiei de rezolvare a contestaţiilor şi procedura pe care trebuie să o urmeze această comisie.
• Introducerea, în cadrul sistemului de apreciere a cadrelor militare în
activitate, a două instrumente de gestiune complementare şi regulatorii: notarea relativă şi notarea selectivă:
a) notarea relativă are la bază sintagma „compară pentru a alege”,
adică nivelul obţinut de cadrul militar depinde într-o măsură foarte mare
de concurenţa pe care acesta o întâlneşte în timpul anului;
b) notarea selectivă este un instrument de gestiune care protejează
sistemul de inflaţia calificativelor superioare şi împiedică supranotarea şi
favoritismul, prin existenţa proporţiilor de progres.
• Introducerea unor prevederi clare privind distribuţia forţată în aprecierea performanţei cadrelor militare evaluate, la nivelul întregii mari unităţi
(unităţi), care să permită selecţionarea celor mai performante cadre militare,
procent care ar trebui să fie maximum de 33% – 36% din totalul cadrelor militare evaluate.
• Deoarece scala valorică cuprinsă între calificativul „excepţional” şi
calificativul „mediocru” nu permite o abordare dinamică a aprecierii performanţelor şi nu oferă o perspectivă a progresului, respectiv regresului realizat
de cadrul militar în activitatea sa, propun introducerea – pentru aprecierea
decembrie, 2011
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anuală a unui ofiţer, maistru militar sau subofiţer – unei scări valorice de la 1
la 12, unde nivelul ierarhic numărul 1 reprezintă cota maximă corespunzătoare celor mai buni, iar nivelul 12 este corespunzător celor cu performanţele
profesionale cele mai scăzute.
• Introducerea unor prevederi conform cărora, promovarea în funcţie determină apariţia fenomenului numit „retrogradare tehnică”, adică materializarea în
aprecierea de serviciu a principiului conform căruia „nu poţi fi la fel de bun în
primul an după promovarea într-o altă funcţie, ca înainte de aceasta”.
Propunerile făcute nu epuizează gama foarte largă a variantelor care pot
fi luate în calcul pentru elaborarea unui sistem nou de evaluare a performanţelor cadrelor militare. Pot fi luate în considerare şi abordări mai puţin cunoscute (utilizate), ca de exemplu introducerea unor componente ale „evaluării
360,”8. Astfel, feedback-ul superiorilor, al colegilor şi al subordonaţilor ar
oferi o imagine de ansamblu asupra performanţei individului, sub toate perspectivele sale.
Având în vedere cele prezentate, putem concluziona că sistemul actual
de apreciere a performanţelor profesionale ale cadrelor militare poate îndeplini, în condiţii obiective, numai într-o mică măsură rolul pentru care a fost
proiectat, respectiv ierarhizarea cadrelor militare în funcţie de performanţă şi
identificarea celor mai buni ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, cu consecinţe incalculative atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu şi lung, asupra utilizării optime a resursei umane.
Considerăm faptul că un nou sistem de evaluare a performanţelor profesionale ale cadrelor militare ar trebui să fie fundamentat pe principiul distribuţiei forţate în aprecierea performanţei cadrelor militare evaluate, la nivelul
întregii unităţi, care să permită selecţionarea celor mai performante cadre
militare, procent care ar trebui să fie maxim de 33% – 36% din totalul cadrelor militare evaluate.

82

www.rft.forter.ro

Evaluarea performanţelor profesionale
ale personalului militar: uniformizare sau ierarhizare?

BIBLIOGRAFIE
Acte normative
*** Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
şi completările ulterioare.
*** Hotărârea Guvernului României nr.106 din 9 februarie 2011 pentru
aprobarea Ghidului carierei militare.
*** Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M 30 din 15.02.2007 pentru aprobarea “M.R.u. – 3/1, Instrucţiuni privind aprecierea cadrelor militare”.
*** Norme privind organizarea şi funcţionarea sistemului de selecţie şi ierarhizare în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare din Ministerul Apărării
Naţionale, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2010.
Volume
Alviano, E., „I volontari per l’Esercito” (Voluntarii în cadrul trupelor
de uscat italiene), în: „Rivista Militare”, Italia, nr.1, ian-feb. 1997.
Calvo, C., „Los nuevos ejercitos profesionales” (Noile armate profesioniste), în: „Ejercito”, Spania, an 60, nr.700, iunie 1999.
Cole, G.A., Managementul personalului, Editura CoDECS SA,
Bucureşti, 2000.
Fisher, C.D.; Schoenfeldt, L.F.; Shaw, J.B., Human Resource
Management, Houghton Mifflin Company, Boston, 1996.
Frunzeti, T., Globalizarea securităţii, Editura Militară, Bucureşti, 2006.
Gabor, G., Transformarea organizaţiilor militare în geopolitica globalizării, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2010.
Manci, I., „Managementul resurselor umane ale apărării în context
european”, Teză de doctorat, Bucureşti, 2010.
Manolescu, A., Managementul resurselor umane, Editura Economică,
Bucureşti, 2003.
Mereuţă, Ghe., „Managementul resurselor umane – factor potenţator al
capacităţii militare a unui stat”, Teză de doctorat, Bucureşti, 2005.
Novac, C., Evaluarea performanţei angajaţilor – note de curs, Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, 2007.
oniciuc-Corduban, I., „Managementul carierei individuale în armata
României, în noul mediu de securitate regional şi global”, Teză de doctorat,
Bucureşti, 2011.

decembrie, 2011

83

Transformarea forţelor terestre

Puşcaşu, P., Probleme actuale ale managementului resurselor umane în
armată, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 2003.
Prodan, A., Managementul resurselor umane, Editura universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005.
Roşca, C.; Vărzaru, M.; Roşca, I.Gh., Resurse umane, management şi
gestiune, Editura Economică, Bucureşti, 2005.
Torrington, D.; Hall, D.T., Personnel Management: HRM, Action
Prentice-Hall International, London, 1995.

NOTE:
1
Calificativul „bun” se acordă cadrelor militare care depăşesc unele obiective de performanţă stabilite pentru atribuţiile corespunzătoare funcţiilor pe care sunt încadrate, depăşesc uneori
cerinţele postului şi pot îndeplini o funcţie superioară gradului deţinut.
2
Conform sistemului de apreciere de serviciu în armata Franţei, evaluatorii iniţiatori pot
acorda calificative superioare celor din anul precedent unui procent de 36% din cadrele militare
evaluate, autoritatea imediat superioară unui procent de 38% din cadrele militare, iar autoritatea
superioară finală poate acorda calificative superioare la un procent de 40% din cadrele militare
evaluate.
3
“M.R.u.-3/1 – Instrucţiuni privind aprecierea cadrelor militare”, art.1, alin.1.
4
Ibidem, art.1, alin.2.
5
Gl.bg. I.Manci. Managementul resurselor umane ale apărării în context european, Teză de
doctorat, Bucureşti, 2010, pp.238 – 239.
6
Conform Army Regulation 623-3, Evaluation Reporting System, Washington D.C., 2007 –
instrucţiunea care reglementează activitatea de apreciere de serviciu în Armata Statelor unite ale
Americii, contestarea aprecierii de serviciu se face după o procedură standard, procedură care
include paşii pe care trebuie să-i parcurgă un militar în vederea contestării unei aprecieri de serviciu, precum şi componenţa comisiei de rezolvare a contestaţiilor şi procedura pe care trebuie să
o urmeze această comisie pentru rezolvarea contestaţiei.
7
baisse technique – termen folosit în aprecierea de serviciu în armata franceză, conform
căruia un militar nu poate fi la fel de bun în primul an după avansare/promovare, ca şi în anul
anterior avansării. Cu alte cuvinte, datorită lipsei de experienţă în noua funcţie, proaspătul avansat/promovat nu va putea obţine niveluri similare cu cele obţinute în aprecierea de serviciu în
funcţia anterioară.
8
Carmen Novac. Evaluarea performanţei angajaţilor – note de curs, Bucureşti, Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative, 2007: „Evaluarea se realizează, în principiu, de
către toate persoanele interesate de activitatea unui angajat.”
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Abstract
The phenomenon of globalization has been explained at least in
the last few years by a scientific theory, which studies all the aspect of
this issue both horizontally as space dimensions, and vertically as
depth.
In the present moment globalization has a set of different elements representing the size and implications contained in a system of
knowledge, slowly but securely recognized by the representatives of
politics, business, military and so on.
Cuvinte-cheie: globalizare, terorism, etnicitate, etnic.

lobalizarea a devenit, poate, problema cea mai arzătoare a vremurilor pe care le trăim. Toţi încearcă să o înţeleagă şi să atragă de partea lor oportunităţile create de acest fenomen1. Aşa cum se constată şi în studiul
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specialiştilor Institutului de Studii Strategice al universităţii Naţionale de
Apărare a SuA, „secolul XXI va fi primul secol cu adevărat global”. Prin urmare, tendinţa dominantă, unanim recunoscută, constă în integrarea la scară globală a principalelor forţe ale economiilor, tot mai puţin naţionale şi tot mai dependente de centrele globalizatoare. Interdependenţa între ţări a crescut şi, prin
urmare, conjunctura internaţională determină tot mai mult conjunctura naţională, prin simplul fapt că exporturile reprezintă o parte tot mai importantă a producţiei. Astfel, o recesiune în ţara unui partener comercial va avea repercusiuni
inevitabile. În acest sens, toate ţările suportă constrângeri din exterior.
Amploarea acestora depinde de gradul de deschidere al ţării respective.
Globalizarea reprezintă un proces deosebit de dinamic, cum o defineşte
Ioan Bari, al creşterii interdependenţelor dintre statele naţionale, ca urmare a
extinderii şi adâncirii legăturilor transnaţionale în tot mai largi şi mai variate
sfere ale vieţii economice, politice, sociale şi culturale şi având drept implicaţie faptul că problemele devin tot mai globale decât naţionale, cerând, la rândul lor, o soluţionare mai curând globală, decât naţională2.
Din această definiţie nu trebuie eliminată dimensiunea militară, care, în
ultimii ani, s-a manifestat în special prin lupta împotriva terorismului. Din
aceste motive securitatea unei zone anume, fie că este vorba despre Europa de
Sud-Est sau orientul Mijlociu, este inseparabilă de securitatea globală3.
Formele tradiţionale de luptă împotriva pericolelor şi ameninţărilor la
adresa securităţii internaţionale sunt oarecum depăşite, iar alianţele militare
sunt încă necesare eliminării factorilor şi surselor de insecuritate, ce se globalizează. Deoarece ele însele nu mai sunt suficiente4, este nevoie de noi variante de cooperare în cadrul comunităţii de securitate, alături de variantele tradiţionale. Începutul secolului XXI este dedicat eforturilor de a dezvolta astfel de
forme de cooperare şi politici de securitate care să răspundă globalizării insecurităţii.
În ansamblu, globalizarea poate fi definită din perspectiva a trei teorii
principale: teoria sistemului mondial, teoria organizării politice mondiale şi
teoria culturii mondiale5.
Conform teoriei sistemului mondial, globalizarea reprezintă un proces
finalizat în secolul XX, prin care sistemul capitalist a fost propagat pe glob.
De vreme ce acest sistem mondial şi-a menţinut câteva din caracteristicile sale
principale de-a lungul secolelor, se poate afirma că globalizarea nu este un
fenomen nou. La începutul secolului XXI, economia lumii capitaliste este în
criză, de aceea, conform celui mai important promotor al acestei teorii,
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Immanuel Wallerstein, actuala celebrare ideologică a aşa-numitei globalizări
nu reprezintă altceva decât „cântecul de lebădă” al sistemului mondial.
Explicaţia constă în faptul că, în secolul XX, sistemul mondial şi-a atins limitele geografice, prin extinderea pieţelor capitaliste şi a sistemului de stat către
toate regiunile lumii6.
Din perspectiva teoriei organizării politice mondiale, globalizarea este
creşterea şi adoptarea culturii mondiale. Începând cu a doua jumătate a secolului XIX, s-a cristalizat o ordine mondială raţională, instituţională şi culturală, ce constă în modele aplicabile la nivel global, ce configurează state, organizaţii şi identităţi individuale. Concepţiile despre progres, suveranitate, drepturi etc. au căpătat o mai mare autoritate, structurând acţiunile statelor şi indivizilor şi furnizând un cadru comun pentru disputele internaţionale7. La sfârşitul secolului XX cultura mondială s-a cristalizat drept element constitutiv al
societăţii mondiale, un set de prescrieri universal valabile. Această cultură a
devenit o moştenire comună, instituţionalizată peste tot pe glob şi sprijinită de
multe grupări transnaţionale. Totuşi, ea nu întruneşte consensul general; astfel, implementarea modelelor globale nu va conduce la configurarea unei lumi
omogene ci, dimpotrivă, va putea da naştere la conflicte8.
În accepţiunea teoriei culturii mondiale, globalizarea se referă la „comprimarea” lumii şi consolidarea viziunii asupra acesteia ca un întreg.
Promotorii acestei teorii consideră că, la sfârşitul secolului XX, şi chiar mai
devreme, globalizarea a transformat ordinea mondială într-o problemă.
Fiecare trebuie să răspundă reflexiv situaţiei dificile derivate din noua ordine,
ceea ce duce la creşterea unor viziuni contradictorii asupra lumii9. În această
lume comprimată, compararea şi confruntarea viziunilor asupra sa poate conduce la izbucnirea unui conflict cultural, în care tradiţiile religioase joacă un
rol-cheie, oferind motivaţia supremă pentru susţinerea unei anumite viziuni
(de exemplu, resurgenţele grupărilor fundamentaliste). Astfel, o lume globalizată este integrată, dar nu armonioasă, este un loc unic, dar divers, un construct al viziunilor împărtăşite, dar predispus la fragmentare10.
În ceea ce priveşte dimensiunile globalizării, cea economică şi cea culturală au cel mai mare impact asupra omenirii. Prin dimensiunile globalizării se
înţeleg domeniile strategice în care se manifestă politici şi strategii acţionale
pentru realizarea etapelor de extindere a acesteia şi care asigură simultaneitatea sau succesiunea proceselor integratoare, de dezvoltare şi de securitate11.
În momentul de faţă sunt tot mai evidente următoarele dimensiuni
ale globalizării12:
decembrie, 2011
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• economică – câteva criterii şi caracteristici, precum integrarea proceselor de producţie, a pieţelor, interdependenţelor economiilor naţionale, complexele economice multinaţionale, corporaţiile transnaţionale, integrarea regională şi zonală, dezvoltarea durabilă, controlul şi raţionalizarea resurselor;
• politică – prin opţiunea şi succesiunea integrării politice, adeziunea
marilor decizii ce privesc lumea, iniţiative politice internaţionale, sprijinirea
şi participarea la crearea structurilor instituţionale de conducere politică globală, contacte extinse şi intensificabile, viziuni politice pluraliste în relaţiile
internaţionale;
• tehnologică – controlul accesului nejustificat la tehnologiile înalte,
exportul controlat al tehnologiilor high-tech, conectarea tehnologică a proceselor economice, orientarea cercetării ştiinţifice spre dezvoltare durabilă şi în
folosul spaţiilor defavorizate, valorificarea în folosul general al noilor realizări, pacificarea şi utilizarea paşnică a Cosmosului, uşurarea omului de povara muncii fizice, eliminarea ţărilor care ameninţă existenţa umană;
• informaţională – în sensul conectării cetăţeanului la fluxurile mondiale de informaţii, garantarea accesului liber şi oportun la informaţiile de bază,
prevenirea oportună a colectivităţilor în legătură cu evenimente naturale
neprevăzute şi, poate faptul cel mai important, asigurarea infrastructurii necesare dezvoltării societăţii informaţionale şi, mai departe, a comunităţii de
cunoaştere fundamentală;
• de securitate – ca evoluţie a stabilităţii regionale, zonale, continentale
şi intercontinentale, prin angajamente şi aranjamente de la nivelurile naţionale, la cele multinaţionale şi, în continuare, la nivelul mondial, cu participarea
celor interesaţi şi cu puterea necesară la oprirea şi eradicarea fenomenelor şi
proceselor retrograde, de opoziţie ori autarhice, cum ar fi terorismul internaţional, mişcările antimondializare de natură etnico-naţionalisto-religioasă sau
actori statali care se închid în sisteme de dezvoltare economico-socială unice
şi cu mult depăşite de evoluţiile economico-sociale; globalizarea riscurilor,
ameninţărilor, pericolelor, sfidărilor şi provocărilor reclamă această dimensiune a globalizării;
• militară – chiar dacă numărul conflictelor intra şi interstatale a scăzut
în ultimii ani, conflictele zonale sunt o trăsătură definitorie a sfârşitului de
secol XX şi început de secol XXI, natura lor fiind preponderent etnico-religioasă;
• administrativă – ce presupune proiectarea şi realizarea practică, dar fără
încălcarea convenţiilor şi tratatelor, deci şi a frontierelor, care se vor permeabi-
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liza şi apoi vor trece în sfera tradiţiilor, a spaţiilor comunităţilor integrate, a spaţiilor de dezvoltare durabilă, a spaţiilor resurselor raţionalizate şi controlate, a
altor spaţii de interes vital pentru prosperitatea sau continuitatea fiinţei umane;
• culturală – în curs de afirmare prin două elemente fundamentale: primul vizează dezvoltarea culturală locală în spiritul integrării şi comunităţii
multinaţionale, cu respectarea identităţii, valorilor şi patrimoniului naţional,
iar a doua are în vedere toleranţa pentru o cultură globalistă, pluralistă, în care
alături de valorile naţionale subzistă şi se dezvoltă valori universale indiferent
cui aparţin, dar care nu sunt în folosul comunităţii internaţionale.
În acelaşi timp, contracararea criminalităţii terorismului şi corupţiei, ca
cele mai dramatice flageluri ale globalizării insecurităţii, necesită o abordare
„curativă” a problemelor politice, economice şi sociale ce le generează şi le
susţin13. Aceste trei elemente sunt legate de problemele profunde ale lumii,
precum dezechilibrele economice, guvernele autoritare şi lipsa oportunităţilor
de dezvoltare umană în multe dintre regiunile lumii. o soluţie viabilă trebuie
să recunoască, să atenueze şi să contracareze sentimentul de privare de drepturi ce motivează mare parte a grupărilor teroriste. Existenţa locurilor de
muncă şi a mijloacelor pentru o viaţă decentă sunt cruciale în dezvoltarea
lumii14.
Globalizarea facilitează expansiunea ideilor religioase. Puterea valorilor
şi instituţiilor religioase a ajutat oamenii din multe regiuni ale lumii să reziste stării de insecuritate asociată declinului autorităţii tradiţionale şi schimbărilor economice rapide specifice globalizării15. unii specialişti afirmă că, de
multe ori, violenţa religioasă este, de fapt, un recul politic al globalizării.
Acest proces accelerează, fără îndoială, renaşterea identităţilor culturale şi
religioase. Fenomenul globalizării se constituie şi într-o cauză a creşterii criminalităţii transnaţionale şi a terorismului, deoarece sporeşte inegalităţile economice, ceea ce determină predispoziţia actorilor statali sau nonstatali de a
participa în astfel de forme de acţiune criminală16. De asemenea, globalizarea
a contribuit la intensificarea acestor activităţi antisociale atât prin accelerarea
fluxurilor de oameni, bunuri şi informaţii, cât şi prin conferirea unei dimensiuni internaţionale a concepţiei.
Aşadar, contrar punctului de vedere al multor analişti, globalizarea
nu aduce în mod necesar integrare şi stabilitate. De fapt, pe termen scurt
şi mediu, globalizarea pare să contribuie la generarea unor procese simultane ce creează tensiuni care, la rândul lor, modelează mediul de securitate 17: fragmentare – integrare; localizare – internaţionalizare; descentradecembrie, 2011
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lizare – centralizare.
Globalizarea sporeşte ritmul în care se desfăşoară integrarea, dar, în acelaşi timp, furnizează un mediu favorabil tendinţelor de dezintegrare sau fragmentare.
Evoluţiile în domeniul securităţii la început de secol XXI au surprins, în
majoritatea zonelor de pe glob, prin multitudinea de provocări la adresa securităţii atât la nivel naţional şi regional, cât şi la nivel global. Chiar şi în condiţiile în care foştii adversari sunt, în prezent, parteneri în probleme de securitate, putem cu uşurinţă observa că tensiunile etnice, economice, sociale şi de
mediu continuă să cauzeze instabilitate18. Problemele transnaţionale constituie provocări de care trebuie să ţină seama atât guvernele naţionale, cât şi sistemele politice – care includ:
• probleme de mediu şi resurse globale;
• forţa de muncă şi capitalul – ca instrumente globale;
• comerţul, ca o componentă majoră a veniturilor naţionale;
• proliferarea armelor şi tehnologiilor nucleare;
• confruntările dintre culturi şi valori;
• conflictele intrastatale şi interstatale;
• implicarea semnificativă a noilor mijloace globale de mediu.
Ca o consecinţă a globalizării, numeroase evoluţii şi procese transnaţionale au un impact semnificativ asupra securităţii naţionale. Pe lângă stimularea creşterii economice şi deschiderea societăţilor, aspecte recente subliniate
pun în evidenţă unele inconveniente ale procesului de globalizare19, ce pot
conduce la destabilizarea unor state, înstrăinarea unor cutume ancestrale, vulnerabilizarea unor regiuni întregi faţă de fluctuaţiile spontane ale economiei
mondiale. Este edificatoare influenţa pozitivă a mondializării asupra comunităţii democratice, care include 30% din populaţia lumii, dispunând de 70%
din bogăţii ce îi garantează şi stimulează libertatea şi prosperitatea, stabilitatea şi securitatea20.
Analiza modernă de securitate recurge la o gamă diversificată de indicatori, metode şi tehnici de diagnoză, prognoză locală, regională şi globală. În
contextul său, pe lângă coerenţa economico-socială, raporturile de putere şi de
amiciţie/inamiciţie, cunoaşterea factorului etnico-religios este esenţială pentru stabilitatea stării de securitate în anumite spaţii, în diferite momente ale
derulărilor internaţionale21.
Factorul etnic şi cel religios nu au fost consideraţi multă vreme ca fiind
probleme ale securităţii naţionale. În momentul când s-a constatat că aveau
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potenţial de a inflama o stare de tensiune sau conflict între state, modul de
abordare a acestor factori a fost reconsiderat, iar acest lucru se întâmplă încă
de la sfârşitul anilor ‘70, din cauză că apariţia religiei ca trăsătură majoră a
unui conflict a fost total neaşteptată, atât de către mediul academic, cât şi de
factorii decizionali. Primul şoc major a fost la momentul revoluţiei islamice
iraniene, iar de atunci a început să devină limpede că religia, ca factor în conflict, începe să joace un rol important, dacă nu în provocarea unor conflicte,
atunci în exprimarea lor. Pentru că, cel mai frecvent, religia apare în conflict
precum o marcă a etnicităţii22.
Etnicitatea, ca forţă generatoare de conflicte etnice şi procese secesioniste, a fost analizată de diverse abordări teoretice; în general, fundamentul său
ideologic fiind atribuit naţionalismului modern. Etnicitatea nu presupune însă
în mod obligatoriu apariţia unui conflict etnic sau a unui proces de secesiune.
Nu toate grupurile etnice doresc să-şi creeze propriul stat pe teritoriul pe care
îl ocupă, unele dorind să emigreze, altele să preia controlul statului în interiorul căruia coexistă sau doar să-şi mărească autonomia în cadrul acestuia, fără
a-i contesta legitimitatea23. Dintr-o perspectivă politică, conflictul etnic poate
apărea doar atunci când grupul minoritar etnic se activează politic ca urmare
a unor acţiuni discriminatoare ale guvernului central. Conform lui Peter
Gourevitch, „el poate apărea atunci când activitatea politică şi economică este
divizată diferenţiat de-a lungul unor regiuni distincte”.
Discriminarea politică este o condiţie suficientă, dar nu neapărat necesară pentru ca violenţele interetnice să izbucnească. Alţi factori potenţiatori sunt
cei de natură economică. Regiunile subdezvoltate din cadrul unui stat tind să
se alinieze la regiunile mai dezvoltate economic, iar bunăstarea încurajază
regiunile să se separe. De altfel, dacă ne uităm spre trecutul foarte apropiat al
României, putem observa, în stadiul incipient, astfel de revendicări succesioniste în Transilvania, argumentate fie pe o superioritate economică, fie pe un
tratament economic discriminatoriu al Bucureştiului24.
Noţiunile „etnie”, „grup etnic”, „etnocentrism”, „naţiune” etc. nu sunt
privite şi înţelese la fel pretutindeni. Etimologic, noţiunile „etnie” şi „naţiune” sunt înrudite, ambele provenind din cuvinte latineşti care desemnează
„comunitatea de naştere”25.
Conştiinţa etnică este acel liant care ajută etniile să treacă de situaţiile de
criză. Aria de manifestare a confruntărilor etnice cuprinde întreaga lume. Din
punct de vedere geografic, etniile se află în patru situaţii26:
a) arealul înţeles ca spaţiu de origine corespunde în totalitate cu spaţiul
decembrie, 2011
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actual de răspândire;
b) spaţiul de origine nu corespunde cu spaţiul de răspândire, dar etnia îşi
cunoaşte spaţiul de etnogeneză;
c) etnia nu are spaţiu de dispersare anume;
d) etnia este nomadă.
În toate aceste situaţii, vor exista conflicte de joasă sau mai mare intensitate între etnii din motive diferite.
Majoritatea statelor care au experimentat procese de succesiune s-au
confruntat simultan cu două dinamici ce au interacţionat şi au intensificat conflictul etnic: politicieni care au folosit identitatea etnică sub formă de factor
mobilizator pentru a obţine sprijinul necesar de a-şi îmbunătăţi poziţia în
cadrul grupului etnic şi teama auto-perpetuantă de insecuritate, sau dilema de
securitate a grupurilor etnice27. Procesul de tranziţie de la un regim totalitar şi
o economie socialistă la un regim democratic şi o economie de piaţă intensifică aceste procese competitive deoarece creează oportunităţi pentru politicieni de a se folosi de identităţile etnice pentru câştiguri politice şi măreşte
gradul de pericol resimţit de diversele grupuri etnice.
În cadrul statelor multietnice, identitatea etnică poate servi liderilor anumitor grupuri etnice ca mijloc de atingere şi menţinere a puterii politice.
Deoarece membrii unui grup etnic sunt interesaţi de acele politici ce afectează direct respectivul grup, liderii acestuia încearcă să dezvolte acele politici
ce favorizează grupul, frica de a pierde sprijinul determinându-i să adopte
poziţii din ce în mai intransigente în favoarea grupului pe care îl reprezintă,
dezvoltându-se un proces de supralicitare a problemei etnice. Acest proces de
supralicitare etnică reprezintă o situaţie în care elite aflate în competiţie
încearcă să valorifice cât mai bine interesele unui grup în defavoarea altora.
Dilema de securitate a grupurilor etnice se referă la acea situaţie în care statul
nu mai poate influenţa sau media competiţia pentru putere dintre diversele
grupuri etnice, în lipsa acestui rol fiecare grup dezvoltând strategii proprii
pentru a-şi maximiza interesele, într-un context caracterizat de insecuritatea
resimţită de fiecare grup în parte. Dacă statul nu mai poate proteja interesele
tuturor grupurilor etnice, atunci fiecare grup va încerca să controleze statul,
diminuând securitatea economică, fizică sau politică a celorlalte grupuri etnice şi abilitatea statului de a garanta securitatea pentru oricare grup28.
Se poate vorbi, de asemenea, şi despre o dilemă de securitate de factură
economică, care apare în momentul în care între grupurile etnice există diferenţe (legate de venit, şomaj etc.) şi se desfăşoară o competiţie pentru oportu-
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nităţi şi resurse economice. Grupul etnic mai bine dezvoltat din punct de
vedere economic va considera că este oprit din dezvoltare de celelalte grupuri,
că le subvenţionează bunăstarea, în timp ce grupurile mai slab dezvoltate vor
simţi că sunt defavorizate şi exploatate de către grupul mai dezvoltat.
Securitatea fizică a unui grup este legată de modul în care grupul respectiv
percepe intenţiile şi capabilităţile celorlalte grupuri şi de abilitatea statului de
a proteja interesele grupului respectiv. Insecuritatea politică apare în momentul în care un anumit grup preia conducerea statului, când unui grup îi este
interzis accesul la puterea politică sau când statul nu este controlat de un anumit grup, dar celelalte grupuri percep ca posibilă dominaţia unui grup.
Între etnopolitici şi dilema de securitate a grupurilor etnice există o relaţie
de dublă cauzalitate. Mediul de securitate perceput de diverse grupuri etnice în
cadrul unui stat depinde de acţiunile politicienilor, de faptul dacă aceştia formulează sau nu etnopolitici care să favorizeze un grup în detrimentul altuia.
Apariţia acestei dileme de securitate va forţa reprezentanţii diverselor grupuri
etnice să adopte la rândul lor etnopolitici care favorizează propriul grup în defavoarea altora. Această spirală de insecuritate va avea ca rezultat accentuarea tensiunilor etnice, creşterea dorinţei de autonomie şi autoguvernare, a cărei negare
de către autorităţile centrale va genera un posibil conflict etnic deschis29.
Aşadar, procesele secesioniste şi conflictele etnice, atunci când apar, sunt
determinate şi întreţinute de o serie de factori şi condiţii precum rolul partizan al statului (ce favorizează un grup etnic în detrimentul altuia), a unor
structuri slabe de mediere a conflictului (statul este controlat de un singur
grup etnic, celelalte fiind discriminate), a unor probleme de încredere între
diversele grupuri etnice din interiorul unui stat, a unei dileme de securitate
între aceste grupuri (insecuritate economică, fizică, politică, resimţită de un
grup etnic), a intervenţiei unor patroni externi (atraşi în conflict de un grup
mai slab pe baza unor motive ideologice, de intensitate etnică, morale).
Conflictele etnice, peste tot pe glob, sunt cauzate de un cerc vicios în
care etnopoliticile şi dilema de securitate a grupurilor etnice se influenţează şi
se stimulează reciproc. În pofida aceloraşi mecanisme care stau la baza lor,
conflictele etnice au finalităţi diferite. Diferenţa este dată atât de procesele din
interiorul statului (modul în care guvernul mediază conflictul, fie prin acceptarea separării, fie prin încercarea de reprimare a mişcării separatiste, modul
în care sunt rezolvate crizele politice şi constituţionale), cât şi de dinamicile
de la nivel regional sau chiar global (recunoaşterea independenţei Croaţiei şi
Sloveniei au avut un efect negativ asupra evenimentelor din Bosnia, la fel ca
decembrie, 2011
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şi semnarea acordului de încetare a războiului dintre Croaţia şi Serbia). Nu în
ultimul rând, soluţionarea paşnică sau violentă a acestor conflicte depinde şi
de eficienţa medierii lor de către organismele internaţionale. Ambiguitatea
strategiei adoptate de aceste organisme în cazul Bosniei a avut consecinţe
catastrofale, arătând că ele nu erau pregătite să se confrunte cu acest nou tip
de conflict specific erei post-Război Rece.
Aparţinând dimensiunii culturale a securităţii, factorul religios capătă o
importanţă majoră în analiza de securitate, spaţiul de manifestare al securităţii culturale situându-se la nivelul interrelaţionării securităţii individuale cu
securitatea naţională, în sensul indivizilor sau grupurilor substatale. Grupurile
religioase pot deveni o problemă de securitate naţională, în cazul comportamentului aberant al acestora degenerând spre acţiuni teroriste, separatiste,
revoluţionare etc.
Cuvântului „religie“ îi sunt asociate două etimologii latine. una este cea
derivată din verbul „relegere” (a reveni în urmă prin lectură, cuvânt, gândire,
a reculege), care sugerează legătura cu trecutul, cu o tradiţie. Religia devine
astfel aducerea aminte a unui trecut, actualizarea permanentă a acestuia.
Cealaltă etimologie provine din „religare” şi are sensul de „a lega” „a fixa”,
aşa cum se întâmplă în multe regiuni ale lumii: religia uneşte, construieşte şi
fundamentează coeziunea socială30. Religia corespunde şi unei forme de identitate cu un puternic impact în societate şi chiar în viaţa politică a unui stat sau
regiuni. Se pune întrebarea: ce anume a dus la creşterea religiozităţii şi conflictelor religioase în multe ţări31?
Folosim aici termenul „religie” în două sensuri înrudite, dar distincte.
Primul se referă la instituţii, oficialităţi religioase, ca şi la grupuri sociale şi
mişcări al căror scop este de a se exprima în probleme ce privesc religia; cel
de-al doilea este cel spiritual (religia oferă modele de comportament social şi
individual). În ultimă accepţiune, religia are mai mult de a face cu ideea de
transcendenţă, de sacru, limbaje şi practici care organizează lumea în termeni
ce reprezintă sacrul.
Dacă luăm în calcul doar ultimii 20 de ani, putem observa cu uşurinţă o
creştere a influenţei religiei asupra politicii în multe regiuni de pe glob.
Convingerea conform căreia dezvoltarea şi răspândirea urbanizării, educaţiei
dezvoltării economice, a gândirii ştiinţifice şi mobilităţii sociale ar diminua
poziţia socio-politică nu a fost valabilă.
Credinţele religioase pot lua forme politice, prin sprijinul puternic pe care
îl aduc etnicităţii şi prin asocierea lor cu valori transcendentale, prin care socie-
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tatea ar căpăta o direcţie, coeziune, virtute şi stabilitate. Folosirea valorilor religioase poate duce la manifestări cu caracter fundamentalist, la stabilirea unor
strategii prin care credincioşii tind să-şi conserve identitatea ca grup sau popor,
în faţa unui real sau presupus atac al celor care aparent îi ameninţă. uneori,
asemenea atitudini defensive se pot transforma în acţiuni politice ofensive,
care duc la alterarea mediului social, politic şi chiar al celui economic.
Trebuie subliniat rolul foarte important pe care îl poate avea religia asupra stabilităţii statelor şi a relaţiilor internaţionale în ceea ce priveşte instituţiile, practica vieţii politice, dar şi rolul Bisericii (şi aici includem, se înţelege,
toate religiile, confesiunile, cultele religioase) pentru că, asemenea religiei,
bisericile pot deveni instrumente ale mişcărilor naţionaliste, prin intermediul
„bisericilor naţionale” sau „bisericilor patriei” propagându-se politici revizioniste, deformându-se politica creştină, deturnându-i spiritul umanitar în organizaţii ecleziastice naţionaliste cu caracter mesianic şi prin naţionalismul de
dreapta şi stânga, care militează pentru apărarea „neamului”, „a altarului sfânt
al patriei”, înfăţişând o viziune sacralizată exclusivist-ortodoxă a istoriei.
Religia se intersectează cu politica (mai ales cu cea naţionalistă) pe căi
ce ţin de istoria particulară şi traiectoriile de dezvoltare a societăţilor individuale, fie ele tradiţionale sau moderne. În societatea tradiţională, relaţia dintre religie şi politică este una foarte apropiată. Puterea politică este sprijinită
de credinţele şi practicile religioase, în timp ce treburile politice pătrund în
interiorul sferei religioase. Alături de identitatea etnico-lingvistică şi culturală, identitatea religioasă continuă să definească astăzi popoarele, să le apropie
sau să le dezbine.
Dar care sunt perspectivele asupra conflictului, aşa cum reies ele din
scrierile celor trei religii monoteiste majore?
Toate cele trei religii monoteiste au modele similare de dezvoltare, care
creează entităţi cu predispoziţie spre conflict, indiferent de locul ocupat de
violenţă în sistemul de valori al fiecărei religii. Predispoziţia pentru raporturi
conflictuale provine din faptul că: toate trei religiile au fost iniţiate de trei
lideri vizionari ale căror acţiuni au dus la formarea unor comunităţi religios-politice; aceste religii dispun de un profund şi nezdruncinat sens al
„Istoriei Sacre”, care transcende graniţele naţionale, definind viziunea şi etnosul unui popor; fiecare dintre aceste religii s-a format în opoziţie cu alte comunităţi religios-politice: Moise şi-a condus poporul în Egipt ridicându-l pe
Iahve contra zeilor egipteni şi a faraonului; Iisus a fost răstignit de forţele
imperiale romane cu sprijinul liderilor religioşi conservatori ai Ierusalimului,
decembrie, 2011
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titlul său de „Rege al iudeilor” punându-l în stare de conflict cu autoritatea
Cezarului, laică şi religioasă; Mohamed şi discipolii săi au folosit toate resursele religioase şi politice pentru a-i aduce sub ascultarea lui Allah pe toţi
„păgânii” şi structurile lor politice.
Aşadar, nucleul identitar al fiecăruia din cele trei religii monoteiste a fost
format în contextul controverselor cu alte comunităţi politico-religioase.
Această orientare spre opoziţie poate avea aspecte negative prin predispoziţia
către conflicte religioase.
Modele de formare a identităţii conduc către câteva trăsături care fac
greu de controlat conflictele religioase, dintre care cele mai importante sunt
următoarele: tendinţa de a „privi” în istorie, văzând conflictele actuale ca
similare sau ca extensie a unei lupte ce aparţine „istoriei sacre”; folosirea frecventă a modelelor sau contextelor biblice pentru a descrie conflictele actuale;
resentimentele apărute în legătură cu realizările religioase şi politice ale unui
grup pot genera temeri legate de persecuţiile îndurate în fazele iniţiale, când
comunitatea de credincioşi era în formare; din cauza scopului singular al religiilor monoteiste, e dificil ca acestea să coexiste fără ca una dintre ele să nu
se impună sau să-şi pretindă superioritatea; acţiunile agresive împotriva
„celorlalţi” sunt mult mai uşor de realizat, pentru că fazele iniţiale ale fiecărei comunităţi religioase au abundat în situaţii conflictuale; pentru fiecare
grup, supravieţuirea şi mărturisirea credinţei sunt fundamentale pe ideea de
sacrificiu şi suferinţă (Exilul/Holocaustul – evrei, persecuţie/crucificare –
creştini, Micul Jihad/Marele Jihad – musulmani); credinţa fiecărei religii este
fundamentată pe loialitatea alternativă pentru fiecare dintre structurile politice sub care trăiesc. Această loialitate alternativă apare frecvent în prim-plan,
în încercarea de a forma un stat religios: o republică islamică, un Israel iudaic,
o Americă creştină, o uniune eurasiatică slav-ortodoxă etc.
Termeni precum „conflict etnico-religios”, deşi frecvent folosiţi în
lucrări de specialitate, sunt ambigui. Acest fapt se întâmplă şi din cauză că se
poate induce ideea unei legături profunde şi de neseparat între religios şi etnic,
în sensul că religia poate fi percepută ca sursa primară a acestor stări de fapt.
Totuşi, departe de a reprezenta sursa, religia este, în realitate, în cele mai
frecvente cazuri, un instrument, un paravan pentru interese etnice sau naţionaliste, trecute sau viitoare.
De asemenea, în analiza factorului religios trebuie să se ţină seama de
câteva axiome32:
– conflictele religioase tind să aibă un nivel mai mare de intensitate,
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severitate, brutalitate şi letalitate decât celelalte forme de conflict;
– războaiele au o durată mai mare atunci când religia este un important
factor declanşator;
– în cazul eşecului unui stat, liderii religioşi reprezintă figuri principale de autoritate;
– factorii religioşi sunt invariabil legaţi de identitatea grupurilor etnice,
de limba, teritoriul, politica şi economia acestora;
– factorii religioşi constituie o componentă esenţială a procesului de
gestionare şi rezolvare a conflictelor.
Există mai multe motive pentru care, în ultimele decenii, chiar dacă
numărul conflictelor intra şi interstatale a scăzut, conflictele zonale sunt o trăsătură definitorie, iar natura lor este preponderent etnico-religioasă33. Puterea
religiei se manifestă şi în furnizarea resurselor ideologice necesare menţinerii
ideii de justiţie socială, în furnizarea bazei ideologice pentru coerenţa şi
coeziunea socială.
De asemenea, trebuie evidenţiată funcţia ambivalentă34 pe care o are religia în societatea contemporană. Credinţa în Dumnezeu dă sens vieţii a miliarde de oameni, dar aceasta înseamnă deopotrivă că ei îşi exprimă dorinţele,
scopurile şi uneori chiar şi furia în termeni religioşi. Religia este, astfel, deturnată de la menirea ei existenţială şi canalizată spre scopuri politice, economice, sau de altă natură. De aceea, între religie, cultură, securitate, politică şi
economie sunt legături puternice.
Religia este folosită uneori ca o forţă unificatoare pentru a lupta împotriva ocupaţiei străine şi a injustiţiei politice, şi în acest caz inamicul este portretizat ca necredincios35. Se poate muri pentru o credinţă, aşa cum se poate
ucide în numele ei. Sunt noi mişcări religioase pentru care toată lumea este
„organizaţia lui Satan”, în afară de gruparea lor religioasă, şi atitudinea lor
cotidiană este de a promova un prozolitism agresiv36. Acest lucru este valabil
pentru teocraţiile politice şi pentru statele seculare ale căror „religii civile”
(ideologii totalitare) modelează acţiunea etică şi influenţează globalizarea37.
Dar, religia poate aduce reconciliere, înţelegere şi pace. Toate cele trei
religii monoteiste38 (creştinism, iudaism şi islam) vorbesc de iertare şi împăcare. În ciuda diferenţelor, sunt câteva puncte comune: ideea de demnitate
umană şi, de aici, de respectarea drepturilor omului; ideea de pace şi reconciliere – care este de altfel prezentă în toate tradiţiile religioase europene.
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Transformarea statelor
şi a forţelor armate
Incertitudinile construcţiei globale (nu numai în zona europeană) se
identifică cu noţiunea de criză a suveranităţii. Există tabăra celor care declară
că statul-naţiune este pe cale de dispariţie, şi tabăra celor care declară că, de
fapt, acum are loc o redefinire a conceptului de suveranitate, având în vedere
că relaţiile statale sunt primele care se transformă.
Termenul de suveranitate este plurisemantic. În primul rând, este o caracteristică a puterii de stat şi a statului în general, iar recent a ajuns să fie con*Statul Major al Forţelor Terestre, Bucureşti.
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siderat sinonim cu conceptul de putere de stat. Noţiunile de interes naţional
şi identitate naţională sunt elemente ale suveranităţii naţionale.
Suveranitatea nu este un concept absolut, ci unul relativ deoarece, actualmente, au loc o serie de cedări voluntare de competenţe suverane, lucru de altfel
normal pentru atributele suveranităţii. Fără a mai face un excurs în istorie pentru explicarea conceptului, menţionăm doar că suveranitatea naţională nu ar
trebui să reprezinte o piedică în procesul de integrare europeană. Piedica există însă şi o reprezintă tocmai instituţiile şi indivizii care ar trebui să o însuşească.
Analizând provocările la adresa suveranităţii putem constata următoarele:
– trecerea de la integrarea legislativă la integrarea executivă este cel mai
greu de realizat, un exemplu în acest sens fiind structura bugetară sau evoluţia unor anumiţi indicatori economici;
– construcţia europeană trebuie să aibă la bază principiul subsidiarităţii;
– dreptul naţional reprezintă o parte importantă a dreptului internaţional
şi comunitar;
– conceptul de identitate naţională trebuie să se asocieze cu alte identităţi, creându-se o identitate multiplă.
În timpul Războiului Rece şi în perioada următoare dezintegrării uniunii
Sovietice, problematica ameninţărilor la adresa securităţii era tratată din perspectiva naţională, cu accent pe pericolul reprezentat de inamici cunoscuţi,
clar identificaţi. Chiar şi problemele transnaţionale – terorismul, crima organizată, proliferarea, traficul de droguri – erau abordate din perspectiva statului. Această viziune a orientat politica naţională de securitate a marilor puteri
către acţiuni destinate influenţării comportamentului şi atitudinii celorlalte
state prin intimidare, demersuri, sancţiuni economice, asistenţă militară etc.
S-a pus accentul pe puterea militară ca garanţie a securităţii naţionale.
Actualul mod de abordare a ameninţărilor din perspectiva statului rămâne necesar, dar nu suficient, întrucât nu mai acoperă întregul spectru de ameninţări. Globalizarea a creat noi condiţii care minimalizează importanţa graniţelor naţionale, iar ameninţarea bipolară a fost înlocuită de un set divers şi
multipolar de ameninţări generate şi de situaţii de conflict. Problema întrebuinţării instrumentului militar pentru contracararea riscurilor şi ameninţărilor emergente la început de secol XXI nu mai reprezintă doar o prioritate
naţională sau regională, ci o prioritate globală. Începând cu anii ’90, revoluţia în afacerile militare a devenit un concept-cheie în gândirea militară atât
decembrie, 2011
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americană cât şi a altor ţări, inclusiv în cele desprinse din fostul bloc sovietic.
De fapt, „antecedentele” acesteia se regăsesc în revoluţia tactică1 a sovieticilor, care încercau să definească mutaţiile produse, prin anii ’60 ai secolului
trecut, în conceptul lor de apărare, în organizarea militară, ca şi la nivelul doctrinelor, prin apariţia armelor nucleare şi a rachetelor. Sovieticii puneau
accentul pe dezvoltarea tehnologică, pe componentele tehnice ale luptei, pe
armament şi mai puţin pe posibilitatea adaptării doctrinelor de întrebuinţare a
tehnicii şi armamentului la inovaţiile tehnologice. o revoluţie în afacerile
militare are drept condiţie sine qua non o schimbare instituţională profundă,
ceea ce, în mod fundamental pragmatic, înseamnă profesionalizarea forţelor
şi modularitatea acestora, integrarea noilor tehnologii ale informaţiei în sistemele de armamente existente, context în care armatele sunt nevoite să se
schimbe la toate nivelurile, simultan, de la tehnologie şi cultură, până la organizare, doctrină, strategie, tactică, instrucţie, logistică. un colonel de aviaţie
din Departamentul Apărării al Statelor unite, citat de Toffler în „Război şi
antirăzboi”, spunea că „Războiul din Golf a fost un război în care un dram de
silicon dintr-un computer a putut avea mai mult efect decât o tonă de uraniu”2.
Acest conflict, care, practic, a „deschis” calea revoluţiei în afacerile militare,
i-a făcut pe mulţi dintre strategi să se oprească asupra schimbării naturii şi a
conducerii războiului.
Se ştie că revoluţia tehnico-militară este condiţia materială de bază pentru ducerea războiului. Existenţa unei tehnologii înalte, a unei rapide dezvoltări tehnico-militare, aplicată pe scară largă în domeniul militar, influenţează
în mare măsură RMA şi determină dezvoltarea ei.
În primul rând, dezvoltarea tehnico-militară poate aduce dezvoltări progresive şi schimbări de esenţă ale doctrinei militare legate de: cauzele, tipurile, trăsăturile, fizionomia, modul de declanşare, dimensiunile, intensitatea şi
durata războiului, construcţia şi întrebuinţarea forţelor armate, principiile conducerii strategice etc.
În al doilea rând, dezvoltarea tehnico-militară poate determina perfecţionarea şi schimbarea structurilor organizatorice ale forţelor armate. În epoca
antică, urmare a întrebuinţării în război a cailor şi carelor de război, a apărut
cavaleria, schimbând astfel structura organizatorică a forţelor armate şi doctrina militară. În epoca modernă, datorită întrebuinţării artileriei, avioanelor,
tancurilor şi navelor de război, au apărut noi categorii de forţe şi arme (forţele navale, forţele aeriene, artileria, arma tancuri etc.). În epoca contemporană,
mai ales după terminarea celui de-Al Doilea Război Mondial, perfecţionarea
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armelor nucleare, a rachetelor şi a altor arme care folosesc tehnologiile de vârf
a schimbat radical locul, rolul, destinaţia şi misiunile diferitelor categorii de
forţe şi ale diferitelor arme, conducând la schimbarea paradigmatică a războiului. Spre exemplu, uRSS a înfiinţat forţele de rachete strategice, iar SuA au
înfiinţat forţele aeriene strategice.
odată cu perfecţionarea elicopterelor, multe ţări au înfiinţat arma de
aviaţie terestră, iar dezvoltarea echipamentelor electronice a dus la înfiinţarea
structurilor de război electronic. În plus, dezvoltarea tehnico-militară a dus la
unele schimbări majore privind proporţia dintre ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi,
precum şi la schimbări în modul de conducere etc.
În al treilea rând, dezvoltarea tehnico-militară poate determina dezvoltarea şi schimbarea modalităţilor de luptă. În plan tactic, gruparea şi concentrarea forţelor, modalitatea de desfăşurare a manevrei şi pătrunderii, modalităţile de conducere şi coordonare ar putea fi schimbate. În plan operativ, ar putea
fi schimbate amploarea operaţiei de nivel operativ, pregătirea şi desfăşurarea
operaţiilor etc. În plan strategic, ar putea fi schimbate esenţial obiectivul războiului, modalităţile construirii şi întrebuinţării forţelor armate, mobilizarea şi
trecerea de la starea de pace la starea de război, logistica etc.
În ultimul rând, dezvoltarea tehnico-militară va constitui totdeauna temelia deciziei strategice, în sensul că dezvoltarea tehnico-militară ar putea oferi
deciziei strategice mai multe opţiuni.
În ceea ce priveşte revoluţia tehnico-militară, apreciem că ea cuprinde
trei direcţii principale: realizarea informaţionalizării sistemelor de armament,
realizarea inteligenţei sistemelor de armament şi realizarea integralizării acestora.
Prin valorificarea tehnologiilor IT se realizează cibernetizarea, automatizarea şi oportunitatea culegerii, prelucrării şi diseminării informaţiilor, precum şi aplicarea lor în domeniile: supravegherii şi avertizării timpurii şi informaţiilor esenţiale, cercetării, executării focului, comenzii şi controlului luptei,
comunicaţiilor, managementului câmpului de luptă.
Datorită faptului că sistemele de armament vor utiliza pe scară largă tehnologia IT, precum şi software adecvate, sistemele de armament vor dispune
de funcţii parţiale, asemănătoare celor îndeplinite de inteligenţa umană. Prin
sistemele detectării şi prelucrării informaţiilor de luptă, sistemul de armament
poate desfăşura autonom atât analiza, identificarea, selecţia asupra grupului
de obiective, cât şi angajarea obiectivelor în ordine raţională, determinarea
momentului oportun al loviturii, precum şi procedeele optime de lovire, într-o
decembrie, 2011
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succesiune logică stabilită de către sistem.
Prin C4ISR se înţelege comanda, controlul, comunicaţiile, calculatorul,
informaţia, supravegherea şi recunoaşterea. Pe câmpul de luptă, toate sistemele de armament din diferite categorii de forţe, toate platformele de luptă şi
diferitele sisteme de asigurare pot fi conectate într-o integralitate, în vederea
asigurării eficienţei maxime a acestora. Cu alte cuvinte, putem aprecia că
revoluţia tehnico-militară urmăreşte să realizeze informatizarea sistemelor de
armament, precum şi transferarea sistemului informatic la toate tipurile de
armamente.
Ţinând cont de faptul că SuA sunt „fondatoare” ale RMA, dezvoltarea
acesteia s-a manifestat cu o mare amploare, dar există, în acelaşi timp, şi
multe ţări care se află în cursul abordărilor preliminare. În acest sens, prin
aprofundarea dezvoltării RMA în SuA, îi putem desprinde tendinţele generale de dezvoltare:
1. SUA exploatează în continuare tehnologia informatică. În acelaşi
timp, va aborda cercetarea anticipată „nanotehnologiei”, asigurând pregătirea
pentru dezvoltarea RMA într-o etapă nouă.
În domeniul militar, nanotehnologia s-a arătat, până în prezent, capabilă
să realizeze sisteme de microroboţi electromecanici de incapacitare.
Microdispozitivele electromecanice de atac au capacitatea de orientare şi
deplasare automată şi o mare putere de incapacitare. Lansate cât mai aproape
de obiective, pentru a economisi energie, aceste dispozitive pătrund şi incapacitează sistemele de alimentare cu energie electrică, reţelele de computere şi
de telecomunicaţii, sistemele de control şi dirijare ale avioanelor şi rachetelor,
ale navelor de război, posturilor de radio şi televiziune etc.
Microroboţii electromagnetici destinaţi incapacitării centralelor electrice
sunt mult mai eficienţi decât monstruoasele bombe cu grafit, folosite de aviaţia americană în războiul aerian împotriva Iugoslaviei din perioada 24 martie
– 21 iunie 1999. Aceştia nu produc explozii, nu ucid personalul şi nu pot fi
detectaţi cu mijloacele existente în prezent. Sunt imune la atacul acestor
roboţi sistemele de comunicaţii bazate pe fibră optică. Putem aprecia că nanotehnologia va exercita o influenţă determinantă asupra dezvoltării RMA,
reprezentând un pas important al aplicării distructive în domeniul militar a
cuceririlor revoluţionare din domeniul ştiinţelor multidisciplinare.
2. Prin valorificarea pe deplin, de către SUA, a superiorităţii în
domeniul tehnologic informaţional, echipamentele şi armamentul din dotare vor fi realizate în mod informatic, inteligent şi integrat. Se ştie că SuA au
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o superioritate evidentă în domeniul informatic, şi este normal să o valorifice
pe deplin, să perfecţioneze şi să dezvolte sistemele proprii, pentru ca acestea
să stea la baza dezvoltării viitorului război. Informatizarea echipamentelor, a
armamentelor poate produce efecte profunde, cum ar fi:
• echipamentul de asigurare a luptei va avea un loc mai important şi un
rol mai mare în lupta armată;
• îndeosebi echipamentul informatic va deveni absolut „ochi, nerv şi
creierul mare”, prin care sistemele de detectare a obiectivelor, de control al
focului, de executare a focului şi de evaluare a efectului distrugerii vor fi
integrate coerent;
• vor apărea concepţii noi – „distrugere hard” şi „distrugere soft” şi se
vor naşte „armele distrugerii soft”;
• în diverse sisteme de armament, proporţia ocupată de către echipamentele informatice va fi din ce în ce mai mare;
• inteligenţa armamentului şi tehnicii de luptă va diminua, în mare
măsură, timpul de reacţie al sistemelor de arme, va spori eficienţa şi precizia loviturilor de la distanţă, cu eroare „zero”.
Pe de o parte, integrarea armamentului şi tehnicii de luptă va conduce la realizarea integrării funcţiilor luptei, şi anume: dacă în trecut, funcţiile de bază ale luptei (detectarea obiectivului, urmărirea, identificarea,
controlul focului, comanda luptei, eficienţa loviturii, protecţia luptei,
manevra în luptă etc.) erau desfăşurate de către diferitele echipamente şi
armamente în mod parţial, în viitor locul acestora va fi luat de către un sistem integrat.
Pe de altă parte, integrarea armamentului şi tehnicii de luptă va conduce la realizarea integrării structurii acţiunilor militare, şi anume, prin
sistemele C4I existente la toate eşaloanele, se vor conecta toate sistemele
categoriilor de forţe dispersate în teatrul de operaţii într-un sistem integrat. Aşadar, în teatrul de operaţii, platformele luptei şi numeroasele unităţi ar coopera coerent pentru îndeplinirea obiectivului comun.
3. SUA vor continua dezvoltarea şi perfecţionarea teoriei războiului informatic, pentru a valorifica pe deplin efectele acţiunilor integrate.
Chiar de la începutul anilor ’80, armata americană a stabilit ca orientare strategică militară teoria de luptă avansată, care să urmărească dezvoltarea construcţiei armatei. În acest sens, armata americană a creat teoria
„Bătăliei integrate aero-terestre” şi a „Loviturii în adâncimea adversarului”,
contribuind, prin aceasta, la dezvoltarea teoriei luptei în perioada postbelică.
decembrie, 2011
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După încetarea Războiului din Golf, armata americană a prezentat concepţia luptei informatice, astfel încât a atras atenţia lumii. Actualele concepţii
se referă la războiul bazat pe reţea şi operaţii bazate pe efecte, a căror esenţă o reprezintă integrarea tuturor sistemelor într-o concepţie unitară de multiplicare a capacităţii operaţionale şi de valorificare oportună a efectelor acţiunilor la nivel tactic, pentru realizarea obiectivelor de nivel strategic.
Conceptul de „război bazat pe reţea” a apărut şi evoluează ca o componentă a revoluţiei în afacerile militare, iniţiate în teoria şi practica militară a
SuA după sfârşitul Războiului Rece. Schimbările au fost generate de evoluţia integrată a proceselor şi organizaţiilor economice, tehnologiei informaţiei
şi de afaceri, pentru a realiza noi standarde ale eficienţei. operaţiile militare
trebuie să se desfăşoare după regulile unei afaceri economice profitabile şi,
practic, urmează să se supună aceloraşi modele de acţiune caracterizate prin:
– focalizare dinspre platformă, cu limitele ei specifice pentru senzori şi
acţiuni, către reţea, ceea ce oferă posibilităţi cvasi-nelimitate;
– tratarea actorilor nu ca elemente independente, ci ca făcând parte
dintr-un sistem adaptabil;
– deschidere la opţiuni strategice rapide pentru a se asigura adaptarea sau
chiar supravieţuirea în asemenea sisteme în schimbare.
Războiul bazat pe reţea a fost folosit pe scară largă de armata SuA în
campania din Irak, rezultatele demonstrând că s-a reuşit în bună măsură integrarea într-un flux informaţional unic a unor structuri aparţinând diferitelor
categorii de forţe, a unor sisteme de armamente din perioada Războiului Rece,
cu altele de provenienţă recentă.
Războiul bazat pe reţea este definit drept modalitatea de a genera putere
de luptă prin integrare într-o reţea informaţională a senzorilor, decidenţilor şi
executanţilor, în scopul cunoaşterii spaţiului luptei, măririi vitezei conducerii,
accelerării ritmului operaţiilor, intensificării efectelor letale, accentuării protecţiei şi realizării unui anumit grad de autosincronizare. Ca urmare, se realizează ritmuri rapide pe timpul desfăşurării operaţiilor, precum şi posibilitatea
realizării reacţiei imediate la schimbări, asumării unor riscuri scăzute şi a unui
raport optim între costuri şi eficienţa acţiunilor.
În sinteză, implicaţiile acestor acţiuni se referă la:
• RBR va permite unor forţe dispersate geografic la mari distanţe să
acţioneze ca un sistem unic în spaţiul luptei. Acest lucru oferă sensuri noi unor
principii ale războiului, îndeosebi masării forţelor, economiei de forţe şi
manevrei, posibilitatea concentrării efectelor în timp şi spaţiu de la distanţe
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foarte mari, perspectiva declanşării unor acţiuni militare fără o pregătire anterioară vizibilă sau declanşarea acţiunilor ofensive fără realizarea unor rapoarte de forţe favorabile;
• RBR face posibilă concentrarea precisă a focului oriunde este nevoie,
ceea ce va însemna posibilităţi sporite de a influenţa reacţiile inamicului în
toate dimensiunile spaţiului luptei;
• RBR va implementa un caracter întrunit acţiunilor până la cele mai
mici eşaloane, mărimea grupărilor de forţe şi fizionomia acestora fiind determinată de misiune şi nu invers;
• RBR oferă posibilităţi sporite pentru executarea acţiunilor expediţionare;
• RBR oferă flexibilitatea capacităţilor operaţionale care să permită reacţii simultane la nivel strategic, operativ şi tactic.
Conceptul RBR presupune că structurile ierarhice sunt înlocuite cu structurile în reţea, iar rolul eşaloanelor intermediare se reduce la minimum.
În esenţă, conceptul RBR prefigurează războiul viitorului, un nou tip de
angajare şi o nouă filozofie a confruntării militare, esenţa acestuia constând în
faptul că nu câştigă războiul cel care are o cantitate mai mare de forţe, ci acela
care are cele mai bune informaţii şi comunicaţii şi tinde să ducă la înlocuirea
ierarhiei cu organizarea în reţea.
un alt concept specific RMA este „acţiuni altele decât războiul”.
Conceptul de „acţiuni altele decât războiul” a apărut la începutul anilor ’90 şi
reprezintă acţiunea militară care are în vedere descurajarea războiului şi stimularea păcii. Atunci când desfăşoară astfel de acţiuni, statul nu trebuie să
treacă în starea de război, iar armata poate interveni în afacerile internaţionale şi poate preveni criza şi conflictul, escaladând războiul.
Aceste acţiuni prezintă următoarele trăsături:
• Desfăşurarea acţiunilor, în general, în zone de la periferia marilor
puteri.
• Sublinierea utilizării puterii naţionale complexe, în care vor fi întrebuinţate forţe şi mijloace diplomatice, economice şi informatice, precum şi
militare, forţele şi mijloacele militare putând fi întrebuinţate în acelaşi timp cu
alte forţe şi mijloace.
• La aceste acţiuni participă atât organizaţii guvernamentale, cât şi neguvernamentale.
• operaţiile forţelor speciale: în timp de război, sprijinirea operaţiei întrunite, iar în timp de pace sau de conflict, executarea acţiunilor vizând activitădecembrie, 2011
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ţile teroriste, insurgenţa, sprijinirea acţiunilor umanitare, asistenţă socială etc.
• Lupta de intensitate redusă: întrebuinţarea sau intimidarea recurgerii la
forţă, inclusiv lovitura aeriană, lovitura maritimă, impunerea păcii, acţiuni
contrateroriste, aplicarea sancţiunilor, intercepţia maritimă, precum şi evacuarea populaţiei necombatante, contrainsurgenţa etc.
• Din punct de vedere al momentului acţiunii: într-un teatru de operaţii,
acţiunile pot fi desfăşurate înainte, pe timpul sau după stabilizarea situaţiei
generale care a impus acţiunea.
În planul timpului, durata luptei directe va fi din ce în ce mai mică, susţinând o luptă de intensitate mare pentru atingerea scopului strategic într-un
timp cât mai scurt. Pe de altă parte, durata confruntării practice va creşte: din
punctul de vedere al cursului acţiunii se vor adăuga etape suplimentare, cum
ar fi: „descurajarea şi contradescurajarea”, „confruntarea indirectă”, „acţiunea
strategică preventivă”, „încheierea războiului”.
În planul spaţiului luptei directe, acesta va fi redus, dar spaţiul corelativ
va creşte; cu alte cuvinte, spaţiul de desfăşurare a operaţiei şi luptei va fi
redus, dar spaţiul operaţiei strategice va creşte. Spaţiul războiului s-a transformat de la „plan”, „tridimensional” spre „multidimensional” şi s-au manifestat
amprentele trecerii de la „operaţia aero-terestră” spre „operaţia multidimensională”. În percepţia spaţiului războiului, în afară de spaţiul „vizibil” mai
există „spaţiul invizibil”, care depăşeşte capacitatea de percepţie umană.
Acest spaţiu este legat de „spaţiul virtual” şi „spectrul intelligence”, care formează spaţiul „invizibil” al războiului. În războiul modern, tehnica informaţională aplicată în acţiunile militare se poate manifesta precis asupra puterilor
militare ale beligeranţilor; mai mult, poate fi ca un instrument eficient care să
exercite influenţă asupra „voinţei” inamicului. Spre exemplu, în Războiul din
Golf, forţele multinaţionale au întrebuinţat armele şi echipamentele războiului informaţional asupra sistemelor de cercetare şi de conducere şi au provocat disfuncţionalităţi ale sistemelor militare ale Irakului.
În războiul bazat pe reţea, omniscienţa forţelor este o cerinţă esenţială
asigurată prin cunoaşterea spaţiului luptei şi autosincronizarea într-un timp
scurt, pentru asigurarea concentrării efectelor în locul forţelor. Deci, concepţia acţiunilor altele decât războiul s-a impus pe baza consideraţiilor privind
schimbarea ordinii strategice mondiale, cu influenţe determinante atât asupra
strategiilor naţionale, cât şi asupra strategiei NATo privind întrebuinţarea
puterii militare în noul mediu operaţional după încheierea Războiului Rece. În
acelaşi timp, apreciem că acţiunile altele decât războiul includ, în conţinutul
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lor teoretic şi practic, o anume tendinţă a forţelor armate de a participa pe
scară largă la afacerile internaţionale şi de a interveni în activităţile politice,
economice, sociale, în spaţiul în care se impune întrebuinţarea acestora.

NOTE:

Teodor Frunzeti, Dr. Vladimir Zodiac. Lumea 2007-Enciclopedie
politică şi militară, CTEA, Bucureşti, 2007, p.157.
2
Alvin şi Heidi Toffler. Război şi antirăzboi, Editura Antet, Bucureşti,
1995, p.87.
1
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Rolul alianţelor
militare în proiectarea
şi gestionarea securităţii
la nivel global
CoLoNEL GEoRGE BoRoI*

Înapoi la cuprins

Abstract
Providing political and military crisis management by the different structures with responsibilities in the security field is one of the
most important issues in the contemporary world. Identified and
implemented ways and means for efficient management of such crises
are very important, because, it is beyond doubt that there will always
be crises of various kinds and for various reasons, no matter what
form they will take. From this perspective, the most important aspect
is that they are notified in time, analyzed and managed properly in
order not to endanger peace, security and prosperity of nations as a
whole. In the period after the Cold War and the early years of the
twenty-first century it became clear for all actors who act globally,
that the only organizations who can efficiently manage the current
politico-military crises are the UN, NATO, EU and OSCE.
Cuvinte-cheie: managementul crizelor, globalizare, alianţe
militare, securitate, multidimensionalitate, state eşuate.

*Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”, Bucureşti.
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endinţa ce caracterizează cel mai bine începutul secolului XXI este
aceea de transformare. Lumea se schimbă, supusă modificărilor
impuse de fenomenul globalizării, caracterizat de multidimensionalitate, la
nivel economic, politic, militar, social şi cultural. urmând aceeaşi tendinţă,
ameninţările şi provocările acestui început de secol XXI au căpătat un
caracter global. Astfel, la cele considerate clasice li s-au adăugat noi valenţe, apărând chiar ameninţări şi provocări, cum ar fi proliferarea armelor de
distrugere în masă şi terorismul, cu un pregnant caracter transnaţional. Au
loc violenţe motivate de neînţelegeri etnice şi religioase, aceasta nefiind o
problemă nouă, dar care, astăzi, capătă o altă dimensiune, prin asocierea cu
prăbuşirea structurilor economice tradiţionale, în acelaşi timp cu extinderea
economiei globale1.
Aceste schimbări care au avut loc în mediul strategic au fost augmentate
de un avans rapid al tuturor tipurilor de tehnologii, care, în cadrul economic
global devin din ce în ce mai ieftine, necesită un grad mai mic de specializare
în vederea utilizării şi sunt mai accesibile indivizilor şi actorilor nonstatali.
În timp ce statele membre ale uniunii Europene (European Union/UE)
şi organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (North Atlantic Treaty
Organisation /NATO) sunt confruntate cu o largă gamă de probleme şi de
ameninţări în domeniul securităţii, ameninţarea terorismului reprezintă centrul politicii de securitate de ambele părţi ale oceanului Atlantic.
Conflictele interstatale şi statele eşuate au apărut, de asemenea, ca probleme de interes major la nivel internaţional, făcând din operaţiile de pace
şi stabilitate o prioritate politică. De asemenea, statele autoritare continuă să
ameninţe stabilitatea regională, exemplele fiind numeroase în acest sens:
Egipt, Tunisia, Libia, Algeria, Siria, Yemen etc. Proliferarea armelor de distrugere în masă sau ameninţarea cu utilizarea acestora ridică temeri legate
de folosirea lor în conflicte şi provoacă crize de felul celor cauzate de
Coreea de Nord şi Iran.
Crima organizată naşte corupţie şi teamă şi deviază resursele de la utilizarea lor în cadrul activităţilor economice legitime şi al altor priorităţi legate de lege şi ordine. Migraţia ilegală şi neajunsurile privind integrarea socială a comunităţilor de emigranţi pot crea, la rândul lor, o subclasă definită rasial şi religios, care alimentează extremismul şi violenţa de inspiraţie identitară în societate.
Securitatea energetică reprezintă o preocupare în creştere pe măsură ce
creşte dependenţa statelor membre NATo de surse de energie externe. În fine,
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schimbările climatice şi degradarea mediului vor grăbi creşterea conflictelor
legate de mediu şi frecvenţa şi impactul catastrofelor generate de schimbările
meteorologice.
Luate împreună, aceste probleme reprezintă o mult mai complexă provocare la adresa securităţii statelor membre ale Alianţei, decât cea pe care o reprezenta fosta uniune Sovietică în trecut. În primul rând, aceste provocări la adresa securităţii au un caracter extrem de divers, fiind totuşi interconectate în ceea
ce priveşte originile şi efectele lor. De exemplu, conflictele interstatale şi statele eşuate sunt deseori baze şi oferă adăpost crimei organizate şi terorismului,
sunt surse ale fluxului de refugiaţi şi migraţie ilegală. Proliferarea armelor de
distrugere în masă amplifică ameninţarea generată de regimurile autoritare şi
de către grupurile teroriste. Pe de altă parte, aceste provocări de securitate survin în mod predominant în mediul socio-economic, nu în cel tehnico-militar.
Conflictele interstatale, terorismul, migraţia şi crima organizată sunt impulsionate şi definite de condiţiile politice, economice şi sociale. Desigur, consideraţiile tehnico-militare rămân relevante în contextul puterii militare a regimurilor autoritare, al procurării de arme de distrugere în masă şi al capacităţii tactice a combatanţilor înarmaţi în conflictele interstatale.
Date fiind caracteristicile acestui mediu, revin în actualitate strategiile
preventive credibile, care necesită noi standarde de securitate în cadrul unor
sisteme de securitate capabile să furnizeze avertismente din timp şi să dispună
de capacitate şi disponibilitate ridicate la nivel naţional şi internaţional.
Succesul în a furniza nivelul dorit de securitate depinde în mod critic de o paletă largă de actori: alianţe, coaliţii, guverne, instituţii multilaterale şi multinaţionale, oNG-uri a căror activitate nu trebuie să fie atât globală, cât colectivă.
S-a demonstrat că acţiunile colective răspund cel mai bine unei multitudini
de obstacole, iar a răspunde acestui mediu de securitate divers şi interconectat
face cu atât mai necesară o solidă capacitate de colectare şi analiză a informaţiilor politice şi societale. Putem afirma că singura modalitate de a răspunde
prompt noilor ameninţări ce se manifestă la început de secol XXI este concentrarea pe realizarea unor mecanisme funcţionale de securitate interne şi internaţionale, prin acţiunea concertată a organizaţiilor internaţionale de securitate.
În conformitate cu realităţile lumii contemporane, managementul crizelor politico-militare actuale presupune un nivel de colaborare şi conlucrare
nemaiîntâlnit până în momentul actual între diverse organizaţii internaţionale
de securitate. Într-o accepţiune generală, managementul crizelor cuprinde
ansamblul mecanismelor, procedurilor şi activităţilor prin care factorii de
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decizie stabilesc şi pun în aplicare în mod unitar măsurile necesare pentru prevenirea şi controlul crizelor, precum şi pentru înlăturarea efectelor acestora, în
scopul revenirii la normalitate2.
Corespunzător punctului de vedere exprimat mai sus, principalele structuri
cu atribuţii în domeniul gestionării crizelor politico-militare sunt organizaţia
Naţiunilor unite, organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa,
uniunea Europeană, respectiv organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord.
În termeni generali, oNu reprezintă organizaţia cu vocaţie universală în
domeniul securităţii, care asigură cadrul general de exprimare pentru toate
organizaţiile internaţionale de securitate, indiferent care sunt acestea. Având
în vedere importanţa acestui tip de organizaţii, în continuare vom face referire numai la cele menţionate în preambul. Astfel, oSCE constituie o organizaţie de nivel regional care are atribuţiuni, îndeosebi în domeniul diplomaţiei
preventive. Pe de altă parte, uE, pe baza extinderii ariei de responsabilitate, a
devenit din ce în ce mai mult un reprezentant legitim al statelor membre europene şi care şi-a stabilit ca şi responsabilităţi, printre altele, gestionarea crizelor. Nu în ultimul rând, NATo a devenit tot mai evident o adevărată structură
de securitate, fiind considerată cea mai eficientă organizaţie de securitate, sub
aspectul capabilităţilor de răspuns.
oNu este o organizaţie cu vocaţie universală ce a fost creată după cel
de-Al Doilea Război Mondial pentru a asigura pacea şi securitatea internaţională.
La nivelul anului 2007, organizaţia Naţiunilor unite avea ca şi membri
activi mai mult de 190 de state hotărâte să protejeze generaţiile viitoare de flagelul războiului, să reafirme credinţa în drepturile fundamentale ale omului,
în demnitatea şi valoarea persoanei umane, şi să creeze condiţiile necesare
menţinerii justiţiei şi respectării obligaţiilor decurgând din tratate şi alte
izvoare ale dreptului internaţional3. Dorim să evidenţiem faptul că documentul de organizare şi înfiinţare, Carta Naţiunilor unite, a fost semnat la 26 iunie
1945, la San Francisco, în Statele unite ale Americii.
După încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, garantarea păcii şi
securitatea internaţională au devenit sarcina centrală a acestei organizaţii. În
acest sens, s-a dorit desprinderea unor învăţăminte din încercare iniţială de
înfiinţare a unei uniuni a popoarelor, în perioada interbelică – un sistem colectiv de securitate, denumit Liga Naţiunilor4.
Dacă la înfiinţarea organizaţiei, cea mai mare provocare o constituiau
războaiele interstatale, această situaţie s-a schimbat în mod fundamental pe
decembrie, 2011
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parcursul ultimelor decenii: conflictele armate dintre state au scăzut la număr;
în schimb, cele din interiorul statelor au cunoscut o creştere imensă, la fel şi
unele fenomene mai noi precum: terorismul transnaţional, proliferarea armelor de distrugere în masă, traficul de arme mici.
Dintre organele principale ale oNu, sunt competente să acţioneze pentru garantarea păcii, rezolvarea diferendelor şi asigurarea securităţii internaţionale: Consiliul de Securitate, Adunarea Generală şi, în anumite condiţii,
Secretariatul General al organizaţiei.
oNu şi-a păstrat timp de şaizeci de ani mandatul, în esenţă, neschimbat.
Cu toate acestea, natura acţiunilor de prevenire a conflictelor şi de gestionare a
crizelor s-a schimbat, cu precădere după încheierea Războiului Rece.
Preocupările şi procedurile oNu de prevenire şi gestionare a instabilităţii, a crizelor şi a situaţiilor post-conflict, sunt într-o permanentă evoluţie şi adaptare.
În cadrul oNu există proceduri clare de luare a deciziilor. Carta oNu
prevede, în articolul 34, că organismul împuternicit să ia în discuţie orice
situaţie de criză de pe glob este Consiliul de Securitate. De asemenea, potrivit articolului 35, oricare stat membru poate aduce în atenţia Consiliului de
Securitate orice conflict care ameninţă pacea şi securitatea internaţională.
Conform documentelor oficiale, noile proceduri oNu de prevenire şi
gestionare a crizelor sunt5:
– identificarea şi gestionarea timpurie a zonelor potenţiale de criză,
prin intermediul unor surse, cum ar fi ambasadorii la oNu şi (sau) ofiţerii
politici din teritoriu, care funcţionează ca rezidenţi-coordonatori şi (sau)
reprezentanţi ai misiunilor oNu de prevenire a conflictelor;
– legăturile operaţionale între organismele însărcinate cu problemele
politice şi umanitare şi operaţiunile de menţinere a păcii, de alertă rapidă la
sediul oNu, prin intermediul unui nucleu de birouri şi agenţii specializate ale
oNu, cu responsabilităţi în domeniu;
– pregătirea unui inventar al unităţilor militare disponibile şi al nivelului de pregătire şi dotare a acestora, ca şi consolidarea pregătirii personalului militar şi civil implicat în operaţiunile de menţinere a păcii, la New York
şi la nivel regional, în întreaga lume;
– consolidarea conducerii colective a Consiliului de Securitate prin
eforturi de includere a monitorizării şi, după caz, a aplicării instrumentelor
existente în domeniul dezarmării, controlului armamentelor şi neproliferării
iar, la nevoie, prin avertizare urmată de impunerea de sancţiuni;
– o mai bună coordonare între operaţiunile de realizare şi cele de men-
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ţinere a păcii cu celelalte eforturi depuse în cadrul sistemului, ca şi cu elementele exterioare de contact din domenii relevante, cu organizaţii neguvernamentale şi alte entităţi de interes public (de exemplu, mediile ştiinţifice), de
natură să asigure atât respectarea păcii negociate, cât şi alte acorduri dintre
părţi;
– integrarea şi protecţia refugiaţilor, precum şi repatrierea lor voluntară;
– pregătirea unei liste de experţi pentru misiunile ad-hoc în domeniul
asistenţei umanitare şi al drepturilor omului;
– sporirea resurselor bugetare, în concordanţă cu extinderea activităţilor de menţinere a păcii, prin stabilirea unui fond de rezervă special destinat acestora.
Numeroase conflicte s-au dovedit copleşitoare pentru forţele şi resursele
Consiliului de Securitate în perioada Războiului Rece. Cu toate acestea, a fost
posibilă limitarea sau restrângerea sferei de acţiune a multor conflicte regionale, care ar fi putut degenera în confruntări între superputeri.
Secretarul general al oNu a optat, în 1992, în „Agenda pentru pace”,
pentru o interpretare largă a noţiunii de acord general. El include aici organismele de apărare reciprocă şi instituţiile interguvernamentale de dezvoltare
economică. Secretarul general are în vedere şi colaborarea Consiliului de
Securitate cu o serie de organisme: în America Centrală, oNu colaborează cu
oSA, în Somalia cu ouA, Liga Statelor Arabe şi Conferinţa Islamică, în
Balcani colaborează cu Conferinţa pentru Pace în Iugoslavia, constituită la
iniţiativa uniunii Europene şi cu oSCE6. Această colaborare între o pluralitate de organizaţii a înlesnit încheierea de acorduri de pace în fosta Iugoslavie,
denumite Acordurile de la Dayton. În domeniul militar, aceste acorduri stabilesc o forţă multinaţională de stabilire a păcii (IFoR), devenită în 1997,
SFoR. Aceste forţe, a căror creare a fost acceptată de Consiliul de Securitate7,
au înlocuit forţele create de oNu – FoRPRoNu.
Organizaţia pentru securitate şi cooperare în Europa (OSCE), fosta
Conferinţă asupra Securităţii şi Cooperării în Europa (CSCE) era, la început,
un proces de consultare politică la care participau ţări din Europa, Asia
Centrală şi America de Nord. A devenit organizaţie începând cu 1995.
originile oSCE au apărut prin anii 1950, odată cu ideea convocării unei
conferinţe general-europene pentru securitate. Eforturile pentru realizarea
acestei idei – intensificate într-o perioadă caracterizată drept „destindere în
relaţiile Est-Vest”, când o politică de „acomodare între state având interese
divergente” era preferabilă războiului cald şi chiar rece – au cuprins un prodecembrie, 2011

117

Investigarea fenomenului militar

ces îndelungat şi complex de acţiuni desfăşurate în diferite foruri sau de diferite grupuri de ţări. un rol deosebit în cadrul acestor acţiuni au jucat ţările
mici şi mijlocii8.
În noiembrie 1972, la Dipoli (lângă Helsinki), 35 de state au început
discuţii pregătitoare şi consultări multilaterale legate de pregătirea unui
forum (unei conferinţe) de dialog şi negocieri între Est şi Vest, care s-au
prelungit până la 8 iulie 1973 şi s-au încheiat cu proiectul unei „Cărţi
Albastre”, care schiţa recomandările finale privind scopurile şi regulile de
procedură ale conferinţei.
Între anii 1973-1975 au avut loc consultări intense la Geneva, care au dus
la semnarea Actului Final de la Helsinki la 1 august 1975, document ce stabilea principiile de bază – „Decalogul Helsinki” – care să guverneze relaţiile
între statele participante şi comportamentul guvernelor în raport cu cetăţenii
lor şi reprezintă instrumentul de bază al politicii de destindere ce are drept
scop reducerea tensiunilor, întărirea încrederii şi securităţii, creşterea cooperării între statele participante. În actul final, fiecare dintre aceste principii este
detaliat şi concretizat, iar pentru unele dintre ele sunt specificate anumite
măsuri concrete de aplicare9.
unul dintre jaloanele cele mai importante în evoluţia procesului CSCE
este „Documentul Stockholm”, pe baza unui mandat specific, într-un nou
forum de negocieri denumit „Conferinţa pentru măsuri de încredere şi securitate şi pentru dezarmare în Europa” (CSBM), care a fost dezvoltat şi îmbunătăţit prin Documentele de la Viena din 1990 şi 1992.
La reuniunea de analiză de la Helsinki, ce a avut loc pe 9 iulie 1992, şefii
de stat şi de guvern din ţările participante la CSCE au adoptat Declaraţia intitulată „Provocările schimbării”. Acest document reflectă acordul la care se
ajunsese asupra instituirii instituţiilor CSCE, asupra creării unui post de Înalt
comisar pentru minorităţile naţionale, care are sarcina de a interveni, în faza
începătoare, în tensiunile etnice, care ar putea reprezenta potenţiale conflicte
în regiune, precum şi asupra elaborării unei structuri de alarmare rapidă, de
prevenire a conflictelor şi de gestionare a crizelor (cuprinzând misiuni de
anchetă şi misiuni de raporturi).
Conform Declaraţiei reuniunii la vârf de la Helsinki din 1992, CSCE a
întreprins mai multe misiuni oficiale – misiuni de anchetă, de raporturi sau de
supraveghere –, mai ales în Kosovo, Sandjak, Voievodina, Skopje, Georgia,
Estonia, Tadjikistan, Moldova, Letonia, Nagorno-Karabah, Cecenia ş.a.
În septembrie 1992 au început să funcţioneze misiuni de ajutor în
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Albania, Bulgaria, Croaţia, în fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, în
România şi în ungaria, pentru aplicarea sancţiunilor aprobate de oNu împotriva Republicii Federative a Iugoslaviei (Serbia şi Muntenegru).
Cea de-a cincea Conferinţă de analiză a CSCE, care a avut loc la
Budapesta între 10 octombrie şi 2 decembrie 1994, s-a încheiat cu o reuniune la vârf în zilele de 5 şi 6 decembrie. Documentul Budapesta 1994,
intitulat „Spre un parteneriat real într-o eră nouă”, a fost publicat împreună cu un anumit număr de alte hotărâri şi declaraţii10. La Budapesta au fost
luate câteva decizii de ordin instituţional pentru întărirea CSCE. Ele
cuprind, pe lângă chestiuni de maximă importanţă, şi schimbarea de nume
a CSCE devenită, de la 1 ianuarie 1995, organizaţia pentru Securitate şi
Cooperare în Europa (oSCE).
Întâlnirea la vârf de la Budapesta s-a finalizat şi prin luarea unor hotărâri
importante privind alte probleme, mai ales cele regionale. În contextul intensificării acţiunii oSCE în conflictul din Nagorno-Karabah, au fost luate anumite măsuri vizând armonizarea şi coordonarea iniţiativelor în curs, incluzând, îndeosebi, eforturile de mediere ale Grupului de la Minsk. Statele oSCE
şi-au exprimat voinţa lor politică de a construi o forţă multinaţională oSCE
de menţinere a păcii, după ce părţile vor accepta să pună capăt conflictului
armat. Cu aceeaşi ocazie, au mai fost date publicităţii declaraţii politice privind Georgia şi Moldova.
În afară de continuarea dezvoltării mijloacelor oSCE în materie de prevenire a conflictelor şi de gestionare a crizelor, un capitol important al
Documentului Budapesta 1994 conţinea un cod de conduită asupra aspectelor
politico-militare ale securităţii, text agreat, având un caracter politic obligatoriu. Acest document se bazează pe Documentul final de la Helsinki, Carta de
la Paris şi Documentul Helsinki 1992, şi adaugă realizărilor oSCE o nouă
dimensiune importantă.
o altă reuniune la nivel înalt a avut loc în decembrie 1996 la Lisabona.
Experţii au elaborat un document final, numit „Securitatea noastră comună”,
care evaluează situaţia securităţii continentale şi propune un model de securitate pentru Europa în secolul XXI. Reuniunea la nivel înalt a oSCE desfăşurată în zilele de 18 şi 19 noiembrie 1999 la Istanbul a prilejuit adoptarea
„Cartei securităţii europene” prin care şefii de state şi de guverne membre ale
oSCE şi-au declarat angajamentul ferm faţă de o zonă liberă, democrată şi
mai integrată a oSCE, în care statele participante să aibă relaţii paşnice între
ele, iar indivizii şi comunităţile să trăiască în libertate, prosperitate şi securidecembrie, 2011
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tate. Carta a contribuit la formarea unui spaţiu de securitate comun şi indivizibil şi va grăbi crearea unei zone a oSCE liberă de linii de demarcaţie şi de
zone cu niveluri de securitate diferite.
În întreaga lume este bine cunoscut că prevenirea conflictelor este cea
mai bună investiţie. Într-adevăr, eforturile şi costurile umanitare, financiare şi
politice necesare pentru prevenirea conflictelor sunt mult mai mici decât cele
impuse de menţinerea păcii sau reconstrucţia unei societăţi, a unei ţări după
declanşarea unui conflict violent. Aceasta este şi principala motivaţie a creşterii rolului oSCE în prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor.
Acţiunea şi demersurile diplomaţiei preventive vizează, în general, două
tipuri de conflicte previzibile: cele imediate, pe termen scurt, şi conflictele pe
termen lung. Este greu, însă, de făcut o separare categorică, uneori existând şi
riscul ca un conflict pe termen scurt să se transforme în unul pe termen lung.
De aceea, diverse aspecte ale acţiunii de prevenire a conflictelor pe termen
scurt sau lung sunt considerate ca părţi integrante ale funcţiei sau strategiei de
diplomaţie preventivă a oSCE.
Misiunile oSCE în Georgia, Republica Moldova, Nagorno-Karabah şi
Cecenia au fost trimise în zonele de tensiune sau conflict, în general, în
urma unor confruntări sângeroase şi dificile, generate de încercări ale unor
grupuri locale de a impune un statut diferit regiunilor respective, punând
astfel în cauză coeziunea cadrului statal existent. Angajarea oSCE în zonele de conflict respective nu a însemnat numai o prezenţă fizică a unui grup
de diplomaţi sau de militari în teren, pe baza unui mandat, ci, mai ales, menţinerea permanentă în atenţia instanţelor oSCE a evoluţiilor din zonele de
tensiune sau de conflict, misiunea reprezentând, de fapt, o prelungire vizibilă a implicării colective a tuturor statelor participante în gestionarea situaţiilor de criză respective.

Rolul Uniunii Europene
în managementul crizelor
politico-militare
La 20 octombrie 2004 a fost semnat, la Roma, „Tratatul de instituire a
unei Constituţii pentru Europa”, adoptat de către Consiliul European de la
Bruxelles, la 17-18 iunie 2004. După 61 de ani de la semnarea, la Paris, a
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Tratatului CECo (24 octombrie 1950) şi 47 de ani de la semnarea Tratatelor
CEE şi Euratom (Roma, 25 martie 1957), uniunea Europeană păşea, astfel,
spre un nou statut, depăşind formal încadrarea în categoria organizaţiilor
internaţionale, deoarece noul tratat conferă construcţiei comunitare cadrul
juridic unitar pentru exercitarea unor competenţe ce ţin mai degrabă de esenţa statului federal: monedă unică, buget provenit din resurse proprii (există,
însă, şi contribuţii naţionale), control integrat la frontiere, o serie de politici
comune decise şi gestionate direct de la Bruxelles, o politică externă comună
(cu limitele ei), înfiinţarea parchetului european, a jandarmeriei europene, a
poliţiei europene de frontieră, precum şi atribuţii, deocamdată embrionare, în
domenii ca apărarea şi securitatea. De altfel, întreaga evoluţie a construcţiei
comunitare a fost una de la interguvernamental spre integrat, chiar dacă, de-a
lungul celor peste 50 de ani de istorie, Comunitatea Europeană (astăzi
uniunea Europeană) a cunoscut şi perioade de recul şi euroscepticism11.
Având la origine voinţa politică şi clarviziunea unor lideri politici ai unei
Europe abia ieşită din cel mai devastator război pe care omenirea l-a cunoscut vreodată, procesul de integrare europeană s-a bazat multă vreme pe crearea şi aprofundarea unor forme noi, adesea ingenioase, de cooperare tehnică
şi economică. După cinci decenii de istorie ce poate fi considerată o poveste
de succes, în pragul secolului XXI, uniunea Europeană se afla la răscruce,
deoarece trebuia să răspundă la două provocări majore: lărgirea frontierelor
sale prin admiterea ţărilor central şi est-europene, şi aprofundarea procesului
de integrare europeană. Dacă primul obiectiv reprezenta o condiţie prealabilă
pentru stabilitatea, democraţia şi prosperitatea continentului, cel de-al doilea
presupunea răspunsuri la întrebări esenţiale pentru construcţia comunitară: ce
fel de Europă dorim pentru următoarele decenii? Cum putem gestiona eficient
problemele globalizării? Ce înţelegem prin identitate europeană? Care va fi
rolul uE în arena internaţională?12.
Noul tratat prevedea posibilitatea dezvoltării unei veritabile apărări europene şi introducea o clauză de solidaritate a statelor uE în faţa unui atac
extern asupra unuia dintre ele. un nou mecanism de „cooperare structurată”
permanentă a fost stabilit în domeniul apărării, permiţând unui grup de state
membre să coopereze mai strâns în domeniul militar. Cooperarea structurată
a început să fie aplicată şi în materie de PESC. A fost introdusă o inovaţie procedurală numită „clauză pasarelă” care permite Consiliului European să decidă cu unanimitate trecerea, în anumite domenii reglementate de unanimitate,
la votul cu majoritate calificată, fără să fie necesară revizuirea tratatului, cu
decembrie, 2011
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condiţia ca niciun parlament naţional să nu se opună. Tratatul constituţional
întăreşte posibilitatea constituirii unor „cooperări consolidate”, care se pot
realiza dacă regrupează cel puţin o treime din statele membre uE şi permite
acestora să avanseze mai rapid pe calea integrării într-un anumit domeniu, în
interiorul uniunii. Clauza pasarelă oferă, în anumite sectoare (în special în
domeniile fiscal şi social), posibilităţi veritabile de aprofundare a integrării13.
Se creează, astfel, premisele ca fiecare ţară să îşi poată promova interesele
naţionale specifice, pe lângă cele comunitare.
uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare
care a început în anul 1951 între şase ţări europene: Belgia, Germania, Franţa,
Italia, Luxemburg şi olanda. După cincizeci de ani şi şase valuri de aderare
(1973: Danemarca, Irlanda şi Regatul unit; 1981: Grecia; 1986: Spania şi
Portugalia; 1995: Austria, Finlanda şi Suedia; 2004: Cipru, Estonia, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia şi ungaria; 2007:
România şi Bulgaria), uniunea Europeană are astăzi 27 state membre.
uniunea Europeană se manifestă pregnant pe scena geopoliticii mondiale şi urmăreşte să se impună în mentalul colectiv ca un real „jucător global”,
punând accentul atât pe potenţialul său economic, cât şi pe resursele sale politice şi militare. În acest context se acordă o atenţie prioritară consolidării conceptelor de Politică Externă şi de Securitate Comună (PESC), şi Politică
Europeană de Securitate şi Apărare Comună (PESA).
„În calitate de uniune formată din 25 de state, cu peste 450 milioane de cetăţeni, care produce un sfert din Produsul Naţional Brut (GNP) al lumii, uniunea
Europeană este, chiar dacă place sau nu, un actor global; trebuie să fie gata să
participe la securitatea globală”, declara Javier Solana, la 20 iunie 200314.
Câteva din procedurile de prevenire şi gestionare a conflictelor la nivelul uniunii Europene ar fi: prevenirea declarativă, alerta timpurie, menţinerea
şi impunerea păcii, cooperarea cu organizaţiile internaţionale (oIG şi oNG).
Prevenirea declarativă este un factor important în politica externă a
uniunii Europene. Prin această metodă se definesc şi se comunică atât tipul
de comportament care este dorit sau cerut, cât şi tipul de comportament care
nu va fi tolerat. În primul rând, este vorba de declaraţiile privind drepturile
omului, privind democraţia şi necesitatea reglementării conflictelor în mod
paşnic; în al doilea rând, sunt declaraţiile care încurajează tendinţele politice
cu implicaţii în domeniul construirii păcii.
uniunea Europeană dispune de mai multe surse de informaţii, care pot
furniza celor responsabili o alertă timpurie. Comisia Europeană are o reţea
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de peste o sută de misiuni diplomatice peste hotare, iar preşedintele comisiei,
alături de Directoratul General pentru Relaţii Externe al comisiei, are legături
directe la nivel înalt cu un număr mare de state şi de organizaţii internaţionale şi regionale. Totodată, uniunea poate beneficia de informaţiile deţinute de
miniştrii afacerilor externe, inclusiv prin reţelele lor diplomatice.
Evoluţiile recente sporesc posibilitatea uniunii Europene de a construi
forţe de menţinere şi impunere a păcii. Se intenţionează a se constitui o Forţă
de Reacţie Rapidă a uniunii Europene, compusă din 60 000 de militari, la
care va participa şi România. Trimiterea de observatori în diferite zone de
conflict pentru monitorizarea situaţiilor de criză este coordonată şi finanţată
de Comisia Europeană.
Cooperarea cu organizaţiile internaţionale (OIG şi ONG) poate constitui o altă procedură de gestionare a conflictelor de către uniunea
Europeană. În acest context, se remarcă cooperarea uniunii Europene cu
oNu, oSCE şi NATo. Criza iugoslavă a reprezentat un important test pentru
cooperarea între aceste organizaţii internaţionale. Cooperarea cu organizaţiile
internaţionale neguvernamentale (oNG) se referă la sprijinirea procesului de
democratizare şi de respectare a drepturilor omului, asistenţă alimentară, ajutor umanitar, sprijin pentru refugiaţi. Aceasta se realizează prin intermediul
unor oNG-uri cum ar fi „Crucea Roşie” sau „Medici fără frontiere”, organizaţii cu care Comisia Europeană a stabilit proceduri clare pentru a permite o
bună cooperare în situaţii de criză.
Managementul crizelor politico-militare de către NATo. De-a lungul
timpului, NATo a câştigat o vastă experienţă în domeniul prevenirii conflictelor şi gestionării crizelor. Noile riscuri şi ameninţări care au apărut au făcut
ca Alianţa să se adapteze permanent, pentru a face faţă noilor situaţii de criză.
NATo este o organizaţie guvernamentală, în care ţările membre îşi păstrează suveranitatea şi independenţa, bazată pe cooperare politică si militară.
NATo reprezintă legătura transatlantică prin care securitatea Americii de
Nord este permanent legată de cea a Europei.
Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington pe 4 aprilie
1949, a creat o alianţă între zece naţiuni independente europene şi două
nord-americane, angajate în apărarea reciprocă. În urma unor extinderi
succesive, în prezent numărul ţărilor membre este de 28, printre acestea
aflându-se şi România. Conform Preambulului Tratatului Nord-Atlantic,
membrii Alianţei se angajează să salvgardeze libertatea, moştenirea comună şi civilizaţia popoarelor lor, bazate pe principiile democraţiei, drepturidecembrie, 2011
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lor omului si guvernării legii15.
Ţelul principal al NATo, stabilit prin Tratatul de la Washington din 1949,
este de a apăra libertatea şi de a asigura securitatea tuturor membrilor săi prin
mijloace politice şi/sau militare. Realizarea acestui obiectiv însă poate fi pusă
în primejdie de apariţia unor crize şi conflicte care să afecteze securitatea
euroatlantică. Prin urmare, Alianţa nu asigură numai apărarea membrilor săi,
ci contribuie şi la menţinerea păcii şi stabilităţii în regiune.
Solidaritatea în interiorul NATo garantează faptul că nicio ţară nu este
nevoită să se bazeze în rezolvarea problemelor de securitate doar pe forţele
proprii. Potrivit articolului 5 din Tratat, dacă o ţară membră este atacată, ceilalţi aliaţi vor sări în ajutor, inclusiv prin folosirea forţei armate16. De asemenea, în vederea întăririi securităţii şi stabilităţii spaţiului euroatlantic,
organizaţia este pregătită să contribuie la prevenirea conflictelor şi la angajarea activă în managementul crizelor, inclusiv în operaţiuni de răspuns la crize,
să promoveze pe scară largă parteneriatul, cooperarea şi dialogul cu alte ţări
din spaţiul euroatlantic, în scopul creşterii transparenţei, încrederii reciproce
şi a capacităţii de acţiune comună.
În cadrul organizaţiei, deciziile sunt luate prin consens, în urma dezbaterilor şi a consultărilor dintre statele membre. NATo poate întreprinde o acţiune dacă toţi membrii săi sunt de acord. Alianţa este angajată pentru o abordare largă a securităţii, care recunoaşte importanţa factorilor politici, economici,
sociali şi de mediu, suplimentar dimensiunii indispensabile a apărării.
Alianţa încearcă să întărească securitatea şi stabilitatea euroatlantică
prin: păstrarea legăturii transatlantice, menţinerea unor capabilităţi militare eficace şi suficiente pentru descurajare şi apărare, pentru îndeplinirea întregului spectru de misiuni ale NATo, dezvoltarea Identităţii
Europene de Securitate şi Apărare în cadrul Alianţei, o capacitate completă pentru gestionarea cu succes a crizelor, continuarea procesului de
deschidere faţă de noi membri şi urmărirea constantă a relaţiilor de parteneriat, cooperare şi dialog cu celelalte ţări ca parte a abordării problemelor de securitate euroatlantică prin cooperare, inclusiv în domeniul
controlului armamentelor şi dezarmării.
Menţinerea unei capabilităţi militare adecvate în vederea acţiunii colective pentru apărarea comună rămâne punctul central al obiectivelor de securitate ale Alianţei. o astfel de capabilitate, împreună cu solidaritatea politică,
rămâne esenţa capacităţii Alianţei de a preveni orice încercare de a face uz de
forţă sau de intimidare şi garantează faptul că o agresiune militară directă
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împotriva Alianţei nu ar putea avea sorţi de izbândă.
Capabilităţile militare eficiente pentru întregul spectru de circumstanţe
previzibile constituie baza capacităţii Alianţei de a contribui la prevenirea
conflictelor şi la managementul crizelor prin operaţiuni non-Articol 5 de răspuns la crize. Aceste misiuni pot fi extrem de solicitante şi pun mare preţ pe
aceleaşi calităţi politice şi militare (coeziunea, instruirea multinaţională, planificarea detaliată în avans), esenţiale şi pentru situaţii sub incidenţa
Articolului 5 (apărare colectivă).
Ca şi organizaţia Naţiunilor unite, în formularea conceptului de securitate, NATo optează pentru păstrarea în parametri a tuturor elementelor care
fac obiectul de studiu al proliferării păcii la nivel global. Evoluţia evenimentelor şi, implicit, a nevoilor de implementare a teoriilor, a dus la apariţia unor
noi organizaţii constituite din vechii actori politici, dar şi din unii noi, în scopul asigurării controlului regional al intereselor de grup nou apărute. Aceste
noi organizaţii nu fac rabat de la vechile principii, ci doar întăresc măsurile
enunţate şi promulgate în comun cu vechile organizaţii.
Dezbaterile pe această temă includ concepte precum: interes naţional,
integritate naţională, bunăstare prezentă şi viitoare, pericole şi ameninţări.
Dincolo de latura obiectivă, riscurile, pericolele şi ameninţările la adresa
securităţii naţionale, zonale, regionale şi globale sunt în mare măsură definite subiectiv.
urmărind politica sa de menţinere a păcii, prevenire a războiului, întărire a securităţii şi stabilităţii, în conformitate cu sarcinile sale de securitate fundamentale, NATo caută, în cooperare cu celelalte organizaţii, să prevină conflictele, sau, în situaţia apariţiei unei crize, să contribuie la gestionarea sa
efectivă, cu aplicarea normelor dreptului internaţional, inclusiv prin posibilitatea executării de operaţiuni non-Articol 5 de răspuns la crize. Pregătirea
Alianţei pentru îndeplinirea unor astfel de operaţiuni vine în sprijinul obiectivului mai larg de întărire şi extindere a stabilităţii şi implică adeseori participarea partenerilor Alianţei.
După Summit-ul de la Washington din 1999, s-a considerat că instrumentele NATo pentru managementul crizelor nu mai sunt adaptate la riscurile şi provocările cu care s-ar putea confrunta Alianţa. Ca atare, în august 2001, Consiliul
Nord – Atlantic (NAC) a aprobat directivele politice cu privire la dezvoltarea
unui singur Sistem NATo Integrat de Răspuns la Situaţiile de Criză (NCRS).
Atacurile teroriste asupra Statelor unite din septembrie 2001 au conferit
un nou nivel de urgenţă acestei misiuni şi o nouă dimensiune cadrului NATo
decembrie, 2011
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pentru managementul crizei în capitolul apărare colectivă. În iunie 2002
Consiliul a emis directiva politică pentru elaborarea unei Concepţii Militare
de Apărare contra Terorismului de către autorităţile militare ale NATo. NAC
a aprobat, de asemenea, rolurile Planului NATo de Protecţie Civilă (CEP) de
ajutorare în situaţiile prevăzute de Articolul 5, a celor neprevăzute de
Articolul 5 şi în situaţii de urgenţă sau dezastre, inclusiv în managementul
consecinţelor rezultate din folosirea agenţilor chimici, biologici, radiologici
sau nucleari (CBRN).
Numeroase măsuri sau opţiuni politice şi economice sunt conţinute în
Inventarul Măsurilor Preventive. În 1981 inventarul urma să fie un catalog
acceptat al acţiunilor şi iniţiativelor posibile, care ar fi putut fi întreprinse de
către membrii Alianţei în mod individual sau colectiv, în situaţii care implicau
un comportament ameninţător al unei sau mai multor ţări ale Pactului de la
Varşovia împotriva unuia sau mai multor aliaţi NATo sau împotriva altei ţări.
Inventarul a fost revizuit în 1998 pentru a reflecta noul mediu internaţional,
ţinându-se cont de situaţiile care implică riscuri şi crize generate de una sau
mai multe ţări care ar putea avea efect asupra securităţii membrilor Alianţei.
El serveşte drept aide-memoire şi cuprinde o serie de măsuri preventive diplomatice şi economice spre folosire într-o criză; de asemenea, conţine unele
exemple ilustrative pentru măsurile militare care ar putea avea un oarecare
efect preventiv. Aceste măsuri au doar valoare de indicaţii şi trebuie adaptate
la cerinţele specifice unei situaţii date la vremea respectivă.
Inventarul Măsurilor Preventive este doar una dintre componentele aranjamentelor NATo pentru managementul crizei. De aceea, aplicarea acestora
trebuie concepută în combinaţie cu alte măsuri disponibile din cadrul
Sistemului de Precauţie şi Pregătire pentru Situaţiile de urgenţă Civile al
NATo. Valoarea şi eficienţa acestor măsuri ar fi în mod clar stimulate de aplicarea combinată de către cât mai mulţi aliaţi cu putinţă.
În concluzie, pentru ca organizaţiile internaţionale de securitate să ajungă la o concepţie comună de acţiune a statelor membre privind zonele de conflict potenţial şi măsurile care sunt necesare pentru gestionarea conflictelor,
este nevoie de o atitudine coerentă în cadrul comunităţii mondiale. Suntem de
părere că, doar în condiţiile în care nivelul cooperării internaţionale va creşte
progresiv, pe baze corecte şi credibile, va fi posibil să se elimine tensiunile
care persistă între state şi să se realizeze o veritabilă capacitate a comunităţii
globale de gestionare a crizelor.
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Abstract
The peak interest of any organization is not to achieve purposes
per se, but their efficient realization. The need of performance determines the need to monitor them. Performances cannot be left to chance
or to the scope of fortuitous auditors. Rather, they should be guided
and directed so as to lead to personal and organizational needs of the
people. The success of military organization depends on its ability to
control participants, and the means of control and the degree of
involvement of them can be considered two essential variables.
While excellence has a price, often expensive and hard, in effort,
consumption, resources, human and material investment, it has to be
attained because it is the only way by which military organization can
progress forward toward achieving wellness and general organizational development.
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rganizaţiei concepută ca sistem i se recunoaşte „caracterul multifuncţional” şi „capacitatea de a se adapta la mediu”, deci este interpretată ca „sistem deschis”, complex, probabilistic, dinamic, relativ stabil,
autoreglabil si autoorganizabil1.
organizaţia militară modernă reprezintă o entitate socială specifică, alcătuită prin asocierea deliberată a unui număr de cetăţeni, a cărei valoare numerică este dependentă de decizia factorului politic, interesele şi posibilităţile de
susţinere economico-financiară ale statului şi ai cărei membri deţin statute,
îndeplinesc roluri bine definite şi desfăşoară activităţi în mod organizat pentru îndeplinirea scopurilor apărării naţionale2.
organizaţia militară poate fi privită ca3:
• un sistem deschis, dar cu un grad de permeabilitate redus la influenţele factorilor de mediu externi, adaptativ, ţinând seama de faptul că este o componentă a unor sisteme mai mari, cu care are legături armonizate prin procesul de conducere. Schimburile organizaţiei militare cu mediul sunt de natură
energetică şi informaţională;
• un sistem social de activitate, ce reuneşte oameni (resurse umane) şi
resurse materiale, prin intermediul cărora realizează scopul pentru care a fost
creată: la starea de pace, realizarea unei bune pregătiri de luptă, iar la starea
de război, îndeplinirea misiunilor de luptă;
• un sistem dinamic, în sensul că evoluţia şi viabilitatea sa sunt determinate de modificările ce se produc în cadrul sistemului, în relaţiile acestuia cu mediul;
• un sistem complex, probabilistic şi relativ stabil, deoarece reprezintă o
reuniune de componente articulate prin numeroase legături, supusă unor factori perturbatori, dar capabilă să-şi menţină funcţionarea în cadrul unor limite care-i definesc maniera de comportare;
• un sistem autoreglabil şi autoorganizabil, deoarece are capacitatea să
facă faţă diferitelor influenţe din exterior şi din interior, cu ajutorul conducerii, prin acte decizionale;
• un sistem ierarhizat, în care funcţionează o diviziune a muncii precisă, iar indivizii au status-uri şi roluri clar definite.
Abordarea sistemică a fenomenelor militare presupune „înţelegerea faptului că toate activităţile, compartimentele, misiunile care privesc o unitate
luptătoare sau de asigurare tehnico-materială constituie sisteme alcătuite din
elemente ce se află în interdependenţă şi care se subordonează acţiunii de
ansamblu a sistemelor integratoare din care face parte”4.
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Metoda sistemică în ştiinţa conducerii înseamnă a concepe realitatea
condusă (activităţile) în mod unitar, ca sistem, adică un ansamblu de elemente în permanentă interacţiune, care este supus logicii sale proprii,
deosebită de aceea a fiecărei părţi componente. Această interdependenţă
cu logica proprie presupune că elementele sistemului sunt legate prin asemenea relaţii, încât dacă una din acestea se modifică, se modifică şi celelalte şi, în consecinţă, întregul ansamblu se schimbă. De exemplu, schimbarea relaţiei de dependenţă a eficienţei de un anumit gen de mijloace de
luptă cu o relaţie de dependenţă faţă de alt ansamblu de mijloace va produce schimbări în întreg procesul de eficienţă, inclusiv în conducerea şi
organizarea acestuia.
Metoda sistemică are o valoare mai generală în ştiinţa conducerii deoarece ea integrează în mecanismele sale o mulţime de alte metode şi tehnici.
De exemplu, experimentul şi interpretarea rezultatelor nu sunt posibile dacă
nu se încadrează într-o viziune de sistem.
Abordarea sistemică introduce o „nouă modalitate de evaluare a efectelor conducerii, considerând că performanţele unui sistem se exprimă obligatoriu cu ajutorul a două dimensiuni interdependente: eficacitate şi eficienţă”5.
Istoria omenirii confirmă că „naţiunile, pentru a-şi prezerva starea de
securitate, au constituit organizaţii politice şi militare”6. Astfel, din punct de
vedere al autorului, organizaţiile militare, denumirea generică a organizaţiilor
specializate în vederea asigurării stării de securitate a naţiunii, se constituite
în virtutea unei raţiuni sociale.
orice naţiune îşi clădeşte organizaţia militară din două motivaţii:
– prima, de natură funcţională (instituţională, organizaţională), pentru
a identifica, a preveni şi a respinge agresiunile (pericolele) potenţiale sau reale
la adresa valorilor şi intereselor sale, deci pentru a contribui la menţinerea sau
refacerea stării de securitate a naţiunii7;
– a doua, de natură socială, pentru a asigura relaţia cu forţele sociale,
cu ideologiile şi cu celelalte instituţii şi organizaţii cu funcţii gestionare în
cadrul naţiunii8.
Fundamental, ca obiectiv pentru membrii unei societăţi care şi-au ales
cariera militară, rămâne îndeplinirea datoriei faţă de statul pe care îl deservesc 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 regăsim unul şi acelaşi gând efector: statul”9.
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Interrelaţia dintre factorii
reuşitei în organizaţiile militare
organizaţiile, ca sisteme sociale complexe, sunt constituite din elemente
ce trebuie să acţioneze în mod concentrat pentru a obţine eficienţa organizaţiilor. Aceasta presupune atât capacităţi ridicate de a integra variabile organizaţionale cu factorii umani, cât şi capacităţi de a reacţiona în mod adecvat la
influenţele din mediul extern. Direct legată de atingerea scopurilor organizaţiei este performanţa care se măsoară prin intermediul gradului de atingere a
obiectivelor, şi mai ales a ţintelor.
o mare importanţă o deţine nu performanţa în sine, ci nivelurile ei,
acestea fiind legate de standardele stabilite în organizaţii (altfel spus, ceea
ce consideră organizaţia ca fiind bun, satisfăcător sau inadecvat). Termenii
de referinţă pentru această abordare a organizaţiei sunt: eficienţă, optimizare, implementare, raţionalizare, formalizare etc., respectiv termenii
meniţi a diferenţia raţionalitatea organizaţiilor (şi a activităţii organizaţionale) de cea a altor tipuri de colectivităţi sociale. Totuşi, aproape fiecare
din aceşti termeni are un corespondent la nivelul acţiunilor propriu-zise sau
al „instrumentelor” prin care este de aşteptat ca organizaţia să-şi atingă
obiectivele specifice.
Performanţa organizaţiilor este în genere produsă de anumiţi factori ce
au un rol determinat în succesul organizaţiei.
unii autori menţionează drept factori de performanţă:
• relaţia dintre indivizii care participă la o acţiune şi produsul, respectiv
rezultatele acţiunii;
• „raportul dintre participarea propriu-zisă şi ansamblul necesităţilor
indivizilor participanţi.”10
În cazul ambilor factori, relaţia dintre satisfacţie, respectiv insatisfacţie a
indivizilor faţă de rezultate (în special componenta intrinsecă) şi satisfacerea
propriilor necesităţi este esenţială.
În ecuaţia oricărei produceri a unor bunuri sau servicii intră câteva elemente esenţiale:
• cine produce (resursele umane);
• cu ce se produce (tehnică, resurse umane);
• cum se produce (tehnologie);
• ce se produce (preţul şi calitatea produsului);
decembrie, 2011
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• pentru cine se produce (beneficiarii direcţi sau indirecţi, cu nevoile şi
aşteptările lor).
În această zonă trebuie căutaţi factorii de performanţă, adică în care dintre elementele de mai sus este „punctul forte” sau avantajul competiţional al
unei organizaţii.
În conceptualizarea performanţei trebuie diferenţiate aspectele acţionale
(comportamentale) de cele finale (rezultatele obţinute), primele referindu-se
la ceea ce individul face în situaţia de muncă, iar ultimele, la consecinţele
comportamentului individului.
Din perspectiva primelor aspecte, nu orice comportament se subsumează performanţei, ci doar cel care este relevant pentru scopurile organizaţiei.
„Performanţa este ceea ce organizaţia angajează pe un individ să facă şi acesta face bine” (Campbell et al., 1993). Performanţa nu este definită de acţiunea
în sine, ci de procesele de judecată şi valoare. Mai mult, doar acţiunile care
pot fi măsurate sunt considerate ca performante.
Din perspectiva celei de-a doua categorii de aspecte ale performanţei, nu
toate rezultatele obţinute sunt intrinsece performanţei, ci altor factori sau
variabile care pot interveni. Din această cauză, nu întotdeauna aspectele comportamentale şi cele finale ale performanţei sunt legate între ele.
Ideal ar fi ca în interpretarea performanţei să fie luate simultan în
considerare cele două aspecte. Dacă ar fi să optăm pentru una sau alta
dintre cele două categorii de aspecte esenţiale în raport cu performanţa,
am reţine ca determinante aspectele finale, adică rezultatele obţinute ca
urmare a două motive:
a) pentru a fi mai în acord cu definiţia comună mai multor autori a performanţei, aceasta fiind un „nivel superior de realizare a obiectivelor propuse”;
b) rezultatele pot fi mai uşor măsurate decât comportamentele.
Problema critică întâmpinată de mulţi cercetători se pare că o reprezintă
măsurarea comportamentelor şi a rezultatelor performanţei, pentru că, de pildă,
datorită faptului că uneori nu pot fi observate comportamentele implicate în
actul performanţial (cum ar fi procesarea informaţiilor sau luarea deciziilor),
performanţa nu va fi evidentă decât prin efectele sale. Evident, există şi alte
situaţii, când procesele comportamentale pot fi evaluate independent de rezultatele lor sau de faptul că ele sunt sau nu direct observabile: de exemplu, procesul de luare a deciziilor poate fi operaţionalizat independent de decizia finală şi
de rezultatele ei.11 Problemele distincţiei, mai întâi, şi apoi ale corelării dintre
aspectele comportamentale şi cele finale ale performanţei rămân deschise.
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Conceptele frecvent asociate cu performanţa sunt: eficacitatea, eficienţa şi costul. Astfel, C. Zamfir (1974) oferă o definiţie funcţională eficacităţii,
ea fiind măsurată prin „gradul în care sistemele socio-umane reuşesc să realizeze funcţiile lor finale, (…) să satisfacă cerinţa lor de funcţionare constitutivă”12. Desigur, se pune problema operaţionalizării şi măsurării funcţiei finale
pentru sistemele care satisfac necesităţi funcţionale complexe.
Ce diferenţă există între performanţă, pe de o parte, şi eficacitate şi productivitate, pe de altă parte?
Eficacitatea se referă „la o evaluare a rezultatelor performanţei”, iar
productivitatea la „raportul dintre eficacitate şi costul atingerii acelui
nivel de eficacitate”13.
o consecinţă importantă a diferenţierii performanţei de eficacitate este
aceea că eficacitatea ca evaluare a rezultatelor performanţei este dincolo de
influenţa sau controlul individual. De aceea, recompensarea sau sancţionarea individului pe baza eficacităţii lui poate fi incorectă sau contraproductivă. În consecinţă, evaluarea performanţei trebuie să fie în legătură cu comportamentul legat de profesie, deoarece acesta este cel care depinde de individul implicat în organizaţie.14
obţinerea excelenţei, a performanţelor înalte, este rezultatul următoarelor acţiuni: articularea misiunilor, scopurilor, strategiilor şi funcţiilor; ordonarea funcţiilor; identificarea mecanismelor de coordonare şi control; asumarea
răspunsurilor pentru rolurile atribuite; planificarea şi comunicarea; articularea
performanţelor şi recompenselor; realizarea unui leadership eficace15.
odată rezolvată problema măsurării sau estimării eficacităţii apare
problema costurilor. Nu este indiferent pentru o organizaţie care au fost
costurile îndeplinirii unor obiective. În cazul acesta, termenul care caracterizează cel mai bine performanţa este eficienţa. o serie de probleme,
cum ar fi cele ale recrutării şi selecţiei personalului, învăţării, managementului
performanţei,
motivaţiei,
culturii
organizaţionale,
leadership-ului, competenţei şi performanţei individuale sunt puse în
strânsă dependenţă cu eficienţa. Aceasta este definită, în general, ca fiind
raportul dintre eficacitate şi costuri.
Dintr-o perspectivă organizaţională, cea mai captivantă problemă a eficienţei (eficacităţii) organizaţionale este cea a condiţiilor (favorizante sau
perturbatoare) care concură la funcţionalitatea ei distinctă. În acest context,
desprindem două grupe de cercetări: unele centrate pe studiul factorilor ocupaţionali (care ţin de locul de muncă), altele pe investigarea constrângerilor
decembrie, 2011
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situaţionale (de regulă, stresoare), ambele încercând să surprindă atât cauzele generatoare de eficienţă, cât şi efectele în raport cu indivizii.
Performanţa, în dinamica ei, parcurge un ciclu în care sunt interrelaţionate următoarele variabile (Locke şi Latham, 1990)16:
a) cererile (provocări, scopuri înalte, serii de sarcini îndeplinite la
nivel maxim);
b) moderatorii (abilităţi, implicare, feedback, complexitatea sarcinii,
constrângeri situaţionale);
c) mediatorii (conducere, efort, perseverenţă, strategii specifice);
d) performanţa;
e) recompensa;
f) satisfacţia (implicarea în viaţa organizaţională, dorinţa de a accepta
noi provocări).
Abordarea eficienţei în organizaţiile militare presupune ca organizaţiile
să fie analizate atât din perspectiva capacităţilor de a integra variabilele organizaţionale cu factorii umani, cât şi din aceea de a reacţiona în mod adecvat
la influenţa mediului extern.
Fiind un termen generic, care poate fi aplicat persoanelor şi instituţiilor,
în abordarea problemelor legate de eficienţa organizaţiilor militare se poate
porni de la două aspecte care se intercondiţionează şi se presupun reciproc:
competenţa unităţii militare ca organizaţie şi competenţa resursei umane.
Ce înseamnă pentru organizaţia militară a fi o organizaţie competentă?
Din acest punct de vedere, competenţa organizaţiei militare poate fi un
produs a trei componente: competenţa tehnică, competenţa umană şi competenţa tehnologică, din care:
• competenţa umană a organizaţiei militare reprezintă numărul şi
calificarea personalului necesare pentru ca forţele şi mijloacele să fie conform tehnologiei; alte competenţe sunt climatul şi cultura organizaţională,
acestea influenţând major modul cum este utilizată tehnica aflată în conformitate cu tehnologia;
• competenţa tehnică a organizaţiei militare reprezintă totalitatea dotării, a infrastructurii, a elementelor materiale de care aceasta dispune la un
moment dat (exemple: clădiri, cazărmi, mijloace de protecţie şi imobilizare,
mijloace de transport, spaţii de depozitare, reţele de calculatoare, sisteme de
gestiune informatică, birouri etc.);
• competenţa tactic-tehnologică a organizaţiei militare reprezintă totalitatea normelor, procedurilor, regulilor care condiţionează utilizarea forţelor
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şi mijloacelor existente (exemple: regulamente, ordine, instrucţiuni, standarde, norme de utilizare a echipamentelor, proceduri de realizare a unor activităţi, stabilirea riscurilor şi acţiunea pentru diminuarea lor, reguli de
predare-primire a unor echipamente etc.).
Fiind o variabilă şi nu un atribut al organizaţiei, competenţa organizaţiei
militare este dependentă de valoarea celor trei competenţe care o compun şi,
în special, de competenţa umană care pune în valoare atât competenţa tehnică, cât şi cea tehnic-tehnologică.
Ea joacă rolul de liant, dar şi de catalizator sau inhibator al celorlalte
două competenţe ale organizaţiei militare, având totodată capacitatea de a
acoperi eventualele lipsuri care se pot manifesta în cadrul acestora. În schimb,
o competenţă umană redusă nu poate fi acoperită nici de o competenţă tehnică sau tactic-tehnologică foarte bună.
una din ideile de bază ale unităţii militare, instituţie cu tradiţie în domeniul pregătirii continue, este aceea că militarii trebuie să aibă cunoştinţele profesionale, competenţele, atribuţiile şi instrumentele necesare pentru a contribui la realizarea obiectului de activitate al subunităţii (unităţii) din care fac
parte. În acest caz, discutăm de două responsabilităţi:
a) responsabilitatea individuală a militarului de a se pregăti pentru a-şi
asigura cunoştinţele profesionale şi competenţele necesare ocupării sau desfăşurării activităţii pe un post;
b) responsabilitatea unităţii militare de a evalua corespondenţa dintre
competenţe şi sarcinile de îndeplinit de către un militar într-un anumit post,
de a stabili sarcinile şi indicatorii de performanţă aferente acestora şi de a-i
oferi instrumentele necesare exercitării acestor sarcini de serviciu.
De asemenea, creativitatea şi adaptarea, caracteristici ale omului modern,
sunt necesare militarului pentru a fi în măsură „a traversa cu uşurinţă drumul
armată-societate printr-o dimensiune umană militaro-civilă”, iar formarea militarului ca om social presupune „interrelaţionarea atât în plan militar intern sau
la nivel NATo, cât şi în plan societal intern şi internaţional”17.

decembrie, 2011

135

Investigarea fenomenului militar

BIBLIOGRAFIE:
Bădescu, Ilie; Mihăilescu, Ioan; Sava, Ionel Nicu, Geopolitică,
Integrare, Globalizare, Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2003.
Boaru, Gheorghe, Aspecte ale conducerii sistemelor militare, Editura
Militară, Bucureşti, 1999.
Campbell, J.P., „Modelling the Performance Prediction Problem in
Industrial and Organizational Psychology”, in „Handbook of Industrial and
organizational Psychology”, Vol.1, Consulting Psychoologist Press, Palo
Alto, 2003.
Culda, L., Organizaţiile, Editura Licorna, Bucureşti, 2002.
David, A.V., Naţiunea – între „starea de securitate” şi „criza
politico-militară”, Editura Licorna, Bucureşti, 2000.
Gabor, Gabriel, Transformarea organizaţiilor militare în actualul mediu
globalizat, Editura universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2009.
Habian, L.; Teleşpan,C., Managementul organizaţiei militare (vol. I),
Editura Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2005.
Jacques, E., Requisite Organisation, A Total System for Effective
Managerial Organization and Managerial Leadership for the 21st Century,
Casson Hall& Co. Publisher, Arlington, 1997.
Stoica, V., Organizaţia militară – obiect al managementului militar,
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, susţinută în Colegiul Superior de Stat Major
2001-2002, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2002.
Stoian, I., Abordarea sistemică a fenomenului militar, Editura Academiei
de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2003.
Zamfir, Cătălin, Psihosociologia organizării şi a conducerii, Editura
Politică, Bucureşti, 1974.

NOTE:
1
Lucian Culda. organizaţiile, Bucureşti, Editura Licorna, 2002, p. 18.
2
Liviu Habian; Constantin Teleşpan. Managementul organizaţiei militare (vol. I),
Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre, 2005, p. 6.
3
Victor Stoica. organizaţia militară – obiect al managementului militar, Sesiunea
de Comunicări Ştiinţifice, susţinută în Colegiul Superior de Stat Major 2001-2002,

136

www.rft.forter.ro

Interrelaţia dintre factorii reuşitei în organizaţiile militare
Bucureşti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 2002.
4
Ion Stoian. Abordarea sistemică a fenomenului militar, Bucureşti, Editura
Academiei de Înalte Studii Militare, 2003, p. 113.
5
Gheorghe Boaru. Aspecte ale conducerii sistemelor militare, Bucureşti, Editura
Militară, 1999, p. 66.
6
Ibidem.
7
A.V. David. Naţiunea – între „starea de securitate“ şi „criza politico-militară“,
Bucureşti, Editura Licorna, 2000, p. 85.
8
Ibidem.
9
Ilie Bădescu, Ioan Mihăilescu, Ionel Nicu Sava. Geopolitică, integrare, globalizare, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2003, p. 143.
10
Cătălin Zamfir. Psihosociologia organizării şi a conducerii, Bucureşti, Editura
Politică, 1974, p.128.
11
Paul Brewerton and Lynne Millward. organizational Research Methods, SAGE
Publications Ltd, London, 2001, p.122.
12
Cătălin Zamfir. Psihosociologia organizării şi a conducerii, Bucureşti, Editura
Politică, 1974, p.100.
13
J.P. Campbell. „Modelling the Performance Prediction Problem in Industrial and
organizational Psychology”, în Handbook of Industrial and organizational
Psychology, Vol.1, Consulting Psychoologist Press, Palo Alto, 1974.
14
Paul Muchinsky. Psychology applied to work. An introduction to industrial and
organizational psychology, ed. Wadsworth, Belmont, 2000, p.206.
15
E. Jacques. Requisite organisation, A Total System for Effective Managerial
organization and Managerial Leadership for the 21st Century, Arlington, Casson
Hall& Co. Publisher, 1997, pp.32-67.
16
G.P. Latham, E.A. Looke, N.E. Fassina. The High Performance Cycle Standing
the Test of Time, New York, Johns Wiley and Sons Ltd, 1997.
17
Gabriel Gabor. Transformarea organizaţiilor militare în actualul mediu globalizat, Bucureşti, Editura universităţii Naţionale de Apărare, 2009, p.9.

decembrie, 2011

137

Capabilităţi militare
de răspuns la crize
CoLoNEL CĂLIN IoAN ALMĂŞAN*

Înapoi la cuprins

Abstract
Capability is a term designating the notion of competency, as
well as the opportunity, ability, competence. Without discounting the
notion of capability flexibility – in the sense that it depends largely on
the variation of conditions – it should be noted that, no matter how
flexible capability is still measurable. It belongs to the people, is a
quality of people. Capability means both, the ability to design, leaflet,
plan, execute, and the existence of means, methodologies, expertise
and procedures necessary to implement the work plan, an idea, a concept.
Cuvinte-cheie: capabilitate, criză, forţe, grup de luptă.

apabilitatea este un termen care desemnează, de regulă, noţiunea de
aptitudine, precum şi pe cea de posibilitate, abilitate, competenţă.
uneori, noţiunea de capabilitate nu este suficient de bine nuanţată, confundându-se fie cu cea de capacitate, fie cu cea de flexibilitate, adaptabilitate etc.
Fără a exclude flexibilitatea noţiunii de capabilitate – în sensul că ea depinde
în mare măsură de variaţia condiţiilor – trebuie să subliniem că, oricât ar fi de
flexibilă, capabilitatea este, totuşi, măsurabilă. Ea aparţine oamenilor, este o
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calitate a oamenilor. În acest sens, ea include şi capacitatea de a-l genera, a-l
proiecta şi a-l realiza, ceea ce presupune o etapă de gândire, de elaborare a
unui proiect, în funcţie de scopuri şi obiective, dar şi de posibilităţi şi disponibilităţi. Cu alte cuvinte, capabilitatea înseamnă, deopotrivă, priceperea de a
concepe, a prospecta, a planifica, a executa, dar şi existenţa mijloacelor, metodologiilor, expertizelor şi procedurilor necesare pentru a pune în operă un
plan, o idee, un concept.
Se consideră că termenul de capabilitate poate semnifica „...atât structuri
(ca entităţi organizatorice), tehnică şi echipamente majore, avute în înzestrare de unităţile operaţionalizate, dar şi programe majore de înzestrare a unităţilor operaţionalizate”1.
Conform celor prezentate, capabilitatea poate reprezenta2:
– o structură militară, încadrată cu personal, tehnică şi echipamente militare, antrenată şi pregătită să îşi îndeplinească misiunile pentru care a fost proiectată şi capabilă să îşi asigure autosusţinerea în zona de operaţii pentru o
perioadă determinată. Ea trebuie să dispună de capacitatea de a îndeplini un
anumit obiectiv în timp de război prin reunirea a patru componente majore:
structura de forţe, calitatea tehnică, nivelul capacităţii operaţionale (readiness)
şi sustenabilitatea;
– tehnică şi echipamente majore (performante) din înzestrarea unităţilor
militare operaţionalizate care asigură condiţiile necesare îndeplinirii misiunilor;
– programe de achiziţii/modernizare în vederea dotării unităţilor operaţionalizate cu tehnică şi echipamente majore.
În mediul militar există percepţia conform căreia NATo este singura dintre organizaţiile internaţionale care are abilitatea de a organiza şi furniza
resursele necesare pentru operaţii militare majore ce implică ţări de pe ambele maluri ale Atlanticului şi, potenţial, ţări din întreaga lume. Dar această percepţie se bazează pe ipoteza fundamentală că NATo este capabil să ofere la
momentul potrivit forţele corespunzătoare, care să deţină capabilităţile militare de răspuns la criză necesare şi suficiente ca număr pentru a ne sprijini ambiţiile operaţionale.
În primii săi ani de existenţă, NATo s-a concentrat exclusiv pe obiectivul apărării colective, acela de a menţine forţele militare necesare pentru a
descuraja şi, dacă era nevoie, respinge orice atac la nivel strategic al Pactului
de la Varşovia îndreptat împotriva teritoriului oricărui stat aliat. Pentru a realiza acest lucru, NATo trebuia să posede un număr mare de forţe convenţionale şi nucleare, cu un înalt nivel al stării de operativitate şi optimizare pendecembrie, 2011
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tru campanii scurte de înaltă intensitate desfăşurate pe teritoriul statelor membre, în special de-a lungul graniţelor estice ale Alianţei. Datorită faptului că
cele mai multe dintre forţe erau pre-poziţionate de-a lungul acestor graniţe şi
era de aşteptat ca acestea să desfăşoare acţiuni de luptă în locul de dispunere
şi să beneficieze într-o mare măsură de structurile puse la dispoziţie în cadrul
sprijinului naţiunii-gazdă, pentru cei mai mulţi aliaţi, asigurarea capacităţii de
dislocare şi a sustenabilităţii forţelor trimise în afara graniţelor naţionale nu a
constituit o preocupare semnificativă.
Anii care au urmat de la sfârşitul Războiului Rece au fost martorii asumării de către NATo a obiectivului de a extinde securitatea şi stabilitatea dincolo de spaţiul euro-atlantic, prin parteneriat, cooperare şi, în cele din urmă,
în unele cazuri, prin lărgirea Alianţei. Pe măsură ce ameninţarea convenţională la scară mare la adresa teritoriului statelor NATo a dispărut, au apărut alte
riscuri şi provocări, cum ar fi cele generate de state instabile, rivalitate etnică,
instabilitate, proliferarea armelor de distrugere în masă şi terorism.
Atacurile teroriste asupra World Trade Center în New York şi asupra
Pentagonului în Washington nu numai că au făcut ca NATo să invoce, pentru
prima dată în istoria sa, Articolul 5 al Tratatului de la Washington, ci au constituit un catalizator pentru adoptarea unui nou concept de apărare împotriva
terorismului şi ajungerea la un acord între aliaţi privind necesitatea ca NATo
să-şi poată deplasa rapid forţele oriunde şi oricând este nevoie de acestea.
Astăzi, Alianţa are nevoie de forţe moderne, dislocabile, sustenabile şi
disponibile pentru a îndeplini întreaga gamă de misiuni NATo, inclusiv în
cazul operaţiilor de înaltă intensitate desfăşurate departe de bazele unde sunt
dispuse în mod obişnuit. Forţele Alianţei trebuie să fie agile şi interoperabile,
bine echipate, antrenate şi conduse, precum şi apte să acţioneze în medii complexe şi să folosească forţa în mod selectiv. Întrucât operaţiile Alianţei pot
dura ani de zile, capacitatea naţiunilor de a susţine pe termen lung forţele
dislocate este de asemenea importantă. NATo pune în prezent un mai mare
accent pe calitatea şi posibilitatea de utilizare a forţelor decât pe dimensiunea
acestora iar, spre deosebire de perioada Războiului Rece, nu toate aceste forţe
trebuie să fie menţinute la un nivel înalt al stării de operativitate.
Forţele şi structurile de comandă ale Alianţei au fost transformate radical
după sfârşitul Războiului Rece, iar aliaţii şi-au redus nivelul forţelor convenţionale, şi în special al celor nucleare, precum şi nivelul bugetelor de apărare.
Forţele au fost retrase în spatele a ceea ce constituise linia de confruntare dintre NATo şi Pactul de la Varşovia şi mulţi aliaţi şi-au redestinat forţele ca uni-
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tăţi expediţionare pentru operaţiile de management al crizelor. Iniţiativa privind Capabilităţile militare de răspuns la criză, lansată în 1999, în acelaşi timp
cu noua Concepţie Strategică, a căutat de asemenea să contribuie la îmbunătăţirea capabilităţilor Alianţei. Deşi pozitive, aceste eforturi iniţiale nu au reuşit să genereze capabilităţile necesare. Acest fapt a solicitat o concentrare sporită asupra necesităţii de a transforma forţele militare ale Alianţei, care s-a
reflectat în multe dintre iniţiativele care îşi găsesc originea în Summit-ul de la
Praga din noiembrie 2002.
Praga a fost martora lansării a trei iniţiative de transformare a dimensiunii militare: Angajamentele de la Praga privind Capabilităţile, Forţa de
Răspuns a NATo şi noua Structură de Comandă a NATo.
De asemenea, a fost convenit un pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea
abilităţii NATo de a contribui la lupta împotriva terorismului, a fost aprobat un set de iniţiative de apărare împotriva armelor nucleare, biologice şi
chimice şi s-a căzut de acord asupra începerii unui nou studiu de fezabilitate al Sistemului de Apărare Antirachetă al NATo care să examineze opţiunile existente pentru protejarea teritoriului, forţelor şi a populaţiei statelor
aliate împotriva întregii game de ameninţări a atacurilor cu rachete. Prin
Angajamentele de la Praga privind Capabilităţile (PCC), liderii statelor
membre NATo şi-au asumat angajamente individuale specifice pentru
îmbunătăţirea capabilităţilor militare de răspuns la criză, în cel mai scurt
timp, în patru domenii operaţionale cheie de importanţă critică pentru întregul spectru al operaţiilor Alianţei, inclusiv în ceea ce priveşte apărarea
împotriva terorismului.
Principalele tipuri de capabilităţi vizează:
– apărarea împotriva atacurilor chimice, biologice, radiologice şi nucleare;
– asigurarea comenzii, comunicaţiilor şi a superiorităţii în domeniul
informaţiilor;
– îmbunătăţirea interoperabilităţii forţelor dislocate şi a aspectelor-cheie
ale eficacităţii în luptă;
– asigurarea dislocării rapide şi a sustenabilităţii forţelor luptătoare.
În sensul mai sus menţionat au fost înfiinţate grupuri pentru proiecte
multinaţionale, care urmăresc să îmbunătăţească capabilităţile în domeniile
unde acest lucru ar fi fost imposibil pentru aliaţii care ar fi încercat să realizeze în mod individual obiectivele propuse în ceea ce priveşte, de exemplu, sistemele aeropurtate de supraveghere la sol, transportul maritim strategic, transportul aerian strategic sau realimentarea în aer.
decembrie, 2011
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Forţa de Răspuns a NATO (NRF) a fost înfiinţată în octombrie 2003.
NRF deţine capabilităţi proprii care includ o forţă terestră, aeronave de luptă,
nave, autovehicule, sprijin al acţiunilor de luptă, sisteme de asigurare a serviciilor de sprijin al acţiunilor de luptă şi comunicaţii. NRF este proiectată nu
numai în vederea asigurării unei forţe întrunite care poate reacţiona rapid în
orice punct de pe glob, pregătită să îndeplinească întreaga gamă de misiuni,
ci şi pentru a fi un catalizator al îmbunătăţirii continue a forţelor aliate.
o altă iniţiativă majoră în domeniul capabilităţilor militare de răspuns la
criză generată de Summit-ul de la Praga, implementarea noii Structuri de
Comandă a NATo, a fost iniţiată odată cu crearea Comandamentului Aliat
pentru Transformare (ACT) în Norfolk, Virginia, Statele unite. ACT a oferit deja rezultate concrete în instruirea elementelor de comandă ale Forţei
Internaţionale de Asistenţă de Securitate din Afganistan (ISAF) şi a celor
implicate în rotirile personalului NRF. Acesta reprezintă o realizare importantă întrucât dezvoltarea capabilităţilor necesare pentru operaţiile NATo nu ţine
doar de asigurarea unui echipament nou sau de numărul suficient al personalului, ci şi de doctrină şi instruire.
Procesul de Planificare a Apărării al NATo reprezintă unul dintre mijloacele de bază folosite de Alianţă pentru a se asigura că statele membre generează forţele şi capabilităţile militare de răspuns la criză necesare. Acesta este
un proces complex pe termen lung, care conţine câteva domenii de planificare, ce includ domeniile armamentului, urgenţelor civile, ale C3 (comandă,
control şi comunicaţii), logisticii, resurselor, nuclear, şi, desigur, cel al planificării forţelor. Documentul său de bază, Directiva Ministerială, stabileşte
nivelul de ambiţie al Alianţei din punct de vedere militar şi obiectivele pentru
multe din domeniile de planificare.
Astfel, în cadrul procesului, cel mai notabil în cazul planificării forţelor,
se stabilesc cerinţe specifice de îndeplinit de către statele membre şi se evaluează succesul obţinut în atingerea obiectivelor fixate pentru acestea.
Pe scurt, cerinţele privind capabilităţile militare de răspuns la criză sunt
generate de roluri şi misiuni. Întrucât rolul NATo s-a extins în timp, şi ar
putea foarte bine să se extindă în continuare, şi întrucât spectrul operaţiilor
sale continuă să se lărgească, însăşi natura forţelor şi capabilităţilor militare
către care tinde Alianţa s-a schimbat fundamental faţă de cea din timpul
Războiului Rece. Pentru aliaţi, acest lucru va însemna probabil mai multe
operaţii, mai multă interoperabilitate, mai multă reformă a apărării şi, desigur,
capabilităţi militare de răspuns la criză mai potrivite.
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Problema capabilităţilor militare de răspuns la criză s-a aflat în centrul
dezvoltării Politicii Europene de Securitate şi Apărare din primele faze ale
lansării acesteia, după Summit-ul franco-britanic din 3-4 decembrie 1998.
Perioada ulterioară a fost marcată de eforturi în direcţia dotării uniunii cu
capabilităţile militare necesare astfel încât să poată răspunde în mod rapid şi
eficient riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii Europei.
Prima etapă în abordarea problematicii dezvoltării capabilităţilor de răspuns la criză a vizat remedierea deficienţelor cantitative. „obiectivul Global”
de la Helsinki (Helsinki Headline Goal – HHG) a definit, în acest sens, nevoile europene în domeniu, fixând şi termenele până la care obiectivele identificate să fie atinse. La Helsinki, liderii europeni au agreat ca până în 2003 statele membre să fie capabile să disloce până la 50 000-60 000 de militari, în
maximum 60 de zile, să menţină forţa în teatru pentru cel puţin un an, şi să
poată îndeplini întreaga gamă a misiunilor Petersberg.
În aceeaşi logică, în iunie 2000, Consiliul European a aprobat obiectivul
ca până în anul 2003 statele membre, acţionând voluntar, să fie capabile să
mobilizeze până la 5 000 de ofiţeri de poliţie pentru misiuni internaţionale,
200 de judecători, procurori şi alţi experţi civili; 1 000 din cei 5 000 de ofiţeri
de poliţie să fie dislocabili în maximum 30 de zile.
A doua etapă în dezvoltarea capabilităţilor de răspuns la criză ale
uniunii a constat în trecerea de la ţintele cantitative la cele calitative. Nu în
ultimul rând, aceasta a fost puternic influenţată de apariţia Strategiei de
Securitate a uE care a furnizat elementele de orientare strategică pentru
generarea capacităţilor europene în domeniul securităţii şi apărării. În acest
sens, liderii europeni au adoptat un nou obiectiv Global cu termen 2010, privind capabilităţile militare.
obiectivul Global 2010, aprobat la Consiliul European din iunie 2004,
urmărea remedierea deficienţelor în domeniul capabilităţilor militare de răspuns la criză, precum capacitatea de dislocare, mobilitatea, sprijinul (susţinerea) în teatrul de operaţii, eficacitatea, C4ISR (comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii, supraveghere şi recunoaştere).
În plan concret, se vizează constituirea Celulei Civil-Militari în cadrul
EuMS (prevăzută pentru 2004, a fost înfiinţată în 2005), constituirea Agenţiei
Europene de Apărare, remedierea până în 2010 a deficienţelor în domeniul
transportului strategic întrunit (aerian, naval şi terestru), realizarea capacităţii
operaţionale finale pentru grupurile tactice de luptă până în 2007, dotarea,
până în 2008, cu un portavion, compatibilizarea reţelelor şi echipamentelor de
decembrie, 2011
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comunicaţii, elaborarea de criterii cantitative în domeniul capacităţii de dislocare şi instruirii multinaţionale a forţelor.
Proiectele majore iniţiate şi dezvoltate în direcţia atingerii acestor obiective au fost grupurile de luptă, abordarea globală a dislocării forţelor, noul
catalog al cerinţelor 2005, dimensiunea maritimă a obiectivului Global 2010,
Agenţia Europeană de Apărare, precum şi viziunea pe termen lung în domeniul dezvoltării capabilităţilor militare de răspuns la criză ale uniunii.
una din principalele deficienţe înregistrate în cadrul procesului de îndeplinire a obiectivului Global a fost lipsa forţelor mobile şi înalt specializate,
cu grad ridicat de mobilizare, şi capabile să desfăşoare acţiune în condiţii
dificile. În acest sens, în februarie 2004, Franţa, Germania şi Marea Britanie
au prezentat iniţiativa privind crearea grupurilor de luptă, transformată rapid
în proiect al uniunii Europene, în urma aprobării la nivelul miniştrilor apărării întruniţi la Bruxelles, în 6 aprilie 2004. În conturarea acestui proiect s-a
ţinut cont şi de experienţa operaţiunii militare autonome lansate în vara anului 2003 de uE în R.D. Congo, misiunea Artemis, bazată pe o forţă multinaţională de nivel batalion întărit, cu sprijin de luptă şi logistic, rapid mobilizat
şi dislocat în teatru.
Tipologia de constituire a unui Grup de Luptă are la bază forţe de dimensiuni reduse, dar credibile din punct de vedere al eficienţei militare. Este rapid
dislocabil, capabil de acţiuni independente sau ca forţă de prim impact în faza
iniţială a unei operaţii militare extinse. Are dimensiunea unui batalion, consolidat cu elemente de sprijin de luptă şi unităţi logistice, precum şi capacităţile
necesare de transport aerian şi naval. Are la bază principiul multinaţionalităţii. Poate fi constituit atât pe principiul „naţiune cadru”, cât şi ca o coaliţie
multinaţională de state membre, dar cu respectarea condiţiilor de interoperabilitate şi eficienţă militară. De asemenea, pot participa state în curs de aderare, candidate sau state terţe. un Grup de Luptă trebuie să fie asociat, în prealabil, cu un comandament al forţei. Trebuie să fie capabil să se autosusţină în
teatru pentru 30 de zile, cu extensie până la 120 de zile.
Din perspectiva procesului decizional, nivelul de ambiţie al uE vizează
adoptarea deciziei privind lansarea unei operaţii în termen de cinci zile, forţa
urmând să fie dislocată în teatrul de operaţii în maxim 10 zile de la aprobarea
de către Consiliu a conceptului misiunii.
Misiunile cărora Grupurile de Luptă trebuie să le răspundă – cele de tip
Petersberg, plus cele din Strategia de Securitate Europeană şi obiectivul
Global 2010 – acoperă cinci scenarii: asistenţă umanitară; evacuare; preveni-
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rea conflictelor; stabilizare şi reconstrucţie (include consiliere militară pentru
ţări terţe şi reforma sectorului de securitate); separarea părţilor prin forţă
(misiuni de luptă de înaltă intensitate).
Structura clasică a unui grup de luptă este prezentată mai jos.
STRUCTURA CLASICĂ A UNUI GRUP DE LUPTĂ
Comandament
Operaţional – OHQ

• nedislocabil
• nu este parte a Grupului de Luptă

Comandamentul
Forţei – FHQ

• include personalul de stat major
• poate fi utilizat un FHQ de nivel
Brigadă
• dislocabil în teatru

GRUPUL DE LUPTĂ
Sprijin de luptă

Batalion de infanterie

Sprijin logistic

SPRIJIN OPERAŢIONAL ŞI STRATEGIC
Aerian

Maritim

Logistic

Forţe speciale

Sursa: Băhnăreanu, C., Puterea militară în secolul XXI. Modalităţi de realizare şi
manifestare a puterii militare în societatea democratică românească, Centrul de
Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Universitatea Naţională de Apărare,
Bucureşti, 2005, p.10.

Începând cu 2007, uE are capacitatea operaţională deplină pe această
dimensiune, care implică posibilitatea derulării a două operaţii militare utilizând Grupurile de luptă, pe toată gama celor cinci scenarii.
Capacitatea de a disloca rapid forţe pentru a răspunde unei crize, în
special în contextul obiectivului atingerii capacităţii operaţionale depline
pentru Grupurile de Luptă, este una din problemele-cheie în domeniul
dezvoltării capabilităţilor militare de răspuns la criză ale uE. Problema
decembrie, 2011
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transportului strategic a fost abordată la nivelul ECAP, în cadrul grupurilor de proiect coordonate de Germania (transport aerian), Grecia (maritim), Spania (realimentare în aer). Din 2003, în cadrul ECAP a fost introdus conceptul Abordării Globale a Dislocării Forţelor (Global
Approach on Deployability/GAD), în scopul îmbunătăţirii transportului
strategic printr-o mai eficientă utilizare a tuturor mijloacelor existente în
acest domeniu. obiectivul Global 2010 face, de asemenea, referiri la capacitatea de dislocare ca ţintă-cheie pentru eforturile statelor membre. În
acest sens, se urmăreşte realizarea coordonării în domeniul transportului
strategic întrunit, având ca obiectiv final realizarea, până în 2010, a capacităţii necesare şi eficienţei depline în acest domeniu, în toate componentele (aerian, naval, terestru).
Agenţia Europeană de Apărare (European Defence Agency/EDA) a
fost înfiinţată prin decizia Consiliului din 12 iulie 2004, în scopul sprijinirii
statelor membre în eforturilor lor de îmbunătăţire a capabilităţilor militare de
răspuns la criză în domeniul managementului crizelor. Agenţia a devenit
deplin operaţională de la 1 ianuarie 2005. Activitatea Agenţiei se bazează pe
o abordare conceptuală integrată şi pe dezvoltarea unor mecanisme de lucru
pe principiul sinergiei care angajează în procesele conduse de EDA toţi actorii relevanţi.
Din perspectiva activităţii concrete, EDA a iniţiat şi dezvoltat patru proiecte majore, câte unul în sarcina fiecăreia din structurile responsabile.
Direcţia Capacităţi dezvoltă Proiectul „C3” (Comandă, control şi comunicaţii), Direcţia Cercetare şi Tehnologii gestionează proiectul „Avioane fără
Pilot”, Direcţia Armamente derulează proiectul „Vehicule de Luptă Blindate”,
iar Direcţia Industrie şi Piaţă implementează proiectul „Piaţa Europeană a
Echipamentelor de Apărare (EDEM)”.
În acelaşi timp, prioritar pentru Agenţie este elaborarea Viziunii pe
Termen Lung în domeniul capabilităţilor de apărare. Viziunea pe Termen
Lung (LTV) defineşte direcţiile de acţiune în funcţie de context, în vederea
susţinerii unor decizii privind perspectiva investiţiilor în domeniul apărării.
Alianţa continuă să se transforme în prezent şi va fi în mod cert solicitată să se schimbe şi mai mult în viitor. Alianţa s-a înscris pe drumul transformării militare cu mult timp în urmă. NATo a făcut un progres remarcabil şi,
ca organizaţie politico-militară, ocupă primul loc în această privinţă. Dar drumul spre dezvoltarea capabilităţilor necesare pare fără sfârşit, cu suişuri şi
coborâşuri şi unele asperităţi. Iniţiativele şi mijloacele descrise mai sus vor
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asigura asistenţa de care este nevoie pentru ca Alianţa şi statele membre să
continue acest curs.
În final, dorim să evidenţiem faptul că, abordarea cuprinzătoare a procesului dezvoltării capabilităţilor militare de răspuns la crize ale organizaţiilor
internaţionale de securitate, în general, şi a celor militare, în special, ar trebui
să includă, pe lângă modernizarea tehnicii şi echipamentelor sau pregătirea
forţelor, şi utilizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, care să permită îndeplinirea întregului spectru al misiunilor asumate. În acest context, suntem de
părere că eforturile în domeniul abordat trebuie îndreptate cu predilecţie către
domeniile principale de dezvoltare a capabilităţilor militare de răspuns la
crize: comandă şi control, asigurarea informaţiilor şi cercetarea, mobilitatea,
angajarea eficace, sprijin şi susţinere logistică, supravieţuire şi protecţie.
În opinia noastră, dezvoltarea capabilităţilor militare de răspuns la crize ale
organizaţiilor internaţionale de securitate ar trebui să aibă la bază o abordare
conceptuală integrată, care să permită utilizarea unor mecanisme de lucru specifice, care să angajeze toţi actorii relevanţi implicaţi în proces pentru îndeplinirea nivelului de ambiţie stabilit la nivelul organismelor de decizie al acestora.
Referitor la dezvoltarea capabilităţilor de răspuns la crize în Armata
României considerăm că trebuie avute în vedere următoarele elemente: înţelegerea principiilor de dezvoltare şi punere la dispoziţie a capabilităţilor militare de răspuns la crize utilizate la nivelul NATo şi al uE; stabilirea unui
algoritm de dezvoltare a capabilităţilor militare de răspuns la crize naţionale; dezvoltarea capabilităţilor militare pentru protejarea intereselor naţionale
şi, ulterior, pentru punerea la dispoziţia Alianţei, în conformitate cu angajamentele asumate prin obiectivele Forţei; implementarea conceptelor din
domeniul transformării adoptate la nivelul NATo şi uE; prioritizarea capabilităţilor militare de răspuns la crize necesar a fi dezvoltate în raport cu
resursele avute la dispoziţie; elaborarea unor proceduri interne pentru implementarea noului sistem de planificare în NATo, care să cuprindă instrumente de identificare a deficitelor de capabilităţi, precum şi dezvoltarea unor
soluţii pentru acoperirea acestora.

decembrie, 2011
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Înapoi la cuprins

Abstract
Whereas in the past CBRN defence has essentially focused on
defending against CBRN threats taking a passive approach, centred on
mitigation. The new strategic-level CBRN policy requires forces under
NATO command to take additional actions preventing the proliferation
of weapons of mass destruction. This comprehensive approach across
the three pillars of prevent, protect and recover requires a fundamental change in CBRN defence. Maintaining freedom of action against
future CBRN threats requires a new, more pro-active role in CBRN
defence.
CBRN defence can no longer be considered a predominantly military force protection task, rather CBRN defence, based on NATO's
operational experience gained over the past two decades, must be
addressed in the much wider context of preventing the proliferation of
* Statul Major al Forţelor Terestre, Bucureşti.
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WMD and defending against CBRN threats within the framework of a
comprehensive political, military and civilian approach.
Cuvinte-cheie: apărare CBRN, contracarare, misiuni,
capabilităţi.

rincipiul de bază şi scopul imperativ al apărării CBRN pentru forţele NATo, uE şi ale aliaţilor acestora este de a oferi cea mai bună
protecţie posibilă, pentru a contracara riscurile şi ameninţările CBRN, de a
garanta supravieţuirea prin evitarea contaminării, pentru a continua misiunea
şi de a restabili nivelul de operativitate al forţelor aliate în cazul şi în urma
unui incident CBRN.
Cerinţele pentru capabilităţile militare şi non-militare sunt impuse de
necesitatea de a răspunde la toate conflictele/operaţiile tip „articol 5” posibile, de a preveni conflictele şi gestiona crizele, inclusiv cele tip non-articol 5
de răspuns la crize în conformitate cu nivelul de ambiţie exprimat (NATo's
Level of Ambition).
Capabilităţile CBRN ale forţelor NATo, uE şi ale aliaţiilor acestora trebuie să fie demonstrate/ afişate în mod deschis potenţialilor agresori, folosind
toate oportunităţile posibile. Prin demonstrarea capabilităţilor de răspuns,
NATo, uE şi aliaţii acestora pot reduce considerabil ameninţarea CBRN. În
plus, încrederea fermă între forţele proprii, că sunt bine pregătite şi echipate
pentru apărarea CBRN reprezintă o condiţie de bază psihologică pentru îndeplinirea misiunilor, în condiţiile unui incident CBRN real sau potenţial. Mai
presus de toate, militarii din compunerea acestora trebuie să aibă o impresie
pozitivă despre capacitatea şi disponibilitatea forţelor aliate de apărare
CBRN. Acest lucru trebuie să fie asigurat printr-o doctrină clară şi prin o foarte bună organizare, echipare şi instruire.
România ca ţară membră NATo şi uE trebuie să pună în aplicare prevederile noii concepţii privind apărarea CBRN şi trebuie să ia în considerare toate elementele constitutive ale capabilităţilor, acestea fiind principalele linii directoare
pentru dezvoltarea unor capabilităţi de apărare CBRN eficiente. Aceste linii
directoare se concretizează în reevaluarea şi revizuirea doctrinei pentru apărare
CBRN, organizarea forţelor, instruirea, materialele şi echipamentele, conducerea
(leadership), personalul, facilităţile şi interoperabilitatea (DoTMLPFI).
Doctrina pentru apărare CBRN. Conceptele detaliate în doctrina pentru
apărare CBRN trebuie să se concentreze pe misiuni, sarcini specifice şi
detalierea ulterioară a implicaţiilor privind transformarea, apărute din abor-
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darea contra-ameninţare a apărării CBRN din noua concepţie. Chiar dacă
doctrina militară va fi bine stabilită, trebuie avut în vedere faptul că în sectorul civil aceste elemente nu sunt clar definite şi de aceea ar trebui să se
urmărească realizarea interoperabilităţii cu acesta, prin dezvoltarea unor
standarde comune doctrinare adecvate pentru mijloacele CBRN civile şi
militare şi, dacă este necesar, ar trebui aplicată, acolo unde este cazul, şi în
sectorul de apărare CBRN civil.
un alt element care trebuie avut în vedere este acela că deşi principiile
generale ale apărării CBRN nu s-au schimbat şi componentele actuale ale apărării CBRN continuă să fie relevante, acestea trebuiesc ajustate în concordanţă cu noua concepţie pentru apărare CBRN.
În opinia noastră, pentru revizuirea doctrinei pentru apărare CBRN,
următoarele criterii trebuiesc luate în considerare în definirea componentelor-cheie ale sistemului de apărare CBRN:
A. Abordare comprehensivă şi sistematică: Sistemele de apărare CBRN
trebuie considerate într-un larg context de prevenire a proliferării armelor de
distrugere în masă şi de apărare împotriva ameninţărilor CBRN, într-o abordare cuprinzătoare politică, militară şi civilă.
B. Activităţi şi măsuri continue: Apărarea CBRN trebuie înţeleasă ca o
continuitate de activităţi şi măsuri cu scopul de a preveni, asigura protecţia şi
managementul consecinţelor atacurilor cu ADM şi incidentelor CBRN, prin
planificarea anticipată, pregătirea şi executarea contramăsurilor de apărare
CBRN adecvate şi de a diminua şi gestiona consecinţele unui incident CBRN
prin măsuri pasive, dacă cele active eşuează.
C. Componentele apărării CBRN trebuie să aibă în vedere nevoia de a
sprijini iniţiativele şi programele de neproliferare a armelor de distrugere în
masă, sprijinul şi luarea măsurilor adecvate de stopare a proliferării ADM,
incluzând agenţi şi materiale CBRN şi mijloacele de diseminare a acestora,
modul de reacţie la ameninţări cât mai devreme posibil, prin contramăsurile
CBRN adecvate, asigurarea protecţiei CBRN şi gestionarea managementului
consecinţelor atacurilor cu ADM şi a incidentelor CBRN, precum şi reacţia la
incidentul CBRN implicând cooperarea civili-militari.
odată cu revizuirea doctrinei pentru apărare CBRN, considerăm că trebuie avut în vedere faptul că apărarea CBRN este o sarcină întrunită a forţelor la toate nivelurile şi, în acelaşi timp, este o parte integrantă a planurilor
operaţionale şi a executării tuturor tipurilor de misiuni. De aceea, măsurile de
apărare CBRN trebuie să fie conţinute de toate publicaţiile şi manualele eladecembrie, 2011
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borate la toate nivelurile. Aspectele privind apărarea CBRN sunt detaliate în
documentele de implementare naţionale ale următoarelor publicaţii, iar acestea vor trebui revizuite în concordanţă cu noua doctrină după actualizarea
acestora la nivelul NATo şi uE:
• AJP-2 – Joint Intelligence, Counter-Intelligence and Security Doctrine;
• AJP-3 – Allied Doctrine for Joint operations;
• AJP-9 – NATo Civil-Military Co-operation (CIMIC) Doctrine;
• AJP-3.14 – Allied Joint Doctrine for Force Protection;
• AJP-3.15 – Allied Joint Doctrine for C-IED;
• AMedP-6 – NATo Handbook on the Medical Aspects of
Defensive operations;
• AMedP-7 – Concept of operations of Medical Support in
CBRN Environments;
• AMedP-8 – Medical Planning Guide for the Estimation of NBC Battle
Casualties;
• ATP-71 – Allied Maritime Interdiction operations;
• AEoDP-8 – lnterservice Chemical, Biological, Radiological, Nuclear
Explosive ordnance Disposal operations (CBRN EoD) on
Multinational Deployments.
organizare. Schimbările intervenite în mediul de securitate, precum şi
realităţile operaţiilor în desfăşurare justifică cerinţa ca viitoarele unităţi specializate în apărare CBRN să fie transformate şi redimensionate pentru a
deveni multifuncţionale, mobile, rapid dislocabile şi capabile de adaptare la
specificul misiunii. În apărarea contraterorismului este nevoie de unităţi reduse ca dimensiune, uşor dislocabile şi flexibile. Aceste capabilităţi trebuie
reflectate în doctrină, planificarea forţei şi lista cu cerinţe (CJSoR) care completează planurile operaţionale.
Personalul calificat de apărare CBRN trebuie să completeze (augmenteze) toate nivelurile de comandă. Datorită spectrului diversificat de misiuni şi
sarcini, personalul de apărare CBRN sprijină J2 şi J3 (Informaţiile şi
operaţiile), dar în acelaşi timp este necesară cooperarea permanentă, în special cu personal medical ca epidemiologi, biologi şi toxicologi, personal EoD
şi personal din serviciul meteorologic. În scenarii complexe, augmentarea este
necesară cu specialişti din domeniile medical, protecţia mediului şi alţi experţi
care sprijină capabilităţile CBRN (CBRN Reach back and Fusion). În acelaşi
timp, structurile de comandă şi control ale unităţilor de apărare CBRN trebuie să fie complet adaptabile pe baza principiilor rolurilor comandă şi sprijin.
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La nivelul NATo, uE şi al aliaţilor acestora există importante capabilităţi militare şi civile de apărare CBRN şi este necesară adoptarea şi implementarea unor noi proceduri comune, pentru a asigura eficienta utilizare a
capabilităţilor disponibile. În acelaşi timp trebuie avut în vedere faptul că
efectele unui incident CBRN pot fi reduse prin dezvoltarea capabilităţilor de
răspuns, comune naţionale, NATo şi uE, iar aceasta impune dezvoltarea
cunoaşterii şi înţelegerii modului de utilizare al capabilităţilor de răspuns
(echipament), dezvoltarea protocoalelor şi procedurilor (incluzând sistemele
de comandă şi control) şi oportunităţi întrunite de antrenament.
un alt aspect important care trebuie luat în considerare este acela că deşi
capabilităţile de investigaţie (forensic) pentru investigaţii criminale nu sunt o
cerinţă militară, acestea vor fi puse la dispoziţie de autorităţile de impunere a
legii, deoarece poate exista nevoia de atribuţii de investigaţie care să sprijine
colectarea de probe.
Nu în ultimul rând, în domeniul maritim, capabilităţile de apărare CBRN
vor fi destinate să împiedice sau să oprească traficul cu ADM, materiale
CBRN şi mijloacele de utilizare ale acestora.
Instruirea. Instrucţia de apărare CBRN a tuturor forţelor şi a unităţilor
specializate CBRN este în primul şi primul rând o responsabilitate naţională.
În plus, NATo oferă instrucţie avansată în diferite facilităţi.
Aspectele privind apărarea CBRN în domeniul civil sunt incluse în
orientări fără Caracter obligatoriu (Non-Biding Guidelines – NBG) în ceea ce
priveşte planificarea, antrenamentul, procedurile şi echipamentul privind incidentele CBRN dezvoltate de Grupul de Luptă NBG. Datorită naturii incidentelor CBRN, în special efectul internaţional al acestora, o cooperare
civil-militară este necesară. orientările fără Caracter obligatoriu (NBG) este
un document de referinţă care precizează Programul Internaţional de
Antrenament CBRN (International CBRN Training Curriculum).
Aplicaţiile tactice şi exerciţiile de antrenament trebuie să includă aspecte şi scenarii din domeniul apărării CBRN, la toate nivelurile, pentru a armoniza procedurile de apărare CBRN în cadrul NATo şi forţelor multinaţionale.
Exerciţiile Centrului de Răspuns şi Coordonare al Dezastrelor Euro-Atlantice
(The Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre – EADRCC)
reprezintă o bună oportunitate pentru a practica şi armoniza procedurile
CBRN. Este esenţial ca Apărarea CBRN să fie inclusă în Programul
Exerciţiilor şi Pregătirii Militare (Military Training and Exercise Program –
MTEP) la toate nivelurile Structurii de Comandă NATo (NATo Command
decembrie, 2011
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Structure – NCS), Structurii Forţei NATo (NATo Force Structure) şi în exerciţiile naţionale, iar acestea să se desfăşoare, când este posibil, în cooperare
cu autorităţile civile cu atribuţii în domeniul apărării CBRN.
În acest sens există o cerinţă de a include în referinţele naţionale existene
şi scenariile exerciţiilor, informaţii relevante despre existenţa Armelor de
Distrugere în Masă (WMD) şi ameninţărilor CBRN. Informaţiile despre ameninţările CBRN şi potenţialele pericole toxice industriale (incluzând facilităţile
nucleare) trebuie să fie combinate cu intenţiile şi mijloacele oponenţilor potenţiali. oricând este posibil, partenerii NATo, uE şi aliaţii acestora ar trebui invitaţi să observe şi să participe la exerciţiile NATo, precum şi la cele naţionale.
una din cerinţele esenţiale din acest domeniu este iniţierea şi menţinerea
unor acţiuni de cooperare între părtile civile şi militare implicate în exerciţii. o
observare şi participare reciprocă la evenimente este în creştere. Comunităţile
civile şi militare din domeniul apărării CBRN trebuie să înţeleagă faptul că
antrenamentul şi exerciţiile integrate reprezintă factorii-cheie pentru creşterea
interoperabilităţii şi promovarea unei mai bune pregătiri CBRN.
Exerciţiile conduse de Centrul de Răspuns şi Coordonare al Dezastrelor
Euro-Atlantice (ADRCC) antrenează şi dezvoltă proceduri în scopul de a
creşte abilitatea naţională de a răspunde la un dezastru. De asemenea, exerciţiile contribuie la întărirea capacităţii naţiunii afectate de a coordona în mod
eficient operaţiile de gestionare a consecinţelor.
Materiale şi echipamente. Responsabilităţile pentru viitoarele dezvoltări
ale apărării CBRN şi a cerinţelor de capabilitate pentru apărare CBRN trebuie
să fie clar stabilite şi reglementate şi să constituie o prioritate naţională. Trebuie
avut în vedere faptul că pentru a-şi îndeplini misiunile eficient, toate forţele de
apărare CBRN trebuie să fie înzestrate cu echipament modern, robust, în conformitate, unde este posibil, cu standardele NATo, iar aprovizionarea cu materiale de apărare CBRN pentru Forţele Aliate este responsabilitate naţională.
În acelaşi timp, trebuie ca la achiziţiile de materiale şi echipamente,
atunci când este posibil şi fezabil, să se ia în considerare armonizarea cerinţelor la cel mai înalt nivel pentru a respecta scopurile standardizării şi stabilirii
interoperabilităţii între dotarea forţelor naţionale cu cele ale forţelor NATo,
uE şi aliaţilor acestora şi, nu în ultimul rând, cu dotarea autorităţilor civile cu
atribuţii în domeniul apărării CBRN.
Planurile de dezvoltare şi achiziţie ale echipamentelor trebuie să fie flexibile şi adaptabile la schimbările în spectrul ameninţărilor, precum şi la lecţiile învăţate din operaţiile în desfăşurare.
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Conducerea (Leadership). Adoptarea unei abordări contra-ameninţare în
domeniul apărării CBRN necesită comandanţi şi ofiţeri de stat major care
înţeleg utilitatea de a adopta soluţii care să minimizeze riscul şi sunt educaţi
şi instruiţi de a operaţionaliza oportunităţi, de a face faţă ameninţărilor din
domeniul apărării CBRN mai eficient. Instruirea actuală a personalului de
comandă trebuie să fie revizuită şi adaptată în conformitate cu noile prevederi
doctrinare, procedurile implementate în noile manuale şi să permită cooperarea cu reprezentanţii autorităţilor civile pentru îndeplinirea misiunilor pe linia
apărării CBRN.
Cursurile de perfecţionare şi stagiile de pregătire trebuie să furnizeze cunoştinţe din domeniul apărării CBRN şi funcţiunile altor persoane din comandă pentru conducerea operaţiunilor înaintea, pe timpul şi după incidentul CBRN.
Personalul. Întreg personalul militar trebuie să cunoască modul de acţiune în cazul atacurilor cu ADM şi al incidentelor CBRN, modul de utilizare al
mijloacelor de protecţie individuală şi colectivă, precum şi modul de utilizare al mijloacelor de decontaminare din dotare.
Personalul specializat din compunerea forţelor de apărare CBRN trebuie
să fie pregătit corespunzător pentru îndeplinirea misiunilor specifice, avându-se în vedere că potrivit noilor misiuni este necesară o instruire diversificată şi pentru rezolvarea unor sarcini este necesară participarea la acţiuni a specialiştilor cu o înaltă calificare.
Facilităţi. Facilităţile de instruire şi antrenament trebuie să permită desfăşurarea instruirii forţelor, avându-se în vedere că sunt necesare măsuri speciale de protecţia mediului şi personalului, iar antrenamentele cu agenţi reali
sau imitatori ai acestora sunt necesare pentru pregătirea şi certificarea personalului calificat de apărare CBRN.
Interoperabilitate. La nivelul forţelor NATo, uE şi aliaţilor acestora trebuie să se asigure cel mai înalt nivel de interoperabilitate posibil.
Principalul aspect al reformei, în conformitate cu noua concepţie privind
apărarea CBRN, îl reprezintă transformarea şi intensificarea eforturilor în
domeniul apărării CBRN pentru modernizarea capabilităţilor critice pentru
apărare CBRN, investind mai multe resurse naţionale – când este posibil –
pentru a accelera eforturile NATo şi uE în domeniul apărării CBRN şi pentru a colabora în vederea cercetării şi dezvoltării viitoare a tehnologiilor şi
strategiilor inovative.
odată ce soluţiile tehnologice sunt disponibile pentru remedierea neajunsurilor existente, cel mai modern echipament trebuie introdus în dotarea unidecembrie, 2011
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tăţilor militare cât mai repede posibil, iar pentru a creşte nivelul de interoperabilitate, cerinţe similare trebuie stabilite pentru echipamentul produs pentru
autorităţile civile care acţionează în prima urgenţă (First Responders), în
situaţia unui atac cu ADM sau/şi incident CBRN.
Pentru statele integrate în structurile euroatlantice de securitate, ca parte
componentă a securităţii globale, se manifestă o scădere a posibilităţii de declanşare a unui conflict militar de proporţii, deşi se menţin încă focare de tensiune şi
criză, fiind posibilă declanşarea unor conflicte locale, de mică intensitate (Low
Intensity Conflict-LoW).
Accentul va fi în viitor deplasat spre riscurile de natură nemilitară, terorismul asociat cu crima organizată constituind riscuri majore, iar vulnerabilităţile interne precum şi evenimentele neprevăzute vor dobândi o pondere tot
mai mare în probabilitatea evoluţiei riscurilor în ameninţări. Acest lucru
determină necesitatea adaptării rapide la situaţiile în derulare, pe timpul
misiunilor, precum şi nevoile crescute de informaţii dobândite prin cooperarea crescută, civil-militari şi partenerii de alianţă.
Factorii de decizie politici, militari şi civili trebuie să ţină cont de amplificarea şi diversificarea riscurilor, direcţionarea acestora în condiţiile existenţei unor vulnerabilităţi interne şi a unor conjuncturi favorizante, care pot genera ameninţări la adresa stabilităţii şi securităţii statului, care impun adoptarea
măsurilor adecvate şi dezvoltarea unor capabilităţi de apărare CBRN, mobile,
flexibile şi eficiente.
Dezvoltarea şi achiziţionarea capabilităţilor militare necesare protejării
împotriva riscurilor şi ameninţărilor CBRN, cu o evoluţie rapidă şi schimbătoare, presupun revizuiri periodice ale politicilor, evaluări militare strategice,
direcţii de comandă operaţionale şi strategice şi eforturi sporite de a parcurge paşii necesari pentru implementarea adaptărilor necesare. Prin urmare,
toate statele membre ale structurilor euroatlantice de securitate, şi implicit
armata României, sunt nevoite să continue revizuirea mediului strategic, evaluarea lecţiilor învăţate din operaţiile curente şi monitorizarea dezvoltărilor
tehnologice, pentru a stabili cerinţele, cu scopul de a îmbunătăţi domeniul
Apărare CBRN cât mai rapid posibil.
Armata României trebuie să fie pregătită ca, împreună cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, să identifice factorii de risc,
să monitorizeze evoluţia acestora, să prevină şi să gestioneze crizele şi să
intervină oportun şi eficient cu forţe, echipamente şi mijloace adecvate, pentru contracararea riscurilor, ameninţărilor şi provocărilor de natură militară.
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Înapoi la cuprins

Abstract
Centuries of military confrontations have not changed the
essence of war so far and and they may not do it from now on, either.
Nevertheless, the things that have always been changed were the doctrines and the concepts, the war and the ways of carrying it and, correspondingly, the forces.
Therefore, when speaking about military operations in the framework of the contemporary military phenomenon evolution, one does
not refer to the presence or absence of war within human society life,
but to the forces and capabilities that will carry out the war concept,
to the engagement system, to the spatial and temporal amplitude of
actions and operations, to their characteristics, effects and consequences. Future military operations will be marked by the transformations that the military field encompasses.
Under the given circumstances, the reconsideration of the entire
theoretical scaffolding with reference to war physiognomy and armed
battle as main confrontation domain, proves to be highly compulsory.
*univeristatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti.
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Caracteristicile operaţiilor militare
în contextul evoluţiei fenomenului militar contemporan
Cuvinte-cheie: operaţii militare întrunite, operaţii militare multinaţionale, operaţii asimetrice, mediu operaţional disimetric, flux informaţional, coaliţie.

pectaculoasa evoluţie a societăţii omeneşti, prefigurată odată cu
ieşirea treptată din era tehnologiei clasice şi intrarea în era tehnologiei informaţiei, modifică în mod fundamental percepţiile noastre despre război şi despre confruntarea armată. În aceste condiţii, regândirea întregului
eşafodaj teoretic cu privire la fizionomia războiului şi a luptei armate ca principal domeniu de confruntare este de o imperioasă necesitate.
operaţiile militare ale viitorului vor purta amprenta transformărilor pe
care organismul militar le suportă încă de acum. Reducerea efectivelor
armatelor şi a bugetelor militare, restructurările, reorganizările, transformările, redotările cu tehnica de vârf, profesionalizarea (aproape) completă,
apariţia unor noi riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi, creşterea ponderii
o.o.T.W. (operaţiil altele decât războiul, respectiv operaţii de stabilitate)
vor conduce la schimbarea concepţiei de ducere a acţiunilor militare, la apariţia de noi strategii, doctrine (integrate, multinaţionale) şi la o altfel de pregătire a forţelor armate (în devenire „forţe expediţionare”), în timp de pace,
criză sau conflict ori război.
În viitor, efectivele reduse dar profesionalizate ale armatelor vor necesita sisteme tehnico-militare foarte perfecţionate, care vor mări ritmul ducerii
acţiunilor de luptă, eficienţa şi gradul de protecţie, susţinere şi supravieţuire
al acestora. Viitoarele operaţii vor fi întrunite, multinaţionale şi vor fi duse
frecvent în cooperare cu organizaţii internaţionale şi neguvernamentale.
Va fi necesar să se constituie din timp structuri de comandă adecvate
situaţiei (comandamente regionale) pentru a coordona acţiunile de conducere
a operaţiilor, categoriilor de forţe armate şi coaliţiilor diferite, în loc să se constituie atunci, ad-hoc, pentru a îndeplini aceste misiuni. Toate categoriile de
forţe armate trebuie să fie sustenabile în teatru, să dispună de capabilităţi militare moderne, calitative, de un grad înalt de protecţie şi supravieţuire, să fie
flexibile, mobile, adaptabile, create modular pentru a răspunde întregii game
de misiuni şi operaţii militare („forţe expediţionare” – cerinţă expresă a
Directivei ministeriale a NATo).
Ele trebuie să fie capabile să lupte şi să învingă şi să facă trecerea rapidă de la război la operaţii altele decât războiul (o.o.T.W.) şi invers.

S

decembrie, 2011

159

Investigarea fenomenului militar

Comandanţilor trebuie să li se pună la dispoziţie forţele şi mijloacele necesare pentru ca forţa realizată să fie flexibilă, adaptabilă organizatoric cerinţelor, în scopul dominării spaţiului de luptă fluid şi al obţinerii victoriei
decisive în timp scurt.
Statul major, de regulă multinaţional, mult mai redus decât acum, dar
dotat cu tehnologii informaţionale, va îndeplini funcţii mult mai diversificate.
El îşi va schimba componenţa şi chiar subordonarea, în funcţie de misiuni. În
general, funcţiile de la toate nivelurile organizatorice vor trebui reanalizate şi
eficientizate.
Având în vedere cele prezentate, apare îndreptăţită întrebarea: „cum vor
arăta operaţiile militare ale viitorului şi care va fi ponderea tradiţiei şi a inovaţiei în cadrul lor?”. Problematica operaţiilor militare se dovedeşte inepuizabilă, fiind în legătură dialectică cu evoluţia obiectivelor acţiunilor individuale şi
de grup. Evoluţia acestora impune dezvoltarea sistemului acţional necesar
pentru a le atinge, precum şi restructurarea continuă a acţiunilor din spectrul
activităţii de planificare şi conducere a operaţiilor militare.
Indiscutabil, pentru o armată modernă, integrată în cea mai performantă
şi operaţională alianţă militară a planetei dar şi cu o tradiţie a armelor bogată,
problematica operaţiilor militare nu poate fi neglijată. Pentru analiştii şi planificatorii militari români, statutul României de membru cu drepturi depline
al NATo înseamnă o adevărată provocare în ceea ce priveşte capabilităţile de
adaptare şi restructurare a întregii gândiri referitoare la modul de concepere şi
ducere a operaţiilor militare.
Primul aspect al acestei provocări îl constituie capacitatea de a evolua de
la gândirea specifică „fostelor armate membre ale Tratatului de la Varşovia”,
la concepţia şi modul modern de acţiune al statelor membre NATo. Încă din
perioada când România participa activ la Parteneriatul pentru pace, preocupările privind implementarea noului sistem de planificare şi conducere a operaţiilor militare au constituit un obiectiv de bază al tuturor factorilor militari de
decizie şi planificare. Drept urmare, au apărut noi doctrine la nivel strategic,
specifice categoriilor de forţe ale armatei, precum şi regulamente privind planificarea şi conducerea operaţiilor militare la toate nivelurile artei militare. De
asemenea, s-au tradus o serie de standarde NATo, de actualitate, care au adus
un surplus de noutate şi modernism în ceea ce priveşte operaţiile militare specifice războiului viitorului.
Procesul este continuu, domeniul îmbogăţindu-se cu un nou concept, cel
de operaţii asimetrice, apărut după evenimentele de la 11 septembrie 2001 din
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Statele unite ale Americii. Din cele publicate până în prezent rezultă cu claritate că operaţiile militare ale viitorului poartă amprenta noilor riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa democraţiei şi civilizaţiei, iar acestea vor fi
duse în noi medii, unele chiar cu caracter de noutate absolută (aici ne referim
în primul rând la operaţiile militare în războiul bazat pe reţea, în cel informaţional sau în conflictele asimetrice).
Cel de-al doilea aspect îl constituie tendinţele strategice ale operaţiilor
militare ale viitorului analizate de majoritatea specialiştilor militari. La nivel
operaţional, natura confruntării viitoare va fi dependentă de efectul strategic
urmărit. În general, vor rămâne două forme de operaţii:
• Operaţiile de lovire vor urmări nimicirea oamenilor şi distrugerea
infrastructurii adversarului pentru a-i înfrânge dorinţa şi capabilitatea de a
continua acţiunile.
• Operaţiile de stabilitate vor urmări să preîntâmpine instabilitatea şi să
asigure securitatea pentru a elimina pierderea în rândul efectivelor şi distrugerea infrastructurii1.

Tendinţe imediate ale operaţiilor militare din perspectiva SUA
– actor militar de prim-rang şi
implicaţiile asupra altor state
aliate/nealiate cu SUA
Transformarea Forţelor Armate ale SUA. Până în anul 2015, viitorul
operaţiilor de lovire va fi determinat de transformarea Forţelor Armate ale
SuA şi de reacţia altor actori militari statali şi nestatali la acest proces. SuA
vor urmări să dezvolte în continuare puterea de luptă prin avantaj calitativ,
accelerată de o rată continuă a dezvoltării tehnologice, corelată cu noile concepte operaţionale. Până în anul 2015, transformarea va fi structurată în jurul
conceptului „Dominaţia în întreg spectrul” şi va fi construită pe următoarele
subconcepte:
– angajamentul de precizie;
– superioritatea informaţiei;
– protecţia multidimensională;
– concentrarea logistică.

decembrie, 2011
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Implementarea acestor concepte va determina, probabil, următoarele schimbări:
a) câmpuri de luptă neliniare, opuse fronturilor care determinau şi delimitau controlul teritorial;
b) forţe dispersate care concentrează puterea de foc, în locul unor concentrări de forţe permanente sau temporare;
c) putere de foc prin lovituri de precizie în detrimentul concentrărilor de foc;
d) planuri dinamice şi evolutive ale campaniei faţă de etape secvenţiale;
e) creşterea ritmului printr-o cunoaştere mai bună a situaţiei şi o
decizie mai rapidă.
Implicaţiile transformării pentru aliaţii SUA. Rata schimbării, precum
şi costurile legate de dorinţa de a ajunge la nivelul dezvoltărilor tehnologice ale
SuA sunt cele care determină reducerea posibilităţii aliaţilor tradiţionali ai
SuA de a menţine capabilităţi apropiate. Mulţi dintre aliaţii SuA nu-i vor urma
sau nu vor fi în măsură să o facă. Aceasta poate conduce la activităţi pentru
specializarea pe rol cu SuA, asumându-şi sarcina de lovire, iar aliaţii acţionând
în unele secvenţe ale operaţiilor de stabilizare sau în cele de sprijin.
Implicaţiile pentru celelalte ţări, nealiate cu SUA. Transformarea
SuA va crea noi elemente de tărie care, mai târziu, vor face imposibil un răspuns din partea altor state la operaţiile militare convenţionale duse de forţele
SuA. Foarte puţine forţe, în afara Vestului, se vor transforma la acelaşi nivel
sau ritm. Aceasta nu înseamnă că nu vor evolua capabilităţile şi conceptele.
Multe state vor dezvolta capabilităţi curente proprii, pe măsura dezvoltărilor
tehnologice. Alte state vor fi în măsură să dezvolte capabilităţi de nişă aproape echivalente cu ale aliaţilor SuA, care au decis să nu urmeze nivelul dezvoltării tehnologice şi organizaţionale ale SuA.
Operaţiile de stabilitate până în 2015. Acestea vor creşte în diversitate şi frecvenţă, cuprinzând operaţiile de sprijin al păcii, operaţii contra insurgenţilor şi, potenţial, operaţii de ocupare. Aşa cum au identificat experţii britanici, în cuprinsul Dimensiunii politice, consecinţele unui teritoriu neguvernat, guvernat slab sau contestat, se înrăutăţesc datorită creşterii ameninţărilor
terorismului internaţional şi ale crimei organizate. În consecinţă, vor exista
mai multe solicitări pentru operaţiile de stabilitate. Acestea vor merge mai
departe de acţiunile principale care vizează menţinerea şi impunerea păcii. Ele
pot lua aspectele unor operaţii împotriva insurgenţilor, pentru a preveni ameninţările asupra guvernelor din partea actorilor nestatali. Acestea pot lua
forma operaţiilor de ocupaţie, pentru a menţine ordinea după înlăturarea regi-

162

www.rft.forter.ro

Caracteristicile operaţiilor militare
în contextul evoluţiei fenomenului militar contemporan

mului. Fazele unor astfel de operaţii vor creşte în diversitate şi complexitate,
cu suprapuneri între fazele procesului de stabilitate şi între operaţii de stabilizare şi de lovire. În viitorul apropiat, militarii europeni vor menţine conducerea la nivel de expertiză în cadrul operaţiilor de stabilitate. operaţiile de stabilitate vor reuni militari şi civili, fie că sunt forţe de securitate locale, organizaţii neguvernamentale sau contractori civili.
Operaţiile după anul 2015. un important factor de schimbare în cadrul
operaţiilor militare este creşterea dominaţiei vehiculelor (aparatelor) fără
pilot. Aşa cum a fost evaluată şi în cadrul Dimensiunii ştiinţă şi tehnologie,
sistemele controlate de la distanţă vor deveni prevalente în toate mediile.
Capabilităţile total autonome, care nu au oameni în circuitele şi procesele de
decizie tactică independente, şi capabilităţile de angajare pot deveni realitate
către anul 2030. Creşterea numărului mediilor de luptă – precum spaţiul extraatmosferic, spaţiul cibernetic şi spectrul electromagnetic – va determina creşterea numerică a actorilor care vor acţiona în aceste medii.
În acest context, SuA, la sfârşitul mileniului trecut, au pus bazele conceptuale ale grupării de forţe de tranziţie de nivel brigadă (Interim Brigade
Combat Team), concept care ulterior s-a transformat în Brigada „STRYKER”.
una din metodele de analiză a posibilităţilor acestei structuri este modalitatea
întrebuinţării sale pe scara conflictelor. Fără a detalia aceste concepte aici,
vom face doar o scurtă referire la spectrul conflictelor în viziunea specialiştilor americani.
1. Un conflict major convenţional constituie cel mai serios scenariu de
conflict. Actualele estimări indică faptul că acest tip de conflict are cea mai
mică probabilitate de producere, iar izbucnirea lui prin surprindere este aproape imposibilă. Ceea ce îi preocupă actualmente pe analiştii militari sunt conflictele regionale cu potenţial de extindere şi escaladare într-un conflict cu
implicaţii globale.
2. Conflictele militare de joasă intensitate sunt acele conflicte locale şi
regionale care pun faţă în faţă actori cu potenţiale mai mici. Prin implicarea
actorilor cu potenţiale mari, ele pot degenera şi se pot transforma, aşa cum am
arătat, în conflicte majore convenţionale. Pentru stabilizarea situaţiei şi aplanarea crizei, în cazul acestor conflicte este necesară o forţă militară. Totuşi,
recentele cazuri au reliefat faptul că aplanarea crizei depinde în mare măsură
de viteza cu care forţele pot acţiona.
3. Operaţiile de stabilitate şi sprijin ocupă treapta cea mai de jos a
spectrului conflictelor şi, în unele cazuri, pot fi o ramură a conflictelor de
decembrie, 2011
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mică intensitate. Pot include acţiuni de asistenţă umanitară, de menţinere a
păcii şi altele. Deşi aceste operaţii prezintă un anumit grad de risc şi au potenţial de escaladare, de regulă, nu necesită pentru soluţionare o forţă militară cu
o putere de luptă deosebită. Pentru acest gen de operaţii sunt mult mai potrivite forţele de infanterie uşoară.
Actualul mediu operaţional este extrem de fluid, caracterizat de schimbări de coaliţii, alianţe şi parteneriate, precum şi de apariţia şi dispariţia unor
actori (statali, nestatali, naţionali şi transnaţionali). Din ce în ce mai frecvent,
centrele de greutate sunt reprezentate de terenul complex sau de mediul urban
cu infrastructură mai mult sau mai puţin dezvoltată şi populaţie civilă, ceea ce
le califică automat drept zone de operaţii. Ducerea acţiunilor în aceste zone de
operaţii adaugă luptei armate o componentă de criză umanitară, care va necesita luarea unor măsuri adecvate de management al populaţiei.
Pe lângă populaţia civilă, este de remarcat prezenţa în zona de operaţii a
organizaţiilor private, neguvernamentale, regionale şi internaţionale cu politicile şi agendele lor, uneori favorabile forţelor proprii, alteori în competiţie cu
acestea. Multe dintre ele au suficientă putere şi influenţă pentru a exercita o
puternică presiune asupra a ceea ce înainte erau doar operaţii pur militare.
Importanţa existenţei tot mai active a organizaţiilor, sistemelor şi arhitecturilor informatice, private sau publice, nu poate fi neglijată. Fluxul global de
informaţii, tehnologie, cunoştinţe şi putere creează în prezent un mediu favorabil tuturor categoriilor de operaţii informaţionale, distribuirii informaţiilor
şi războiului informaţional. Cuceririle ştiinţifice, diversitatea şi posibilităţile
de acces la acestea au generat schimbări în modul de constituire şi întrebuinţare a forţelor, creând, concomitent, condiţiile favorabile obţinerii surprinderii tehnologice. Această situaţie a generat un proces de eroziune care consumă încet supremaţia tehnologică de care s-au bucurat unele ţări avansate în
ultimii 20 de ani.
Factorul cultural şi cel demografic, care depăşesc graniţele şi problemele interne ale unor state, au făcut din rezolvarea unui conflict un proces complicat şi de lungă durată care, deseori, necesită operarea unor schimbări ale
caracterului operaţiilor înainte ca starea finală dezirabilă să fie atinsă. Aceste
situaţii vor creşte ca număr şi importanţă.
operaţiile militare ale viitorului vor fi caracterizate de combinarea posibilităţilor unei forţe şi folosirea mediului într-un cadru operaţional unic. Ele
vor avea în vedere folosirea conceptului de oportunitate derivat din condiţiile
de mediu în defavoarea întrebuinţării unilaterale a capacităţilor militare, spe-
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cifică războaielor de uzură. Aceasta este noua paradigmă a operaţiilor.
Literatura de specialitate subliniază faptul că aceste caracteristici şi implicaţiile lor au fost atent studiate şi puse în aplicare pe scară largă.

Caracteristici ale operaţiilor
militare prezente şi viitoare
opinăm că există paisprezece caracteristici mai importante ale operaţiilor militare prezente şi viitoare în noile medii operaţionale, caracteristici ce le
vom prezenta, succint, în continuare.
Desfăşurarea operaţiilor militare, cu precădere în teren complex şi mediu
urban. Viitorii adversari îşi vor concentra acţiunile în aceste două tipuri de mediu,
pentru a contrabalansa avantajul tehnologic în domeniul informaţional şi al sistemelor de armament, folosindu-se de condiţiile oferite de acestea pentru a crea
spaţii sigure faţă de efectele lor. Aceste medii operaţionale degradează performanţele sistemelor de armamente, necesită forţe numeroase pentru a fi controlate, consumuri de materiale mari şi adaugă un element de complexitate în aplicarea puterii de foc prin faptul că impune planificatorilor evitarea distrugerilor şi
pierderilor colaterale. Se estimează că 65% din populaţia lumii trăieşte în prezent
în mediul urban şi se pare că în următorii 20 de ani acest procent va creşte la
80%. Astfel, operaţiile în mediul urban vor fi din ce în ce mai greu de evitat.
Desfăşurarea operaţiilor militare în condiţiile războiului informaţional,
respectiv ale operaţiilor informaţionale. o caracteristică comună tuturor conflictelor a fost nevoia de a şti mai mult decât adversarul tău. Tehnologia a oferit ambelor părţi posibilitatea de a „vedea” câmpul de luptă mai bine şi mai
fidel decât oricând. Potenţialii adversari vor studia cu certitudine, în detaliu,
capacităţile forţelor adversarului şi vor încerca să le diminueze acţionând în
punctele-limită ale tehnologiei, lovind sistemele C4ISR cu diferite categorii
de forţe. Ei vor căuta obţinerea unui avantaj psihologic intern şi extern prin
conservarea posibilităţilor-cheie proprii şi prin lovirea unor sisteme de armament (şi nu numai) de mare vizibilitate. Simpla distrugere a acestora poate
crea un avantaj în plan internaţional şi psihologic. Doborârea avionului F-117
de către sârbi în 1999 poate constitui un bun exemplu în acest sens. operaţiile
şi atacurile informaţionale au potenţialul de a transforma evenimente tactice
în probleme internaţionale.
decembrie, 2011
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Desfăşurarea operaţiilor în mediul cosmic. Lumea de astăzi este martora
unei migraţii în creştere a capacităţilor spaţiale în procesul de exploatare a
exploziei tehnologice informaţionale. Avantajul relativ al unor mari puteri în
ceea ce priveşte sateliţii de cercetare, comunicaţii şi navigaţie se va degrada,
pe măsură ce numărul statelor care folosesc programe spaţiale în scopuri militare va creşte, iar comercializarea spaţiului cosmic va pune aceste posibilităţi
la dispoziţia tuturor. În afara pierderii acestui avantaj disimetric, accesul la
sistemele comerciale va permite chiar şi statelor mai puţin dezvoltate tehnologic să obţină capacităţi specifice erei informaţionale.
Proiectarea puterii în afara teritoriului naţional. Tendinţa marilor puteri
militare, şi nu numai, este de constituire a unor capacităţi de proiectare a unor
forţe şi de rezolvare a problemelor de securitate în afara teritoriului naţional.
Dacă în trecut beligeranţii îşi concentrau eforturile pentru interzicerea liniilor
de comunicaţii aeriene şi navale ale forţelor adversarului concomitent cu protejarea celor proprii, astăzi putem vedea o focalizare a atacurilor asupra punctelor de debarcare aeriene şi navale pentru a împiedica intrarea în teatrul de
operaţii a forţelor. Pentru lovirea acestora se va recurge atât la sisteme de
armamente convenţionale, cât şi la cele neconvenţionale (ADM). În viitor forţele proprii vor fi nevoite să se desfăşoare rapid şi să aibă o letalitate superioară. Această capacitate de desfăşurare trebuie să fie independentă de infrastructura normală sau de echipamentul pre-poziţionat în anumite zone ale lumii.
Pierderea invulnerabilităţii teritoriului propriu. Terorismul este o caracteristică a operaţiilor militare viitoare. Dilema pe care o ridică este strâns legată
de caracterul asincronic şi asimetric al acestuia. Aceasta înseamnă că actele
teroriste se pot produce oriunde, oricând, folosind o gamă largă de mijloace,
fără a avea vreo legătură cu evenimentele în curs de desfăşurare. Având în vedere terorismul mondial şi ameninţările cauzate de ADM, niciun stat democratic
nu mai poate afirma cu certitudine că teritoriul său este în deplină siguranţă.
Viitorii inamici vor încerca să afecteze capacităţile de proiectare a forţei prin
atacarea infrastructurii, a sistemelor de informaţii şi a nodurilor de comunicaţii.
Limitări ale posibilităţilor forţelor militare. Restricţiile de ordin politic
vor dicta mărimea, compunerea şi graficul de operaţionalizare al forţelor
desfăşurabile. Chiar dacă mărimea şi compunerea pachetului de forţe sunt
deseori destinate să arate gradul de implicare într-o criză, ele pot crea oportunităţi potenţialilor adversari care vor încerca să schimbe natura conflictului odată cu începerea desfăşurării forţelor, pentru a le face ineficiente în
condiţiile nou create.
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Desfăşurarea operaţiilor în condiţiile existenţei unor relaţii complexe
între parteneri. În zilele noastre orice operaţie se desfăşoară în cadru multinaţional, al unei coaliţii sau alianţe. Partenerii vor avea viziuni diferite asupra
stării finale şi a mijloacelor de ajungere la aceasta. Acest fapt va duce la compromisuri şi la o încetinire a ritmului operaţiilor datorită interdependenţei economice şi interacţiunilor politice care vor impune forţelor proprii să lucreze
cu cele aliate, cu organizaţii neguvernamentale şi guvernamentale pe timpul
desfăşurării operaţiilor. Adversarii cunosc modul de lucru într-o coaliţie şi vor
încerca să exploateze vulnerabilităţile acesteia prin forţarea intrării în acestea
a unor state care simpatizează cauza lor (spre exemplificare se pot aminti aici
eforturile diplomatice pentru menţinerea unităţii Coaliţiei în primul război din
Golful Persic). Problemele de interoperabilitate vor fi exploatate la nivel tactic şi operativ. Neîncrederea, lipsa unui cadru operaţional comun, dificultăţile
de comunicare sunt caracteristici ale majorităţii operaţiilor multinaţionale.
Impunerea regulilor de angajare. Regulile de angajare sunt directive
emise de autoritatea competentă, care stabilesc circumstanţele şi limitele folosirii forţei de către structurile militare. Ele vor impune anumite restricţii în
ceea ce priveşte manevra şi puterea de foc. Adversarii potenţiali vor studia
aceste reguli şi vor încerca să exploateze indeciziile şi diminuarea puterii de
luptă generate de acestea. De asemenea, ei vor încerca instituirea de reguli şi
mai restrictive prin operaţii informaţionale care vor viza voinţa naţională şi
sensibilităţile Coaliţiei.
operaţia „în direct” – mass-media. oponenţii vor căuta să controleze
mijloacele de informare pe plan intern şi să le exploateze pe cele internaţionale. Prezenţa jurnaliştilor alături de forţele proprii va oferi inamicului un
grad de cunoaştere a situaţiei pe care nu l-ar putea dobândi prin mijloace convenţionale. Mijloacele de informare pot oferi adversarilor cele mai bune mijloace de a ataca voinţa opiniei publice proprii. o societate democratică a începutului de mileniu III este mult mai uşor influenţabilă de către mass-media
decât alte societăţi datorită accesului populaţiei la sistemele informatice şi de
informare. Acoperirea mediatică a operaţiilor şi posibilităţile de transmitere a
informaţiei în timp real vor afecta în mod semnificativ relaţiile internaţionale
şi interacţiunile la nivel strategic.
Desfăşurarea operaţiilor cu resurse limitate. Forţele armate vor continua
şi în viitor să acţioneze folosind resurse limitate de timp, personal şi echipamente. În plus, datorită faptului că forţele armate moderne acţionează după o
doctrină bine stabilită şi au structuri dotate şi echipate prin programe de achidecembrie, 2011
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ziţii bine definite din timp, iar activitatea propriu-zisă de achiziţie a fost începută de ani buni, este posibil ca, în viitor, inamicul potenţial să posede sisteme tactice şi operative mai performante decât cele ale forţelor desfăşurate.
Mediul operaţional ambiguu. Viitorii adversari vor încerca să evite statutul de agresori şi vor avea atitudini politice şi psihologice evazive. Viitoarele
construcţii doctrinare vor trebui să abordeze atât modelele de agresiune nonliniare, cât şi pe cele care implică forţe convenţionale. Mecanismele de formare
a noilor lideri trebuie să creeze acei comandanţi care posedă agilitate mentală
în analiza situaţiilor şi care să fie în măsură să se adapteze uşor acestora.
Rapiditatea operaţiilor. Tendinţa globală este de a comprima timpul.
Comunicarea şi conectivitatea vor fi motorul adaptării şi transformării.
Rapiditatea se va manifesta tactic, operativ şi strategic. Spre exemplu, progresele realizate în domeniul aparaturii de vedere pe timp de noapte şi posibilitatea achiziţionării acestora de pe piaţa liberă au permis armatelor să opereze
noaptea, în aceleaşi condiţii ca şi ziua, în domeniile culegerii informaţiilor,
supravegherii, cercetării şi în cel al acţiunilor letale. Această eficacitate sporită a crescut deja ritmul acţiunilor de luptă la un nivel şi mai ridicat.
Agilitatea fizică şi mentală la toate eşaloanele sunt calităţi esenţiale adaptării
la ritmul crescând al acţiunilor militare.
Mediul operaţional disimetric. Adversarii potenţiali vor încerca să
exploateze vulnerabilităţile proprii. Specialiştii americani şi străini apreciază
că, deşi în acest moment forţele SuA pot fi egalate cu greu în ducerea acţiunilor convenţionale, există o percepţie generală că SuA se implică greu în
soluţionarea unei crize, au nevoie de timp pentru a crea condiţiile optime de
acţiune în regiune, sunt uşor influenţabile de către opinia publică, se aşteaptă
să aibă un avantaj tehnologic zdrobitor în orice conflict, nu doresc implicarea
în conflicte care să ducă la pierderi mari în rândul forţelor proprii. Aceste percepţii au dus la crearea unei viziuni aparte despre oportunităţile şi vulnerabilităţile forţelor SuA şi au dus la apariţia unor abordări disimetrice. Războiul
disimetric are în vedere punerea în balanţă a unui avantaj propriu şi a unei vulnerabilităţi relative a inamicului. unele dintre caracteristicile prezentate mai
sus pot fi încadrate în categoria războiului disimetric.
Protecţia Forţei. operaţiile viitoare, ca şi cele din trecut şi din prezent, se
vor concentra asupra evitării pierderilor de vieţi omeneşti. Este evident că
nicio societate democratică nu agreează implicarea într-un conflict care să
ducă la pierderi masive. orice conflict viitor va fi caracterizat de voinţa unei
părţi a potenţialilor inamici de a provoca pierderi masive în rândul forţelor
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proprii cât mai devreme şi cât mai repede posibil. Mijloacele favorite ce vor
putea fi întrebuinţate vor fi ADM, artileria, rachetele terestre şi terorismul.
Programele de securitate destinate protecţiei forţelor, echipamentelor şi
infrastructurii din zonele de dislocare, precum şi planificarea şi integrarea
măsurilor de securitate fizică a operaţiilor vor domina mediile operaţionale
ale războaielor viitoare.
În concluzie, mileniile de confruntări militare nu au schimbat esenţa războiului. Ceea ce s-a schimbat şi se schimbă mereu sunt doctrinele, conceptele, mijloacele de ducere a războiului şi, corespunzător lor, forţele. operaţiile
militare în contextul evoluţiei fenomenului militar contemporan pun în faţa
planificatorilor cerinţe deosebit de complexe datorită amplorii spaţio-temporale a acţiunilor şi operaţiilor, datorită transparenţei acţiunilor chiar din
momentul demarării acestora şi, nu în ultimul rând, datorită efectelor şi consecinţelor imprevizibile ale acestora.
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Abstract
The recent conflicts in the Middle East – Operation Iraqi
Freedom and ISAF IV/ Enduring Freedom in Afghanistan – prove that
the present military operations are focused on the urban component.
The common element of the above operations is that the enemy – insurgents, terorists or paramilitary forces – are using the urban areas for
planning, commanding and coordinating their military operations specially against allied FOBs (Forward Operation Bases). Also the urban
area is used by the enemy for manufacturing and storing their armament, all types of IEDs, rockets and other means of attack. Is also well
known that lots of urban areas are used for recruting and training
insurgents. All that is a result of the fact that the urban areas offer
good protection, the enemy knowing that these places are NFAs (no fire
area) for artillery, here they have mosques and other forbidden locations for the allies.
Given all of that the usage of armoured elements has diminished
greatly in the present COIN (counter insurgency) operations. In con*Batalionul 814 Tancuri, Turda.
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clusion, in order to aproach the usage of armoured elements in the
operational environment, an analisys is required focusing the urban
areas which are the main stage for the present military operations.
Cuvinte-cheie: tanc, manevră, subunitate de tancuri, tanchist,
luptă urbană.

Cele mai recente conflicte din orientul Mijlociu – operaţiunea Iraqi
Freedom şi ISAF IV/Enduring Freedom din Afganistan – dovedesc că operaţiile militare ale sfârşitului de secol XX şi începutului de secol XXI au o predominantă componentă urbană. unul dintre numitorii comuni ai celor două
operaţii de mai sus este legat de inamic şi constă în faptul că forţele paramilitare, insurgente sau teroriste folosesc zonele urbane ca loc de conducere şi planificare a atacurilor şi, mai mult, zonele locuite oferă o mascare şi acoperire
foarte bună atacurilor cu rachetă în special asupra bazelor militare (FoB-uri)
cu o amprentă terestră semnificativă. un alt numitor comun al acestor operaţii
este faptul că zonele locuite sunt folosite de inamic pentru producerea şi depozitarea mijloacelor de atac improvizate (IED, PPIED, RCWIED, MBIED,
VBIED, a rampelor improvizate de lansare a rachetelor de tip GRAD cal. 120
mm sau alte tipuri de proiectile în general cu calibru de cel puţin 80 mm) şi
pentru recrutarea, formarea şi instruirea viitorilor producători sau atacatori.
Tancul, ca mijloc de luptă, a încetat să mai fie folosit la nivel companie
în operaţiile de contrainsurgenţă, ca o consecinţă a adaptării operaţiilor la specificul CoIN (Counterinsurgency) prin structurarea lor pe patru faze: „clear”,
„shape”, „hold” şi „build”. Mai mult, ultimele abordări ale conflictelor din
orientul Mijlociu şi-au orientat centrele de greutate ale operaţiilor pe influenţarea populaţiei, câştigarea încrederii în formele de guvernare locale şi centrale şi în forţele Coaliţiei. În acest sens, operaţiile au căpătat o caracteristică
puternic regională, respectiv zonală (de obicei la nivel district), în funcţie de
stadiul în care se află diviziunea administrativă respectivă, adică „clear”,
„shape”, „hold” sau „build”.
Situaţia din provincia Zabul, în care acţionează şi cele două batalioane de
manevră româneşti, întăreşte cele afirmate mai sus, întrucât unul din cele două
districte în care sunt dislocaţi militarii români se afla, la sfârşitul anului 2010, în
faza „shape”, cu tendinţe spre „hold” şi „build”, pe când celălalt district se afla,
în aceeaşi perioadă, în faza „build”, cu tendinţe spre „hold” şi, izolat, „shape”.
Astfel, analizând cele prezentate mai sus, se poate uşor concluziona că
subunităţile de tancuri, fie ele şi de nivel pluton, nu pot fi folosite într-un ast-
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fel de mediu operaţional din câteva considerente, cum ar fi factorii legaţi de
impactul asupra populaţiei şi infrastructurii, consumul ridicat de carburanţi şi
lubrifianţi, nevoile şi costurile ridicate de mentenanţă.
Pentru a putea, totuşi, aborda modalitatea de folosire a tancurilor în
mediul operaţional actual, este necesar să analizăm în particular mediul urban,
care a devenit zona în care se desfăşoară cea mai mare parte a operaţiilor de
contrainsurgenţă.

Zona urbană – influenţe asupra
mijloacelor blindate
Zonele construite au ca principală caracteristică existenţa structurilor
realizate de forţa umană, definite prin cele trei dimensiuni (spaţiul urban are
cea mai bună reprezentare tridimensională), reprezentate de clădiri, căi de
comunicaţie (străzi) şi reţele subterane.
Aceste caracteristici definitorii ale zonei urbane generează o serie largă
de probleme, pe de o parte, şi posibilităţi, pe de altă parte. Pentru a fi siguri

Figura nr.1: Caracteristicile zonei urbane
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că subunitatea (pornind de la convenţia că la un moment dat doar o parte
dintr-un batalion de tancuri poate participa la o operaţiune în zona urbană –
cel mult o companie, de altfel, făcând parte dintr-un task force mai mare, unde
poate sprijini acţiunea infanteriei debarcate) poate acţiona eficient în mediul
urban, observarea şi planificarea executării focului trebuie, pe cât posibil, să
cuprindă toate cele trei dimensiuni ale acestui tip de teren: orizontală – pe
căile de comunicaţii şi la nivelurile inferioare ale unei clădiri, verticală – pentru clădirile cu mai multe etaje, şi în spaţiul subteran. Câteva consideraţii în
această privinţă:
• un aspect important al mediului urban este faptul că zonele construite,
cu clădiri, complică, produc confuzie şi degradează comanda şi controlul.
• Străzile sunt, de obicei, considerate căi de apropiere. Totuşi, forţele care
se deplasează pe aceste străzi sunt canalizate de clădiri şi dispun de puţin spaţiu de manevră. Astfel, obstacolele aflate pe străzile din oraş sunt mult mai eficiente decât orice obstacol de pe o comunicaţie aflată pe un teren deschis, din
simplul motiv că cele dintâi sunt foarte greu de evitat.
• Clădirile oferă mascare şi acoperire şi restricţionează foarte mult deplasarea elementelor militare, în special a blindatelor. De asemenea, se impune
repartizarea riguroasă şi controlul sectoarelor de foc şi îndeosebi a zonelor de
foc. orice colţ de stradă sau succesiune de blocuri obstrucţionează vizibilitatea, automat fiind necesară o atentă supraveghere. Clădirile cu pereţi foarte
groşi devin astfel adevărate poziţii fortificate.
• Sistemele subterane din zonele urbane pot fi supravegheate destul de
uşor, dar se pot dovedi critice în atingerea obiectivelor pentru operaţiile urbane.
Implicarea subunităţilor de tancuri în operaţiile din mediul urban necesită o analiză a terenului cu atingerea tuturor punctelor care influenţează vizibilitatea şi vulnerabilitatea pentru fiecare parte a zonei urbane. În Figura nr.2
este analizată vizibilitatea pe părţile laterale ale unui tanc, cu influenţă puternică asupra vizualizării terenului de către comandantul de tanc (Line of Sight
Analysis).
În Figura nr.3 este prezentată o analiză a vizibilităţii frontale pentru clădiri cu număr diferit de etaje, putându-se astfel observa o creştere semnificativă a vulnerabilităţii de sus în jos a tancului odată cu apropierea sa de clădire.
Vulnerabilitatea creşte direct proporţional cu distanţa şi înălţimea obiectivului.
Se poate vorbi despre şase tipuri de zone urbane:
• Construcţii dense şi aleatoare – specifice zonelor urbane cu reţele stradale care se distribuie radial dinspre centru spre exterior sub o formă neregulată.

176

www.rft.forter.ro

Posibilităţi de întrebuinţare a subunităţilor de tancuri în teatrele de operaţii
16 m

Weapon dead space

Figura nr. 2: Vizibilitatea pe părţile laterale ale unui tanc
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Figura nr.3 Vizibilitatea pentru aparatele de vedere de pe tanc şi zonele vulnerabile
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Clădirile sunt situate la distanţe apropiate între ele şi, de obicei, închid străzile.
• Blocuri apropiate şi ordonate – străzi late şi zone de forme rectangulare continue, întâlnite foarte des în Irak.
• Zone rezidenţiale dispersate – specifice Europei. Străzile de obicei
fac parte din forme rectangulare sau curbe.
• Zone cu construcţii înalte – de obicei, construcţiile moderne din oraşele mari. Clădirile sunt formate din multiple etaje, străzile sunt organizate pe
zone rectangulare.
• Zone destinate transportului industrial – de obicei, dispuse de-a lungul principalelor reţele de cale ferată sau şosea dintr-un complex urban.
Complexele industriale mai vechi pot fi formate din construcţii dense şi foarte apropiate, în timp ce zonele industriale noi sunt formate din clădiri joase cu
acoperişuri plate. un obstacol important în desfăşurarea operaţiilor militare
reprezintă reţelele de cale ferată din aceste zone.
• Fortificaţii permanente sau temporare şi alte instalaţii militare – fortificaţiile permanente pot fi ridicate din pământ, lemn, piatră,
beton, beton armat sau orice combinaţie din toate acestea. ultimele
variante de fortificaţii au fost construite sub pământ, asigurând protecţie împotriva muniţiilor de calibru mare, ADMNBC, posibilităţi de
comunicaţii interne şi servicii.

Comanda şi controlul
următoarele aspecte privind comanda şi controlul pot afecta planificarea
şi executarea operaţiilor urbane de către o subunitate de tancuri (Figura nr.4):
• Comunicaţiile. organizarea pe eşaloane foarte mici care poate fi impusă de desfăşurarea operaţiilor urbane necesită mai multe canale şi mijloace de
legătură, care pot fi întrerupte de clădiri sau alte caracteristici ale mediului
urban. De menţionat că acest aspect trebuie privit în dublu sens – componenta de război electronic, de obicei atribuită structurii de CCI (Celula de
Conducere a Informaţiilor), joacă un rol foarte important în identificarea şi
depistarea intenţiilor inamicului.
• Folosirea de către comandanţii de tancuri a planurilor topografice
cu scara sub 1:10 000, întrucât nivelul de reprezentare a detaliilor este mult
mai mare. În cazul în care nu sunt disponibile, este recomandată folosirea hărţilor turistice existente.
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Figura nr.4: Executarea operaţiilor urbane de către o subunitate de tancuri

• Controlul executării focului. o cerinţă importantă a planificării operaţiilor în zonele urbane este implementarea unor măsuri de control a focului,
concomitent cu o planificare în detaliu a sectoarelor de foc.
• Măsuri grafice de control a executării şi conducerii focului sunt
extrem de importante, întrucât planificarea în detaliu a operaţiilor pot reduce
semnificativ riscul producerii fratricidului; de altfel, destul de ridicate în
mediul urban. În acest sens, pot fi folosite tehnicile de marcare şi numerotare
a clădirilor şi străzilor pentru repartizarea uniformă a sectoarelor de tragere.
• Apropierea şi vizibilitatea. Deoarece elementele prietene operează în
spaţii restrânse şi este posibil ca de multe ori să nu existe contact vizual între
diferite elemente ale dispozitivului, creşte semnificativ riscul de producere a
fratricidului.
• Factori privind personalul. operaţiunile urbane necesită câteodată
eforturi fizice şi psihice susţinute din partea soldaţilor şi comandanţilor.
• ROE/ROI şi civilii. Regulile de angajare şi cele de interacţiune restricţionează foarte mult folosirea anumitor sisteme de foc şi tactici, tehnici şi proceduri. Ca parte integrantă a operaţiilor urbane, necombatanţii generează probleme operaţionale care necesită atenţie specială. Pentru a desfăşura operaţii în
decembrie, 2011
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astfel de condiţii, formaţiunile militare trebuie să cunoască cum şi unde vor fi
folosiţi, în cel mai eficient mod, interpreţii, echipele CIMIC şi echipele de operaţii speciale. De altfel, este obligatorie cunoaşterea de către toţi militarii a
Regulilor de Interacţiune care includ forme de salut în limba respectivă, obiceiuri importante pe timpul servirii mesei, poziţia corpului în diferite situaţii etc.

Manevra
Consideraţii operaţionale şi de planificare
următorii factori pot influenţa planificarea şi executarea operaţiilor în
mediul urban:
• Necesitatea unei planificări unitare şi a unei executări descentralizate. operaţiile urbane sunt, de obicei, executate în maniera unor atacuri deliberate, care necesită multe activităţi de informaţii şi repetiţii.
• Cerinţe de cooperare. Succesul în operaţiile urbane este condiţionat
de o cooperare foarte bună între echipele de infanterie şi vehiculele de luptă.
• Formarea echipelor de arme întrunite până la cel mai mic nivel. În
timp ce organizarea pentru operaţie este de obicei făcută nu mai jos de nivelul plutonului, operaţiile urbane necesită stabilirea unei organizări la nivelul
grupelor şi echipelor. De exemplu, plutonul de tancuri poate suferi diferite
schimbări în organizare, mergând până la operarea pe echipe sau pe tancuri
împreună cu plutoane sau grupe de infanterie.
• Vulnerabilitatea forţelor proprii. Tancul poate executa un foc eficient
pentru a asigura protecţie grupelor de infanterie împreună cu care acţionează,
dar în acelaşi timp este vulnerabil la atacurile infanteriei inamice. Atacul unei
zonei urbane presupune, de asemenea, şi prevenirea contraatacurilor.
• Rolul infanteriei. Grupele de infanterie sunt folosite ca parte componentă a grupărilor interarme.
Fazele unei operaţii ofensive
1. Executarea recunoaşterilor obiectivului.
2. Deplasarea către obiectiv.
3. Izolarea obiectivului.
4. Cucerirea unui aliniament.
5. Securizarea zonei urbane.
6. Consolidarea şi reorganizarea.
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Organizarea pentru misiune
Forţa de sprijin
Este constituită de obicei din elemente mecanizate, cum este un pluton
de tancuri. În general, misiunea forţei de sprijin este de a izola obiectivul şi
de a-l fixa prin foc de la distanţe apreciabile, care să nu permită inamicului
folosirea de mjloace menite să afecteze operativitatea tehnicii.
Forţa de asalt
Este componenta care cucereşte aliniamentul şi execută securizarea
obiectivului. În general, această forţă conţine elemente debarcate (infanterie,
forţe speciale), genişti, echipe EoD, puternic sprijinite de blindate – echipe de
tancuri.
Rezerva
Include atât elemente mecanizate, cât şi elemente debarcate şi ar trebui
să fie pregătită pentru executarea uneia dintre următoarele sarcini:
– atac pe altă direcţie;
– exploatarea succesului forţelor proprii sau a slăbiciunii inamicului;
– securizarea spatelui sau flancului dispozitivului;
– nimicirea poziţiilor inamice care nu au fost angajate de către elementele de asalt;
– menţinerea contactului cu elementele vecine;
– executarea unui atac prin foc sau ocuparea unui aliniament de tragere
în vederea asigurării sprijinului cu foc.
o subunitate de tancuri trebuie să folosească avantajul executării focului
letal de la distanţe mari. În organizarea de mai sus, plutonul de tancuri are
misiunea de a sprijini cu foc elementul de asalt sau se poate constitui ca bază
de foc pentru asigurarea protecţiei infanteriei debarcate pe timpul cât aceasta
execută securizarea obiectivului. În plus, faţă de aceste misiuni, subunitatea
de tancuri poate executa următoarele operaţii în mediul urban:
– neutralizarea unei poziţii inamice folosind mitraliera;
– distrugerea punctelor de sprijin ale inamicului folosind tunul;
– distrugerea obstacolelor de pe străzi;
– deblocarea unor intrări în clădiri;
– asigurarea sprijinului cu foc conform precizărilor infanteriei;
– instalarea de blocaje sau baricade pe căile de comunicaţii.
organizarea prezentată mai sus a fost des folosită de forţele Coaliţiei din
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Irak pentru eliminarea forţelor ostile din oraşe precum Basrah, An Nasirriyah,
Bagdad, Suk Ash Shuyuk etc. Tancurile nu au fost incluse în organizarea pentru misiune în operaţiile din ultimii doi ani, dar în ceea ce priveşte operaţiile din
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 şi 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 cum ar fi podurile de pe râurile Tigru şi Eufrat,
posturile de observare permanente de pe autostrada A1 din Afganistan etc.
Tipuri de misiuni care pot fi îndeplinite de către o subunitate de tancuri:
– atac deliberat asupra unui obiectiv;
– deplasarea către contact (obiectivul nominalizat);
– izolarea unui obiectiv;
– securizarea unui obiectiv intermediar;
– eliminarea rezistenţei din zona urbană – se execută cu sprijinul nemijlocit al infanteriei debarcate;
– regruparea, consolidarea zonei şi pregătirea pentru operaţii viitoare.
Este evident că 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 ş.a. De remarcat faptul că, de obicei, 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 subunităţilor de infanterie.
Tancul constituie un mijloc de luptă recunoscut, în primul rând, pentru
protecţie, putere de foc şi mobilitate, dar zona urbană evidenţiază mai mult ca
niciunde limitările acestui sistem:
– spaţiile sau unghiurile „moarte” ale sistemelor de armament (lateralele
tancului, în faţă şi în spate). În general, vizibilitatea cu oblonul închis nu poate
depăşi în faţă şi în spate mai mult decât primul etaj al unei clădiri;
– tancul poate fi atacat foarte uşor de deasupra sau din lateral, având în
vedere considerentul de mai sus;
– mobilitatea poate fi puternic afectată de tipul reţelei de străzi sau de
arhitectura acestora; de aceea o analiză elaborată a terenului trebuie făcută pe
timpul procesului de luare a deciziei.
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(urmare din nr. 3/ 2011)

Dezvoltarea cursurilor
de acţiune
Dezvoltarea CoAs se realizează pe baza: misiunii reformulate; orientărilor comandantului; estimările factorilor (METT-TC) ai statului major; cerinţele (schema) doctrinare (inamic/ forţe proprii); CoAs ale inamicului –
SITEMPs, EVENTEMPs. Comandantul precizează (limitează) numărul de
CoAs (unul, maxim două) ce vor fi dezvoltate (un CoA care asigură maximum de flexibilitate în raport cu cel mai probabil/ cel mai periculos CoA al
inamicului este mai avantajos decât trei CoAs, care asigură opţiuni limitate
pentru fiecare, în raport cu acţiunile inamicului) – când limitările de timp sunt
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extreme, comandantul poate decide imediat dezvoltarea unui curs de acţiune,
în raport cu cel mai probabil CoA al inamicului.
Comandantul detaliază cum trebuie dezvoltate CoAs (în acord cu intenţia sa) – sub aspectul schemei de manevră, dispozitivului de luptă – care cursuri de acţiune ale inamicului să fie luate în considerare pentru a fi analizate
în raport cu propriile cursuri de acţiune. Acest tip de orientare detaliată limitează opţiunile statului major în dezvoltarea de multiple CoAs, dar asigură
statului major mai mult timp pentru sincronizarea sistemelor de operare în
luptă (BoS), pe timpul jocului de război.
Scopul dezvoltării cursurilor de acţiune este de a realiza CoAs flexibile,
fezabile, acceptabile, complete şi care să răspundă cerinţelor de îndeplinire a
misiunii ordonate.
1. Analiza puterii de luptă relative:
– se compară forţele proprii, incluzând forţele naţiunii-gazdă, capabilităţile de sprijin nemilitare, cu forţele insurgenţilor;
– se ia în considerare atitudinea pro sau antiguvernamentală a populaţiei;
– compararea punctelor tari şi punctelor slabe ale forţelor proprii, respectiv ale inamicului;
– determinarea tipului de operaţie care poate fi executată;
– se determină când şi unde este inamicul vulnerabil;
– se determină ce resurse suplimentare sunt necesare pentru executarea operaţiei;
– se determină cum vor fi alocate resursele existente.
2. Generarea opţiunilor – în funcţie de situaţia din AO se stabileşte
tipul de operaţie:
– clear, hold, sau build, ori o combinaţie a acestora;
– determinarea punctelor decisive, unde unitatea va concentra efortul;
– determinarea:
– operaţiei decisive (efortul principal) – scopul;
– operaţiei de modelare (sprijinul efortului principal) – scopul;
– operaţiei de susţinere – în timp şi spaţiu, în zona de operaţie ordonată;
– determinarea sarcinilor esenţiale pentru efortul principal, pentru sprijinul efortului principal, şi scopurile acestora.
3. Desfăşurarea iniţială a forţelor – organizarea iniţială pentru luptă:
– se iau în considerare: căile de apropiere terestre şi aeriene (inamic şi
forţe proprii); cel mai probabil şi cel mai periculos CoA al inamicului;
– stabilirea forţelor şi mijloacelor necesare pentru îndeplinirea fiecărei
sarcini ordonate (începând cu forţele necesare pentru operaţia decisivă – efordecembrie, 2011
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tul principal, continuând cu forţele necesare pentru operaţia de modelare/sprijin şi operaţia de susţinere);
– stabilirea zonelor de operaţie pentru fiecare unitate (companie) subordonată, în funcţie de locul şi rolul în operaţie;
– desfăşurarea unităţilor (subunităţilor) pe direcţia efortului principal,
continuând cu direcţia de sprijin a efortului principal;
– desfăşurarea iniţială a forţelor permite determinarea numărului necesar
de unităţi pentru efortul principal, respectiv sprijinul efortului principal;
– datorită zonei extinse de operaţii, unităţile trebuie să maximalizeze
întrebuinţarea tuturor forţelor şi mijloacelor disponibile – una din metodele de
analiză o constituie troops-to-task analysis;
– metoda presupune determinarea raportului eficient între valoarea sarcinii tactice şi valoarea (mărimea) subunităţii (unităţii) care va îndeplini această sarcină;
– statul major determină mărimea standard a structurii care va fi utilizată pentru îndeplinirea misiunilor – pluton de infanterie, pluton de tancuri, pluton de cercetare, companie – acestea vor fi utilizate ca unitate de măsură de
bază, pentru repartizarea sarcinilor;
– statul major determină cantitatea de forţe disponibile (incluzând şi forţele de securitate ale naţiunii-gazdă);
– în continuare, statul major listează şi stabileşte priorităţile fiecărei sarcini, determină necesarul de forţe pentru îndeplinirea fiecărei sarcini, uzând de unitatea de măsură de bază stabilită pentru îndeplinirea
unei misiuni.
4. Dezvoltarea concepţiei operaţiei:
– presupune descrierea operaţiei de la început până la starea finală – este
important să se determine cadrul general al acţiunilor în zona de operaţii care
include: obiectivele, aliniamentele, numerotarea clădirilor, coordonatele ţintelor;
– concepţia trebuie să asigure controlul acţiunilor insurgenţilor, creşterea
nivelului de risc pentru insurgenţi, separarea insurgenţilor de populaţie prin:
• dominarea zonei de operaţii prin menţinerea unei prezenţe continue, în toate zonele vulnerabile, care va constitui un potenţial risc pentru
insurgenţi – aceasta se poate realiza printr-o combinaţie de patrule, acţiuni
de supraveghere şi recunoaştere, cercetare sau sprijin aerian;
• dominarea comunicaţiilor – analiza atacurilor cu IED a dus la concluzia că grupurile de insurgenţi vor identifica locurile ideale pentru astfel
de atacuri şi le vor utiliza în mod repetat – identificarea locurilor potrivite
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sau utilizate deja de către insurgenţi se realizează prin acţiuni de căutare-descoperire IED pe comunicaţiile cele mai vizate de astfel de atacuri;
• patrule în adâncime – trimiterea de patrule succesive pe acelaşi itinerar, pentru a se putea sprijini oportun şi a crea o stare de incertitudine
pentru insurgenţi cu privire la numărul de patrule care operează şi unde
operează – nicio patrulă nu trebuie să se deplaseze izolat într-o zonă unde
nivelul de risc este ridicat;
– mărirea numărului elementelor în cadrul patrulei – minim trei vehicule, care asigură capacitatea de a manevra şi răspunde ofensiv sau defensiv
(IED, ambuscadă complexă), a aplica simultan 5 Cs, şi a acţiona în adâncime
pentru localizarea şi angajarea poziţiei de foc;
– stabilirea metodelor de patrulare care să descurajeze acţiunile insurgenţilor – un număr mare de patrule, care vor „inunda” zona de operaţii şi care
vor acţiona împreună – insurgenţii nu vor şti unde sunt toate patrulele, fiecare patrulă fiind o ţintă prea mică şi existând riscul ca angajarea unei patrule să
fie urmată de intervenţia celorlalte împotriva grupului de insurgenţi;
– concepţia operaţiei trebuie să asigure câştigarea încrederii populaţiei prin:
• acţiuni de tipul Village Assessment, Key Leader Engagement, Shura;
• soluţionarea nevoilor populaţiei: capacitate de asistenţă medicală, reparaţii drumuri impracticabile, sisteme de asigurare a apei, energie electrică, şcoli;
• protecţia populaţiei;
– reducerea infrastructurii insurgenţilor: ascunzători, case sigure, capacitate de conducere;
– presiune continuă asupra insurgenţilor;
– operaţii combinate cu ANSF.
o tehnică ce se poate folosi pe timpul dezvoltării CoAs este desfăşurarea unui joc de război rapid, înainte de desfăşurarea jocului de război formal
(analiza CoAs).
Acest joc de război rapid este desfăşurat de către comandant şi un grup
restrâns din statul major (S2, S3, FSo):
– intenţia acestui joc de război este de a permite comandantului să stabilească care CoAs sunt în acord cu intenţia sa, sunt flexibile, acceptabile, diferite (schemă de manevră, dispozitiv, rezervă) şi pot fi selectate pentru jocul de
război detaliat – comandantul determină cele mai favorabile CoAs care pot fi
analizate în pasul următor;
– diferenţa majoră dintre jocul de război rapid şi cel detaliat rezultă din
scopurile fiecăruia.
decembrie, 2011
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Jocul de război rapid urmăreşte verificarea viabilităţii CoAs dezvoltate:
• potrivit – corespunde cu intenţia comandantului şi asigură îndeplinirea
misiunii;
• fezabil – unitatea are capabilitatea (puterea de luptă), necesară îndeplinirii misiunii;
• acceptabil – avantajele obţinute prin executarea CoA justifică costurile în resursele consumate, în special sub aspectul pierderilor de personal;
• diferite – fiecare CoA diferă de celălalt prin: schema de manevră;
mărimea şi modul de întrebuinţare a rezervei; dispozitivul de luptă; acţiunile
se desfăşoară ziua sau noaptea.
Jocul de război detaliat urmăreşte sincronizarea BoS pentru fiecare
CoA în cadrul concepţiei operaţiei.
După dezvoltarea CoAs, acestea pot fi prezentate comandantului, în
cadrul unui briefing, pentru revederea lor – la acest briefing pot participa şi
comandanţii subordonaţi, facilitând scurtarea procesului de planificare la
nivelul subordonaţilor (planificare colaborativă).

Analiza cursurilor de acţiune
Se desfăşoară pe baza: estimărilor statului major; IPB/ CoAs inamic;
MCoo; SITEMPs; EVENTEMPs; lista HVTs; CoAs proprii, stabilite de
commandant; ISR iniţial; orientarea comandantului pentru jocul de război;
evaluarea iniţială a valorii ţintelor; schema (matricea) iniţială de sprijin a
deciziei; criteriile de evaluare stabilite de comandant pentru analiza CoAs.
Metoda tradiţională în CoIN este „box method”. În contrainsurgenţă
sunt trei aspecte majore care trebuie luate în considerare:
– puterea autorităţilor guvernamentale, sprijinul populaţiei, puterea
insurgenţilor;
– jocul de război include ca evenimente critice: deplasarea patrulelor din
FoB pe rutele specificate, cu punctul de plecare, puncte de control, punctele
de intrare la întoarcerea din misiune; CAS, MEDEVAC; anticiparea posibilelor reacţii ale insurgenţilor (IED, IDF, SAF, atac direct, ambuscade complexe)
şi populaţiei pe timpul îndeplinirii misiunilor: patrulă de prezenţă (acţiuni
KLE, CIMIC), patrulă de recunoaştere (recunoaşterea unei comunicaţii, a
unei zone), patrulă de luptă (cordon and search), escortă convoi, bază de
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patrulare pentru securitatea unei zone;
– determinarea criteriilor de evaluare este un proces dificil – se bazează
pe determinarea măsurilor de eficienţă, şi a măsurilor de performanţă – aceste măsuri derivă din finalitatea misiunii stabilită de comandant, şi identificarea modalităţilor de realizare a finalităţii misiunii pe baza liniilor de efort;
– pentru jocul de război, statul major poate fi organizat pe patru echipe:
forţele proprii (batalionul); forţele naţiunii-gazdă (ANSF); populaţia; insurgenţii;
– matricea de sincronizare trebuie să înregistreze: acţiunile/ reacţiile/
contrareacţiile forţelor proprii, ANSF, insurgenţilor, raportate la elementele
puterii de luptă – manevra, puterea de foc, informaţii (cercetare), protecţia
forţei, susţinerea (sprijin logistic), comanda şi controlul (C2), precum şi acţiunile/ reacţiile/ contrareacţiile grupurilor de populaţie din Ao, pe baza aspectelor politice, economice, sociale specifice zonei;
– comandantul şi statul major analizează fiecare eveniment critic prin:
– revederea listei cu HVTs/ HVIs;
– revederea priorităţilor pentru fiecare BoS;
– acţiunea forţelor proprii;
– reacţia insurgenţilor şi a populaţiei;
– contrareacţia forţelor proprii la reacţia insurgenţilor şi populaţiei;
– estimarea duratei acţiunii pentru fiecare eveniment critic şi pentru
întreaga operaţie;
– S3 înregistrează:
– viabilitatea organizării pentru luptă – a dispozitivului, a
misiunilor stabilite;
– viabilitatea structurii de comandă şi control pentru conducerea forţelor;
– punctele de decizie pentru forţele proprii şi inamic – punctele de
decizie sunt legate de NAIs şi TAIs pentru fiecare CoA;
– noile cerinţe de informaţii critice ale comandantului;
– timpul consumat şi pierderile posibile;
– viabilitatea elementelor de lovire a ţintelor (targeting), pentru actualizarea matricei de atac a ţintelor – elementele de targeting includ:
– posibilităţile de observare a NAIs/ HPTs;
– repartiţia ţintelor pentru elementele sistemului de sprijin cu foc,
pentru lovirea ţintelor letale;
– unde şi când vor fi angajate ţintele prin acţiuni letale şi neletale;
decembrie, 2011
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– care sunt punctele tari/ avantajele şi punctele slabe/ dezavantajele
pentru fiecare CoA;
– care sunt deciziile luate de commandant (punctele de decizie, pentru fiecare eveniment critic) pentru fiecare CoA;
– înregistrarea rezultatelor pe matricea de sincronizare;
– după ce cursurile de acţiune sunt analizate (jucate) se finalizează:
– matricea de sincronizare (grafic sau scris);
– schema/ matricea de sprijin a deciziei;
– schema de manevră pe tipuri de angajamente letale sau neletale;
– sprijinul de foc/ sprijinul logistic pentru fiecare CoA;
– planul ISR;
– după ce cursurile de acţiune sunt analizate, ele sunt comparate (avantaje/ dezavantaje), pe baza criteriilor stabilite de comandant:
– definirea clară a obiectivului;
– exploatarea punctelor slabe ale inamicului şi/ sau a punctelor tari
ale forţelor proprii;
– înfrângerea centrului de greutate al insurgenţilor;
– manevra – pentru angajamente letale (oportunitatea manevrei/ pozi-
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ţionarea unităţii într-o situaţie avantajoasă);
– concentrarea sprijinului de foc pe efortul principal pentru angajamente letale;
– echilibru între concentrarea forţelor şi dispersarea lor;
decembrie, 2011
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– unitatea de comandă;
– sprijinul logistic.
Compararea cursurilor de acţiune – se iau în considerare următoarele criterii specifice:
– efectele asupra autorităţilor guvernului/ sau rolul acestora;
– efectele asupra ANSF/ sau rolul acestora;
– efectele angajamentelor de influenţare a populaţiei;
– efectele angajamentelor letale asupra insurgenţilor;
– durata executării operaţiei;
– riscurile pentru forţele proprii şi populaţia civilă;
– sarcinile şi scopurile subunităţilor subordonate;
– poziţionarea forţelor pentru operaţiile viitoare;
– simplitatea schemei de manevră.
În concluzie, există următoarele puncte-cheie în dezvoltarea planului:
a) executarea IPB, luând în considerare insurgenţii şi populaţia;
b) analiza misiunii, luând în considerare următoarele variabile operaţionale/militare: PMESII-PT/ METT-TC şi ASCoPE (pentru consideraţii asupra
situaţiei civililor);
c) determinarea finalităţii misiunii, în acord cu liniile de efort;
d) determinarea obiectivelor:
– specifice (stabilirea obiectivelor pentru fiecare linie de efort, identificarea liniei de efort cu caracter decisiv);
– implicite (angajarea directă sau indirectă a insurgenţilor);
e) reanalizarea fiecărui obiectiv şi stabilirea:
– punctelor decisive;
– criteriilor de măsurare a eficienţei;
– criteriilor de măsurare a performanţei;
– ţintelor letale şi neletale;
f) încadrarea timpului şi resurselor în plan, luând în considerare:
– evenimentele;
– capacitatea de analiză şi predicţie;
– puterea de luptă;
– ritmul operaţiei;
– etapizarea operaţiei;
g) ordonarea, pe priorităţi, a resurselor pentru angajarea ţintelor /obiectivelor;
h) dezvoltarea planului ISR, cu sarcinile necesare;
i) elaborarea unui plan pentru operaţii curente/ conducerea operaţiilor curente;
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j) elaborarea de planuri pentru operaţiile viitoare/ planuri pentru situaţii
de urgenţă;
k) menţinerea echilibrului între liniile de efort;
l) evaluarea operaţiilor curente, a noilor informaţii sau a unei noi misiuni.
m) utilizarea acestor evaluări pentru conducerea următorului ciclu al procesului de luare a deciziei.
Responsabilităţile statului major al batalionului:
• Elaborarea şi menţinerea situaţiei actualizate a zonei de operaţii a batalionului/ companiei – imaginea operaţională comună (CoP).
• Dezvoltarea CoAs letale şi neletale, pe baza efectului urmărit, asupra
insurgenţilor şi populaţiei.
• Identificarea – determinarea efectelor pe termen lung; sincronizarea
acţiunilor de recunoaştere şi supraveghere, conform planului ISR.
• Determinarea cerinţelor specifice de informaţii (SIR), pe baza BN PIR
(cerinţe prioritare de informaţii).
• Determinarea ţintelor de înaltă valoare (HVTs)/ ţintelor prioritare
(HPTs), a raioanelor de cercetare/ supraveghere (NAIs), a raioanelor de angajare a ţintelor (TAIs) din Ao a batalionului/ companiei.
• Adaptarea planului ISR al batalionului, la Ao a companiei, pe baza
PIRs, NAIs,TAIs din Ao a companiei.
• Elaborarea IPB local, pe baza MCoo (schemă) care evidenţiază:
– accesibilitatea drumurilor locale, poduri, canale;
– punctele obligate de trecere;
– dispunerea facilităţilor guvernamentale;
– elementele-cheie ale infrastructurii;
– obiectivele religioase/ moschei;
– casele liderilor principali;
– casele suspecte ale insurgenţilor;
– zonele tribale/ religioase/ de influenţă politică;
– terenul-cheie.
• Elaborarea setului de ţinte, pe baza localizării zonelor suspecte sau confirmate a fi ocupate de insurgenţi, a ţintelor propuse a fi angajate de plutoane
prin efecte letale/ nonletale.
Planificare:
• Analiza FRAGo de la eşalonul superior (Analiza Misiunii).
• Analiza repartiţiei forţelor (Troop to Task Analysis).
• Stabilirea misiunilor şi sarcinilor.
decembrie, 2011
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• Identificarea obiectivelor şi perioadei (duratei) misiunilor.
• Planificarea misiunilor pe baza situaţiei inamicului.
• Identificarea modificărilor în aplicarea procedurilor de operare, funcţie
de TTPs ale inamicului.
• Planificarea în acord cu procesul de targeting al eşalonului superior.
• Pregătirea FRAGos pentru companie.
• Trimiterea de evaluări pentru S2 al eşalonului superior.
• Analiza evaluărilor echipei CIMIC.
Evaluare
• Revedere/ analiză patrol debriefs.
• Identificarea TTPs/ patrule (forţe proprii), cu grad mare de predictibilitate pentru insurgenţi.
• Identificarea TTPs/ insurgenţi, cu grad mare de predictibilitate pentru
forţele proprii, tendinţe, ţinte letale/ neletale.
• Anticiparea viitoarelor ECoAs (enemy courses of action).
• Determinarea evoluţiei probabile a situaţiei din Ao.
• Determinarea procedeelor de acţiune care pot fi aplicate/ dezvoltate
pentru acţiunile viitoare la nivelul batalionului/ companiei.
• Determinarea ameninţărilor care impun modificări în modul de executare a operaţiei la nivelul batalionului/ companiei.
• Revederea şi actualizarea estimărilor.
• Revederea criteriilor de eficienţă (MoE).
Responsabilităţile companiei:
– sarcina CP companie – obiectivul CP companie este să producă evaluări, nu să transmită numai informaţii;
– comandantul companiei trebuie să adapteze planul ISR al batalionului la
zona de operaţii (Ao) a companiei, ceea ce înseamnă stabilirea, la nivelul companiei, a propriilor cerinţe prioritare de informaţii (PIRs), cerinţe specifice de
informaţii (SIRs), zone de cercetare (NAIs) şi zone de angajare a ţintelor (TAIs);
– ţintele de înaltă valoare (HVI/ HVTL) trebuie stabilite în acord cu
priorităţile companiei, deoarece ţintele de înaltă valoare pentru batalion
este posibil să nu fie localizate în Ao a companiei; pattern analysis pentru toate incidentele din Ao a companiei poate indica unde se concentrează efortul de culegere a informaţiilor şi la stabilirea ţintelor prioritare
(HPTs) pentru companie;
– intelligence cell a companiei trebuie să pregătească fiecare patrulă care
pleacă în misiune şi să evalueze fiecare informaţie primită de la patrule după
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întoarcerea din misiune;
– compania trebuie să actualizeze zilnic informaţiile obţinute de la patrule;
– se execută IPB specific pentru Ao a companiei – overlays cu analiza
influenţei terenului asupra executării misiunilor (the modified combined obstacle overlay): accesibilitatea drumurilor locale, poduri, puncte obligate de trecere, elementele-cheie de infrastructură, lăcaşurile de cult, zone posibile atacului cu IED, casele liderilor-cheie, dispunerea facilităţilor guvernamentale;
– urmărirea şi analiza activităţilor insurgenţilor, stabilind un sistem de
identificare a acţiunilor/ tacticilor insurgenţilor care au caracter de repetabilitate pentru a previziona acţiunile viitoare – elaborarea unor seturi de ţinte pe
baza acţiunilor confirmate sau posibile ale insurgenţilor în Ao a companiei,
propunând ţintele care vor fi angajate letal sau neletal;
– compania trebuie să ia iniţiativa pentru executarea coordonării acţiunilor CIMIC/ PSYoPs în Ao proprie;
– comandantul companiei trebuie să dezvolte planuri pentru menţinerea
nivelului de pregătire prin repetarea battle drills (standard patrol drills, forward operating base drills) pentru acţiunea în situaţii complexe:
– reacţia la ambuscadă complexă: IED poate fi numai un element al unei
ambuscade şi o modalitate de a lua contact cu inamicul; după explozia IED,
insurgenţii pot executa foc cu armamentul uşor, foc indirect (aruncătoare), şi/
sau cu IED secundar/ terţiar; insurgenţii pot avea stabilite elementele de tragere pentru focul indirect cu aruncătoare în zona de detonare a IED;
– patrula trebuie să fie pregătită să reacţioneze la orice ameninţare după
ce IED a explodat; executarea precisă a focului în scopul de a câştiga superioritatea de foc, ocuparea rapidă a poziţiilor acoperite din teren, vor reduce riscul pe timpul acţiunilor de recuperare a vehiculelor avariate şi evacuării personalului rănit; dacă patrula nu poate realiza superioritatea de foc, comandantul patrulei trebuie să decidă dacă rupe contactul sau menţine poziţia până
acţionează QRF în sprijinul patrulei;
– reacţia patrulei la atacul cu IED depinde şi de situaţia pierderilor (dacă
are sau nu răniţi); în mod normal, patrula trebuie să iasă imediat din zona unde
s-a produs explozia, dar existenţa militarilor răniţi şi a vehiculelor avariate
poate forţa patrula să rămână în zonă până când evacuarea răniţilor este completă; comandantul patrulei trebuie să evalueze situaţia, decizia critică fiind
deplasarea forţelor neafectate în afara zonei ambuscadei cât de repede este
posibil, pentru a evita atacul din partea altor elemente nedescoperite în zona
ambuscadei;
decembrie, 2011
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– reacţia la atacul cu IED se bazează pe:
– executarea rapidă a reacţiei la contact;
– aplicarea procedurii 5/ 25/ 200 m checks;
– aplicarea procedurii 5-Cs (check, confirm, clear, cordon, control);
– câştigarea superiorităţii de foc;
– realizarea măsurilor de protecţie;
– transportul răniţilor;
– recuperarea vehiculelor avariate;
– trimitera Explosive Hazard Spot Report;
– ieşirea din zona de nimicire;
– pregătirea pentru reacţia la atacul cu IED înainte de plecarea în misiune.
Analiza posibilelor locuri unde insurgenţii pot organiza ambuscade
are ca scop:
– stabilirea măsurilor de identificare, atac, dezorganizare, a elementelor
insurgente înainte de organizarea şi iniţierea ambuscadei;
– dacă zona cea mai probabilă de dispunere pentru ambuscadă este identificată corect, înainte ca insurgenţii să realizeze dispozitivul, aceştia pot fi
angajaţi în timp ce ocupă poziţia;
– stabilirea măsurilor împotriva unei ambuscade presupune:
• pregătirea pentru o eventuală acţiune împotriva insurgenţilor care
organizează ambuscada (acţiune directă);
• evitarea masării personalului şi vehiculelor în zona probabilă a
ambuscadei;
• dispersarea patrulei pe timpul traversării zonei, asigurând ca numai
o parte din patrulă să fie expusă unui eventual atac;
• menţinerea permanentă a controlului spaţiului tactic apropiat (100 m);
• poziţionarea unor echipe sau lunetişti care să supravegheze probabilele comunicaţii care conduc spre locul posibil de organizare a ambuscadei.
(continuare în nr. 1/ 2012)
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Abstract
Today terrorism has evolved and has continuously improved,
adapting itself to the new conditions of our contemporary epoch. We
can even speak about different types of terrorism, by identifying the
suicide and criminal activities of terrorist groups from all over the
world, groups who achieve their targets on behalf of a cause or of an
unfulfilled wish.
Looking at history of terrorism, it can be seen that suicide attacks
are în actuality a very old modus operandi. In ancient times two notorious sects, the Jewish Sicairis and the Islamic Hashishiyun became
infamous for such attacks. In the 18th century, suicide tactics were
used on the Malabar coast of Southwestern India, in Atjeh in Northern
Sumatra and in Mindanao and Sulu in the Southern Philippines. In all
of these places Muslims carried out suicide attacks in their fight
against Western hegemony and colonial rule. Contemporary suicide
terrorism differs from such historical tactics, just as the whole phenomenon of terrorism differs from ancient modes of warfare.
Suicide attack is an operational method in which the very act of
the attack is dependent upon the death of the perpetrator.
Cuvinte-cheie: terorism, atacuri sinucigaşe, insurgenţă,
islamism, Jihad, psihologie.
*Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”, Iaşi.
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„Rugăciunea mea, sacrificiul meu, viaţa şi moartea mea
aparţin lui Allah, stăpânul lumii.”
(Mohamed Atta, pilotul cursei American Airlines 011 ce a lovit
Turnul de Nord al World Trade Center, la data de 11 septembrie 2001)

uţine cuvinte au fost cele care au intrat într-un mod atât de brutal şi
cu o conotaţie atât de perfidă în vocabularul nostru uzual. De cele
mai multe ori când vorbim despre terorism, ne raportăm, într-un mod conştient sau nu, la extremismul religios, la ceea ce am văzut în mass-media şi
inevitabil am trăit, am simţit în zilele de 11 septembrie 2001 şi 11 martie
2004. Evident aceste două atentate au stârnit o „revoltă morală” la nivel mondial şi au avut un puternic impact psihologic asupra populaţiei, încât nu putem
să nu ne întrebăm cum se poate explica ceea ce „oamenii” au putut face la
World Trade Center în 2001, la Madrid în 2004, sau în Israel?... Nebunie?
Fanatism? Frustrare? Religiozitate? Eroism? Este dificil de găsit un răspuns,
deoarece ceea ce pentru unii dintre noi reprezintă terorism, pentru alţii este o
formă de a lupta pentru eliberarea naţională. La fel de dificil este să încercăm
o generalizare a conceptului de terorism atât timp cât fiecare grupare teroristă are propriile elemente specifice, acţionând după principii şi ideologii diferite.
Violenţa, agresivitatea, brutalitatea faţă de populaţia civilă utilizate în
vederea promovării unor cauze politice sau religioase şi constrângerii unor
persoane, grupuri, comunităţi pentru a-şi modifica comportamentul şi politica
promovată reprezintă un element comun al multor grupări teroriste. Ce nu au
în comun acestea sunt cerinţele lor şi expectanţele pe care le vizează. Studiul
tipologiei grupărilor teroriste ne va ajuta să înţelegem diferenţa dintre terorismul etnic separatist, de exemplu, şi terorismul palestinian, prin prisma psihologiei, cerinţelor lor şi modalităţilor specifice de desfăşurare sau acţiune.
Se poate vorbi de o specificitate sau tipologie a terorismului identificând
formele de activitate sinucigaşe şi criminale ale grupărilor teroriste din întreaga lume, ce îşi ating scopurile propuse în numele unei anume cauze sau
dintr-o dorinţă neîmplinită. Experţii în domeniu au identificat cel puţin nouă
tipuri de terorism: terorismul naţionalist, terorismul fundamentalist islamic,
terorismul sponsorizat de stat, terorismul de stânga, ciberterorismul, narcoterorismul, bioterorismul, ad-terorismul şi air-terorismul. Desigur, fiecare dintre aceste tipologii are importanţa ei în explicarea fenomenului în sine, însă în
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acest articol voi insista asupra câtorva dintre ele, pentru a putea surprinde ceea
ce defineşte, dintr-un punct de vedere personal, terorismul: pericol real dar
difuz, o ameninţare vagă, greu de explicat şi înţeles, neaşteptată, cu efecte
inhibitoare, de blocare a oricărei acţiuni lucide.
Terorismul naţionalist are ca scop formarea unui stat separat pentru propria grupare naţională, atrăgând atenţia, de cele mai multe ori, asupra unei
lupte pentru eliberarea naţională. Experţii susţin că grupările teroriste naţionaliste au tins spre o diminuare a folosirii violenţei, apelând totuşi la aceasta
pentru a capta atenţia populaţiei, însă fără a pierde sprijinul exterior sau
membri ai comunităţii lor de bază. Acest tip de terorism este practicat de
Armata Republicană Irlandeză (IRA), organizaţia Separatistă Bască, Partidul
Muncitoresc din Kurdistan (PKK) şi organizaţia de Eliberare a Palestinei ce
a făcut în Israel mii de victime în perioada 1970-2004.
una dintre cele mai nocive grupări teroriste etnic-separatiste şi ale
cărei moduri de acţiune pot fi asemănătoare din anumite perspective cu cele
ale grupărilor fundamentaliste islamice este LTTE (Tigrii pentru Eliberarea
Regiunii Tamile Eelam). Cunoscută şi sub denumirea de Tigrii Tamili,
LTTE a luat naştere din conflictul etnic din Sri Lanka dintre majoritatea
populaţiei sinhaleză şi etnicii tamili. Primele atentate cu bombă ale acestei
grupări au început în anul 1987 iar până în prezent sunt revendicate aproximativ 200 de astfel de acţiuni.
Aceasta este singura organizaţie din lume care a reuşit asasinarea a doi
şefi de stat prin atentate sinucigaşe cu bombă. În anul 1991 primul-ministru indian Rajiv Ghandi a fost asasinat de o tânără de 18 ani din Sri Lanka
ce şi-a detonat o bombă lipită de corp, după ce i-a oferit acestuia o ghirlandă de flori. Explozia a omorât încă 17 persoane, iar în următoarele două
luni de investigaţii, nu mai puţin de 25 de membri LTTE s-au sinucis pentru a evita prizonieratul.
Sinuciderea este un fenomen extrem de răspândit la nivelul acestei organizaţii, membrii acesteia considerând-o un simbol suprem de curaj şi devotament
faţă de cauză. Luptătorul sinucigaş LTTE poartă permanent la gât o fiolă cu cianură de potasiu, aceasta fiind folosită în cazul în care misiunea sa eşuează. În
condiţiile în care luptătorii nu se sinucid folosind această fiolă cu cianură, există posibilitatea de a fi omorâţi chiar de membrii grupării din care fac parte.
Terorismul fundamentalist islamic este considerat a fi cel mai periculos
tip de terorism din lume. Foloseşte violenţa în scopuri de natură religioasă,
având adesea ca ţintă occidentul. Pentru organizaţiile teroriste islamiste, vicdecembrie, 2011
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timele atentatelor nu sunt privite ca persoane individuale – civili, femei sau
copii –, ci ca reprezentanţi ai duşmanului. De exemplu, ossama ben Laden
declara că pentru el fiecare american este o posibilă ţintă: orice cetăţean care
plăteşte un impozit este, potrivit lui, răspunzător de perpetuarea sistemului
politic american. Cele mai cunoscute reţele teroriste de acest tip sunt:
Al-Qaeda, organizaţia Hamas, Gruparea Al-Jihad, cunoscută şi sub denumirea de Gruparea Islamică, ce este o aripă militantă a mişcării Frăţia
Musulmană, o organizaţie islamică anti-Israel, antioccidentală.
Privind terorismul ca pe un pericol real dar difuz, ce presupune o luptă a
omenirii, de cele mai multe ori cu “invizibilul”, nu putem neglija atentatele
sinucigaşe specifice grupărilor fundamentaliste islamice, care au o tipologie
aparte. Există, după cum am relatat anterior, şi alte organizaţii teroriste ce
folosesc atentatele sinucigaşe, însă când vorbim de organizaţiile islamice,
motivaţia teroristului sinucigaş poate avea o profundă conotaţie religioasă
depăşind, uneori, motivaţia de ordin financiar ce poate fi întâlnită în unele
grupări teroriste de acelaşi tip. Studiile de specialitate au surprins faptul că
teroristul palestinian ce comite un atentat sinucigaş este un bărbat ce trece
printr-un riguros proces de socializare în cadrul organizaţiei, cu o educaţie
religioasă profundă, necăsătorit, de cele mai multe ori tânăr, cu un status
socio-economic precar şi lipsit de orice aspiraţie de viitor. Se cunoaşte faptul
că există organizaţii teroriste ce oferă diferite avantaje financiare membrilor
familiilor teroriştilor sinucigaşi.
Spre deosebire de alte acţiuni teroriste, chiar mai periculoase, atentatul
sinucigaş este „o metodă operaţională în care fiecare etapă sau act al atacului
depinde de moartea celui care îl comite”. Acesta este foarte conştient că fără
moartea sa atacul planificat nu va avea loc. Majoritatea acestor atentate se
desfăşoară prin activarea de explozibil aflat pe corpul teroristului sau transportat de un autovehicul condus de terorist. În final, acesta se transformă
într-o „adevărată bombă umană cu ceas”. El stabileşte momentul şi locul detonării astfel încât să determine cât mai multe pagube umane şi materiale.
Suicidul a fost şi este încă considerat de mulţi autori, în special psihiatri,
ca fiind expresia unei stări patologice. G. Ionescu înscrie parametrul simptomatic în definiţia pe care o dă suicidului, ca fiind „actul autosuprimării existenţei desfăşurat într-un moment de tensiune afectivă sau de perturbare a conştienţei”. Pentru H. Ey, „suicidul constituie reacţia antisocială cea mai frecventă în patologia mentală”. Nu putem aborda actul sinucigaş comis de membrii organizaţiilor teroriste islamice prin prisma patologicului, a iraţionalităţii,
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a impulsivităţii sau labilităţii emoţionale. Această afirmaţie poate fi argumentată de faptul că nicio grupare teroristă nu şi-ar periclita existenţa sau acţiunile prin admiterea unor indivizi a căror structură internă poate fi pusă sub sfera
patologiei, cu atât mai mult atunci când aceste organizaţii îşi organizează activitatea pe un sistem de celule teroriste, formate din patru sau cinci membri.
Atunci când vorbim despre comandourile sinucigaşe implicate în atentatele
din Statele unite în septembrie 2001, ne referim la indivizi ce au suportat cu
stoicism clandestinitatea, marginalizarea şi autoizolarea plină de tensiune şi
nesiguranţă, fapt care, însă, a potenţat adoptarea unui set şi mai rigid de convingeri neconforme cu realitatea socială dată.
În cazul atentatelor din 11 septembrie 2001, putem vorbi de tineri musulmani educaţi şi aparent integraţi în modul de viaţă european şi american, dar
pe care îl percep ca un duşman al Islamului prin ceea ce implică sau permite
(alcool, sexualitate etc.), cât şi prin ceea ce face pământului musulman. ori,
în concepţia lor, adevăratul credincios nu trebuie să rămână indiferent la destinul societăţii în care trăieşte.
Dacă ar fi să vorbim despre Mohamed Atta, „creierul” grupului terorist,
putem observa că avea toate caracteristicile unui student eminent. Absolvise
universitatea din Cairo, avea o licenţă în arhitectură şi venise la Hamburg
pentru a învăţa germana şi pentru a-şi susţine doctoratul, potrivit dorinţei tatălui său, avocat în Cairo. Avea o puternică stăpânire de sine, fanatismul religios
şi antiamericanismul său răbufnind arareori. A lucrat ca desenator la o firmă
unde a fost apreciat, a beneficiat de încrederea şefilor şi colegilor şi, aparent,
părea bine integrat în societatea germană.
Colegii de la universitate l-au descris ca fiind un om retras şi închis în
sine, deranjat de prezenţa femeilor (colegelor de studii). Dispreţuia multe
aspecte occidentale, considerând, de exemplu, muzica ca fiind o distracţie
nelegiuită. Declara că el nu va dansa niciodată şi nici nu va petrece la
Sărbători, preferând să asculte înregistrări sau recitări din Coran, despre care
spunea că nu este interpretabil, ci este ceva absolut. Gazdele sale, o familie de
profesori germani, l-au descris ca fiind „nu prea simpatic şi nici foarte deschis”, fiind, la un moment dat, deranjate de comportamentul acestuia. Atta
refuza să-şi gătească alimentele în vasele în care a fost gătită carne de porc,
bloca baia de cinci ori pe zi pentru ritualurile sale religioase, în scopul evitării oricărui contact cu necredincioşii, astfel încât la un moment dat i-au cerut
să părăsească casa. Este posibil ca acest gest să-i fi dat lui Atta o stare de confort în atitudinea sa, dar şi un impuls decisiv şi fatal.
decembrie, 2011
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Tatăl său l-a crescut cu convingerea că americanii vor să domine lumea
şi că, mai devreme sau mai târziu, aceştia vor ocupa şi Egiptul. Atta a observat cum se schimbă oraşul Cairo, în care el a crescut, a văzut ridicându-se lanţuri hoteliere şi imobile pe care le considera simboluri ale unui declin al habitatului tradiţional, un declin al ţării sale. De altfel, teza sa de doctorat avea ca
temă „Khareg Bab-en-Nasr: un cartier în pericol al vechiului oraş Alep.
Evoluţia unui cartier într-un oraş oriental musulman”, deşi ştia că nu va
deveni niciodată urbanist.
În anul 1999 Atta întemeiază „Asociaţia Studenţilor Musulmani a
universităţii Tehnice din Hamburg” şi tot în acelaşi an pleacă într-o tabără de
antrenament în Afganistan. Se ştie faptul că organizaţii ca Al-Qaeda,
Hezballah, îşi recrutează membrii din cadrul şcolilor sau asociaţiilor religioase, astfel încât acţiunile lor au la bază sau pot fi explicate printr-o puternică
credinţă în Allah.
Anchetatorii atentatului din 2001 au fost convinşi de ipoteza că piloţii nu
au fost „războinici ai lui Allah” atunci când sosiseră în Germania. o persoană sau un grup i-au influenţat şi i-au format treptat în cursul anilor, până în
momentul când aceştia au acceptat moartea ca martiri. Punctul lor comun nu
mai este o ideologie, nici chiar Islamul, ci, poate, un delir religios asociat cu
ura faţă de occident.
Anchetele ce au precedat atentatele din septembrie 2001 au permis stabilirea faptului că teroriştii îşi dezvoltaseră diferite mecanisme de control
mental pentru a-şi spori şansele de succes operaţional.
Frica, aşteptarea, sentimentul de pericol iminent, îndoiala reprezintă factori de stres ce pot determina eşecul unei operaţiuni teroriste. unul dintre mijloacele de luptă contra acestora este să înlocuieşti frica şi reacţiile mentale
necontrolate printr-o gândire structurată (în cazul musulmanilor, rugăciunea),
un efort conştient de concentrare, o atenţie încordată.
Pentru înlăturarea acestor stări, teroriştii au utilizat un text produs de Al-Qaeda
în care sunt amestecate sfaturi practice şi învăţături religioase ce dau glas unei
viziuni interpretative asupra Islamului, destul de discutabilă, sincretică şi confuză.
„Fă jurământul de a muri şi reînnoieşte-ţi intenţia. Bărbiereşte-te şi dă-te
cu apă de colonie. Fă un duş.”
„Asigură-te că ştii bine toate detaliile planului şi aşteaptă-te la ripostă, la
reacţie din partea duşmanului.”
Se poate observa juxtapunerea a două dimensiuni – operaţional şi intim,
pregătirea corpului conferind o dimensiune mistică actului terorist.
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Procedeele de autocontrol individual sunt însoţite, de asemenea, de elaborarea unui eu colectiv, a unei solidarităţi a grupului, pentru a verifica în permanenţă apartenenţa fiecăruia la acesta şi hotărârea sa.
Acest proces de mobilizare operaţională ne arată cum în ultimele lor
momente, teroriştii îşi controlează teama şi verifică respectarea mutuală a
angajamentului de a muri. Acest control al ultimelor clipe este totodată proba
unei extraordinare hotărâri şi – cu siguranţă – indiciul unei prezenţe şi capacităţi de îndoctrinare din partea organizaţiei-mamă, Al-Qaeda.
Bazându-se şi pe efectul mediatic al acţiunilor lor, organizaţiile teroriste
urmăresc afectarea structurii sociale şi politice a unui stat prin intermediul
individului. În urma unui atentat terorist de proporţiile celor din Statele unite
ale Americii sau din Spania, se instaurează o stare de nesiguranţă, de teamă
sau chiar panică în rândul populaţiei, de disconfort psihic. Individului îi este
distorsionat, astfel, cadrul de percepţie a imaginii societăţii de care acesta
depinde şi în care îşi pune toată încrederea. În acelaşi timp, se poate observa
o scădere a încrederii „omului de rând” în instituţiile de bază ale oricărui stat:
guvern, armată, poliţie, structuri implicate în lupta antiteroristă.
Bărbaţi sau femei, creştini sau musulmani, fanatici sau doar credincioşi,
niciunul dintre ei nu are dreptul să comită ceea ce societatea modernă condamnă profund: actul criminal.
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Internaţional de Psihologie de la Sibiu din perioada 8-10 iunie 2008, astfel:
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metodologice" – C. Cracsner.
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"Prezenţe feminine în atentatele teroriste" – Revista Spirit Militar Modern,
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Tendinţe actuale în
terorismul mondial –
realităţi şi perspective
CĂPITAN IuLIAN JuRJAN*
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Astract
Terrorism will not disappear in the future. Conflict will evolve in
coming years once the terrorists adapt scientific and technological
advances. Terrorism is a changing and upgrading of the classic that
relies on terrorism to the size of the disaster sent panic, and, more
recently, the terrorism that has impressive training bases, and modern
war means endless financial resources. Currently, the weapon of terrorism is the human being. Emergence of suicide terrorism, and especially women in terrorist attacks were the new methods of terrorism.
As terrorist threats and tactics and they turned from mundane armed
attacks or bombs to CBRN terrorism, agricultural terrorism, ecological terrorism or cyber-terrorism. In the future, the media will provide
vital information in real time and immediate audience, allowing terrorism to modernize criminal actions and have overwhelming impact
on the public.
Cuvinte-cheie: terorism, securitate naţională, riscuri asimetrice,
criză, insurgenţă.

naliştii şi observatorii afirmau prompt că după 11 septembrie 2001
lumea nu va mai fi aceeaşi. Şi chiar nu mai este lumea pe care o
ştiam! A crescut numărul şi intensitatea crizelor, a conflictelor asimetrice şi a
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situaţiilor de urgenţă. Toate acestea s-au suprapus peste alte crize deja existente: criza culturală, criza de identitate, criza economică, criza socială, criza
din apărare, criza din sănătate, criza politică şi criza de securitate.
La nivel global, lumea continuă să rămână puternic conflictuală.
Schimbările climatului internaţional după atentatele din 2001 au impus reevaluarea conceptelor de securitate şi reconsiderarea dintr-o nouă perspectivă a
mecanismelor subterane care multiplică sursele şi condiţiile proliferării fenomenului terorist.
Tinzând să se internaţionalizeze, terorismul a devenit o ameninţare la
adresa păcii şi înţelegerii între popoare. Printre strategiile terorismului internaţional pot fi amintite: alegerea ţintelor de mare audienţă şi diversificarea
tacticilor de acţiune; confruntarea internaţională prin impunerea reciprocă a
„sindromului de reputaţie”; proliferarea operaţiilor teroriste prin sacrificiul
suprem (terorismul sinucigaş); diversificarea resurselor de ordin logistic.
Sub toate formele sale de manifestare, terorismul reprezintă o ameninţare strategică, nu doar pentru Statele unite ale Americii şi ţările uniunii
Europene, ci şi pentru Rusia, China, India şi pentru foarte multe ţări, inclusiv
pentru România. Campania declanşată de SuA împotriva terorismului internaţional a coagulat întreaga comunitate internaţională, rivalii de altădată fiind
acum parteneri în această luptă fără precedent.
Prinderea şi omorârea lui osama ben Laden, teroristul numărul unu mondial, au făcut să se intensifice instabilitatea la nivel mondial a terorismului şi
să crească numărul atentatelor teroriste atât în teatrele de operaţii din Iraq sau
Afganistan, cât şi în alte regiuni ale lumii. Talibanii şi teroriştii vor să se răzbune, vor să demonstreze că şi fără osama ben Laden pot întreprinde acţiuni
şi operaţii teroriste.
Terorismul este astăzi accesibil oricărei persoane care are o nemulţumire,
un plan, un scop sau o combinaţie a tuturor acestor motivaţii şi nu mai este doar
apanajul organizaţiilor teroriste organizate. Tăria terorismului este dată de ură,
intoleranţă, fanatism religios, poziţia geografică a unor state cu potenţial terorist ridicat, precum şi de resursele umane şi materiale de care dispun. Aceste
avantaje permit ca cel puţin în următorii ani organizaţiile teroriste să îşi diversifice şi intensifice activităţile, urmărind să-şi extindă acţiunile în întreaga
lume, chiar dacă împotriva lor luptă o puternică şi largă coaliţie internaţională.
Terorismul este într-o continuă transformare şi upgradare, de la clasicul
terorism (asupra ţintelor guvernamentale, diplomatice şi militare) la cel care
îşi concentrează atacurile pe ţintele colective precum mijloacele de transport
în comun, şcolile, aeroporturile, băncile, hotelurile, pieţele aglomerate sau
lăcaşurile de cult şi care mizează pe dimensiunea dezastrelor şi a panicii transmise, şi, mai nou, la terorismul care dispune de baze impresionante de pregă-
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tire, mijloace de luptă ultramoderne şi resurse financiare inepuizabile. Vom
asista probabil la crearea unor infrastructuri logistice mondiale ale terorismului, în complementaritate cu circuitele crimei organizate şi la înzecirea costurilor necesare prevenirii acţiunilor teroriste. În analiza situaţiilor probabile,
scenariul cel mai defavorabil şi mai sumbru pentru ţările europene l-ar putea
constitui venirea la putere a organizaţiilor fundamentaliste islamice în
Algeria, Maroc, Tunisia, Libia şi Egipt. Mişcările sociale de la începutul anului 2011, din nordul Africii, ar putea aduce în lumea musulmană mai multă
democraţie sau, dimpotrivă, mai mult fundamentalism islamic şi fanatism.
Europa este şi trebuie să fie îngrijorată de expansiunea ideilor integraliste în unele ţări precum Turcia, unde victoria în alegerile locale a Partidului
Prosperităţii, precum şi alegerile prezidenţiale din 2007 sunt percepute ca un
sprijin din partea fundamentalismului dar, şi în sprijinul poporului. De asemenea, numeroase ţări europene cu democraţie avansată sunt îngrijorate de
încercările de penetrare în ţări sau provincii cu populaţie minoritară sau majoritară musulmană (Bosnia-Herţegovina, Albania, Kosovo, sau anumite ţări din
fosta uRSS) a fundamentalismului islamic.
Europa, prin dispunerea pe harta lumii, prin nivelul de dezvoltare economică, dar şi prin sistemul democratic ce presupune respectarea drepturilor
omului, fără discriminare, oferă cea mai mare atractivitate pentru populaţii
din orientul Mijlociu, Extremul orient, fostul uRSS şi Africa sau din alte
zone ale lumii. Percepută de unii ca un „tărâm al fericirii şi al tuturor posibilităţilor”, este dorită şi acceptată de aceştia aşa cum este, fiind considerată o
lume perfectă unde se pot realiza. Alţii, în schimb, o percep ca pe o lume eretică şi ale cărei valori identitare trebuie distruse şi înlocuite cu propriile lor
valori considerate „soluţia pentru viitorul omenirii”. Aceştia sunt extremiştii
motivaţi cel mai adesea de religie, dar şi de rezistenţa la schimbare şi la evoluţie în general. Ei reprezintă un pericol la adresa bătrânului continent din care
face parte şi România.
La ora actuală, arma terorismului este fiinţa umană (teroristul însuşi), iar
mijloacele lui sunt nelimitate. Apariţia terorismului sinucigaş acum două
decenii şi mai ales implicarea femeilor în atacurile teroriste au constituit noi
metode teroriste. Misiunile sinucigaşe încredinţate femeilor constituie acte
atipice atât pentru serviciile de securitate, cât şi pentru analişti.
Femeia, indiferent dacă este mamă, soră sau fiică – a devenit în ultimii
ani unul dintre resorturile psihologice majore ale conflictelor prelungite,
devenind „bombe umane”. Palestiniene, cecene, kurde sau libaneze, cele care
devin „bombe umane” sunt tinere, unele sunt studente, juriste, cadre medicale sau profesoare, unele femei însărcinate sau mame, de cele mai multe ori
militante, dar nu întotdeauna fanatice.
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Acestea optează pentru violenţa extremă pentru a promova prin acţiunea
sinucigaşă „genul feminin”, pentru a îmbunătăţi statusul femeii în societăţile
patriarhale, iar acţiunile „bombelor umane” feminine sunt considerate a fi acte
de emancipare. Din punctul lor de vedere, asumarea misiunii sinucigaşe
reprezintă o modalitate de egalizare a sexelor. Femeile care au primit misiuni
sinucigaşe devin exemple şi idealuri pentru copii, care sunt în aşteptarea
momentului potrivit pentru a acţiona similar.
Atacul terorist sinucigaş rămâne o formă a terorismului aproape imposibil de combătut atât în ţările democratice, cât şi în cele care trăiesc un conflict
prelungit şi în care dispozitivul de securitate este cu atât mai prezent.
Ce poate fi mai uşor decât să intri într-un magazin şi să declanşezi dispozitivul exploziv ascuns sub haină, într-o geantă sau într-un rucsac? Din
acest punct de vedere, atacul terorist sinucigaş rămâne o acţiune cu o potenţialitate permanentă greu de localizat.
Terorismul nu va dispare în viitor, dar incidenţa sa s-ar putea diminua, în
cazul în care creşterea economică va continua iar şomajul în rândul tinerilor
se va reduce în orientul Mijlociu. oportunităţile economice pentru tineri şi un
mai mare pluralism politic îi vor îndepărta probabil pe unii tineri de grupările teroriste, dar alţii – motivaţi de o varietate de factori, precum dorinţa de răzbunare, sau de a deveni martiri – vor continua să recurgă la violenţă pentru
îndeplinirea obiectivelor lor.
Conflictul va evolua în următorii ani odată ce teroriştii se adaptează
avansurilor ştiinţifice şi tehnologice, îmbunătăţirii capacităţilor armate şi
schimbărilor mediului de securitate.
Progresele în domeniul ingineriei genetice, care au făcut posibilă descifrarea genomului uman, pot scăpa de sub control, servind intereselor unei
strategii de creare a armelor etnice sau genetice.
Dezvoltarea capacităţilor armate precum armele de precizie cu rază mare
de acţiune, continua proliferare a armelor de distrugere în masă şi utilizarea
noilor forme de armament cum ar fi cele cibernetice sau spaţiale, oferă grupurilor teroriste mijloacele de escaladare şi extindere a conflictelor viitoare.
Ca tactici şi ameninţări teroriste şi acestea s-au transformat de la banalele atacuri armate/asasinate sau atentate cu bombă la terorismul CBRN, terorismul agricol, terorismul ecologic sau cyber-terorismul.
o categorie importantă a noului terorism este terorismul chimic, biologic, radiologic şi nuclear (CBRN). Terorismul biologic nu este altceva
decât modificarea unor viruşi sau bacterii în structura moleculară, în scopul folosirii acestora ca arme biologice, de multe ori greu de identificat şi
de tratat. Deşi aspectele tehnice implicate în anumite procese chimice ar
putea fi foarte complexe, intensitatea scopului le face posibile. La nivel
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mondial există foarte multe fabrici care pot produce în mod necontrolat
materii prime pentru agenţii chimici de luptă.
Teroriştii pot folosi agenţi biologici pentru a provoca victime în masă. Ca
şi în cazul agenţilor chimici, abilităţile tehnice necesare pentru a dezvolta
agenţii biologici nu sunt uşor de dobândit, însă pot fi procuraţi prin următoarele metode: cumpărarea unui agent biologic din una din cele 1 500 de bănci
de organisme din lume; sustragerea dintr-un laborator de cercetare, spital sau
laborator de analize, unde astfel de agenţi sunt cultivaţi în scopul diagnosticării; izolarea şi cultura agentului dorit din surse naturale; obţinerea de agenţi
biologici de la un stat paria, un cercetător guvernamental nemulţumit sau un
stat sponsor. Armele biologice de joasă tehnologie folosesc, în principal, substanţe toxice din categoria celor clasate ca agenţi patogeni comuni şi sunt
folosite în scopul contaminării surselor de apă şi a alimentelor. Armele biologice de înaltă tehnologie sunt cele folosite pentru dispersia agenţilor patogeni
pe suprafeţe mari, de obicei, sub formă de aerosoli. Armele biologice produse prin tehnologii bioştiinţifice permit modificări majore în structura moleculară a unor bacterii şi viruşi, în scopul folosirii acestora ca arme biologice, de
multe ori greu de identificat şi de tratat.
Trebuie să rămână în atenţia comunităţii internaţionale ca un risc major
producerea unor atacuri generatoare de holeră, antrax, ciumă, tifos, ebola sau
alte boli care pot provoca decese în masă. De exemplu, în septembrie 2010, în
Nigeria, a izbucnit o epidemie de holeră căreia, în afara foametei şi mizeriei,
nu i se cunosc alte cauze, deşi poate că ele există, mii de oameni pierind într-un
timp foarte scurt. Se cunoaşte faptul că Nigeria este una din ţările care prezintă interes pentru SuA, nu numai datorită rezervelor de petrol pe care le are.
Tehnologia, know-how-ul şi procedeele tehnice de producţie în industria
chimică şi biotehnică sunt greu de controlat. Cunoştinţele de bază şi procedeele tehnice de producţie sunt libere şi costurile sunt reduse, iar răspândirea
acestora nu poate fi oprită.
o nouă tendinţă în materie de terorism este reprezentată de terorismul
radiologic. Terorismul radiologic presupune împrăştierea materialelor radiologice în încercarea de a contamina o populaţie ţintă sau o anumită zonă geografică cu ajutorul unor dispozitive de dispersie radiologică numite în literatura de specialitate „bombe murdare”.
Există mai multe posibile surse de materiale care pot fi utilizate la construirea unui dispozitiv terorist radiologic, precum: deşeurile nucleare depozitate la centralele nucleare, izotopii medicali radiologici din spitalele şi laboratoarele de cercetare.
Evoluţiile din Irak, Coreea de Nord, Pakistan şi India au dovedit în mod
clar că proliferarea armelor de distrugere în masă nu şi-a pierdut actualitatea.
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În ceea ce priveşte acţiunea de stopare a proliferării armelor de nimicire în
masă, trebuie avut în vedere aspectul că numărul mijloacelor de nimicire în
masă este totdeauna mai mare decât cel declarat.
o adevărată ameninţare de distrugere în masă o reprezintă terorismul
nuclear. Teroriştii pot racola uşor câţiva oameni de ştiinţă nemulţumiţi,
care să facă treaba în locul lor. Este posibil ca, în viitor, teroriştii să fure un
mic dispozitiv nuclear, să cumpere unul de pe piaţa neagră pentru a-l folosi
în scop terorist sau chiar să atace anumite obiective nucleare precum: centrale atomo-electrice, reactoare nucleare de cercetare, depozite de surse şi
de deşeuri radioactive.
Noi tendinţe în evoluţia terorismului nuclear pot fi şi în contaminarea
radioactivă voită a surselor de apă, a terenului sau a alimentelor care se poate
realiza prin: contaminarea cu radionuclizi a zonelor de protecţie sanitară (a
staţiilor de tratare a apei din marile oraşe); contaminarea apelor freatice din
zonele rurale şi contaminarea radioactivă a terenurilor, culturilor agricole,
apelor, depozitelor de alimente prin folosirea substanţelor radioactive cu ajutorul minelor, proiectilelor de artilerie sau bombelor de aviaţie.
Tranzacţiile frauduloase cu materiale radioactive (nuclear „scams”)
reprezintă, în ultimii ani, mari afaceri. Majoritatea tranzacţiilor cu materiale
radioactive au avut loc între ţări ale fostei uniuni Sovietice şi trei sau patru
„state paria” din orientul Mijlociu. Spre exemplu, numărul celor care au fost
implicaţi în afaceri murdare cu mercur roşu şi care au decedat în ultimii zece
ani în Africa de Sud este mare. Mercurul roşu este o escrocherie tehnologică,
o „componentă radioactivă de substituţie” utilizată în dezvoltarea armelor
nucleare, care a „produs” în ultima perioadă milioane de dolari.
o nouă direcţie de acţiune o reprezintă terorismul agricol.
Transformarea agenţilor patogeni în arme care să distrugă animalele şi recoltele este mult mai uşor de realizat decât crearea de muniţii menite să ucidă
sute de persoane. Sabotarea materialelor organice poate fi chiar uşoară. Toate
plantele principale cultivate în scop alimentar au mai multe varietăţi, fiecare
adaptată anumitor condiţii de climă şi sol şi cu grade diferite de vulnerabilitate la anumite boli.
La rândul lor, agenţii patogeni ai plantelor au diferite tulpini, cu grade
diferite de transmisibilitate la anumite tipuri de plante. Teroriştii pot utiliza
aceste proprietăţi pentru a izola şi răspândi tulpini ale unor boli care să provoace pagube inimaginabile în rezervele agricole ale unui stat. Terorismul
ecologic este asemănător terorismului agricol şi reprezintă o ameninţare la
adresa mediului şi a sistemului ecologic.
Teroriştii ecologici pot foarte uşor deteriora ecosistemul unei ţări, provo-
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când morţi imediate şi pagube cu consecinţe însemnate. un exemplu îl reprezintă incendiile din Grecia şi SuA din perioada 2007-2011.
una dintre cele mai recente ameninţări din categoria noului terorism este
reprezentată de cyber-terorişti.
Cyber-terorismul creşte ca importanţă, deoarece lumea modernă se
bazează din ce în ce mai mult pe reţelele informatice. Cyber-terorismul permite teroriştilor să îşi desfăşoare acţiunile aproape fără a se expune vreunui
risc. De asemenea, acesta oferă teroriştilor ocazia de a distruge sau a întrerupe funcţionarea reţelelor IT şi a computerelor. Rezultatul poate fi o întrerupere a unor activităţi guvernamentale sau economice cheie. Acest tip de terorism
nu este la fel de vizibil ca alte tipuri de atacuri teroriste, dar impactul său este
la fel de distructiv.
Printre exemple pot fi amintite: în ianuarie 2009 – un virus sub formă de
„vierme” a paralizat pentru câteva zile calculatoarele Pentagonului; în octombrie 2009 – grupuri de hackeri au blocat site-urile poştei italiene, provocând
mari disfuncţionalităţi la nivel naţional.
În viitor, mass-media, indiferent că este vorba de cea audio, video, scrisă sau informatică, va asigura informaţii vitale într-un timp real şi o audienţă
mondială nemijlocită, permiţând terorismului să-şi „modernizeze” acţiunile
criminale şi să aibă un impact covârşitor asupra publicului.
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Răspunderea
militarilor români
în teatrele de operaţii*
PRoCuRoR MILITAR MR.MAG. oCTAVIAN ToMA**

Înapoi la cuprins

Abstract
The theme we propose for discussion in novelty in the legal literature has also military prosecutor’s interest in the work plan. Once we
briefly define the concepts and forms of responsibility in the Romanian
law, we provide an overview or the types of responsibility of the military in general we will subsequently refer concretely to the responsibility or military missions outside of the country.
General Theory of Law establishes several forms of liability:
criminal, the material, administrative responsibility, accountability
responsibility, administrative, disciplinary, financial liability and a
liability which has two distinct types – contractual and tort liability. In
general, every branch of law, by its rules, states the legal liability that
may occur according to its specific nature. Liability is not anything
other than to define the sanctions of the infringement areas of law and
how it applies.
Cuvinte-cheie: Cod Penal, coaliţie, crime de război, genocid,
naufragiaţi, obiceiuri de război, operaţie, operaţiune, multinaţional,
răniţi, reguli de angajare, teatre de operaţii.
*Prin amabilitatea filialei Prahova a Asociaţiei Române de Drept umanitar, care a permis
preluarea articolului prezentat la sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională
„Dreptul internaţional din perspectivă geopolitică”, Ploieşti, 8 octombrie 2010.
**Parchetul Militar Ploieşti.

decembrie, 2011

213

7

Teatre de operaţii

eoria Generală a Dreptului stabileşte, în funcţie de ramura de drept
căreia îi aparţine norma juridică încălcată, mai multe forme de răspundere: răspunderea penală, răspunderea materială, răspunderea administrativă, răspunderea contravenţională, răspunderea disciplinară, răspunderea
financiară, o răspunderea civilă care prezintă două tipuri distincte, şi anume
răspunderea contractuală şi răspunderea civilă delictuală. În general, fiecare
ramură de drept, prin normele sale, statuează o răspundere juridică care se
poate manifesta potrivit specificului acesteia. Răspunderea nu înseamnă altceva decât definirea sancţiunii încălcării normelor domeniului de drept şi modalitatea în care acestea se aplică.
Răspunderea militarilor, indiferent de formă, prezintă particularităţi specifice datorate statutului aparte al acestei categorii de persoane. Astfel, răspunderea penală a militarilor este reglementată de către Codul Penal român, care prevede atât infracţiuni specifice ce pot fi săvârşite numai de către militari, precum
şi alte infracţiuni care pot fi săvârşite atât de militari, cât şi de persoane civile.
Răspunderea disciplinară a militarilor este definită strict de către regulamentul disciplinei militare, prezentând particularităţile specifice cunoscute.
Răspunderea materială este reglementată prin o.G. nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, completat prin ordinul ministrului apărării
naţionale nr. M.5/ 22.01.1999. Răspunderea civilă a militarilor nu prezintă
particularităţi faţă de alte categorii de persoane fizice. Răspunderea contravenţională se bazează pe acelaşi set de acte normative ce stabilesc sancţiunile contravenţionale pentru orice persoană cu precizarea că, în cele mai multe
situaţii, săvârşirea unei contravenţii de către un militar poate atrage şi existenţa răspunderii disciplinare.
urmare a evoluţiei situaţiei internaţionale după 1990, a modificării sistemelor de alianţă ale României, a dobândirii calităţii de stat membru al
organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATo) şi a uniunii Europene
pentru ţara noastră, mai precis pentru armată şi pentru celelalte structuri militare, s-au ivit noi obiective, unele constituind adevărate provocări atât în plan
doctrinar, cât şi în planul realizării efective.
Pentru prima dată după 1945, militarii români s-au deplasat în afara teritoriului statului în executarea unor misiuni ordonate, sub o comandă internaţională. În cele ce urmează, vom prezenta pe scurt teatrele de operaţii, forţele
participante din cadrul structurilor militare şi organismul internaţional sub
egida căreia se desfăşoară această misiune.
Astfel, după participarea militarilor români la operaţiunile oNu din timpul operaţiei „Furtună în deşert 1991”, Somalia şi Angola, în prezent distingem patru teatre principale de operaţii, şi anume:
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• Bosnia-Herţegovina, unde se află efective din cadrul armatei române:
misiune EuFoR şi ofiţeri de poliţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi
Internelor, în cadrul misiunii de poliţie a uniunii Europene EuPM;
• Kosovo, unde în cadrul misiunii KFoR aflată sub egida NATo se află
militari din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, precum şi jandarmi din
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor participanţi la unitatea specială de poliţie a Naţiunilor unite din Kosovo; de asemenea, sunt prezenţi şi ofiţeri de poliţie şi ai poliţiei de frontieră în cadrul uNMIK aflată sub egida
oNu, precum şi EuPT aflată sub egida uniunii Europene;
• Irak, unde militari din cadrul Ministerului Apărării Naţionale participă
în cadrul misiunii tip coaliţie „Iraqi Freedom” şi a misiunii NTMI (misiune
NATo de instruire a ofiţerilor irakieni);
• Afganistan – participă militari din cadrul Ministerului Apărării
Naţionale în cadrul misiunii NATo ISAF şi a misiunii tip coaliţie ENDuRING FREEDoM, precum şi ofiţeri din cadrul SPP ce au ca sarcină asigurarea protecţiei demnitarilor români.
Cu acelaşi obiectiv, militarii din cadrul SPP sunt prezenţi în zona de conflict Darfur şi Khartum din Sudan.
ofiţeri de poliţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor participă, din anul 2004, în cadrul misiunii oNu din HAITI – MINuSTAH, din
anul 2006 în cadrul misiunii oNu din Timorul de Est – uNMIT, din anul
2002 în cadrul misiunii oNu din R.D. Congo – MoNuC şi a misiunii de poliţie a uniunii Europene din această ţară – EuPoL, iar din anul 1992, în cadrul
misiunii oSCE din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.
De asemenea, din cadrul Ministerului Apărării Naţionale sunt trimişi un
număr de militari ca observatori militari şi monitori pentru diverse misiuni
oNu şi ca ofiţeri de legătură pentru misiunile tip coaliţie.
Conduita militarilor este reglementată de prevederile Legii nr.
42/15.03.2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, act normativ prin care se statuează şi norme referitoare la
transferul de autoritate ce se efectuează de către Ministerul Apărării şi care
reprezintă acţiunea prin care România predă controlul la nivel operaţional şi
tactic al forţelor sale participante într-o anumită misiune comandamentului
străin ce conduce acea misiune. Participanţii la misiune urmează a executa
ordinele comandantului Forţei conform celor stabilite la efectuarea transferului de autoritate cu respectarea prevederilor Dreptului Internaţional şi ale regulilor de angajare. La rândul lor, forţele armate române, pe timpul îndeplinirii
misiunilor în afara teritoriului statului român, pot avea sub control operaţional
şi tactic unităţi sau subunităţi ale forţelor armate străine cu care cooperează.
decembrie, 2011
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Se prevede în mod explicit în textul art. 12 al legii că în situaţia în care
comandantul detaşamentului românesc primeşte un ordin, o directivă sau consemn emanând de la autorităţile ierarhic superioare ale misiunii ce contravine
normelor de drept internaţional sau obiceiurilor războiului, refuză executarea
acestora.
În continuare, vom prezenta modalităţile de reglementare ale operaţiunilor de pace pentru a putea înţelege particularităţile ce reglementează răspunderea militarilor români aflaţi în afara teritoriului ţării. Termenul de operaţiune de pace cuprinde toate operaţiunile de menţinere ca şi de impunere a păcii
duse în continuarea eforturilor diplomatice de a stabili şi menţine pacea.
operaţiunile de menţinere a păcii se organizează şi se desfăşoară la iniţiativa Consiliului de Securitate şi uneori a Adunării Generale a Naţiunilor
unite. Consiliul de Securitate adoptă rezoluţii. Rezoluţia Consiliului de
Securitate reprezintă mandatul în sens larg care legiferează hotărârea şi modul
cum se va desfăşura operaţiunea de menţinere a păcii.
Fiecare operaţiune de pace operează sub un mandat specific care asigură, în sensul Dreptului Internaţional, baza legală pentru desfăşurarea de forţe
militare pe teritoriul statului unde operaţiunea este condusă. NATo şi
uniunea Europeană sunt organizaţii investite legal să exercite mandatul oNu.
Mandatul are în principiu următorul conţinut:
– probleme de ordin general;
– scopul operaţiei întrunite multinaţionale;
– misiunea forţei întrunite multinaţionale;
– obiectivele de îndeplinit;
– compunerea forţei;
– numirea comandantului;
– nominalizarea eşalonului superior;
– condiţiile şi termenele pe care ţara-gazdă le impune referitor la
prezenţa Forţei;
– norme cu privire la statutul personalului forţei armate (drepturi, obligaţii, imunităţi);
– durata mandatului etc.
Regulile de angajare (RoE) sunt instrucţiuni elaborate de autoritatea
politică şi militară competentă, cu scopul de a defini împrejurările şi limitele
folosirii forţei de către forţele armate pentru a iniţia şi continua angajarea
armată atunci când acestea se confruntă cu alte forţe. RoE conţin un set de
acţiuni permise şi (sau) interzise.
Regulile de angajare reprezintă mijlocul prin care autoritatea politică şi
militară controlează modul de folosire a forţei unei structuri militare într-o
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anumită situaţie politico-militară. Ele reprezintă, de fapt, instrucţiuni ce autorizează uzul de forţă.
Pe plan internaţional, RoE reprezintă reguli cu caracter politico-militar
iar instrucţiunile bazate pe acestea conţin prevederi precise şi clare, lipsite de
echivoc, ce determină anumite restricţii. Nerespectarea lor poate atrage răspunderea disciplinară sau penală, după caz. Totuşi, aceste consecinţe legale vor fi
resimţite indirect în diferite domenii ale dreptului internaţional, penal etc.
Spre exemplu, o forţă militară care nu se supune limitărilor date de RoE
nu poate fi pedepsită conform dreptului penal. Dar dacă această acţiune are
drept consecinţă utilizarea nejustificată a forţei ce conduce spre moartea sau
rănirea unor oameni sau cauzează pierderi materiale, atunci aceste fapte cad
sub incidenţa dreptului penal.
Distingem reguli de angajare în conflict pe timp de pace: reguli de angajare în conflict în cadrul operaţiilor de pace sub egida oNu (fie operaţiuni de
menţinere a păcii, fie operaţiuni de restabilire a păcii), şi reguli de angajare în
conflict pe timpul războiului.
Regulile de angajare nu se substituie regulamentelor de luptă, doctrinei
sau tacticii, ele nu sunt legi ale războiului, ci doar interpretează regulile războiului, precum şi legile regimului de criză în misiune autorizată.
La elaborarea RoE se are în vedere Dreptul Public Internaţional şi
Dreptul Internaţional umanitar, cadrul legislativ naţional, precum şi factorii
operaţionali şi situaţia politică internaţională.
Astfel, dacă unele din restricţiile referitoare la folosirea forţei sunt
norme ale Dreptului Internaţional umanitar, acestea, datorită caracterului permanent, sunt incluse ca prevederi în regulamente şi instrucţiuni, şi doar în cazuri deosebite sunt reluate în mandate şi în regulile
de angajare. În timp de pace, regulile de angajare vor fi, în general,
mult mai restrictive decât regulile din dreptul războiului referitoare la
conducerea operaţiilor („nimic nu este permis în afara a ceea ce RoE
autorizează”). În continuare, ne vom referi la convenţiile de drept
internaţional ce pot atrage răspunderea penală a militarilor români.
Începând cu secolul XX, mai precis după adoptarea Regulamentului de
la Haga din anul 1899, statele lumii au încercat să codifice cea mai
mare parte a cutumelor existente până la acea dată, referitoare la modalităţile de ducere a războiului.
Tratatele care formează domeniul dreptului internaţional umanitar sunt
grupate în „Dreptul de la Geneva” (cu referire în mod deosebit la protecţia unor
categorii de persoane şi bunuri în caz de conflict armat) şi „Dreptul de la Haga”
(care codifică cele mai importante aspecte privind desfăşurarea conflictelor).
decembrie, 2011
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În cadrul a ceea ce am definit „dreptul de la Haga” se includ şi tratatele
internaţionale ce reglementează răspunderea internaţională a persoanelor
angajate în conflict, aspect ce a apărut necesar a fi codificat ca urmare a acţiunilor săvârşite de reprezentanţi ai guvernului nazist în cel de-Al Doilea
Război Mondial. Astfel, prin Rezoluţia oNu nr.250/3 din 09.12.1948 a fost
adoptată Convenţia cu privire la prevenirea şi reprimarea crimei de genocid.
Prin Rezoluţia oNu nr.2391/XXIII din 26.11.1998 a fost adoptată
Convenţia asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi crimelor contra
umanităţii, iar prin Rezoluţia oNu nr.3074/XXIII din 03.12.1974 au fost adoptate principii ale cooperării internaţionale în privinţa depistării, arestării, extrădării şi pedepsirii indivizilor vinovaţi de crime de război împotriva umanităţii.
„Dreptul de la Geneva” cuprinde, în principal, un număr de patru convenţii adoptate la 12.08.1949, şi anume:
• Convenţia de la Geneva pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din forţelor armate în campanie;
• Convenţia de la Geneva pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor, bolnavilor
şi naufragiaţilor forţelor armate pe mare;
• Convenţia de la Geneva privitoare la tratamentul prizonierilor de război;
• Convenţia de la Geneva privitoare la protecţia persoanelor civile în
timp de război;
„Dreptul de la Geneva” cuprinde, de asemenea, şi un număr de trei protocoale adiţionale:
• Protocolul 1 adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12.08.1949 privind protecţia victimelor, conflictelor armate internaţionale 08.07.197;
• Protocolul 2 adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12.08.1949 privind protecţia victimelor, conflictelor armate fără caracter internaţional
08.07.1977;
• Protocolul 3 adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12.08.1949 privind adoptarea unui semn distinctiv adiţional 06.12.2005.
În cuprinsul articolului 50 al Convenţiei de la Geneva pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în campanie sunt enumerate ca fiind infracţiuni grave prevăzute la articolul precedent acelea care privesc vreunul din următoarele acte dacă sunt comise împotriva unor persoane
sau bunuri protejate de convenţie:
– omuciderea intenţionată;
– tortura sau tratamentele inumane, inclusiv experienţele biologice;
– faptul de a cauza, în mod intenţionat, mari suferinţe sau de a aduce
grave atingeri integrităţii fizice sau sănătăţii;
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– distrugerea şi însuşirea de bunuri nejustificate de necesităţi militare şi
desfăşurate pe scară mare în mod ilicit şi arbitrar.
Niciuna din părţile contractante ale convenţiei nu va putea să se exonereze şi nici să exonereze o alta contractantă de răspunderile asumate de ea
însăşi sau de o altă parte contractantă din cauza infracţiunilor prevăzute la
articolul precedent.
Infracţiunile prevăzute în art. 51 al Convenţiei de la Geneva pentru
îmbunătăţirea sorţii răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor forţelor armate pe
mare sunt identice cu cele mai sus expuse.
Convenţia de la Geneva privitoare la tratamentul prizonierilor de război
defineşte în cuprinsul art.130 infracţiunile grave ca fiind acele infracţiuni care
privesc unul din următoarele acte comise împotriva unor persoane sau bunuri
protejate de convenţie:
– omuciderea intenţionată;
– tortura sau tratamentele inumane, inclusiv experienţele biologice;
– faptul de a cauza, în mod intenţionat, mari suferinţe sau de a aduce
grave atingeri integrităţii fizice sau sănătăţii;
– faptul de a constrânge un prizonier de război să servească în forţele
armate inamice;
– faptul de a lipsi de dreptul său de a fi judecat în mod regulat şi imparţial potrivit prevederilor prezentei convenţii.
Convenţia de la Geneva privitoare la protecţia persoanelor civile în timp
de război statuează ca infracţiuni grave acelea care privesc unul din următoarele acte comise împotriva unor persoane sau bunuri protejate de convenţie:
– omuciderea intenţionată;
– tortura sau tratamentele inumane, inclusiv experienţele biologice;
– faptul de a cauza, în mod intenţionat, mari suferinţe sau de a aduce
grave atingeri integrităţii fizice sau sănătăţii;
– deportarea sau transferarea ilegală;
– detenţiunea ilegală;
– faptul de a constrânge o persoană protejată să servească în forţele
armate ale puterii inamice;
– faptul de a o lipsi de dreptul său de a fi judecată în mod regulat şi
imparţial conform prescripţiilor prezentei convenţii;
– luarea de ostatici;
– distrugerea şi însuşirea de bunuri nejustificate de necesităţile militare
desfăşurate pe scară mare în mod ilicit şi arbitrar.
Ca şi în cazul primei convenţii, niciunul din statele semnatare şi ale
celorlalte trei Convenţii de la Geneva nu va putea să se exonereze şi nici să
decembrie, 2011
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exonereze un alt stat semnatar de răspunderile asumate de el însuşi sau de
altul cu privire la infracţiunile la care ne-am referit.
Convenţia cu privire la prevenirea şi reprimarea crimei de genocid îl
defineşte ca fiind o crimă de drept internaţional ce se referă la următoarele
acte săvârşite în intenţia de a distruge în totalitate sau în parte un grup naţional, etnic, rasial sau religios:
– omorârea membrilor unui grup;
– atingerea gravă a integrităţii fizice sau mintale a membrilor unui grup;
– supunerea intenţionată a grupului la condiţii de existenţă care antrenează distrugerea fizică, totală sau parţială;
– măsuri care vizează scăderea natalităţii în sânul grupului;
– transferarea forţată a copiilor dintr-un grup în altul.
Se prevede că vor fi pedepsite atât genocidul propriu-zis, cât şi înţelegerea în vederea comiterii, incitarea directă şi publică la comitere, tentativa şi
complicitatea.
Convenţia asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi a crimelor
contra umanităţii declară ca fiind imprescriptibile crimele de război definite
în Statutul Tribunalului Militar Internaţional de la Nürnberg din 08.08.1945 şi
infracţiunile grave enumerate în Convenţia de la Geneva din 12.08.1949 pentru protecţia victimelor de război. La fel, crimele contra umanităţii, indiferent
dacă sunt comise în timp de război sau pace, definite tot în Statutul
Tribunalului Militar Internaţional de la Nürnberg, actele inumane care decurg
din politica de apartheid, precum şi crima de genocid.
Statutul modificat al Tribunalului Internaţional Penal pentru fosta
Iugoslavie, deşi a prevăzut o competenţă teritorială restrânsă la teritoriul fostului stat socialist, stabileşte, după o perioadă îndelungată, sancţiuni pentru
infracţiunile la care ne-am referit.
Astfel, Tribunalul Internaţional Penal este abilitat să urmărească persoanele care săvârşesc sau ordonă să se săvârşească infracţiunile grave prevăzute în Convenţiile de la Geneva, persoanele care comit încălcări ale legilor sau
cutumele războiului, genocidul şi crimele contra umanităţii.
Încălcările legilor războiului includ, fără a se limita doar la următoarele:
– folosirea armelor toxice sau altor arme ce cauzează suferinţe inutile;
– distrugerea fără motiv a satelor şi oraşelor sau devastarea nejustificată
de exigenţele militare;
– atacarea sau bombardarea, prin orice mijloace, a satelor, oraşelor, a
locuinţelor sau clădirilor ce nu sunt apărate;
– sechestrarea, distrugerea sau degradarea deliberată a edificiilor destinate religiei, învăţământului, monumentelor istorice etc.;
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– jefuirea bunurilor private sau publice.
Prin crime contra umanităţii Statutul Tribunalului Internaţional Penal se
referă la abilitarea sa de a judeca persoanele răspunzătoare de următoarele
infracţiuni comise în timpul unui conflict armat, fie intern sau internaţional, şi
îndreptate împotriva populaţiei civile: asasinatul, exterminarea, supunerea la
sclavie, expulzarea, încarcerarea, tortura, violul, execuţii pe motive politico-religioase sau rasiale, orice alte acte inumane.
Se statuează o răspundere penală individuală oricui a incitat, săvârşit, ordonat, comis, ajutat, încurajat să pregătească sau să execute una din infracţiunile
enunţate (fie militar sau civil), indiferent de calitatea sa oficială. Fapta săvârşită
de către un subordonat nu–l eliberează pe superiorul său de răspundere penală
dacă ştia sau avea motive să ştie că subordonatul se pregăteşte să comită acel act
şi nu a luat măsurile necesare şi rezonabile pentru a-l împiedica.
În ceea ce priveşte competenţele concurente, Tribunalul Internaţional
Penal are întâietate asupra jurisdicţiei naţionale.
Tribunalul Internaţional Penal este alcătuit din trei camere de primă
instanţă şi o cameră de apel, procurorul şi o grefă comună camerelor şi procurorului.
Pedepsele la închisoare sunt stabilite de către camera de primă instanţă;
pentru stabilirea limitelor acesteia se recurge la grila generală a pedepselor cu
închisoarea aplicate de tribunalele fostei Iugoslavii.
Ne-am referit în amănunt la acest act internaţional deoarece Tribunalul
Internaţional Penal are o competenţă ratione-temporis începând cu
01.01.1991, ori statul român are dislocat militari atât în Bosnia-Herţegovina,
cât şi în Kosovo.
Datorită similitudinilor existente şi a împrejurării că nu există efective
româneşti dislocate în zonă, nu vom detalia Statutul Tribunalului Internaţional
Penal pentru Ruanda.
Evenimentele din fosta Iugoslavie din Ruanda, escaladarea modului de
desfăşurare a conflictelor în diversele zone fierbinţi Birmania, Filipine,
Timorul de Est, Sudan, Etiopia, Zair, Africa de Vest, America Centrală etc. au
impus adoptarea de către oNu a Statutului de la Roma al Curţii Penale
Internaţionale, ale cărui obiective au fost definite în preambul.
Potrivit art. 5, Curtea Penală Internaţională are competenţă în ceea ce priveşte crima de genocid, crimele împotriva umanităţii, crimele de război şi
crima de agresiune.
Crima de genocid a fost enunţată anterior iar crimele împotriva umanităţii sunt considerate faptele ce vor fi enunţate în continuare, comise în cadrul
unui atac generalizat contra unei populaţii civile, şi anume:
decembrie, 2011
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– omorul;
– exterminarea;
– supunerea la sclavie;
– deportarea sau transferarea forţată a populaţiei;
– întemniţarea sau altă formă de privare gravă de libertate fizică, cu violarea dispoziţiilor fundamentale ale dreptului internaţional;
– tortura;
– violul, sclavia sexuală, prostituţia forţată;
– graviditatea forţată, sterilizarea forţată sau orice altă formă de violenţă
sexuală de o gravitate comparabilă;
– persecutarea oricărui grup identificabil din motive de ordin politic, rasial, naţional, etnic, cultural, religios sau sexual;
– dispariţii forţate de persoane;
– crima de apartheid;
– alte fapte inumane cu caracter analog cauzând cu intenţie suferinţe
mari sau vătămări ale integrităţii fizice sau mintale.
Prin crime de război se înţeleg, în sensul prezentului statut, următoarele:
a) infracţiunile grave la Convenţiile de la Geneva din 12.08.1949 pe care
le-am prezentat mai sus, dacă ele se referă la persoane sau bunuri protejate de
dispoziţiile acestor convenţii;
b) celelalte violări grave ale legilor şi cutumelor aplicabile conflictelor
armate internaţionale în cadrul stabilit al dreptului internaţional precum:
– fapta de a lansa intenţionat atacuri împotriva populaţiei civile sau a
civililor care nu participă direct la ostilităţi;
– fapta de a lansa intenţionat atacuri împotriva bunurilor cu caracter civil;
– fapta de a ataca sau bombarda, prin orice mijloace, oraşe, sate,
locuinţe sau construcţii care nu sunt apărate şi care nu sunt obiective militare;
– fapta de a omorî un combatant care după ce a depus armele sau,
nemaiavând mijloace de a se apăra, s-a predat fără condiţii;
– fapta de a utiliza pe nedrept pavilionul parlamentar, drapelul sau
insignele militare şi uniforma inamicului sau ale oNu, precum şi semnele distinctive prevăzute de Convenţiile de la Geneva şi, făcând aceasta, de
a cauza pierderi de vieţi omeneşti sau răniri grave;
– fapta de a omorî sau răni prin trădare indivizi aparţinând naţiunii
sau armatei inamice;
– fapta de a distruge sau de a confisca bunurile inamicului;
– jefuirea unui oraş sau a unei localităţi luate cu asalt;
– fapta de a utiliza otravă sau arme otrăvitoare;
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– fapta de a utiliza gaze asfixiante, toxice sau asimilate;
– fapta de a utiliza gloanţe care se dilată sau se aplatizează cu uşurinţă în corpul uman;
– fapta de a înfometa în mod deliberat civili ca metodă de război, privându-i de bunurile indispensabile supravieţuirii, inclusiv împiedicându-i
intenţionat să primească ajutoarele prevăzute de Convenţiile de la Geneva;
– fapta de a proceda la recrutarea şi înrolarea copiilor în vârstă de 15
ani în forţele armate şi de a-i face să participe activ la ostilităţi;
c) în caz de conflict armat care nu prezintă caracter internaţional, violările grave ale articolului 3, comun celor patru Convenţii de la Genova din
12.08.1949, şi anume oricare din faptele menţionate comise împotriva persoanelor care nu participă direct la ostilităţi, inclusiv membrii forţelor armate
care au depus armele şi persoanele care au fost scoase în afara luptei din cauza
bolii, detenţiei sau a unei alte cauze:
– atentatele la viaţa şi integritatea corporală, mai ales omorul sub toate
formele sale, mutilările, tratamentele cu cruzime şi tortura;
– atingerile aduse demnităţii persoanei, mai ales tratamentele umilitoare
şi degradante;
– luările de ostatici;
– condamnările pronunţate şi execuţiile efectuate fără o judecată prealabilă date de un tribunal legal constituit şi cu respectarea garanţiilor judiciare
general recunoscute ca indispensabile.
Sunt exceptate faptele comise în situaţii de tulburări interne precum insurecţia, actele izolate şi sporadice de violenţă şi actele de natură similară;
d) celelalte violări grave ale legilor şi cutumelor aplicabile conflictelor
armate care nu prezintă un caracter internaţional, în cadrul stabilit de dreptul
internaţional.
Faptele sunt cele expuse în mod nelimitativ la pct. b al paragrafului despre crime de război. Sunt exceptate faptele comise în situaţii de tulburări
interne precum insurecţiile, dar nu şi cele din timpul conflictelor armate care
opun în mod prelungit pe teritoriul unui stat autorităţile guvernului acestui stat
şi grupuri armate organizate sau grupuri armate organizate între ele.
În cuprinsul art. 28 al statutului se precizează că un şef militar sau o persoană care deţinea efectiv funcţia de şef militar răspunde penal pentru crimele ce ţin de competenţa Curţii comise de forţele plasate sub comanda şi controlul său efectiv sau sub autoritatea sa, dacă nu a exercitat controlul care se
cuvenea asupra forţelor în cazurile în care:
– acest şef militar ştia sau ar fi trebuit să ştie că forţele comiteau sau
urmau să comită aceste crime;
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– acest şef militar nu a luat toate măsurile necesare şi rezonabile care
erau în puterea sa pentru a reprima executarea, ori pentru a raporta autorităţilor competente în scopurile anchetei sau pentru a le împiedica.
De asemenea, superiorul ierarhic răspunde pentru crimele ce ţin de competenţa Curţii comise de subordonaţii săi aflaţi sub autoritatea şi controlul său efectiv, dacă nu a exercitat controlul care se cuvenea asupra acestora în cazurile:
– ştia că aceşti subordonaţi comiteau sau urmau să comită aceste crime
ori a neglijat în mod deliberat să ţină seama de informaţiile care indicau aceasta în mod clar;
– aceste crime erau legate de activităţi ce ţineau de responsabilitatea şi
controlul său efectiv şi nu a luat măsurile necesare şi rezonabile pentru a
împiedica (reprima) executarea sau nu a raportat autorităţilor competente, în
scopul anchetei şi urmăririi.
Potrivit art.77, Curtea poate pronunţa contra unei persoane declarată
vinovată o pedeapsă cu închisoarea pe timp de cel mult 30 ani sau pedeapsa
cu închisoarea pe viaţă, dacă gravitatea extremă a crimei şi situaţia personală
a condamnatului o justifică.
La pedeapsa cu închisoarea, Curtea poate adăuga o amendă – stabilită
conform criteriilor prevăzute de regulamentul de procedură şi de probe – şi
confiscarea de profituri, de bunuri şi de averi provenind direct sau indirect din
crime, fără prejudicierea drepturilor terţilor de bună credinţă.
Aceste pedepse nu afectează aplicarea de către state a pedepselor prevăzute de dreptul lor intern, şi nici aplicarea dreptului statelor care nu prevăd
pedepsele mai sus enunţate. Prin urmare, în cazul răspunderii penale mai ales,
distingem cel mai bine dualitatea normelor ce guvernează activitatea militarilor români.
Astfel, militarii români răspund atât pentru infracţiunile mai sus menţionate, cât şi pentru infracţiunile specifice lor, prevăzute în Titlul X al Codului
Penal, şi anume: dezertarea, călcarea de consemn, insubordonarea, lovirea
superiorului, lovirea inferiorului, capitularea, părăsirea câmpului de luptă,
precum şi pentru alte infracţiuni ce pot fi săvârşite în legătură cu serviciul,
infracţiuni de fals, infracţiuni contra patrimoniului (spaţiul restrâns al lucrării
nu permite o detaliere a acestora), precum şi pentru unele infracţiuni din legi
speciale, cum ar fi Legea nr.319/2006 privind protecţia şi securitatea muncii.
Trebuie precizat că, datorită faptului că participarea României în teatrele de operaţii are loc cu forţe terestre, nu ne-am referit la infracţiunile specifice aviaţiei şi marinei militare.
În ceea ce priveşte infracţiunile contra păcii şi omenirii, militarii români
vor răspunde pentru săvârşirea acestora doar în situaţia în care nu va exista o
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răspundere atrasă de încălcarea normelor de drept internaţional umanitar mai
sus enunţate.
Din cele mai sus expuse rezultă complexitatea răspunderii penale a militarilor români aflaţi în teatrele de operaţii şi necesitatea atentei pregătiri a
acestor misiuni. În aceasta constă provocarea pe viitor adresată parchetelor
militare, competente, potrivit legii române, cât şi prin similitudine de drept
comparat, să instrumenteze faptele săvârşite de militarii noştri în teatrele de
operaţii.
În practică am identificat o singură speţă care a fost pe rolul Parchetului
Militar Bucureşti în cursul anului 2007, şi anume dosarul 148/P/2006 ce a
avut ca obiect fapta caporalului L.I. din cadrul u.M. 01348 Bucureşti, care în
luna iulie 2006, în timp ce se afla în teatrul de operaţii Afganistan, în localitatea Kandahar, s-a deplasat după terminarea programului ordonat la un
magazin militar amenajat în incinta bazei în care se aflau cazaţi şi militarii
români şi, observând un cuţit multifuncţional în valoare de 70 dolari, l-a scos
din ambalajul său şi l-a pus în buzunarul stâng al pantalonilor. Datorită sistemului de supraveghere a fost observat de angajaţii magazinului şi, în momentul în care a părăsit incinta, a fost condus la ofiţerul american responsabil de
zonă. Militarul român a restituit obiectul.
urmare a sesizării comandantului u.M. 01348 Bucureşti, s-a constituit
dosarul mai sus menţionat, soluţionat prin aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 800 lei şi scoaterea de sub urmărire penală a militarului
pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208, alin. 1 şi
art. 209, alin.1, lit.e, Cod Penal.
Referitor la răspunderea disciplinară, vom face referire la dispoziţia
S.M.G. nr. 50 din 16.06.2008 privind măsurile pentru întărirea ordinii şi disciplinei militare pe timpul participării militarilor români la misiuni în afara
teritoriului statului român, care prevede în art. 6, în mod distinct, o serie de
interdicţii specifice pentru participanţii contingentelor dislocate, precum:
– consumul de băuturi alcoolice, cu excepţia meselor festive organizate
de sărbătorile naţional-religioase şi a dineurilor oficiale;
– achiziţionarea de la populaţia locală sau puncte de desfacere neautorizate de produse electronice, alimentare sau alte mărfuri;
– achiziţionarea de bunuri din magazinele aflate în interiorul bazelor în
scopul recomercializării;
– vânzarea sau cumpărarea de bunuri de la militarii celorlalte contingente naţionale;
– vânzarea sau înstrăinarea articolelor de echipament personal sau aparţinând misiunii populaţiei locale sau altor militari;
decembrie, 2011
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– efectuarea unor înregistrări audio-video în zonele de securitate sau în
orice alte zone unde activitatea nu este permisă;
– introducerea aparaturii audio-vizuale, a telefoanelor mobile sau a
mediilor de înregistrare şi stocare a informaţiilor în zonele de securitate fără
avizul structurii de securitate.
Abaterile disciplinare se raportează în ţară odată cu măsurile luate împotriva celor vinovaţi, iar când faptele săvârşite depăşesc competenţa de cercetare disciplinară a comandantului unităţii, acesta propune cercetarea cazului
de către eşaloanele superioare din ţară şi (sau) repatrierea militarului.
Din expunerea faptelor considerate ca abateri disciplinare se observă că
ultimele dintre acestea pot întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni.
Potrivit Legii nr.42/2004 privind participarea militarilor la misiuni în
afara teritoriului statului român, militarilor participanţi la astfel de misiuni le
sunt interzise desfăşurarea de activităţi economice altele decât cele strict
necesare susţinerii logistice, precum şi orice intervenţie în afacerile interne ale
ţării pe teritoriul căreia acţionează, care ar depăşi mandatul încredinţat.
Rezultă că nu putem vorbi despre o răspundere civilă contractuală a militarilor şi nici despre o răspundere contravenţională sau administrativă, atâta
vreme cât aceştia nu pot să încheie acte de drept civil iar, prin specificul
misiunilor, contactele cu populaţia locală şi cu administraţia ţării în care se
află se circumscriu intereselor operaţionale.
Răspunderea materială a militarilor este reglementată de actul normativ
mai sus menţionat, şi anume o.G. nr.121/1998.
Prezenta lucrare nu-şi propune să realizeze o tratare sub toate aspectele
a problematicii răspunderii militarilor români în teatrele de operaţii, ci doar
un ghid în identificarea principalelor aspecte ale acestei teme.
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Abstract
Within NATO and the EU aims at present, identify at the likely
missions, rapid adaptation to current and future operational requirements and training for the most remanding crisis response operations.
In is estimated that future military operations will take place more frequently in shorter time intervals and will be supported for a long time.
The focus in military crisis response operations will be placed on
increasing the integrated applications of all instruments of power (military and non-military) planned to create effects that lead to achieve
its purpose involved will be able to address a coordinated and focused
way politically, military, civil, economic and scientific cooperation
between governmental and non-governmental organizations. Future
forces and capabilities will be able to cope with risks and ever-changing threats and new challenges.
Cuvinte-cheie: sprijin logistic, cooperare, operaţii multinaţionale, criză, operaţii militare, CIMIC, logistică integrată, sistemul
NATo de codificare.
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contextul actual se estimează că viitoarele operaţii de răspuns la
criză vor fi mai complexe şi multidimensionale, iar forţele vor
trebui să se adapteze cu rapiditate la schimbările operaţionale, de la lupta de
mare intensitate la operaţii de pace şi stabilitate. În acest sens, abordarea operaţiilor menţionate în cadru multinaţional va permite acoperirea unor deficienţe în capabilităţi, prin găsirea unor mijloace de integrare a unor forţe mai puţin
dezvoltate tehnologic.
Pentru a accelera impactul strategic şi operativ, operaţiile de răspuns la
crize vor trebui să fie: coerente şi întrunite; pe bază de efect; agile/active; integrate complet – între funcţiile de operaţii şi cele logistice.
Aşadar, în sens tradiţional, operaţiile bazate pe efecte nu reprezintă o
noutate. Tehnologia înaltă, dominanţa informaţională şi iniţiativa strategică permit centrarea operaţiilor nu doar pe manevre (care să ducă la crearea
unor situaţii tactice favorabile), ci centrarea lor, de la început, adică încă
din etapa planificării, pe efecte complexe, iradiante şi în lanţ. Efectele care
se au în vedere sunt cele care îl pun pe inamic în situaţia de a nu putea nici
să riposteze, nici să-şi protejeze forţele şi mijloacele, nici să-şi poată regenera în timp util forţa. Pentru aceasta, se aplică un concept apropiat de cel
formulat de generalul John Shalikashvili, în 1996, în documentul intitulat
Joint Vision 2010 (JV 2010) cu privire la manevra dominantă. JV 2010 se
sprijină pe patru noi concepte operaţionale: manevra dominantă; angajarea
de precizie; protecţia integrală; logistica în reţea. În sensul celor prezentate, se consideră că toate celelalte concepte: angajarea precisă, protecţia
integrală şi logistica în reţea sunt complementare manevrei dominante, asigurându-i consistenţă şi eficienţă.
Transformarea forţelor şi capabilităţilor actuale ale NATo pentru a desfăşura operaţii bazate pe efecte 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 acţiunilor componentelor terestre, aeriene, maritime, psihologice şi de operaţii speciale.

În
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Pentru a atinge scopurile, comandanţii strategici se vor concentra pe
rezultate operaţionale în forma conceptelor şi capabilităţilor în cadrul următoarelor obiective de transformare: superioritate informaţională; capabilităţi
facilitate de reţea; angajament eficient şi manevra întrunită; CIMIC eficient;
operaţii de tip expediţionar; logistică integrată 1.
La nivelul conducerii NATo se consideră că provocarea majoră pentru
Alianţă în următorii ani va fi contracararea ameninţărilor de natură asimetrică într-o lume aflată în continuă schimbare. Pentru a răspunde credibil acestor provocări, logistica NATo va trebui să fie în măsură să asigure o capabilitate de susţinere globală a forţelor cu caracter întrunit şi expediţionar, pentru o perioadă îndelungată, în afara ariei de responsabilitate a Alianţei
Nord-Atlantice. În accepţiunea specialiştilor militari, acest deziderat nu va
putea fi realizat fără un nivel crescut de integrare în sistemele logistice ale
ţărilor membre ale NATo.
Logistica integrată reprezintă o caracteristică esenţială a unui sistem
logistic viabil, eficient şi eficace, care permite realizarea dislocării întrunite şi
susţinerea forţelor expediţionare oriunde pe glob. Susţinem opiniile conform
cărora logistica integrată îi poate oferi unei structuri de forţe multinaţională
capabilitatea bazată pe efecte de care are nevoie. În acest sens, reţeaua logistică integrată poate substitui lanţurile naţionale de aprovizionare-distribuţie şi
asigură tuturor ţărilor participante calitatea de sursă potenţială de reaprovizionare (pentru forţe aparţinând altor state implicate în realizarea forţei multinaţionale). Punctul culminant al acestui efort va fi constituirea unui sistem logistic bazat pe efecte, care să sprijine acţiunile forţei multinaţionale în orice condiţii.
Din punctul de vedere al celor care asigură desfăşurarea actului decizional, printr-un astfel de sistem logistic integrat, comandanţii vor avea vizibilitate totală asupra inventarului aflat în mişcare şi informaţiile necesare cu privire la cantităţile de materiale din depozite.
În conformitate cu cerinţele NATo şi uE, la nivelul celor două organizaţii pot fi utilizate un număr de tehnici de cooperare în domeniul administrării materialelor care reprezintă cerinţe necesare în domeniul logisticii prin
cooperare sau înaintea introducerii de aranjamente pentru aceasta.
Sistemul NATO de codificare. În acest domeniu, fiecare naţiune (deţinător de materiale), indiferent dacă este fabricant sau utilizator, are nevoie de
„... un sistem pentru identificarea echipamentului său. În cazul fabricantului,
acest sistem va fi centrat pe monitorizarea concepţiei, producţiei şi vânzădecembrie, 2011
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rii de articole materiale”2. Din punctul de vedere al utilizatorului, acest sistem îi va permite „... să gestioneze resursele prin intermediul unui control
precis al stocului de materiale şi al planificării în funcţie de nevoile de reaprovizionare”3. Astfel, acelaşi tip de articol material, dar care e produs de agenţi
economici diferiţi, va putea fi identificat întotdeauna cu ajutorul unui sistem
diferenţiat de numerotare.
Sistemul NATo de codificare (NCS) a fost conceput pentru a răspunde
cerinţelor existente în domeniul aprovizionării/reaprovizionării (achiziţionării
materialelor, depozitării şi gestionării resurselor, întreţinerii şi punerii în consum). Sistemul NATo de codificare are la bază numărul de stoc NATo
(NSN). În conformitate cu acest număr de stoc, fiecărui articol de aprovizionare îi este atribuit un număr unic, indiferent de câte articole ar putea satisface cerinţele şi de câţi utilizatori există4. Pentru asigurarea transferului de
informaţii între ţările membre NATo, NAMSA utilizează Sistemul NATo de
cutii poştale (MBS), care permite transferul de date.
Susţinerea logistică integrată (ILS) reprezintă procesul managerial şi
tehnic prin care capacitatea de susţinere şi considerentele privind suportul
logistic al sistemelor/echipamentului sunt integrate încă din faza timpurie a
duratei de exploatare (funcţionare) a unui proiect şi prin intermediul cărora
toate elementele componente ale activităţilor de susţinere logistică sunt planificate, însuşite, testate şi executate într-un mod care urmăreşte satisfacerea la
timp şi eficienţa costurilor.
Politica NATo în acest domeniu urmăreşte asigurarea resurselor financiare şi materiale, necesare menţinerii disponibilităţii operaţionale a tehnicii
şi echipamentelor avute în înzestrare, dar şi faptul că toate ţările trebuie să
acorde atenţie sporită, astfel încât aceste resurse să fie la dispoziţie în permanenţă pentru atingerea obiectivelor şi livrarea la timp a celor necesare.
ILS este structurat pe modelul de management al duratei de exploatare (ciclu
de viaţă), aşa cum este utilizat în Sistemul programării pe faze a armamentelor
(PAPS). Modelul înfăţişează întregul ciclu de viaţă al unui sistem, începând cu o
evaluare a necesităţii pentru misiuni, şi se întinde pe toată faza de utilizare „în serviciu”, până la eventuala sa dezangajare. Modelul este aplicat atât la proiectele
finanţate în comun, cât şi la cele finanţate prin îmbinarea resurselor financiare.
Analiza susţinerii logistice (LSA) reprezintă un proces structurat în
care sunt integrate o serie de activităţi de definire, evaluare şi cuantificare a
cerinţelor de susţinere logistică, în scopul unei influenţări a conceptului de
capacitate de susţinere pe tot parcursul dezvoltării sistemului.
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LSA scoate în evidenţă „... simplicitatea şi cerinţele reduse de logistică,
iar obiectivul acesteia este facilitarea exploatării la maxim, cu costuri minime în întreaga perioadă de funcţionare”5.
Această analiză este efectuată pe bază interactivă, pe cicluri de achiziţii,
sub formă de studii, prospectări, consilieri privind serviciile, testări şi evaluări, în scopul unei definitivări succesive a concepţiei. „În timpul proiectării,
analiza e destinată sprijinirii ingineriei de concepţie, prin intermediul încorporării cerinţelor de logistică în conceperea echipamentului tehnic. Aceasta
include încorporarea unor obiective esenţiale de design logistic, gradul de
anduranţă, capacitatea de întreţinere şi de testare”6.
Costul duratei de exploatare a ciclului de viaţă (LCC) urmăreşte
determinarea „... costurilor directe, indirecte, recurente şi ne-recurente, precum şi a altor costuri care survin în designul, dezvoltarea, producţia, funcţionarea, întreţinerea şi susţinerea unui sistem major în cursul perioadei sale de
exploatare estimată”7.
LCC este o sarcină tipică iniţiată din timp în perioada de exploatare
(ciclul de viaţă) a proiectului şi aceasta trebuie să fie executată pe tot parcursul întregii durate de exploatare a sistemului sau echipamentului tehnic.
Achiziţia Continuă şi Susţinerea pe durata Exploatării (CALS) urmăreşte cuprinderea, înmagazinarea şi procesarea, în format digitalizat (sub formă
de combinaţii de cifre şi litere) a tuturor informaţiilor tehnice, logistice, financiare, de design (concepţie) şi de fabricaţie ale unui sistem de arme din perioada timpurie a achiziţiei până la sfârşitul perioadei de exploatare a sa.
Aceste informaţii sunt introduse într-o bază de date, din care pot fi extrase şi manipulate pentru a asigura informaţii tehnice legate de inginerie, o listă
cu piesele de rezervă, manuale de întreţinere şi alt tip de suport necesar constituirii unui sistem de arme şi păstrarea acestuia în stare de funcţionare.
În domeniul logisticii prin cooperare, sistemul de management al ciclului
de viaţă asigură echilibrul între cunoştinţele acumulate în domeniu şi resursele avute la dispoziţie, prin utilizarea instrumentelor şi mecanismelor procedurale şi a celor analitice, în scopul atingerii celor mai bune performanţe din
punct de vedere al impactului financiar şi operaţional la nivel strategic asupra
tuturor fazelor derulate în ciclul de viaţă al tehnicii şi echipamentelor militare.
una din cele mai importante organizaţii din cadrul NATo pentru producţie şi logistică (NPLo) este la momentul actual NAMSo (organizaţia NATo
de întreţinere şi aprovizionare). NAMSo are în subordine o structură executivă, denumită aşa cum se cunoaşte NAMSA (Agenţia NATo de întreţinere şi
decembrie, 2011
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aprovizionare), cu sediul în Capellen, Luxemburg, ca principală agenţie
NATo de administrare a sprijinului logistic.
NAMSA îndeplineşte responsabilităţile cu care a fost învestită „... în
domeniile aprovizionării, întreţinerii, calibrării, achiziţionării, transporturilor,
sprijinului tehnic, serviciilor de inginerie şi managementului configuraţiei
pentru circa 30 de sisteme de arme şi de tehnică”8. NAMSA este în acest
moment implicată în diverse funcţii cu caracter de cooperare în domeniul
logistic. În anul 1991, această agenţie a fost desemnată de către SNLC să dezvolte „... un mecanism de extindere şi oficializare a rolului său, conform solicitărilor statelor membre, în acţiunea de coordonare a iniţiativelor bilaterale
şi multilaterale în domeniul logistic”9. Astfel, la momentul actual se află în
derulare, sub conducerea generală a Bursei NATo din domeniul logistic, proiectele de mai jos.
Bursa NATo în domeniul logistic pune în aplicare un mecanism prin
care cerinţele apărute într-un domeniu al sprijinului logistic pot fi satisfăcute
din resursele disponibile oricând şi în cel mai scurt timp posibil, la un preţ de
cost cât mai scăzut (Just-in Time-Logistic). Existenţa unui sistem informatic
bine pus la punct asigură, prin colectarea cu ajutorul mijloacelor electronice,
toate informaţiile necesare derulării afacerilor în domeniu.
Deţinerea de stocuri şi Schimbul de cerinţe de dotare (SHARE) reprezintă o aplicaţie informatică care asigură, de regulă, abonaţilor la acest serviciu,
informaţii cu privire la dotările ţărilor membre NATo, în scopul de a satisface cerinţe urgente sau de rutină (existente sau viitoare). În acelaşi timp, asigură informaţii cu privire la bunurile materiale disponibile, luând în calcul posibile schimburi în viitor. Poate nu lipsit de importanţă, SHARE asigură gruparea cerinţelor pentru acţiuni ulterioare în domeniul achiziţiilor în comun.
Gestiunea în comun a articolului material (CoMMIT) asigură gestionarea articolelor utilizate în comun în NATo prin aplicarea principiului constituirii de bunuri comune virtuale. Astfel, inventarele tuturor utilizatorilor unui
anumit NSN (Număr NATo de Stoc) sunt introduse într-un sistem de management comun al stocurilor, prin care se urmăreşte a fi acoperite cererile preliminate ale tuturor utilizatorilor din NATo. În momentul atingerii punctului
în care se doreşte lansarea comenzii, se poate recompleta un ordin de utilizare. Prin această aplicaţie informatică se doreşte crearea unei baze de date în
care se introduc informaţiile primare în privinţa utilizării fiecărui articol în
parte. ulterior, se asigură analiza şi calculul utilizării preliminate în cadrul
NATo, per total, a acestor articole. Prin utilizarea CoMMIT se asigură redu-
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cerea amprentei logistice (se reduc stocurile de materiale) şi se evită crearea
unor viitoare excedente.
Asigurarea de articole prin fişiere de computer (PRoFIT) urmăreşte utilizarea sistemului de comerţ electronic, pentru a putea comanda în mod direct,
la Bursa logistică NATo, materialele dorite. Având în vedere acest sistem de
asigurare a materialelor necesare, putem opina că această modalitate constituie o sursă avantajoasă de informaţii pentru realizarea fişierelor necesare
compartimentelor de aprovizionare din unităţi şi mari unităţi, prin care agenţii economici informează în permanenţă pe cei interesaţi în legătură cu ofertele lor de materiale şi servicii.
Baza de date privind muniţiile din NATo (NADB) constituie o sursă
autorizată de informaţii în ceea ce priveşte interschimbabilitatea muniţiilor,
datele tehnice ale acestora şi aspectele logistice legate de acestea. În acest
sens, utilizatorii pot căuta informaţii privind un anumit NSN, numele articolului, numărul tipului de muniţie, fabricantul, arma, ţara utilizatoare etc.
Consultanţă prin intermediul unui forum privind logistica aplicată
în NATO (FALCON). În dorinţa de informare permanentă a ţărilor membre
NATo, NAMSA a propus crearea unui forum permanent pentru promovarea
cooperării în domeniul logistic. Se doreşte ca prin acest forum să se poată „...
studia, discuta şi asigura antrenamentul şi pregătirea prin mijlocirea seminariilor, atelierelor de lucru şi cursurilor de instruire în domeniul logistic, în
general, dar şi în cel al logisticii prin cooperare, în cadrul NATo, în special”10.
În final, dorim să evidenţiem faptul că, la nivelul NATo şi uE sunt continuate eforturile în direcţia găsirii de soluţii pentru acordarea sprijinului logistic în conformitate cu scopurile şi cerinţele operaţiilor de răspuns la crize. În
acest sens, nu este greu să observăm faptul că se simte tot mai insistent nevoia de personal de logistică capabil, bine calificat şi instruit, pentru îndeplinirea
misiunilor de sprijin logistic, în contextul noilor transformări ale NATo. În
sensul celor prezentate, apreciem că sprijinul logistic va fi supus, cât mai repede, unui proces de standardizare sub aspect operaţional, dar mai ales doctrinar.
În concluzie, devine evident faptul că organizaţiile internaţionale de
securitate (oNu, NATo, uE etc.) sunt tot mai des şi mai adânc implicate în
operaţii diverse de răspuns la crize care nu mai pot fi soluţionate prin eforturile unei singure organizaţii. Aceste operaţii sunt urmate, în mod constant, de
eforturi considerabile de reconstrucţie a statelor şi a păcii în teren. Se poate
spune că suntem deja „... martori ai experienţei din Balcani şi ai activităţii
echipelor de reconstrucţie provincială din Afganistan”11.
decembrie, 2011
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realizarea sistemului
logistic integrat
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Înapoi la cuprins

Abstract
The integrated logistic system takes into consideration the efficient function of the consumption logistics through both its basic components: basis logistics and operational logistics.
The integration characteristic of the logistic system function is
determined by the logistic structures actions and missions, logistic and
communication waves established between these, and also by the management resources.
The achievement of the integrated logistic system will lead to the
concentration of the logistic effort to provide essential support
requests, in the quantity and optimum periods of time.
The combat forces will benefit by the goods and services necessary for living, freedom of action and movement, in order to accomplish specific missions.
Cuvinte-cheie: sistemul logistic integrat, stocuri logistice, logistică de producţie, logistică de consum, logistică de bază, logistică
operaţională.
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ransformările actuale din domeniul militar aduc în faţa forţelor armate noi provocări cum ar fi: desfăşurarea acţiunilor militare în medii
ostile fără sprijinul naţiunii-gazdă, riposta rapidă în condiţiile războiului asimetric, necesitatea dislocării şi susţinerii forţelor la distanţe foarte mari etc. Pe
cale de consecinţă, apare necesitatea asigurării unei balanţe optime între nevoia de a avea forţe bine pregătite şi moderne, numărul crescând de misiuni şi
resursele din ce în ce mai limitate. Este nevoie de dezvoltarea şi îmbunătăţirea
metodelor de sprijin logistic prin renunţarea la sistemul logistic bazat pe acumularea unor cantităţi mari de resurse în favoarea unor forţe luptătoare mai
agile, dislocabile şi flexibile pentru a acoperi o arie de acţiune întinsă, de aceea
„stocurile logistice trebuie micşorate, cantităţile de materiale de transportat trebuie reduse, iar timpul de reacţie trebuie scurtat semnificativ”1.
Până în anul 2004, necesitatea adoptării sistemului logistic românesc la
cel al NATo a apărut ca o condiţie esenţială pentru aderarea şi integrarea în
NATo. Delimitarea atribuţiilor logisticii în două mari domenii funcţionale,
cel al producţiei şi cel al consumului, s-a produs la apariţia Doctrinei pentru
sprijinul logistic al operaţiilor întrunite în anul 2003 şi ulterior prin aprobarea
în anul 2007 a Concepţiei Logisticii Armatei României. Apariţia acestor acte
normative dar şi armonizarea, în mare măsură, a legislaţiei militare în domeniu cu cea existentă în cadrul NATo au stat la originea primelor încercări de
a elimina o serie de suprapuneri existente la un moment dat între diferite
departamente, direcţii, comandamente, servicii şi alte structuri ale organismului militar cu atribuţii în domeniu.
Concepţia Logisticii Armatei României este primul document programatic elaborat în deplină concordanţă cu standardele NATo în domeniul logistic, care a pus bazele proiectării şi transformării noilor structuri logistice şi a realizat relaţionarea funcţională între acestea la nivelul întregului organism militar.
În plan conceptual, proiectarea şi transformarea sistemului logistic a
constituit atât o condiţie a aplicării Strategiei de transformare a Armatei
României, cât şi o consecinţă a implementării sale2. Procesul s-a derulat gradual, plecându-se de la configuraţia sistemului logistic românesc specific acelui moment, fiind propuşi următorii paşi pentru realizarea acestui deziderat:
definirea obiectivelor şi cerinţelor sistemului logistic; stabilirea configuraţiei
iniţiale a sistemului; realizarea configuraţiei structurale a sistemului logistic;
derularea procesuală a operaţionalizării sistemului logistic.
În plan structural, sistemul logistic propus era constituit din structuri
logistice de conducere şi execuţie, pentru logistica de producţie şi cea de con-
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sum, dimensionate astfel încât să asigure suportul structurii de forţe existentă
la acel moment în Armata României.
Conform concepţiei, logistica de producţie se realiza de către
Departamentul pentru Armamente, pe baza cadrului juridic intern creat şi a
documentelor internaţionale ratificate de ţara noastră.
La nivelul logisticii de consum, concepţia propunea următoarele structuri de conducere: Direcţia Logistică/ Statul Major General; Comandamentul
operaţional Întrunit (care ulterior s-a transformat în comandament de divizie,
atribuţiile fiind preluate de Centrul de Conducere operaţională); structurile de
conducere logistică din cadrul statelor majore ale categoriilor de forţe ale
armatei şi Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii.
Structurile de execuţie fixate prin concepţie erau următoarele:
Comandamentul Logistic Întrunit; Brigada logistică/Divizia naţională;
Brigada logistică/Divizia de regenerare; Baza de mentenanţă, depozitare,
valorificare, achiziţii şi patrimoniu/Statul Major al Forţelor Terestre; Baza de
transport şi deservire structuri centrale/Comandamentul Logistic Întrunit;
Centrele principale de coordonare depozitare/Comandamentul Logistic Întrunit; Baza navală; Batalionul logistic/brigadă (Secţia logistică/Baza Navală);
Batalionul logistic/Baza Aeriană; Batalionul stat major şi deservire/structuri
de comandament; structuri logistice/batalion; Serviciul logistic/
Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii; structuri logistice subordonate Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii.
Structurile centrale cu responsabilităţi de coordonare pe domenii specifice au fost următoarele: Direcţia Medicală; Direcţia Domenii şi Infrastructuri;
Direcţia Topografică Militară; Direcţia Comunicaţii şi Informatică.
În plan acţional, considerăm oportun să evidenţiem măsurile întreprinse pentru punerea în aplicare a prevederilor concepţiei referitoare la externalizarea serviciilor, care vizau următoarele domenii de activitate: hrănirea
efectivelor; spălarea şi întreţinerea lenjeriei şi echipamentului; mentenanţa
tehnicii şi echipamentelor militare; transporturile de tehnică, materiale şi
efective; întreţinerea şi repararea cazărmilor; asigurarea cu CL; distrugerea
muniţiilor cu stare tehnică necorespunzătoare. A fost, în opinia noastră, o iniţiativă inoportună, având în vedere faptul că, mare parte din acest deziderat
nu s-a realizat, în ciuda eforturilor de adaptare şi ajustare a cadrului organizatoric şi legislativ la cerinţele obiective ale acestui gen de activităţi. un
exemplu elocvent al ineficienţei acestui demers îl constituie externalizarea în
domeniul hrănirii, care a fost extinsă la nivelul întregii armate, iar la începudecembrie, 2011
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tul anului 2011, prin ordin al ministrului apărării naţionale s-a revenit la sistemul de hrănire clasic.
Alături de acest document programatic, în perioada 2007-2011 au mai
fost elaborate o serie de acte normative deosebit de importante pentru implementarea Strategiei Logisticii Armatei României şi pentru derularea procesului de realizare a unui sistem logistic integrat, comparabil şi interoperabil cu
sistemul logistic al NATo.
Semnalăm în acest context apariţia în anul 2007 a Concepţiei stocurilor
în Armata României, document prin care au fost stabilite „principiile, regulile şi modalităţile de constituire a unei rezerve de produse, materiale, piese de
schimb şi echipamente, în concordanţă cu evoluţia structurilor de forţe, misiunile acestora, planurile de modernizare şi înzestrare, astfel încât, să se permită trecerea rapidă la apărarea teritoriului naţional, să se susţină efortul de apărare colectivă sau de gestionare a crizelor din şi în afara ariei de responsabilitate a NATo şi uE”3.
Pentru aplicarea unitară a prevederilor acestei concepţii la nivelul întregii armate, în acelaşi an a fost elaborată Dispoziţia pentru aprobarea
„Metodologiei de calcul a stocurilor” nr. SMG-108/2007, pachetul de acte
normative fiind completat de ordinul nr. SMG-75 privind constituirea, gestionarea, depozitarea şi preschimbarea stocurilor în Armata României, prin care
au fost concretizate responsabilităţile ce revin categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de armă, pe toate aceste paliere.
În prezent, o mare parte a stocurilor Armatei nu sunt realizate sau sunt la
un nivel redus, acestea trebuind constituite sau completate, fapt ce necesită
fonduri substanţiale şi generează consumuri foarte mari de resurse pentru
aprovizionare, transport şi depozitare. Această stare de fapt a determinat factorii decizionali să elaboreze Hotărârea de Guvern nr. S 9 din 05.01.2011, prin
care s-a completat şi modificat H.G. nr. S 1396 din 04.11.2008, şi s-a aprobat
noua Metodologie privind calculul, constituirea şi gestionarea rezervelor proprii pentru apărare ale Armatei României, precum şi Nomenclatorul şi nivelurile cantitative maxime şi intangibile de constituire a rezervelor proprii ale
Ministerului Apărării Naţionale. Această metodologie schimbă modul de
abordare a problematicii constituirii şi menţinerii stocurilor în depozitele
armatei şi optimizează procesul de calcul cantitativ al acestora.
Restructurarea sistemului de mentenanţă în Armata României este un
proces în curs de derulare, având la bază ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.S. 7/12.01.2010, privind restructurarea sistemului de mentenanţă în
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Armata României şi ordinul şefului Statului Major General
nr.S.M.G.(S)-20/24.02.2010, privind organizarea şi funcţionarea structurilor
de mentenanţă în Armata României. Este de menţionat că în prezent se află în
procedură de aprobare către ministrul Apărării naţionale, Concepţia asigurării
suportului logistic integrat pentru sistemele de arme. Totodată, la nivelul tuturor structurilor Statului Major General, se află în plină desfăşurare procesul de
calcul al costurilor pe ciclul de viaţă pentru toate echipamentele aflate în dotare, activitate care, odată finalizată, va genera o nouă abordare asupra întregului proces de operare şi mentenanţă în Armata României.
un alt pas important în departajarea atribuţiilor pe cele două domenii ale
logisticii l-a constituit intrarea în vigoare a ordinului ministrului Apărării
naţionale cu nr.M 31 din 25.03.2008, prin care s-au stabilit în mod concret
„Competenţele de achiziţii a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul
Ministerului Apărării Naţionale”, act normativ care a creat un sistem clar şi de
actualitate pentru managementul achiziţiilor, similar cu cele existente în
NATo în această etapă.
Anul 2009, cu toate problemele aduse de evoluţia crizei economice mondiale, a reprezentat, cel puţin în plan conceptual, un reper în transformarea
logisticii Armatei României. Această necesitate de transformare a fost materializată prin elaborarea Strategiei Logisticii Armatei României. Documentul,
deosebit de important pentru realizarea sprijinului logistic, coagulează eforturile de adaptare a celor mai noi abordări în domeniu ale statelor membre NATo
la modalitatea practică în care economia naţională poate susţine armata.
În plan conceptual, conţinutul Strategiei Logisticii Armatei României
defineşte o serie de elemente care au menirea de a clarifica şi delimita unele
aspecte generale de abordare teoretică a complexului domeniu pe care îl
reprezintă logistica. Respectivele definiri au generat dezbateri în forurile consultative organizate la nivelul specialiştilor care-şi desfăşoară activitatea mai
ales în zona de execuţie a ceea ce presupune sprijinul logistic al structurilor
militare, tocmai pentru a se beneficia de aportul de experienţă care să conducă spre o abordare pragmatică a respectivelor concepte. A fost astfel propus
setul de concepte prezentate în cele ce urmează, care au rolul de a orienta activitatea în domeniul logistic pentru perioada următoare. În acelaşi timp, suntem de acord că aceste concepte sunt perfectibile şi că evoluţia organismului
militar va conduce către respectivele corecţii, dacă ele se vor impune4.
Considerăm că apariţia Strategiei Logisticii Armatei României în anul
2009 a constituit un pas deosebit de important în încercarea de delimitare a
decembrie, 2011
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domeniilor funcţionale a celor două mari componente ale logisticii. Conform
definiţiei logisticii din acest document, aceasta cuprinde, după domeniile pe
care le guvernează, două aspecte distincte: primul legat de producţie, iar cel
de al doilea legat de consum (logistica forţelor). odată cu apariţia strategiei,
considerăm că interferenţele create între cele două domenii, chiar dacă nu au
fost eliminate în totalitate, au fost reduse substanţial.
Logistica de producţie se realizează de către Departamentul pentru
armamente, fiind structura centrală a Ministerului Apărării Naţionale care
elaborează şi coordonează politicile de achiziţii în cadrul ministerului. De
asemenea, în cadrul managementului integrat al achiziţiilor de sisteme de
armă şi tehnică militară, Departamentul pentru armamente colaborează cu
Departamentul pentru politica de apărare şi planificare, Statul Major
General, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentele de armă.
Conform Strategiei logisticii Armatei României, celălalt mare domeniu al
logisticii îl reprezintă partea de consum, denumită şi logistica forţelor.
Totodată, strategia fixează două subdomenii ale logisticii de consum (logistica
de bază şi logistica operaţională), delimitând astfel sprijinul logistic corespunzător nivelurilor tactic şi operativ, dar şi structurile care realizează sprijinul la
nivelul fiecărei linii de sprijin logistic. Logistica de consum are ca responsabilitate managementul administrării resurselor materiale şi serviciilor necesare
sprijinului forţelor, componentele sale îndeplinind următoarele sarcini:
– logistica de bază – cu rolul de a executa misiunile comune din următoarele domenii: managementul administrării resurselor materiale, mentenanţa de nivel intermediar şi complex, mişcarea şi transportul, recuperarea
medicală, asigurarea sprijinului logistic în perioada de operaţionalizare a
forţelor participante la operaţii, gestionarea în format electronic a datelor şi
fluxurilor logistice, codificarea materialelor, protecţia mediului, valorificarea şi casarea bunurilor materiale, delaborarea muniţiilor şi distrugerea
materialelor periculoase;
– logistica operaţională are rolul de a executa misiunile specifice referitoare la asigurarea tuturor resurselor, în cantitatea şi calitatea necesare, la
momentul şi locul oportun, care să permită forţelor să trăiască, să se antreneze sau să participe la operaţii. Aceste misiuni presupun asigurarea unui anumit nivel de independenţă al unităţilor faţă de reaprovizionarea dintr-o bază
logistică. Logistica operaţională include executarea misiunilor din următoarele domenii: servicii de campanie, aprovizionarea cu muniţii şi
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carburanţi-lubrifianţi, transporturi, asigurare medicală, cartiruire, recuperare-evacuare echipamente, evacuare medicală şi mentenanţă de nivel luptă.
În plan structural, entităţile militare specifice logisticii de bază sunt
bazele logistice, aflate în subordinea categoriilor de forţe ale armatei şi
comandamentelor de armă, iar cele specifice logisticii operaţionale sunt batalioanele, companiile sau plutoanele de sprijin / sprijin logistic, aflate în subordinea forţelor luptătoare şi a structurilor de tip comandament.
La nivel structural, în acord cu tendinţa de modularitate a structurilor
logistice, strategia prevede constituirea şi întrebuinţarea a două entităţi de
acest tip, una cu sarcini de conducere la nivel strategic, iar cealaltă cu sarcini
de execuţie la nivel tactic şi operativ.
În acest cadru, Direcţia logistică asigură completarea unui Modul de
Sprijin Logistic care îndeplineşte responsabilităţi la nivel strategic, în domeniul managementului resurselor materiale necesare operaţiei întrunite, coordonează mentenanţa echipamentelor militare, mişcarea şi transportul, serviciile de campanie, sprijinul medical operaţional, sprijinul naţiunii-gazdă şi problemele de infrastructură şi cartiruire a trupelor.
La nivel operativ, Comandamentul Logistic Întrunit generează, cu forţe
din compunerea bazelor logistice teritoriale, un modul de execuţie a sprijinului logistic care va fi pus la dispoziţia Comandamentului Forţelor Întrunite şi
va acoperi nevoile de sprijin la nivelul liniei a III-a de sprijin logistic. Facem
menţiunea că niciun document nu fixează elementele structurale care să intre
în compunerea unui astfel de modul. Apare astfel necesitatea standardizarii
structurii unui modul de execuţie a sprijinului logistic pentru linia a III-a de
sprijin logistic şi difuzarea acesteia la bazele logistice teritoriale, fie prin
manualele de specialitate, fie prin state de organizare valabile la război.
La nivel tactic, în subordinea diviziilor din pachetul de forţe vor acţiona, ca elemente ale dispozitivului logistic, module de execuţie a sprijinului
logistic, generate de bazele logistice ale Statului Major al Forţelor Terestre.
În plan acţional, structurile militare specifice logisticii de bază sunt destinate să execute un spectru larg de activităţi, cele mai multe referitoare la:
managementul administrării resurselor materiale, mentenanţa de nivel intermediar şi complex, mişcarea şi transportul, recuperarea medicală, asigurarea
sprijinului în perioada de operaţionalizare a forţelor participante în operaţii,
gestionarea în format electronic a datelor şi fluxurilor logistice, codificarea
materialelor, protecţia mediului, valorificarea şi casarea bunurilor materiale,
delaborarea muniţiilor şi distrugerea materialelor periculoase.
decembrie, 2011
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Structurile militare specifice logisticii operaţionale sunt destinate să execute misiunile specifice referitoare la asigurarea tuturor resurselor, în cantitatea şi calitatea necesare, la momentul şi locul oportun, care să permită forţelor să trăiască, să se antreneze sau să participe la operaţii. Aceste misiuni presupun asigurarea nevoilor logistice esenţiale pe timpul operaţiilor, precum şi
asigurarea unui anumit nivel de independenţă a unităţilor faţă de reaprovizionarea dintr-o bază logistică. Logistica operaţională include executarea misiunilor din următoarele domenii: servicii de campanie, aprovizionare cu muniţii şi carburanţi-lubrifianţi, transporturi, asigurare medicală, cartiruire, recuperare-evacuare echipamente, evacuare medicală şi mentenanţă de nivel luptă.
Implementarea Strategiei Logisticii Armatei României şi realizarea noilor structuri din compunerea Sistemului logistic integrat al Armatei României
reprezintă un proces care s-a derulat cu rapiditate în decursul anului 2010, dar
fără a avea toate condiţiile şi resursele asigurate, îndeosebi o cifră de personal
destinată numai pentru acest proces.
Pe parcursul implementării strategiei au apărut unele discordanţe şi
neuniformităţi faţă de proiecţia iniţială, generate în principal de
mentalitatea/rezistenţa la transformare/ modernizare, infrastructura veche pe
care s-a reconstruit sistemul şi insuficienţa resurselor, probleme caracteristice, de altfel, întregului proces de transformare a Armatei României.
La sfârşitul anului 2010, circa 90% din structurile sistemului erau realizate, însă, fără a înregistra o creştere semnificativă a capabilităţilor acestuia.
Se apreciază că funcţionarea sistemului logistic la parametrii proiectaţi prin
strategie va fi atinsă în următorii ani, în jurul anului 2016.
În sprijinul procesului de implementare a Strategiei Logisticii Armatei
României şi pentru optimizarea activităţilor din domeniu, Direcţia Logistică /
Statul Major General, având la bază propriile analize şi evaluări, a elaborat
„Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului logistic integrat în
structurile din compunerea şi subordinea Statului Major General”, considerat
un instrument util în procesul de operaţionalizare a sistemului logistic.
organizarea şi funcţionarea sistemul logistic integrat urmăreşte, conform
acestui document, realizarea următoarelor scopuri principale: realizarea
cadrului unitar de punere în aplicare a prevederilor Strategiei Logisticii
Armatei României; asigurarea identificării şi îndeplinirii obiectivelor în
domeniul logistic şi punerea în aplicare a metodelor specifice de realizare a
acestora; fundamentarea şi crearea premiselor dezvoltării profilului logisticianului militar; asigurarea interoperabilităţii cu structurile logistice ale forţelor
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armate aparţinând statelor membre NATo şi uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace şi statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu5.
Apreciem că viitorul sistem logistic al Armatei României va fi realizat
într-o viziune integratoare, la care vor contribui toate categoriile de forţe şi
comandamentele de armă din structura organizatorică a Ministerului Apărării
Naţionale, în scopul asigurării optimului logistic. Pentru aceasta considerăm
necesar să fie luat în considerare faptul că suma opţiunilor materializate în
activităţi specifice nu se află în echilibru cu optimul sistemului logistic. Pe
baza acestor obiective, la nivelul factorilor de decizie ai Armatei Române se
urmăreşte reconfigurarea sistemului logistic integrat, iar dimensionarea structurilor logistice să fie realizată în raport cu specificul misiunilor de luptă şi cu
cerinţele teatrelor de operaţii. Totodată, sistemul logistic integrat este necesar
să aibă capacitatea de a se adapta noilor exigenţe de autosustenabilitate a forţelor în teatrul de operaţii, deoarece „... integrarea sistemului logistic atât în
sine, cât şi în cadrul structurii de forţe reprezintă o soluţie care ar simplifica
planificarea operaţiei, şi chiar a războiului”6.
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Abstract
Maintenance represents the entire of technical, administrative
and management activities developed during the system’s lifetime,
designed to preserve and restore its status in order to fulfill the
required functions. Maintain and preserve the equipment functioning
status represent these two main types of maintenance. The essential
difference between these two main types of maintenance is given by the
momentum when the intervention is performed taking in account the
moment of malfunction’s appearance. This article does not contain
stipulations of military regulations on the maintenance line, which are
mostly classified. Through this article we propose that readers can
make a comparison between the approach to maintenance by civilian
and military specialists.
Cuvinte-cheie: mentenanţă, diagnoză, tehnologia întreţinerii.

entenanţa este componenta logisticii care cuprinde totalitatea
acţiunilor întreprinse pentru a menţine sau restabili echipamentele la caracteristicile specifice. Prin activităţile planificate, organizate şi executate se contribuie direct la păstrarea capacităţii de utilizare a echipamentelor.
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Mentenanţa se realizează prin:
a) utilizarea eficientă şi menţinerea în permanentă stare de funcţionare a
echipamentelor;
b) organizarea şi executarea activităţilor pentru repunerea în stare de
funcţionare a echipamentelor.

Necesitatea planificării,
organizării şi evidenţei
exploatării echipamentelor
Activităţile de mentenanţă se organizează şi execută la echipamente,
potrivit normelor şi instrucţiunilor specifice, particularităţilor constructive şi
de funcţionare, de întreţinere şi de reparare ale acesteia.
În sistemul de reparaţii preventiv-planificat este stabilită o ordine de
efectuare a întreţinerilor tehnice şi reparaţiilor la echipamente, astfel încât să
se asigure restabilirea parametrilor funcţionali în timp cât mai scurt şi cu cheltuieli cât mai reduse. Este necesar ca întreţinerile tehnice şi reparaţiile să aibă
un caracter planificat, în funcţie de resursa consumată şi de uzurile ajunse la
limita admisă, cu respectarea normativelor tehnice de reparaţii.
Planificarea, organizarea şi evidenţa exploatării echipamentelor au ca
scop stabilirea necesarului de resurse, astfel:
a) stabilirea necesarului de resurse şi, pe baza acestuia, a cantităţilor de
carburanţi-lubrifianţi şi lichide speciale, piese de schimb şi subansamble;
b) stabilirea numărului de întreţineri tehnice şi reparaţii, eşalonarea lor în
timp;
c) întrebuinţarea echipamentelor conform destinaţiei şi în limita resurselor alocate;
d) stabilirea echipamentelor care se vor păstra în conservare, în funcţie
de nevoi şi priorităţi;
e) menţinerea unei cantităţi cât mai mari de echipamente disponibile din
punctul de vedere al rezervei de resursă;
f) cunoaşterea permanentă a situaţiei consumului de resurse, a stării tehnice şi de întreţinere.
În concluzie, sistemele de mentenanţă au ca principal scop menţinerea
echipamentelor în stare de funcţionare şi au la bază organizarea logică a lucră-
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rilor în funcţie de următoarele criterii:
a) funcţie de resurse;
b) funcţie de utilizarea mijloacelor de prelucrare a datelor;
c) funcţie de reducerea costurilor de întreţinere, reparaţie şi stocare;
d) funcţie de necesitatea eliminării opririlor accidentale, prin prevenirea
unor deteriorări, dereglări, uzuri premature etc.
Pentru realizarea acestui scop sunt necesare o serie de evidenţe tehnice
şi de funcţionare a echipamentelor, care trebuie completate cu o periodicitate
riguros stabilită.
În lucrările de specialitate româneşti, doar termenul „mentenanţă” este
relativ nou, el definind activităţi care fac parte din categoria celor mai uzuale
şi mai cunoscute, practicate cotidian în mediul industrial încă din cele mai
vechi timpuri. Totuşi, mentenanţa cunoscută în România ca „întreţinerea şi
repararea echipamentelor" reprezintă nu numai o denumire, un termen nou, ci
o abordare superioară a activităţilor specifice care au ca scop menţinerea performanţelor bunului utilizat, completate cu metode specifice şi integrate într-o
concepţie sistemică cu activităţi logistice, administrative şi manageriale, astfel încât eficienţa economică să fie permanent îmbunătăţită.
Sistemele defecte conduc la rezultate neprevăzute şi nedorite care, chiar
dacă nu au caracter catastrofal, creează disconfort, induc inconveniente şi
generează pierderi care în final se materializează în costuri suplimentare deloc
de neglijat. Nu ne putem închipui tehnica militară, lansatoarele de rachete,
complexele produse aerospaţiale sau sistemele hidraulice ale sateliţilor decât
funcţionând ireproşabil, dar, totodată, nu putem ignora consecinţele unei
instalaţii de aer condiţionat defecte dintr-un birou: personalul lucrează fără
randament, calculatoarele se opresc.
În prezent, toate activităţile umane trebuie să se desfăşoare şi să se dezvolte sub certitudinea eficienţei economice, industria reparaţiilor se află la
începutul unei noi etape ce se doreşte a fi mai bună.
Normativele tehnice sunt întocmite astfel încât, în perioada unui ciclu de
reparaţie capitală, cheltuielile de reparaţii curente şi reparaţia capitală, plus
suma cotei de amortizare pe această perioadă, să nu depăşească valoarea de
înlocuire a echipamentului.
Dacă la sfârşitul unui ciclu de reparaţie capitală uzura fizică faţă de starea iniţială şi costul reparaţiei capitale depăşeşte 60% din valoarea de înlocuire, în acest caz
se justifică fie executarea reparaţiei capitale pentru prelungirea duratei de serviciu cu
încă un ciclu, fie înlocuirea echipamentului. La fiecare reparaţie dintr-un ciclu, uzudecembrie, 2011
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rile fizice ajunse la limita admisă se îndepărtează prin recondiţionarea unor piese sau
înlocuirea unor piese uzate, care nu se mai pot utiliza, cu altele noi, astfel încât, de
fiecare dată echipamentele se readuc cât mai aproape de starea lor iniţială, cu cheltuieli care, pe durata unui ciclu, nu depăşesc, în medie, valoarea de înlocuire.
Indiferent de forma de organizare şi de metodele utilizate la întreţinerea şi repararea echipamentelor, un sistem complet de întreţinere şi reparare trebuie astfel conceput încât să rezolve o serie de probleme ce pot fi
grupate pe trei direcţii:
1. Ce vreau să fac ? – presupune întocmirea unor planuri, formulare,
documente etc. prin care toate echipamentele să fie planificate pentru executarea unor lucrări de mentenanţă în urma cărora să se obţină o creştere optimă
a timpului efectiv de funcţionare, corelat cu reducerea cheltuielilor de întreţinere, în condiţii de siguranţă în funcţionare;
2. În ce condiţii vreau să fac ? – presupune a crea acele forme de organizare şi conducere ce asigură compartimentelor de mentenanţă informaţiile
necesare şi mijloacele materiale pentru a putea ordona, a lua decizii la timp şi
a executa lucrările de mentenanţă cuprinse în planificare;
3. Cum vreau să fac ? – presupune condiţiile în care se desfăşoară activitatea de întreţinere şi reparaţii ce determină calitatea acestei activităţi, precum şi nivelul cheltuielilor ocazionate de acestea. În acest sens, două sunt
direcţiile în care trebuie luate cele mai eficiente măsuri, şi anume:
a) condiţiile tehnologice şi organizatorice în care poate avea loc repararea unui echipament şi recondiţionarea pieselor componente;
b) dacă echipamentul în cauză admite aceste condiţii.
Prin exploatarea echipamentelor se înţelege totalitatea activităţilor necesare de utilizare a lor potrivit performanţelor şi destinaţiei, precum şi toate
formele de întreţinere şi reparaţie.
Prin exploatarea raţională se înţelege: îmbunătăţirea sistemului de utilizare, evaluarea stării tehnice şi diagnosticarea tehnică, în vederea înlăturării
defecţiunilor, precum şi asigurarea rentabilizării lor.
Îmbunătăţirea sistemului de exploatare necesită rezolvarea în condiţii
optime a următoarelor probleme:
a) stabilirea criteriilor de evaluare şi control a stării tehnice;
b) precizarea metodelor şi criteriilor de analiză a nivelului exploatării;
c) îmbunătăţirea datelor referitoare la funcţionare;
d) îmbunătăţirea sistemului de normare a muncii şi a evidenţei în activitatea de exploatare.
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o problemă importantă o constituie optimizarea indicatorilor cantitativi
care să asigure fundamentarea ştiinţifică a ciclului de reparaţie şi a perioadelor dintre reparaţii, căutarea de măsuri raţionale pentru întreţinerea, reparaţia,
reviziile tehnice şi creşterea eficienţei economice a reparaţiilor echipamentelor, calculul cantităţilor de piese de rezervă şi al materialelor în stocuri, precizarea conţinutului şi volumului de reparaţii.
o evaluare justă a stării tehnice şi a termenelor între reparaţii este posibilă prin aplicarea metodelor de diagnosticare, iar pentru sporirea eficienţei
echipamentelor trebuie urmărită optimizarea regimului de funcţionare.
Prin diagnosticarea tehnică a echipamentelor se înţelege determinarea stării tehnice a pieselor, mecanismelor, a subansamblelor şi a
întregului echipament, sub raportul gradului de funcţionare la parametri de proiectare, prin metode şi mijloace de verificare şi control
care nu necesită demontarea. În urma diagnosticării în timpul exploatării, fără demontare, un echipament poate fi găsit în stare tehnică normală sau anormală (uzuri etc).
Diagnosticarea tehnică asigură căutarea şi studierea cauzelor interne ale
anormalităţii tehnice. Diagnosticarea poate fi obiectivă – când se bazează pe
aparate de măsură şi control, sau subiectivă – când se bazează pe organele de
simţ ale executantului sau pe aparate simple.
o exploatare raţională foloseşte următoarele grupe de forme de diagnoză:
a) funcţionale – pentru evaluarea stării tehnice după eficienţa obţinută;
b) structurale – pentru descoperirea mecanismelor defecte şi a felului
defectării;
c) generice – pentru determinarea cauzelor defecţiunilor;
d) prognostice – pentru prevederea disponibilităţii viitoare în timp de
funcţionare;
e) metodice – pentru stabilirea metodelor raţionale de înlăturare a defectelor.
Prin folosirea acestor forme de control, trebuie să se stabilească:
a) evaluarea eficienţei funcţionării prin indicatorii mecano-tehnologici;
b) determinarea consumului real de carburanţi, lubrifianţi, energie faţă de
normative;
c) determinarea jocului la îmbinarea pieselor;
d) determinarea temperaturilor lagărelor, uleiului, lichidului de
răcire-ungere etc;
e) determinarea stării de vibraţie şi a nivelului de zgomot în funcţionare;
f) determinarea gradului de uzură a uleiurilor de ungere etc.
decembrie, 2011
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Pentru a se trage o concluzie despre starea tehnică a echipamentelor se
folosesc şi datele statistice despre starea acestora, observaţiile personalului de
deservire etc. o diagnosticare tehnică de calitate permite reducerea substanţială a consumului de manoperă şi mijloace materiale necesare reparaţiilor.
Totuşi, metodele actuale de diagnosticare tehnică nu permit încă stabilirea
precisă a stării mecanismelor fără demontare, aceasta atât datorită lipsei de
aparatură adecvată de control, cât şi datorită lipsei datelor tehnice privind normele de uzură limită a pieselor şi a normativelor care stabilesc perioadele la
care trebuie să se facă diagnosticarea tehnică a echipamentelor.
Prin mentenabilitatea echipamentelor se înţelege o proprietate a acestora, exprimată prin probabilitatea de a fi supravegheate, întreţinute şi reparate
într-o anumită perioadă de timp.
Mărimea mentenabilităţii poate fi influenţată pozitiv prin:
a) aşezarea raţională a subansamblurilor care să permită independent
realizarea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii;
b) unificarea, standardizarea şi interschimbabilitatea pieselor de recondiţionare.
Nivelul mentenabilităţii este determinat de tehnologia întreţinerii şi de
accesibilitatea pentru control, reglare, montare şi demontare.
Controlabilitatea: proprietate a echipamentului de a putea fi controlat şi evaluat.
Reglabilitatea: proprietate a echipamentului de a putea fi reglat la întreţinere.
Accesibilitatea: proprietate a echipamentului de a permite accesul la
elementele sale (în special la acelea care se uzează repede), măsurarea, montarea şi demontarea lor.
Pentru asigurarea unei mentenabilităţi ridicate trebuie cunoscute cauzele
care accelerează creşterea uzurii, cum sunt:
a) un control necorespunzător de exploatare şi întreţinere;
b) calitatea inferioară a întreţinerilor tehnice şi a reparaţiilor;
c) neînlăturarea defectelor constructiv-tehnologice şi de montaj;
d) folosirea de materiale necorespunzătoare pentru execuţia pieselor de uzură.
Activitatea de întreţinere şi reparare a echipamentelor este impusă de
faptul că, pe parcursul utilizării, acestea sunt supuse procesului de uzură fizică şi morală.
În vederea menţinerii caracteristicilor funcţionale ale echipamentelor şi
a funcţionării în condiţii cât mai apropiate de cele iniţiale, în cadrul structurilor se organizează un sistem de întreţinere şi reparare a acestora. Din analiza
comportamentului, în procesul de uzură fizică se poate constata că uzura în
timp a diferitelor componente are loc în mod diferenţiat. Acest fapt impune

252

www.rft.forter.ro

Mentenanţa tehnicii şi echipamentelor

luarea unor măsuri mai ample de întreţinere şi reparare a acestor componente, pentru a evita ieşirea prematură din funcţiune a echipamentelor.
Fenomenul de uzură fizică a echipamentelor mai poate fi ameliorat şi
printr-un sistem de activităţi de întreţinere a acestora, precum şi printr-un
ansamblu de operaţii de control şi întreţinere, care să permită depistarea din
timp a eventualelor defecţiuni.
Toate aceste activităţi de control, întreţinere şi reparare, îndreptate în
scopul menţinerii în stare de funcţionare o perioadă cât mai mare de timp, formează ceea ce în literatura de specialitate poartă numele de sistem de întreţinere şi reparare.
Realizarea unor activităţi de întreţinere şi reparare are o serie de implicaţii, dintre care mai importante sunt:
a) creşterea perioadei de timp în care echipamentul este în stare de funcţionare;
b) creşterea randamentului şi a preciziei de funcţionare a echipamentelor.
Activitatea de întreţinere şi reparare a echipamentelor are în principal
următoarele obiective:
a) asigurarea menţinerii în stare de funcţionare o perioadă cât mai mare
de timp;
b) evitarea uzurii excesive şi a ieşirii în mod accidental din funcţiune;
c) creşterea timpului de funcţionare, fie prin mărirea duratei dintre două
intervenţii tehnice, fie prin micşorarea perioadei de timp de menţinere a acestora în reparaţii;
d) efectuarea activităţilor de întreţinere şi reparare cu cheltuieli cât mai
reduse şi de o calitate cât mai bună, prin creşterea productivităţii personalului
care execută aceste activităţi;
e) modernizarea echipamentelor.

Sisteme de întreţinere
a echipamentelor
Reparaţia este lucrarea efectuată în scopul menţinerii în stare de funcţionare a echipamentelor, prin care se înlătură defecţiunile constatate în funcţionare şi se realizează înlocuirea totală sau parţială a acelor componente care
au o durată mai mică de funcţionare în comparaţie cu altele.
decembrie, 2011
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Pentru a se evita uzura excesivă a echipamentelor şi a preveni ieşirea
accidentală din funcţiune a acestora, au fost elaborate sisteme de întreţinere şi
reparare a echipamentelor, ale căror obiective principale sunt:
a) cunoaşterea datei calendaristice a scoaterii din funcţiune pentru reparaţii;
b) stabilirea din timp a felului reparaţiilor ce trebuie efectuate şi a duratei de execuţie, în vederea pregătirii materialelor, echipamentelor de producţie şi a forţei de muncă necesare executării lor;
c) determinarea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea reparaţiilor.
Pornind de la aceste cerinţe, au fost elaborate următoarele sisteme de
întreţinere şi reparare a echipamentelor, prezentate în Figura nr.1. Alegerea
unuia sau altuia dintre sistemele de mentenanţă se face în funcţie de condiţiile concrete pe care le are structura respectivă şi în funcţie de avantajele şi
dezavantajele pe care le are fiecare sistem.
De menţionat că aplicarea unui sistem de mentenanţă nu exclude alte sisteme. Aceasta înseamnă că, în cadrul aceleiaşi structuri putem întâlni mai
multe sisteme de mentenanţă aplicate aceluiaşi echipament.
Sistemul de întreţinere corectivă:
• Se aplică:
– tuturor echipamentelor aflate în rodaj, probe şi garanţii;
• Asigură:
– îmbunătăţiri constructive;
– depistarea rapidă a erorilor de proiectare sau execuţie;
– dotarea cu accesorii, SDV-uri, AMC-uri;
– îmbunătăţirea indicatorilor de fiabilitate;
– înlăturarea deficienţelor apărute în activitatea de mentenanţă;
• Lucrări şi operaţii specifice:
– reproiectări tehnice, tehnologice;
– îmbunătăţiri funcţionale;
– modificări constructive;
– probe de testări atât în perioada de punere în funcţiune, cât şi în
perioadele de garanţie şi post-garanţie.
Sistemul de întreţinere funcţională curentă:
• Se aplică:
– tuturor echipamentelor aflate în condiţii normale de funcţionare.
• Asigură:
– prelungirea duratei de viaţă a echipamentelor;
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Sisteme de
întreţinere corectivă

Sisteme de
întreţinere a
echipamentelor

Sisteme de
întreţinere
funcţională curentă
Sisteme de
întreţinere clasice

Sisteme de întreţinere funcţională periodică de tip preventiv
planificat
Sisteme de revizii
tehnice şi reparaţii
preventiv planificate
Sisteme de întreţinere şi reparaţii de tip
paliativ

Sisteme de
întreţinere predictivă
Sisteme de întreţinere moderne
Sisteme de
întreţinere proiectivă

Figura nr.1 Sisteme de mentenanţă

– menţinerea la cote nominale a performanţelor acestora;
– mărirea siguranţei în funcţionare;
– reducerea probabilităţii apariţiei defecţiunilor accidentale.
• Lucrări şi operaţii specifice:
– curăţirea echipamentelor;
– lubrifierea acestora;
– monitorizarea permanentă a comportării în funcţionare.
Sistemul de întreţinere funcţională periodică de tip preventiv planificat:
• Se aplică:
– tuturor echipamentelor cu caracter special.
• Asigură:
– prevenirea apariţiei defecţiunilor accidentale;
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– reducerea cheltuielilor de întreţinere;
– creşterea gradului de încredere în echipament;
– calitatea ridicată a intervenţiilor.
• Lucrări şi operaţii specifice:
– verificarea periodică;
– revizia parţială;
– revizia generală.
Sistemul de întreţineri tehnice şi reparaţii preventiv planificate:
• Se aplică:
– tuturor echipamentelor, periodic, conform planificării.
• Asigură:
– prevenirea apariţiei defecţiunilor accidentale;
– reducerea cheltuielilor de întreţinere;
– creşterea gradului de încredere în echipament;
– calitatea ridicată a intervenţiilor.
• Lucrări şi operaţii specifice:
– întreţineri tehnice;
– reparaţii curente;
– reparaţii medii;
– reparaţii capitale;
– reparaţii după necesitate.
Sistemul de întreţinere şi reparaţii de tip paliativ:
• Se aplică:
– tuturor echipamentelor care se află la sfârşitul duratei de viaţă active şi care sunt amortizate.
• Asigură:
– prelungirea duratei de viaţă;
– continuitatea utilizării până la înlocuire.
• Lucrări şi operaţii specifice:
– reparaţii după necesitate.
Sistemul de întreţinere predictivă:
• Se aplică:
– tuturor echipamentelor, indiferent de vechime sau stare fizică.
• Asigură:
– menţinerea în stare de funcţionare;
– eliminarea apariţiei defecţiunilor accidentale;
– reducerea costurilor.
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• Lucrări şi operaţii specifice:
– monitorizarea permanentă sau periodică;
– intervenţii punctuale în zonele cu probleme.
Sistemul de întreţinere proiectivă:
• Se aplică:
– tuturor echipamentelor care se află în etapa de proiectare.
• Asigură:
– menţinerea în stare de funcţionare;
– eliminarea apariţiei defecţiunilor accidentale;
– eliminarea costurilor reparaţiilor accidentale;
– creşterea timpului de exploatare.
• Lucrări şi operaţii specifice:
– proiectarea cu deosebită atenţie a echipamentelor şi, în special, a
locurilor critice;
– corelarea duratei de viaţă pentru diferitele componente, astfel încât
între acestea să nu fie diferenţe majore;
– intervenţii de întreţinere punctuală.

Pregătirea acţiunilor preventive
de mentenanţă
Ca şi în cazul celorlalte activităţi din cadrul unei structuri, desfăşurarea
normală a activităţilor de mentenanţă comportă, în prealabil, etapa de pregătire cu următoarele faze:
a) pregătirea tehnico-tehnologică;
b) pregătirea logistică;
c) pregătirea organizatorică.
Pregătirea tehnică în cadrul acestui sistem de reparaţii conţine:
Pregătirea tehnico-tehnologică – constă în realizarea tuturor lucrărilor şi
acţiunilor specifice pentru a garanta realizarea documentaţiei tehnico-tehnologică a intervenţiilor planificate, ca:
– proiecte de modernizare, desene ale pieselor, scheme de demontare,
montare şi probe;
– tehnologie de realizare;
– norme de execuţie;
decembrie, 2011
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– SDV-uri necesare;
– nominalizarea forţei de muncă angrenată pentru realizarea intervenţiei.
Pregătirea tehnică are la bază asigurarea documentaţiei tehnice la timp,
de calitate, şi conform cerinţelor impuse de echipamentele în cauză; aceasta
în vederea executării în bune condiţii a întreţinerilor tehnice, a reparaţiilor
planificate, cât şi utilizarea pe scara largă a metodelor speciale de realizare
rapidă a intervenţiei.
Pregătirea tehnică are la bază pregătirea documentaţiei tehnice care, în
detaliu, cuprinde:
– scheme de demontare, ordinea demontării, AMC-urile, SDV-urile şi
accesoriile folosite;
– condiţii tehnice impuse pentru repararea diferitelor piese, mecanisme etc.;
– normative tehnice de intervenţii planificate, elaborate de producătorii
echipamentelor sau elaborate pe plan intern, pe grupuri de echipamente;
– nomenclatoare de piese de schimb, cu schiţe şi desene de execuţie şi
eventual de montaj;
– tehnologii-tip de fabricaţie a pieselor de schimb şi recondiţionarea pieselor uzate.
Pregătirea tehnologică a intervenţiilor oferă descrierea cronologică a
procesului tehnologic de reparaţie prin defalcarea lui în operaţii componente, cu indicarea timpului de lucru pentru fiecare operaţie în parte, precum şi nominalizarea materialelor utilizate, a AMC-urilor şi SDV-urilor
specifice operaţiilor.
Fazele pregătirii sunt:
– elaborarea de tehnologii-cadru cu specificarea categoriilor lucrărilor
pentru fiecare tip de intervenţie şi ataşarea acestora la cartea echipamentului;
– nominalizarea normei de timp pe operaţii;
– specificaţia pieselor şi materialelor utilizate, cantităţi şi costuri;
– evidenţa costului lucrărilor şi operaţiilor;
– nominalizarea accesoriilor, AMC-urilor şi SDV-urilor utilizate în realizarea intervenţiilor.
Pregătirea logistică – constă în totalitatea acţiunilor, lucrărilor şi informaţiilor necesare, atât în faza de pregătire, cât şi în faza de execuţie a intervenţiilor, pentru a asigura materialele şi piesele de schimb.
Determinarea reală a necesarului de materiale are o importanţă
deosebită pentru efectuarea în bune condiţii a pieselor de schimb şi a
lucrărilor de mentenanţă.
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Determinarea necesarului de materiale pentru realizarea pieselor de
schimb şi efectuarea recondiţionărilor ridică probleme deosebite datorită sortimentelor variate ale acestora. De asemenea, din experienţă, se constată că materialele utilizate la o intervenţie reprezintă 20-25% din totalul valoric, iar restul
manoperă de prelucrare, stocare, montare, probe etc. De aceea se recomandă
particularizarea pe fiecare tip de grupă de echipamente a normelor de consum.
Din punct de vedere al conţinutului, planul de aprovizionare materială în
vederea efectuării intervenţiilor de mentenanţă cuprinde necesarul concret de
materii prime şi materiale pentru:
– realizarea pieselor de schimb;
– realizarea modernizărilor;
– recondiţionarea pieselor uzate.
Piesele de schimb şi materialele sunt obţinute din:
– stocul existent la începutul perioadei planificate;
– surse interne (rezultate din dezmembrări, refolosiri, recondiţionări);
– activitatea de aprovizionare.
Pregătirea logistică are ca punct de pornire întocmirea necesarului pentru perioada de activitate preconizată (de regulă, un an calendaristic) care are,
la rândul ei, mai multe etape, şi anume:
– etapa de pregătire, unde atelierul sau secţia de mentenanţă stabileşte
necesarul de consum în funcţie de solicitările generale;
– etapa de elaborare propriu-zisă, în funcţie de necesar;
– corectarea necesarului de aprovizionat în funcţie de existent;
– finalizarea necesarului de aprovizionat;
– înaintarea necesarului de aprovizionat pe sorto-tipo-dimensiuni, cu
specificarea cantităţilor şi a altor elemente specifice.
Pregătirea organizatorică – în vederea realizării în condiţii cât mai bune a
intervenţiilor programate este necesar să se facă specializarea echipelor de intervenţie, fie pe tipuri de utilizare, fie pe ansamble sau lucrări distincte. Introducerea
acestei măsuri organizatorice conduce la creşterea răspunderii personale, mărirea
productivităţii, reducerea timpului de oprire a echipamentului pentru reparaţii,
reducerea manoperei şi, implicit, reducerea costurilor de intervenţie.
Intervenţiile rapide şi de bună calitate impun aplicarea unui proces tehnologic bine întocmit pentru toate lucrările şi operaţiile. În forma de organizare cu activităţi preventive trebuie să se indice toate procedurile de lucru,
ordinea acestora, sculele şi dispozitivele necesare, operaţiile de verificare a
pieselor şi subansamblelor.
decembrie, 2011
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În ceea ce priveşte ordinea operaţiilor de reparaţie, trebuie precizat că se
impune luarea unor măsuri în vederea respectării fluxului general al oricărei
intervenţii, şi anume:
– demontarea echipamentului de către echipa de intervenţie;
– curăţarea, degresarea şi spălarea pieselor componente;
– controlul şi trierea acestora (bune, rebut, de recondiţionat);
– înlocuirea pieselor uzate, ce nu mai pot fi recondiţionate;
– recondiţionarea pieselor uzate;
– montări de piese, subansamble şi ansamble;
– probe şi încercări funcţionale;
– controlul tehnic şi recepţia.
Tot din punct de vedere organizatoric, trebuie respectate principiile ergonomice ale intervenţiei şi locului de muncă. Pentru aceasta, echipa de intervenţie trebuie:
– să fie compusă numeric şi structural la nivelul intervenţiei;
– să fie dotată cu AMC-urile, SDV-urile şi accesoriile necesare;
– să fie aprovizionată cu piese de schimb şi materiale;
– să posede toate mijloacele necesare în stare bună, creându-se toate condiţiile de confort şi respectare a normelor de securitate şi sănătate în muncă;
– să fie asigurat microclimatul optim la locul de muncă.
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Înapoi la cuprins

Abstract
Globalization is one of the biggest challenges facing the world
today because it practically obliges states to open not only their natural borders but also the economic ones, to accept the changes imposed
on it in the financial, social, cultural or military area.
With globalization opens a new area for industrial and commercial strategies but also for political and military ones. This raises the
issue of relations between economic and state courts. In recent
decades the economic courts endangered the state stability, due to new
forms of movement of capital which have been given the generic name
of multinational corporations.
In fact, poor in means but aggressive, the political power has
made from the borders, always, one of the most important sources of
income. So, rather than some natural limits drawn in order to know
*Comandamentul Logistic Întrunit, Bucureşti.
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what is to defend, the borders have always been limits to the right to
take something on behalf of the common good. In terms of globalization, Europe is looking more inside than outside, drawing on it the
name of "fortress Europe".
It is undeniable that the nation state changes their duties. The
transfer of sovereignty in the integration process, growing decentralization and transfer of powers to local bodies, loss of control over
global economy, the acceptance of legislation’s harmonization with
that of other countries, dependence on decisions and recommendations of major financial institutions and banks are all manifestations of
the emergence of new functions of the state.
The evolution of human civilization over the past two centuries
was marked by two major processes affecting human communities
across the planet. We refer here to the processes known as modernization, and respectively, after modernization. Both processes involve fundamental restructuring of society as a whole, inducing changes in all
subsystems of social life: economic, political, social and cultural.
A characteristic phenomenon of globalization is represented by
the redirection of industrial production to developed and least developed countries. In search of profits and pressure of the legislation from
the environment in developed countries, large corporations transfer
the production capacities towards the states which are in whole
process of modernization or to Third World states.
In conclusion, globalization is a reality, probably irreversible,
and any country that had seen the future well-prepared finds itself
obliged to interfere with it directly and to take this into account when
drawing up economical programs on medium and long-term economical environment. In this context, each country is obliged to preserve
with national programs their history, customs and everything related
to the nation state, the idea of preserving a national identity of its
inhabitants, identity without which can’t be located and identified in a
global world. This conservation must be made regardless of the existence of natural borders and above the economical globalization.
Cuvinte-cheie: corporaţie, corporatist, globalizare, multinaţional, postmodernism, postindustrial, transnaţional.

orbind despre globalizare, ulrich Beck spunea că este cuvântul cel
mai des folosit şi abuzat, însă cel mai rar definit şi, probabil, cel mai
neînţeles, nebulos şi spectaculos din punct de vedere politic. Procesele globale afectează ţările fără a depinde de stadiul lor de dezvoltare.

V
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Globalizarea este una din cele mai mari provocări cu care se confruntă
astăzi lumea întrucât ea, practic, obligă statele să-şi deschidă nu numai graniţele naturale, ci şi pe cele economice, să accepte modificările impuse de ea în
domeniile financiar, social, cultural sau militar.
odată cu globalizarea se deschide un nou domeniu pentru strategiile
industriale şi comerciale dar şi pentru cele politice şi militare. Apare, astfel,
problema raporturilor dintre instanţele economice şi cele statale. În ultimele
decenii, aceste instanţe economice au pus în pericol stabilitatea celor statale,
datorită formelor noi de circulaţie a capitalurilor cărora li s-a dat numele generic de corporaţii multinaţionale.
De fapt, săracă în mijloace dar agresivă, puterea politică a făcut din graniţe una dintre cele mai importante surse de venit. Aşa că, mai degrabă decât
nişte limite naturale trasate cu scopul de a şti ceea ce e de apărat, graniţele au
fost mereu limitele dreptului de a lua ceva în numele binelui comun.
Integrarea europeană este fenomenul cel mai cunoscut, studiat şi comentat în materie de integrare. Are şi vechimea cea mai mare, experienţa cea mai
îndelungată şi realizările cele mai vizibile.
Din punct de vedere al globalizării, Europa se uită mai mult înăuntru
decât în afară, atrăgându-şi numele de „fortăreaţa Europa”. Se apară de acest
apelativ dând asigurări că nu creează un regim agresiv, ci unul de armonie cu
globalitatea: „Europa trebuie să îşi aducă contribuţia la cooperarea regională
care, spre deosebire de regionalismul agresiv, nu repetă la un nivel mai înalt
vechea politică de rivalitate între statele-naţiuni”1.
Cele mai multe idei converg către acelaşi set de afirmaţii şi presupoziţii: diminuarea autorităţii naţionale, slăbirea puterii guvernelor în faţa capitalului transnaţional, atrofierea statului naţional ca principiu organizatoric. La baza acestor argumente stă concepţia unei economii globale, integrată doar de capitalul transnaţional şi de piaţă. Ideea unei economii globale, dominată doar de corporaţii transnaţionale şi de finanţele fără frontiere, a stat la originea teoriei globalizării.
Slăbirea autorităţii statului, care nu mai este considerat principal actor al
globalizării, a fost semnalul unor necrologuri premature. „Dispariţia statului”
a produs o întreagă literatură. Cu toate acestea, statele par a fi cele mai interesate de procesul globalizării, angajându-se cu toate resursele de care dispun
la rezolvarea problemelor interne, în special economice şi sociale. De asemenea, aceleaşi state enunţau prioritatea interesului naţional drept criteriu hotărâtor în rezolvarea unor crize regionale şi planetare, mobilizându-şi forţele
pentru apărarea naţională şi securitatea mondială.
decembrie, 2011
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Este de necontestat că statul-naţiune îşi schimbă atribuţiile. Cedarea de
suveranitate în procesul integrării, descentralizarea crescândă şi transferul de
atribuţii către organele locale, pierderea controlului asupra economiei globalizate, acceptarea armonizării legislaţiei cu aceea a altor state, dependenţa de
deciziile şi recomandările marilor organisme financiare şi bancare sunt tot
atâtea manifestări ale apariţiei unor noi funcţii ale statului.
Există un spectru larg de poziţii, de la apărarea rolului şi funcţiilor statului, până la profeţia sumbră a dispariţiei sale şi preluarea funcţiilor de apărare şi securitate internaţională de către alte structuri politice şi organizatorice.
Având o poziţie moderată, Paul Kennedy2 considera că „per total, chiar dacă
autonomia şi funcţiile statului au fost erodate de tendinţele transnaţionale, nu
a apărut niciun substitut adecvat care să-l înlocuiască în a răspunde schimbării globale şi a asigura ordinea şi securitatea planetară”.
unii specialişti în problemă, cum sunt Hirst şi Thompson3, susţin că anumite puteri tradiţionale ale statului sunt în declin: „puterea statului naţional –
privit ca agent administrativ şi politic – se află în declin”, în timp ce rolul statului ca manager economic se diminuează. Abordarea trebuie însă nuanţată,
insistându-se asupra importanţei persistente a statului naţional, nu în termeni
tradiţionali – precum putere suverană sau manager economic –, ci ca
sursa-cheie a legitimităţii şi a delegării autorităţii către centre de putere la
nivel sub şi supra naţional.
un punct de vedere original şi interesant susţine Linda Weiss4. În lucrarea
sa cu titlul „Mitul statului lipsit de putere”, ea consideră că deşi volumul total
al fluxurilor internaţionale de produse, oameni, capital este greu de ignorat,
noutatea, magnitudinea şi tipul schimbării din economia mondială nu sunt suficiente pentru susţinerea ideii de piaţă transnaţională sau globală, în care constrângerile locaţionale şi instituţionale nu mai au importanţă. Transformările
sunt în acord cu o economie extrem de internaţionalizată, în care integrarea
economică este promovată nu doar de companii, ci şi de guvernele naţionale.
Consideră greşite viziunile asupra modurilor în care evoluează puterea statului, pentru că ignoră varietatea statelor şi adaptarea acestora. Schimbarea nu
este ceva nou pentru stat, este chiar esenţa statului modern, în virtutea faptului
că este implicat într-un sistem economic şi interstatal dinamic (chiar şi evoluţia formelor de război trebuie inclusă în acest sistem).
Globalizarea este susţinută prin statul naţional şi, prin urmare, îşi extrage
din acesta sensul şi existenţa. Argumentele globalizării economice, cu imaginea lor despre o economie mondială lipsită de graniţe, au neglijat unele proce-
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se mai profunde prin care statele puternice însele au modificat regulile jocului,
inclusiv în ceea ce priveşte apărarea naţională şi securitatea internaţională.
Statele-naţiune prezintă o adaptabilitate şi o varietate considerabilă – atât
în ce priveşte reacţiile la schimbare, cât şi în privinţa capacităţii de a media şi
coordona legături internaţionale şi interne, în special în cadrul relaţiilor
guvern-bussiness.
Tendinţa de a privi aceste constrângeri ca fiind absolute şi nu doar relative, cu finalitatea în „sfârşitul istoriei statului”5, nu are multe în comun cu
desfăşurarea procesului de adaptare a statului la provocările externe şi la cele
interne generate de globalizare şi de noua ordine internaţională. Departe de a
deveni un anacronism, competenţa statului devine astăzi un avantaj important.
Statul-naţiune îşi păstrează importanţa ca actor politic şi economic, iar interesul naţional se menţine şi se amplifică, acesta trebuind să fie apărat prin strategii adecvate perioadei istorice.
Procesul de globalizare a economiei mondiale a început la mijlocul anilor
'80, a căpătat noi valenţe şi adepţi în anii '90 şi continuă în prezent să se manifeste cu putere, deşi are de înfruntat concepţii regionaliste şi naţionaliste.
Într-un sens larg, globalizarea economiei mondiale poate fi definită ca un
proces deosebit de dinamic al creşterii interdependenţelor dintre statele naţionale, urmare a extinderii şi adâncirii legăturilor transnaţionale în tot mai largi
şi variate sfere ale vieţii economice, politice, sociale şi culturale şi având
drept implicaţie faptul că problemele devin mai curând globale decât naţionale, cerând la rândul lor o soluţionare mai curând globală decât naţională.
Consecinţele globalizării decurg din faptul că îndatoririle tradiţionale ale
statului sunt îndeplinite în mai mică măsură. Asta, datorită parţial faptului că
statele, acţionând în concordanţă cu ideologia neoliberală şi adaptându-se globalizării s-au transformat din „păzitori ai bunului naţional public” în „păzitori
neoliberali ai capitalului privat internaţional”, în funcţie de bunul mers al unui
sistem de piaţă liberă mondială. Pe de altă parte, procesul de globalizare căpătând forţa proprie, statele devin, în mod obiectiv, mai puţin puternice, mai
puţin capabile să îndeplinească îndatoririle „sociale” tradiţionale, cum ar fi
redistribuirea bunăstării şi protejarea mediului înconjurător. Mai mult, ele
devin mai puţin capabile să îndeplinească îndatoriri necesare capitalului internaţional: asigurarea drepturilor proprietăţii, asigurarea ordinii sociale, lupta
contra criminalităţii, asigurarea păcii etc.
Societatea umană poate fi descrisă ca fiind o societate în continuă schimbare. În decursul istoriei umanităţii, prin intermediul tehnicii şi tehnologiei, a creadecembrie, 2011
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ţiei umane în general, societatea umană, omul, şi-a adus o contribuţie importantă la îmbogăţirea şi completarea mediului ambiant cu propriile sale creaţii, atât
în ceea ce priveşte aspectele pozitive – dezvoltarea şi ameliorarea cadrului de
viaţă, cât şi cele negative – cum ar fi deteriorarea factorilor de mediu.
Evoluţia civilizaţiei umane în ultimele două secole a fost marcată de
două procese majore care au afectat colectivităţile umane de pe cuprinsul
întregii planete. Ne referim aici la procesele cunoscute sub numele de modernizare şi, respectiv, post-modernizare. Ambele procese presupun restructurarea fundamentală a societăţii în ansamblul ei, inducând modificări în toate
subsistemele vieţii sociale: economic, politic, social şi cultural.
Secolul al XIX-lea, dominat de o revoluţie industrială, tehnologică şi ştiinţifică fără precedent în istoria umanităţii de până atunci, cunoaşte primul val
al globalizării prin extinderea imperiilor coloniale. Caracteristicile globalizării:
• imparţialitate, reguli abstracte şi impersonale, mărimea pieţelor globale şi a fluxurilor de capital, păstrând proporţiile, se puteau regăsi foarte bine
şi în acea perioadă a industrializării;
• modernizarea înseamnă, în primul rând, industrializare, raţionalizare,
birocratizare, urbanizare, toate acestea având drept efect individualizarea. Pe
măsură ce acumularea economică înaintează, regulile tradiţionale ale respectului ierarhic şi obligaţiilor comunitar-religioase pierd teren în faţa noilor
valori: inovaţia şi individualismul.
Descoperirile ştiinţifice conduc la dezvoltarea agriculturii şi industriei,
impunând treptat moduri noi, mai eficiente, de a le face. În America şi în ţările Europei, în special în cele din Vest, manufacturile se dezvoltă, pieţele se
măresc, comerţul devine din ce în ce mai global, investiţiile cresc, transporturile şi comunicaţiile cunosc un avânt fără precedent, capitalul financiar este
mobilizat prin apariţia băncilor. Şi celelalte state sunt implicate, dar numai în
măsura în care societăţile avansate intervin, atât la nivelul modurilor de producţie, cât şi la nivelul ideilor şi sentimentelor.
Schimbarea raportului în sfera economică, prin creşterea urmată de dominarea sectorului industrial asupra celui agrar, impune şi este impulsionată de
procesul de urbanizare şi de creşterile demografice. Ca urmare a acestor procese, este asigurată manufacturilor o forţă de muncă ieftină şi la îndemână.
Pe de altă parte, aglomerarea populaţiei în oraşe aduce cu sine moduri noi
de trai. Modul de viaţă urbană are drept consecinţă o anumită alienare datorată
ruperii reţelelor sociale tradiţionale bazate pe rudenie. Toate criteriile ierarhice
tind să fie subordonate criteriului economic. Societatea tinde să nu mai fie una
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ierarhică, iar mobilitatea socială creşte atât pe orizontală (migraţiile oraş-sat şi
est-vest), cât şi pe verticală (depăşirea statusurilor sociale moştenite).
Are loc o creştere treptată a credinţei în puterea ştiinţei de a controla destinul uman, având drept consecinţă secularizarea la nivelul întregii societăţi şi
regândirea întregului sistem de organizare statală pe criterii de eficienţă.
ultimul secol al celui de-al doilea mileniu a adus în societatea occidentală,
avansată, emergenţa unei societăţi definită drept societate postmodernă.
Noua societate se caracterizează prin orientarea explicită a indivizilor către
nevoi superioare, printr-o toleranţă crescută şi acceptarea diversităţii stilurilor
de viaţă, prin globalizare şi resurgenţa guvernelor şi comunităţilor locale. La
nivel individual are loc o deschidere spre noi experienţe, renunţarea la autoritatea tradiţiei şi obişnuitului, planificare, investiţie în educaţie, interes crescut
pentru participarea la viaţa politică şi socială. Deschiderea către nou şi promovarea pe scară largă a inovaţiilor şi inovării sprijină progresul tehnologic şi difuzarea rapidă a acestuia, conducând astfel la acumularea şi la creşterea rapidă a
nivelului de trăi care, la rândul său, conduce la satisfacerea nevoilor de bază
pentru majoritatea membrilor societăţilor avansate. Acum accentul cade pe afirmarea identităţii individuale şi pe realizarea propriului stil de viaţă. Toleranţa şi
acceptarea diferenţelor sunt singurele care garantează exprimarea propriei personalităţi, fără a afecta dezvoltarea celorlalţi şi a societăţii în ansamblu.
Multitudinea stilurilor de viaţă implică multiplicarea comportamentelor
de consum, ceea ce conduce la necesitatea resimţită de agenţii economici de
a furniza pieţei produse extrem de variate. Are loc o diversificare extremă a
producţiei, specializarea salariaţilor devenind flexibilă, iar necesitatea de a
face faţă unor situaţii noi oferă angajaţilor mai multă autonomie şi putere de
decizie. Atât în epoca industrială, cât şi în epoca postmodernă, procesul de
extindere şi de integrare la nivel global a pieţelor a fost favorizat de progresul
tehnic şi tehnologic. Ceea ce au fost electricitatea, telegraful, telefonul, motorul cu abur şi cu explozie, motorul electric, dar mai ales căile ferate pentru
secolul al XIX-lea, sunt acum Internetul, comunicaţiile mobile, tehnica de calcul, inteligenţa artificială.
Amplificarea cunoştinţelor ştiinţifice a înlesnit şi stimulat activitatea
creatoare, iar noile creaţii tehnice au creat mijloace noi pentru investigarea ştiinţifică. Aceasta ar fi şi explicaţia modului exponenţial în care s-a accelerat în
timp dinamica descoperirilor ştiinţifice şi a creaţiilor tehnice.
Este suficient să menţionăm domeniul cel mai dinamic al high-tech-ului
contemporan, viteza uluitoare cu care se înnoiesc atât produsele hardware, cât
decembrie, 2011
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şi cele software (high-tech – cele mai avansate tehnologii disponibile în prezent; hardware se referă la părţile fizice ale unui computer şi dispozitive aferente, iar software este un termen general care descrie aplicaţiile informatice).
În zilele noastre, globalizarea devine sursa unor schimbări istorice care
bulversează sistemele de cunoştinţe, mentalităţile, comportamentele, acţiunea
guvernelor şi instituţiilor statelor, concepţiile privind suveranitatea, ordinea
statală, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, principiile cooperării, formele de
muncă şi de producţie, criteriile justiţiei sociale; practic, întreaga viaţă a
naţiunilor schimbându-se. Se schimbă modurile de producţie, modalităţile de
administrare şi stabilire a scopurilor organizării sociale, modelele arhetip de
integrare şi relaţionare socială, ca şi mentalităţile şi modul de a gândi al indivizilor, modul de structurare şi restructurare a instituţiilor.
În opinia noastră, schimbarea pe care fenomenul globalizării o aduce
vizează acumularea şi creşterea economică, dezvoltarea tehnologică, eficientizarea modurilor de organizare socială, stabilirea scopurilor societăţii şi a
tipului de interacţiuni sociale, modificarea valorilor împărtăşite de indivizi,
grupuri şi comunităţi. Pe măsură ce efectele globalizării se manifestă, noi şi
noi ameninţări îşi fac simţită prezenţa, noi necunoscute apar şi aşteaptă răspunsuri. Deciziile politice se dovedesc greu de structurat, fie şi numai pentru
faptul că unele dintre ele pot produce efecte pozitive sau negative pe termen
lung. Ştiinţa şi cunoaşterea vor trebui să joace un rol central în procesul de
dezvoltare a societăţii globale care este pe cale să se nască.
Distanţe care nu cu foarte mult timp în urmă se parcurgeau în câţiva
ani, astăzi se acoperă în câteva ore. Putem comunica oricând, cu oricine, din
orice colţ al lumii. În ciuda apropierii mai mari ca niciodată şi a depăşirii
barierelor în urma creşterii fără precedent a vitezei de circulaţie a informaţiei, capacitatea de a comunica emoţii şi stări sufleteşti profunde este în scădere. Singurătatea tinde să devină o tară socială gravă, în plină epocă a
comunicării. În SuA, spre exemplu, 26 de milioane de oameni trăiesc singuri. Niciodată în istoria umanităţii o societate nu a mai cunoscut un asemenea grad de solitudine.
Timp de secole, oamenii şi-au îmbogăţit experienţa prin contact cu natura şi cu alţi indivizi. Azi, căutăm noi experienţe pe ecranele calculatoarelor şi
ale jocurilor video. Are loc modificarea relaţiilor interumane, răsturnarea
valorilor şi dorinţa de „emancipare totală” a indivizilor.
un fenomen caracteristic globalizării îl constituie redirecţionarea producţiei industriale către state în curs de dezvoltare şi slab dezvoltate. În cău-
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tarea profiturilor şi a presiunii legislaţiei în materie de mediu din ţările dezvoltate, marile concerne transferă capacităţile de producţie către statele aflate
în plin proces de modernizare sau către statele lumii a treia.
Această tendinţă este însoţită de rezistenţe venite atât din partea ţărilor
exportatoare de industrie, în care muncitorii îşi văd ameninţate locurile de
muncă, cât şi din partea ţărilor de destinaţie a exportului de industrie, care
acuză transferul de capacităţi de producţie învechite şi poluante şi sufocarea
iniţiativei particulare locale. Din punct de vedere istoric, comerţul a fost o
sursă de dezvoltare economică şi de schimb cultural pentru un număr însemnat de civilizaţii. În prezent, comerţul este o armă şi un instrument de şantaj
care se bazează pe regulile puterii şi ajută la polarizarea lumii. Accesul ţărilor
mici şi sărace la instrumentele de decizie, într-un mod echitabil, este blocat şi
aproape imposibil.
Ca şi accesul la bunăstare, şi accesul la cunoaştere nu este egal pentru
toţi. Polarizarea socială, împărţirea lumii în bogaţi şi săraci, este dublată acum
de polarizarea educaţională şi informaţională. Din această cauză este vital
pentru ţările mai slab dezvoltate să-şi păstreze şi să-şi extindă sistemele publice de educaţie, să-şi dezvolte puternice sisteme de cercetare ştiinţifică şi tehnică, să beneficieze cât mai mult de oportunităţile oferite de noile tehnologii
informaţionale şi de Internet.
Sfidările noului secol obligă la regândirea problemelor dezvoltării, plecând de la premisa că resursele de care dispunem sunt un bun public universal şi, în virtutea drepturilor fundamentale ale omului, fiecare locuitor al planetei trebuie să aibă acces la ele: apă, energie, hrană, medicamente, dar şi la
educaţie sau la reţelele de comunicaţii globale.
Războaiele viitorului nu vor mai fi motivate de ideologii sau de conflicte identitare, ci mai degrabă de accesul la resurse. Epuizarea resurselor de
către naţiunile sărace, în condiţiile menţinerii unor ritmuri ridicate de creştere demografică şi a unor creşteri economice modeste, va determina mari fluxuri migratoare, generatoare de noi surse de tensiuni şi stări conflictuale.
Problemele sărăciei şi subdezvoltării, marile discrepanţe economice şi
sociale la scară mondială impun reconsiderarea rolului statului. Totodată,
s-a pus cu pregnanţă problema necesităţii apariţiei unor instituţii de vocaţie
universală care să acţioneze atât pentru a promova reguli clare, transparente şi echitabile de funcţionare a pieţelor globale, cât şi pentru a atenua şi
corecta eşecurile acestor pieţe, în favoarea ţărilor subdezvoltate, pentru
reducerea decalajelor dintre ţările bogate şi cele sărace. Abordarea probledecembrie, 2011
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melor sociale la scară globală ţine de drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, de
valorile democraţiei.
Există o legătură directă între dezvoltarea economică şi socială a unei
societăţi şi democraţie. Nu poate exista o democraţie dezvoltată într-o ţară
săracă. Decalajele de dezvoltare între naţiunile bogate şi cele sărace se accentuează permanent, deşi în ultimii cincizeci de ani a avut loc o dinamică fără
precedent a creşterii economice la nivel mondial. Decalaje de dezvoltare nu
sunt numai între nord şi sud, între ţările bogate şi cele sărace. Asemenea decalaje există şi în statele dezvoltate, cele mai observabile situaţii fiind cele din
ţările fostului bloc comunist, care se confruntă cu grave probleme generate de
polarizarea socială excesivă.
Corporaţiile şi băncile transnaţionale sunt beneficiarii clari ai globalizării, fuziunile dintre giganţi asigurând, pe lângă diversificarea şi integrarea producţiei, maximizarea profiturilor şi acapararea unor porţiuni din ce în ce mai
mari din piaţă. o problemă controversată este întrebarea dacă transferul bogăţiilor către elita financiară mondială este doar o consecinţă a fenomenului globalizării sau dacă este un scop pentru promovarea globalizării? Ce putem constata până în acest moment este faptul incontestabil că decalajele nu s-au
estompat, ci au sporit.
La toate întrunirile la vârf, la toate summit-urile şi conferinţele care au ca
subiect globalizarea, fie că sunt organizate de oMC, G8 ori Banca Mondială,
demonstraţiile de stradă sunt organizate de militanţii antiglobalizare. Praga,
Seattle, Davos, Göteborg, Genova au fost luate cu asalt de protestatarii care
denunţă pe diferite tonuri şi din diferite motive globalizarea. Tunicile Albe,
YA Basta şi Rete Liliput din Italia, Jubilee South din Argentina, Mişcarea de
Rezistenţă Globală (Spania), World Social Forum şi Sem Terra (Brazilia),
Centrala Americană a Muncitorilor şi Public Citizen din SuA, francezii de la
Confederaţia Ţăranilor, anarhiştii reuniţi în Black Block, radicalii ecologişti
din Direct Action Network, ori naţionaliştii şi radicalii de dreapta din Europa
şi America de Nord, cu toţii refuză globalizarea, se împotrivesc marilor corporaţii transnaţionale. Atâta timp cât opozanţii globalizării se vor putea manifesta, avem garanţia că eventualele derapaje în sensul urmăririi exclusive a
intereselor celor puţini care deţin puterea nu vor avea loc, iar evoluţia globalizării va putea conduce, la un moment dat, la asigurarea bunăstării pentru
majoritatea cetăţenilor planetei.
Sub raport strict relaţional interuman, globalizarea înseamnă comprimarea distanţelor prin tehnologii noi (comunicaţiile mobile de generaţia a III-a,
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Internetul), interconectarea şi creşterea dependenţelor reciproce, integrarea
pieţelor financiare şi comerciale, găsirea de soluţii la unele probleme globale,
dezvoltarea de identităţi transnaţionale etc.
În concluzie, globalizarea este o realitate, probabil ireversibilă, orice ţară
care-şi pregăteşte temeinic viitorul se vede nevoită să interfereze cu ea în mod
direct şi să ia în considerare acest aspect, în momentul întocmirii programelor economice pe termen mediu şi lung. În acest context, fiecare ţară este obligată să îşi conserve prin programe naţionale istoria, obiceiurile şi tot ceea ce
ţine de statul naţional, în ideea păstrării unei identităţi naţionale a locuitorilor
ei, identitate fără de care nu va putea fi localizată şi identificată într-o lume
globală. Această conservare trebuie să fie făcută indiferent de existenţa graniţelor fizice şi mai presus de globalizarea economiei.
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MAIoR GABRIEL NIŢu*

Înapoi la cuprins

Abstract
For the most effective solving of the leading problems, the managers of tehnique-material support structures and comportaments use
the following managerial tehniques:
• The Delegation – consists in the temporary assigning, by manager, one of the tasks to a subordinate, along with proper competence
and responsibility;
• The Brifing – consists in a short gathering of all personnel
under the manager’s coordination in order to solve together some
informational or decizional tasks;
• The Diagnosis – represents a multi-disciplinary team from both
manager and executants, this method mainly consists of identifing both
strong and weak points of the analized dommains, stressing out reasons that generated them. The method resumes in correcting or developing character;
• The Instrument Panel – consists of on assembly of information
displayed in a synoptical, determined form, relating to the main results
of the respective activity and the main elements implying upon its
proper progres.
Cuvinte-cheie: management, logistică, delegare, tablou de bord,
metoda Delphi, metoda Delbecq.
*Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre, Piteşti.
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etodele şi tehnicile specifice de management cu aplicabilitate în
logistica militară pot fi folosite pentru rezolvarea cât mai eficientă a diferitelor probleme de conducere, cu care se confruntă, la un moment
dat, structurile şi compartimentele de asigurare tehnico-materială. Dintre
numeroasele metode şi tehnici de management studiate şi aplicate în domeniul economic cu activitate productivă cum ar fi: delegarea, şedinţa, diagnosticarea, tabloul de bord, extrapolarea, tehnica ritmului mediu, metoda Delphi,
brainstorming-ul, sinectica, matricea descoperirilor, metoda Delbecq etc.,
cele mai frecvent utilizate în managementul structurilor logistice sunt: delegarea, şedinţa, diagnosticarea şi tabloul de bord.

M

Delegarea
Delegarea reprezintă una dintre metodele manageriale utilizate în toate
domeniile vieţii economico-sociale, unde activitatea este organizată pe niveluri ierarhice, conţinutul său specific fiind determinat de particularităţile activităţilor umane. Delegarea constă în atribuirea temporară de către un manager
a uneia din sarcinile sale de serviciu unui subordonat, însoţită şi de competenţa şi responsabilitatea corespunzătoare.
Pentru a evidenţia rolul şi importanţa delegării în procesul managerial,
enumerăm principalele etape ce definesc această metodă de management:
– însărcinarea – constă în transmiterea de către managerul nivelului
ierarhic superior unui subordonat al său a efectuării unei sarcini care, în mod
normal, revine acestuia prin fişa postului;
– atribuirea competenţei formale – permite subordonatului căruia i-a fost
delegată executarea sarcinii libertatea decizională şi de acţiune necesară realizării acesteia;
– acordarea încrederii responsabilităţii – această etapă presupune asumarea responsabilităţii de către noul executant, acestuia revenindu-i obligaţia de
a realiza sarcina trasată, iar în funcţie de rezultatele obţinute, să fie recompensat sau sancţionat. De reţinut este şi faptul că, deşi executantul răspunde integral de realizarea sarcinilor şi de utilizarea competenţei acordate, managerul
care a recurs la delegarea acestora îşi asumă întreaga responsabilitate în faţa
superiorilor în ceea ce priveşte rezolvarea sarcinilor respective.
decembrie, 2011
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Şedinţa
Este considerată una dintre cele mai utilizate metode de management şi
constă în reunirea personalului pentru un scurt interval de timp sub coordonarea unui manager în vederea soluţionării în comun a unor sarcini cu caracter
informaţional sau decizional.
utilizarea şedinţei ca metodă de management permite managerului de
nivel superior să transmită rapid şi în mod direct informaţiile necesare coordonării şi conducerii activităţilor structurii organizaţionale unui număr însemnat din personalul acesteia, concomitent cu primirea feedback-ului.
În funcţie de scopul urmărit şi conţinutul acestora, şedinţele pot fi: de
informare, decizionale, de armonizare, de explorare şi eterogene.
Şedinţele de informare sunt ordonate, de regulă, de managerul de nivel
superior, cu scopul informării nemijlocite a acestuia asupra unor probleme
ce-l privesc direct şi vizează domeniul său de activitate. Acest tip de şedinţe
se organizează periodic, în funcţie de necesităţi (săptămânal, decadal, lunar
sau ori de câte ori este nevoie).
Şedinţele decizionale se organizează în scopul adoptării unor decizii pe
baza acordului celor prezenţi, care formulează, prezintă şi evaluează anumite
variante decizionale ce au în vedere realizarea unor obiective.
Şedinţele de explorare vizează, în principal, investigarea unor domenii
mai puţin cunoscute, ce completează structura organizatorică şi care prezintă
un interes sporit pentru viitorul organizaţiei. În cadrul acestor şedinţe este
pusă în valoare creativitatea personalului chemat să contribuie la soluţionarea
problemelor puse în discuţie.
Şedinţele eterogene sunt organizate, de regulă, la nivelul managementului superior, reunind două sau mai multe din tipurile de şedinţe prezentate
anterior.

Diagnosticarea
Diagnosticarea, ca metodă de management, prezintă o importanţă crescândă în exercitarea actului managerial la nivelul organizaţiei, fiind utilizată
în special pentru punerea în valoare a celei de-a cincea funcţii a managemen-
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tului, şi anume funcţia de control-evaluare. Diagnosticarea poate fi definită ca
fiind metoda folosită de manageri pe baza constituirii unei echipe multidisciplinare, din manageri şi executanţi, al cărei conţinut principal constă în identificarea punctelor forte şi respectiv slabe ale domeniului analizat, cu evidenţierea cauzelor care le generează, finalizată în recomandări cu caracter corectiv sau de dezvoltare.
Diagnosticarea se caracterizează, în principal, prin:
– identificarea şi analizarea punctelor forte şi a celor slabe, utilizând în
acest sens metoda de analiză cauză-efect, formulând totodată şi recomandările ce se impun;
– înscrierea pe coordonatele calităţii a diagnosticării, ca rezultat al analizei cauză-efect, este condiţionată pe de o parte, de măsura în care au fost identificate cauzele generatoare de disfuncţionalităţi şi aspectele pozitive, iar pe
de altă parte, de corelarea recomandărilor cu cauzele ce le-au generat.
În funcţie de sfera de cuprindere, diagnosticarea se clasifică astfel:
– diagnostice generale, ce vizează activitatea de ansamblu a organizaţiei, utilizându-se de regulă înaintea elaborării planurilor sau programelor de
activitate, atunci când organizaţia se confruntă cu probleme deosebite sau în
situaţia în care la conducere a fost numit un nou manager;
– diagnostice specializate, ce vizează activităţi specifice unui sector sau
compartiment din cadrul organizaţiei; la nivelul structurilor logistice militare
se utilizează în special în activităţile de aprovizionare, constituire şi dimensionare a stocurilor, distribuţie şi alocare în consum etc.
În funcţie de fazele parcurse şi încadrarea în timp există:
– diagnostice monofazice, care sunt utilizate pentru examinarea unei singure activităţi sau a unei probleme distincte;
– diagnosticele multifazice (în cascadă) sunt utilizate pentru examinarea
succesivă a cel puţin două activităţi legate între ele prin relaţia cauză-efect.
Adoptarea diagnosticării ca metodă de management la specificul activităţilor structurilor logisticii militare presupune cunoaşterea şi parcurgerea
următoarelor etape:
– definirea domeniului de diagnosticat;
– dimensionarea echipei de specialişti;
– extragerea şi însuşirea unor informaţii preliminare referitoare la domeniul diagnosticat;
– identificarea principalelor aspecte negative şi a cauzelor ce le-a determinat;
– identificarea principalelor aspecte pozitive şi a cauzelor ce le-a determinat;
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– formularea unor soluţii menite să elimine atât aspectele negative, cât şi
cauzele care le-au generat.

Tabloul de bord
Tehnica a fost introdusă în România la începutul anilor '60, în cadrul
Centrului de Perfecţionare a Cadrelor (CPCA). Tabloul de bord constă în
ansamblul de informaţii curente, prezentate într-o formă sinoptică, prestabilită, referitoare la principalele rezultate ale activităţii avute în vedere şi la factorii principali ce condiţionează derularea ei eficientă.
În funcţie de cantitatea informaţiilor ce pot fi cuprinse la un moment dat
în tablourile de bord, precum şi a structurii lor, acestea se împart în:
– tablouri de bord simple – care includ o cantitate mică de informaţii, de
regulă zilnice, presupunând antrenarea unui număr redus de persoane pentru
culegerea şi transmiterea acestora;
– tablouri de bord complexe – se utilizează în managementul nivelului
superior, cu scopul unei informări cât mai complete referitoare la cele mai
importante aspecte pe care le implică activitatea desfăşurată în condiţiile aplicării sistemului de management participativ. Această tehnică de management
permite managerului să efectueze într-un interval de timp relativ redus o analiză complexă în ceea ce priveşte derularea activităţilor la nivelul organizaţiei,
creând premisele necesare adoptării unor decizii corecte şi eficiente.
Tabloul de bord prezintă următoarele funcţii:
– de avertizare;
– de evaluare-diagnosticare;
– de eliminare a aspectelor negative;
– de generalizare a efectelor pozitive.
Avantajele tabloului de bord:
– dimensionarea raţională a timpului;
– creşterea gradului de documentare a deciziilor prin folosirea celor mai
pertinente informaţii oferite de tabloul de bord;
– amplificarea nivelului de responsabilitate al managerilor în activitatea
de conducere prin utilizarea informaţiilor obţinute cu ajutorul tehnicii tabloului de bord, canalizând eforturile acestora în direcţia sectoarelor-problemă;
– însuşirea informaţiilor ce vizează activitatea de management a organizaţiei;
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– asigurarea operativităţii în ceea ce priveşte transmiterea informaţiilor între
eşaloane.
În concluzie, tehnicile specifice de management enumerate în acest material,
dacă nu au fost aplicate la anumite eşaloane sau compartimente, trebuie aduse în
atenţie tuturor acelora care operează în cadrul sistemului logistic militar.
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Comportamentul
civic organizaţional
ca răspuns adaptativ
în organizaţiile militare
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Abstract
Human adaptation to organizational culture can be achieved
through automation or by coping with novelty, because its environment
is valued either inventiveness or quality of routine. Military organization is a social structure with high degree of formalization, in which
norms and hierarchical levels require a certain type of behavior.
Meant to address social needs in critical situations of social crisis or
war, military organization affirms its unity, necessity and positive
character. Therefore, studying organizational citizenship behavior
becomes relevant to military organization, civics representing a
required behavioral value and even encouraged through various forms
and norms.
Cuvinte-cheie: adaptare, mediu, normă, comportament.

rice organizaţie, privită prin prisma teoriei generale a sistemului,
poate fi considerată ca fiind un sistem social deschis, adaptativ, cu
diverse grade de permeabilitate la influenţele din mediu, un sistem dinamic,
evoluţia şi viabilitatea sa fiind determinate de modificările care se produc în
cadrul sistemului, în relaţiile sale cu mediul, un sistem complex, probabilistic
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şi relativ stabil, reprezentând o reuniune de componente articulate prin numeroase legături, supusă unor factori perturbatori, dar capabilă în acelaşi timp
să-şi menţină funcţionarea în cadrul unor limite care-i definesc maniera de
comportare. Importante într-o organizaţie sunt componentele culturii organizaţionale (valori, norme, atitudini, mitologii, ideologii etc.) care evidenţiază
capitalul uman, intelectual şi emoţional al acelei organizaţii. Fiecare organizaţie este condusă de anumite principii sau valori, care ajung la cunoştinţa
tuturor membrilor săi, transmiţându-le care este „menirea” organizaţiei sau
ceea ce este important pentru organizaţie.
Indivizii care compun o organizaţie nu vin în cadrul acesteia fără
niciun fel de influenţă din exteriorul organizaţiei. Ei nu lasă la intrare ceea
ce sunt în viaţa lor de familie, în postura de cetăţeni sau ca indivizi cu o
istorie şi o personalitate anume. Comportamentul lor în organizaţie este
condiţionat de către aceasta din urmă, în funcţie de structurile şi politicile
organizaţiei respective.
Teoriile definesc comportamentul ca ansamblu al manifestărilor obiective ale oamenilor prin care aceştia îşi exteriorizează viaţa psihică sau ca
ansamblu de răspunsuri ajustate stimulilor care îl declanşează.
Comportamentul îl leagă pe om de lumea obiectelor şi de lumea oamenilor de care este înconjurat şi care acţionează asupra lui în calitate de stimuli.
Deci, comportamentul este determinat bio-fiziologic, de mediul natural şi
social în care trăieşte omul. De altfel, cercetările admit că exprimările comportamentale ale oamenilor sunt influenţate de mai multe variabile aparţinând
celor trei tipuri de determinări. Printre acestea sunt: impulsurile fiziologice,
ereditatea, maturitatea, vârsta, experienţa anterioară, capacitatea intenţională
şi cognitivă, cunoştinţele, ideile, gândirea etc.
Sunt şi alte accepţiuni ale comportamentului:
– comportamentul ca secvenţe organizate de acţiune vizând supravieţuirea unei specii în mediul său natural (accepţiunea ecologică);
– comportamentul ca ansamblu de efecte produse de maşina nervoasă
(accepţiunea fiziologică);
– comportamentul ca ansamblu de interacţiuni într-o reţea socio-culturală (accepţiunea psiho-socială);
– comportamentul ca o serie de stări intenţionale sau atitudinale semnificative (accepţiunea semiologică).
Fiecare dintre accepţiuni este determinată de credinţe, ficţiuni, intuiţii şi
modele teoretice care diferă de la o spaţio-temporalitate socială la alta. Ca
decembrie, 2011
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urmare, este interesantă pentru studiu explicaţia acceptată privind adaptarea/modificarea comportamentului oamenilor în situaţiile cu care se confruntă în funcţie de determinările biologice (ereditate, vârstă, sex, odihnă, sănătate) şi determinările sociale (percepţii, reprezentări, norme, valori).
Mediul organizaţional, confruntat cu permanente provocări de îmbunătăţire a performanţei, este un spaţiu în care competenţa civică dobândită anterior ar putea fi valorificată, dar în acelaşi timp, serveşte ca laborator de formare a competenţei civice insuficient însuşite. organizaţia dă posibilitatea
integrării individului în grupuri în care îşi poate susţine drepturi şi se poate
afirma ca personalitate complexă, îi furnizează mijloace prin care se poate
face auzit, îi creează parteneriate interpersonale şi interinstituţionale, astfel
încât individul să manifeste iniţiativă şi dinamism.
organizaţia militară, deşi nu se numără printre mediile de muncă cu o
productivitate directă, fiind diferită de acestea prin cultura organizaţională,
tipul de organizare şi funcţionare, sarcină, este totuşi o „organizaţie umanizată”, în care factorul uman are o pondere semnificativă. În organizaţia militară, mai mult decât oriunde, cea mai de preţ resursă este omul. De el depinde
realizarea obiectivelor propuse. Pentru ca acesta să dea randament maxim
într-un grup, trebuie să fie ajutat să-şi canalizeze energia într-o anumită direcţie. Toate aceste acţiuni întreprinse de comandanţi se cristalizează într-un
concept fundamental –„conducerea”. Din acest punct de vedere, exercitarea
actului de conducere poate fi considerată drept o încercare de influenţare
interpersonală, prin comunicare, fundamentată pe un autentic şi solid suport
afectiv, spre atingerea obiectivelor organizaţiei. Astfel, studierea comportamentului civic organizaţional (a componentelor sale, cum ar fi altruismul,
loialitatea, civismul, responsabilitatea, iniţiativa) şi a efectelor acestui comportament (resimţite la nivelul organizaţiei şi al societăţii în ansamblu) devine relevantă la nivelul organizaţiei militare deoarece, pe de o parte, membrii
instituţiei militare nu sunt străini de acest tip de conduită, iar pe de altă parte,
civismul reprezintă o valoare comportamentală solicitată şi chiar încurajată
prin diferite forme şi norme.
Mediul organizaţional militar este prin excelenţă legat de autoritate, atât
la nivel funcţional, cât şi la nivelul culturii organizaţionale. Autoritatea atrage
după sine supunere şi dreptul unor persoane (instituţii) de a comanda, aproba,
permite şi exercita influenţe asupra altor persoane sau grupuri umane fără
consultarea acestora. Diferenţiind autoritatea de putere, Weber (1992) a observat că oamenii pot fi determinaţi să facă ceea ce li se cere nu numai prin exer-
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citarea forţei şi puterii, ci şi de bunăvoie, prin apelarea la credinţa acestora în
valoarea legilor şi normelor. Aceasta generează organizarea pe bază de raţionalitate, pe reguli şi legi pe care oamenii le acceptă în mod voluntar.
Aplicabilitatea caracteristicilor generale ale sistemului weberian în cadrul
organizaţiei militare a determinat definirea acesteia drept o „organizaţie formală, cu o structură specifică de statusuri şi roluri, în care puterea de a influenţa
acţiunile altora creşte pe măsura înaintării spre vârful ierarhiei organizaţionale”1. Fiecare funcţie are responsabilităţi precis definite, existând descrieri detaliate ale îndatoririlor, răspunderilor, autorităţii, locului în ierarhie. Ierarhia este
clar definită, iar autoritatea este corespunzătoare gradului ierarhic.
Funcţionarea instituţiei are la bază un sistem de reguli şi reglementari formale
cuprinse în regulamentele militare. Şi totuşi, pe lângă aceste reglementari stricte ale comportamentelor în mediile organizaţionale militare, indivizii pot alege
în mod voluntar şi cu o mare libertate, la fel ca în oricare alt mediu de muncă,
dacă vor să ofere sugestii colegilor, dacă vor să-i ajute pe aceştia sau să se ofere
voluntari, chiar dacă fişa postului sau regulamentul nu-i obligă.
Comportamentul civic este „acel comportament particular al unui individ
care se percepe ca un membru solidar şi responsabil al unei comunităţi în
sânul căreia se exprimă şi îşi exprimă conştiinţa puterii de a acţiona pentru
interesul general”2. Acest comportament se fondează pe valorile egalităţii în
drepturi, justiţiei şi solidarităţii, dar şi pe valori morale, cum sunt respectul
faţă de celălalt şi toleranţa. Civismul se manifestă în situaţii sociale diverse,
dar şi în spaţiul de muncă al indivizilor organizaţionali. Civismul faţă de
semeni, devotamentul faţă de instituţie par a fi atribute de aşteptat în relaţia
cu orice persoană. Realitatea însă abundă în exemple de oameni pentru care
asemenea valori sociale nu reprezintă repere comportamentale. Egoismul,
indiferenţa sunt destul de des întâlnite, iar existenţa acestora, în detrimentul
unor conduite empatice, sau cel puţin nonconflictuale, în cadrul relaţiilor
interpersoanale la locul de muncă, determină scăderea performanţelor individuale şi, indirect, diminuarea eficienţei respectivei organizaţii.
Studiile (Karambayya, 1990; Podsakoff, MacKenzie, 1994; Ahearne,
MacKenzie, Podsakoff, 2004) au atestat că angajaţii care în mod pregnant şi stabil au comportament civic, sunt mai productivi şi satisfăcuţi de locul de muncă,
faţă de cei la care acest comportament se manifestă la intensităţi scăzute, care au
performanţe mai mici, fiind şi mai puţin satisfăcuţi. Normele sociale sunt factorul care determină menţinerea bazei sociale a solidarităţii. Fiind o referinţă valabilă pentru toţi membrii societăţii, ele fac comportamentele să conveargă.
decembrie, 2011
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Comportamentele de cooperare, aducând, în general, beneficii grupurilor
sociale, sunt promovate la cote înalte de societate prin trei tipuri de norme:
1. Norma responsabilităţii sociale – pretinde ca oamenii să-i ajute pe cei ce
depind de ei: părinţii pe copii, profesorii pe elevi, superiorii pe subordonaţi.
Colectivităţile umane au dezvoltat şi instanţe – formale şi informale – care veghează la buna funcţionare a acestei norme, dintre care legile juridice şi instituţiile
corespunzătoare cele mai eficiente. Toate normele, prin esenţa lor, nu spun cum să
ne comportăm (sunt deci generale şi abstracte), aplicarea lor efectivă depinzând de
o serie de actori şi circumstanţe, angajând subtile mecanisme psihocognitive.
2. Norma reciprocităţii – cere ca atunci când cineva te ajută, să răspunzi
în acelaşi fel. Altfel spus, când îi ajutăm pe alţii, facem o investiţie, apoi aşteptăm „dividentele”. Această normă pretinde să-i ajuţi pe cei care te-au ajutat,
chiar dacă pe viitor nu întrezăreşti că vei mai avea beneficii din partea lor.
3. Norma justiţiei sociale – în relaţiile stabilite, fiecare aşteaptă să primească beneficii proporţional cu ceea ce a investit. Într-o formulă mai tehnică, ea se regăseşte în principiul echităţii (Adams, 1965), potrivit căruia starea
de echitate între doi actori sociali se realizează atunci când raportul dintre
investiție („ceea ce dă”) și câștig („ceea ce primește”) al unuia este egal cu
același raport al celuilalt.
Cele trei norme sunt conectate între ele şi, desigur, cu alte prescripţii
morale. Cert este că doar cercetările următoare pot decide dacă principialismul
este o altă alternativă validă la explicaţiile motivaţionale mai prozaice (recompense, norme sociale specifice, capacităţi altruiste şi empatice înnăscute).
Corelate, normele prezentate anterior, noţiunile subsumate comportamentului civic organizaţional au fost înţelese şi asociate, din punctul de vedere al următoarelor definiţii:
• Altruism – comportamentul care implică ajutorul acordat în mod
voluntar colegilor în probleme legate de sarcina de muncă, precum şi încercarea de a preveni eventualele probleme;
• Fair-play – comportamentul care implică tendinţa de a tolera inevitabilele inconveniente şi restricţii determinate de muncă, fără a se plânge. Alte
forme ale acestui tip de comportament sunt: menţinerea unei atitudini pozitive chiar şi atunci când lucrurile nu merg aşa cum ar fi trebuit să meargă,
neluarea drept ofensă a refuzului sugestiilor propuse;
• Loialitate – comportamentul care presupune promovarea instituţiei în
exterior, apărarea şi protejarea ei împotriva ameninţărilor exterioare şi devotamentul faţă de aceasta, chiar şi în condiţii mai puţin plăcute;
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• Conştiinciozitate – comportamentul care identifică internalizarea şi
acceptarea regulilor şi regulamentelor instituţiei, ceea ce duce la urmarea lor
chiar şi atunci când nimeni nu observă sau monitorizează;
• Iniţiativa individuală – comportamentul care implică acele acte
voluntare de creativitate şi inovaţie menite să îmbunătăţească performanţa
cuiva sau a întregii organizaţii, voluntariatul pentru asumarea unor noi responsabilităţi;
• Dezvoltarea personală – comportamentul voluntar al angajaţilor care
este îndreptat spre îmbogăţirea propriilor cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi necesare la locul de muncă, altele decât cele obligatorii specificate în fişa postului.
Cercetările au evidenţiat influenţa comportamentului civic asupra climatului, dar şi importanţa sa în obţinerea performanţei şi a succesului organizaţional global (organ, 1988). În organizaţiile în care angajaţii dovedesc că
deţin comportament civic prin altruism, fair-play, generozitate, conştiinciozitate, loialitate există în mod sigur şi un climat psihologic suportiv şi motivant
pentru activitate şi performanţe superioare în activitate. În organizaţiile în
care climatul psihologic este suportiv şi favorabil afirmării şi dezvoltării profesionale, angajaţii se simt confortabil şi se vor raporta la sarcinile de muncă
cu responsabilitate şi conştiinciozitate, manifestând altruism, generozitate şi
implicare chiar peste reperele normative.
organizaţiile, fie că sunt sau nu „birocratice” (aşa cum sunt cele
militare), vor deveni sisteme temporare, capabile de adaptare şi aflate în
permanentă schimbare, în funcţie de evoluţiile mediului şi de necesităţile individuale.
Pentru a explica diferenţierea performanţelor unor organizaţii considerăm util să analizăm participarea şi angajarea socială a indivizilor, adică
gradul de disponibilitate al fiecărui individ de a se implica şi de a depune
efort susţinut în vederea atingerii unor obiective profesionale, definite individual sau organizaţional. În acest context, se relevă motivaţia profesională,
aceasta fiind mai degrabă un rezultat al tranzacţiei între individ şi contextul
organizaţional în care îşi desfăşoară munca, decât un rezultat al dominantelor motivaţionale individuale. Atunci când există o suprapunere între aşteptările individuale şi solicitările organizaţionale, există şi şansa unei performanţe profesionale; în caz contrar, performanţa fiind greu de atins.
Motivaţiile depind în bună măsură şi de experienţa de viaţă, de învăţarea
socială (comportamentele civice) şi de contextele sociale şi ideologice în
care acestea evoluează.
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În fine, existenţa unei etici profesionale, specifice militarilor, particularizează profesia militară şi, implicit, forma performanţei. Esenţa acestei etici
profesionale o constituie responsabilitatea socială faţă de stat, responsabilitate ce derivă dintr-un sentiment al datoriei cu totul special. În cazul militarului, datoria nu este doar o trăire, o stare de spirit, ci se exteriorizează, devenind componentă a comportamentului civic organizaţional, un suport acţional
al „binelui social”. Lipsa responsabilităţii profesionistului militar sau exercitarea defectuoasă a profesiei poate avea consecinţe dezastruoase, mergând
până la prăbuşirea ordinii sociale.
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inteligenţei emoţionale în
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Abstract
The present paper aims at debating the concept of emotional
intelligence within the military environment and also beyond it in view
of highlighting another type of intelligence, the social one.
Within this paper I would like to accomplish an investigation
regarding the emotional intelligence by measuring the existing level of
its components for all the military volunteers participating in missions
within operation theatres.
Starting from these aspects we must be sure that, also in the military field of activity, the emotional intelligence has a well deserved
place among all the factors that work together for training the militaries both for the mission and for the activities performed during
peace time.
Cuvinte-cheie: inteligenţă emoţională, inteligenţă socială,
empatie, educarea inteligenţei, pregătire psihică.
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mul trăieşte şi activează într-un mediu social, nu poate exista în
izolare. De aceea, eficienţa sa în rezolvarea problemelor din
viaţa de zi cu zi şi a celor întâlnite în activitatea profesională nu depinde
numai de aptitudinea intelectuală, ci şi de capacitatea de a construi şi dezvolta relaţii interpersonale pozitive şi armonioase, care să permită îndeplinirea ţelurilor propuse. Suntem în era în care tot mai multe voci susţin
necesitatea dezvoltării laturii naturii umane numită inteligenţă emoţională,
şi care ne asigură succesul în plan profesional şi personal. În ultima perioadă însă, când vine vorba de eficienţă, discuţiile se mută de la noţiunea de
inteligenţă cognitivă la noţiunea de inteligenţă emoţională, şi recent la cea
de inteligenţă socială. Deci, apare ca nouă tendinţa de redefinire a conceptului de inteligenţă socială diferită de inteligenţa emoţională, nu ca parte a
acesteia, ci ca dimensiune de sine-stătătoare.
Pornind de la aceste idei trebuie să ne asigurăm că, şi în domeniul
militar, inteligenţa emoţională ocupă locul meritat în atenţia tuturor factorilor care concură la pregătirea militarilor atât pentru misiune, cât şi pentru
activitatea la pace.

O

Delimitare conceptuală –
inteligenţa cognitivă, inteligenţa
emoţională, inteligenţa socială
Termenul INTELIGENŢĂ provine din latinescul INTELLIGERE care
înseamnă a relaţiona, a organiza, sau de la INTERLEGERE, care presupune
stabilirea de relaţii interumane.
Secolul XX a fost dominat de conceptul „coeficient de inteligenţă” (I.Q.)
ca indicator important în anticiparea performanţelor de care ar putea fi capabil un individ. Ideea că un număr format din trei cifre desemnează o persoană ca având un anumit potenţial sigur de succes în viaţă începuse să devină un
crez. Experienţa a demonstrat însă că a fi deosebit de inteligent nu înseamnă
neapărat a fi eficient.
Cel ce a răsturnat una din cele mai fundamentale ipoteze ce a stat la baza
educaţiei şi psihologiei, şi anume aceea că eficienţa apare datorită unei singure caracteristici numită „inteligenţă” (mentală) este Howard Gardner. Astfel a
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prins contur conceptul de „inteligenţă emoţională” (I.E.), care îl implică pe cel
de I.Q., dar îl şi depăşeşte prin complexitate.
ultimul deceniu a profilat mult mai bine termenul de inteligenţă emoţională, iar Daniel Goleman şi-a adus foarte mult contribuţia în acest sens.
Aşadar, pornind de la sesizările sale, cum că „suntem judecaţi nu după inteligenţa noastră ori după competenţa profesională, ci după comportamentul nostru faţă de noi şi faţă de ceilalţi”, putem defini inteligenţa emoţională.
Şi, prin urmare, dacă ar fi să dăm o definiţie simplă, am putea spune că
omul care prezintă un coeficient ridicat al inteligenţei emoţionale este o persoană inteligentă dar şi foarte abilă în relaţionarea în plan social, un om capabil să comunice eficient cu ceilalţi, să-i coordoneze, să rezolve abil şi cu
diplomaţie diverse conflicte şi situaţii problematice.
Legându-ne de ideea că trăim într-o societate dinamică unde totul este în
schimbare, unde oamenii de ştiinţă fac noi descoperiri care conduc la revoluţionări ale diferitelor concepte, dar şi domenii de activitate, putem spune că
acest fenomen, specific mai ales psihologiei, are influenţe ce se manifestă
implicit şi în domeniul militar.
În contextul mediului militar, în special vizavi de formarea cadrelor şi
mai ales a celor cu pregătire superioară investite cu responsabilitatea de a
conduce structuri sociale sau de a gestiona procese cu specializare strictă,
aplicarea acestor concepte constituie o prioritate majoră.
Plecând de la ideea că „dincolo de coeficientul de inteligenţă este inteligenţa emoţională”, invocăm teoria: „dincolo de inteligenţa emoţională este
inteligenţa socială”.
Steven J. Stein şi Howard E. Book se referă la organizarea inteligenţei
emoţionale sub forma unor domenii, după cum urmează:
1. Domeniul intrapersonal: conştiinţa emoţională de sine, caracterul
asertiv, independenţa, respectul de sine, împlinirea de sine;
2. Domeniul interpersonal: empatia, responsabilitatea socială, relaţiile
interpersonale;
3. Domeniul adaptabilităţii: testarea realităţii, flexibilitatea, soluţionarea problemelor;
4. Domeniul administrării stresului: toleranţa la stres, controlul impulsurilor;
5. Domeniul stării generale: optimismul, fericirea.
Momentul apariţiei ideii de departajare a inteligenţei sociale de inteligenţa emoţională s-a concretizat în urma analizei acestor clasificări şi a ideii
de inteligenţă socială elaborate de către K.Albrecht1. Dar încercând să încadecembrie, 2011
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drăm cu forţa competenţele sociale într-un model deja generalizat al competenţei emoţionale, riscăm să facem prea puţin cu prea mult. Sesizăm că acelaşi lucru se întâmplă şi în celelalte clasificări. Ne putem gândi la I.E. ca la o
dimensiune a competenţei interne – conştiinţa de sine şi desfăşurarea abilităţilor unor reacţii emoţionale. Apoi putem descrie modelul I.S. în funcţie de
competenţele orientate spre exterior.
În continuarea acestei idei dorim să prezentăm un simplu dar detaliat
model pentru descrierea, evaluarea şi dezvoltarea inteligenţei sociale, elaborat
de către K.Albrecht. Acest model este alcătuit din cinci dimensiuni distincte:
1. Conştiinţa situaţională (Situational Awarness-S) – „radar social” sau
abilitatea de a studia situaţiile şi de a interpreta comportamentul oamenilor.
2. Prezenţa (Presence-P) – „ţinuta” sau întreaga colecţie de semnale pe
care ceilalţi le procesează într-o impresie evaluatoare a unei persoane.
3. Autenticitatea (Authenticity-A) – radarele sociale ale altora asupra
comportamentului nostru.
4. Claritatea (Clarity-C) – capacitatea noastră de a-i face pe alţii să
coopereze cu noi.
5. Empatia (Empathy-E) – dar empatia împărţită între două persoane, ca
stare a legăturilor cu altă persoană care să creeze bazele pentru o interacţie
pozitivă şi cooperare.
Albrecht numeşte aceste dimensiuni chiar definiţia inteligenţei sociale şi
pe aceasta ca un adevărat instrument de diagnosticare pentru inteligenţa socială la care el se referă cu acronimul S.P.A.C.E.
Cu alte cuvinte, este nevoie de ambele inteligenţe pentru succese interpersonale.

Inteligenţa emoţională
Termenul „inteligenţă emoţională” a fost formulat pentru prima dată
într-o teză de doctorat, în SuA, în 1985, de către Wayne Leon Payne2, care
considera că aceasta este o abilitate care implică o relaţionare creativă cu stările de teamă, durere şi dorinţă.
În viaţa de zi cu zi, oamenii cu un Q.I. ridicat s-a întâmplat să nu
facă faţă greutăţilor, în timp ce alţii cu un Q.I. modest să se descurce surprinzător de bine.
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Factorul care face diferenţa dintre ei se pare că este adesea capacitatea
numită inteligenţă emoţională, care include autocontrolul, zelul, perseverenţa
şi capacitatea de automotivare. Toate aceste aptitudini pot fi insuflate copiilor
(deci pot fi învăţate).
În lumea de azi, inteligenţa emoţională poate fi un element esenţial al
legăturii dintre sentimente, caracter şi instincte morale. Cei care sunt sclavii
impulsurilor (cei lipsiţi de autocontrol) au mult de suferit din punct de vedere moral. Capacitatea de a controla impulsurile stă la baza voinţei şi a caracterului, iar rădăcina altruismului se găseşte în empatie (capacitatea de a citi
emoţiile celorlalţi).
Există dovezi că sentimentele sunt cele mai importante resurse cu care
este înzestrată fiinţa umană; ele ne dau conştiinţa de sine, nevoia autoconservării, ne ajută să ne cunoaştem pe noi înşine şi pe ceilalţi, ne spun care sunt
lucrurile esenţiale în viaţă.
Majoritatea oamenilor, ca urmare a educaţiei primite, sunt predispuşi să
venereze intelectul şi să desconsidere emoţiile. Se poate spune că atunci când,
instinctiv, ascultăm ce ne spune inima nu greşim cu nimic, deşi avem senzaţia că procedând astfel greşim.

Caracterizarea inteligenţei
emoţionale
Adaptarea individului la mediul în care trăieşte se realizează atât prin
elementele cognitive, cât şi prin cele non-cognitive. Aspectele non-cognitive
ale inteligenţei includ factori de ordin afectiv, personal şi social, fiind esenţiale pentru reuşita în viaţă a individului.
Studiile privind inteligenţa emoţională sunt relativ recente, ele debutând
în jurul anilor ‘90. S-au conturat trei mari direcţii în definirea inteligenţei
emoţionale, reprezentate de: John D. Mayer şi Peter Salovey; Reuven Bar-on;
D.Goleman.
1. Mayer şi Salovey3 consideră că inteligenţa emoţională implică: abilitatea de a percepe cât mai corect emoţiile şi de a le exprima; abilitatea de a
accede sau genera sentimente atunci când ele facilitează gândirea; abilitatea
de a cunoaşte şi înţelege emoţiile şi de a le regulariza pentru a promova dezvoltarea emoţională şi intelectuală.
decembrie, 2011
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2. Reuven Bar-on4, doctor la universitatea din Tel Aviv, a stabilit componentele inteligenţei emoţionale grupate astfel:
a) Aspectul intrapersonal: conştientizarea propriilor emoţii; optimism
(asertivitate); respect – consideraţie pentru propria persoană; autorealizare;
independenţă.
b) Aspectul interpersonal: empatie; relaţii interpersonale; responsabilitate socială.
c) Adaptabilitate: rezolvarea problemelor; testarea realităţii; flexibilitate.
d) Controlul stresului: toleranţa la stres; controlul impulsurilor.
e) Dispoziţie generală: fericire şi optimism.
Aceşti cinci factori, componente ale inteligenţei emoţionale (I.E.), se
evaluează prin teste specifice. Suma punctelor obţinute la aceste teste reprezintă coeficientul de emoţionalitate Q.E.
3. A treia direcţie în abordarea inteligenţei emoţionale este reprezentată
de D. Goleman (1995). A fost preocupat de studiul creierului, creativităţii şi
comportamentului. În viziunea acestuia, constructele ce compun această
formă a inteligenţei sunt:
– conştiinţa de sine – încredere în sine;
– autocontrolul – dorinţa de adevăr, conştiinciozitatea, adaptabilitatea,
inovarea;
– motivaţia – dorinţa de a cuceri, dăruirea, iniţiativa, optimismul;
– empatia – a-i înţelege pe alţii, diversitatea, capacitatea politică;
– aptitudinile sociale – influenţa, comunicarea, managementul conflictului, conducerea, stabilirea de relaţii, colaborarea, cooperarea, capacitatea de
lucru în echipă.
Emoţiile ne călăuzesc în înfruntarea situaţiilor dificile şi a îndatoririlor
mult prea importante pentru a fi lăsate în grija intelectului: primejdia, o pierdere dureroasă, perseverarea în atingerea unui scop în ciuda frustrărilor, legătura cu un partener de viaţă, clădirea unei familii etc.
Aceste reacţii emoţionale sunt gravate în sistemul nostru nervos,
deoarece pentru o lungă şi crucială perioadă din preistoria umană au asigurat supravieţuirea. Totuşi, în zilele noastre, ca urmare a realităţilor
sociale apărute cu repeziciune, evoluţia nu mai ţine pasul cu ceea ce se
întâmplă în jur.
În esenţă, emoţiile sunt impulsuri care ne determină să acţionăm, sunt
planuri imediate de abordare a vieţii, planuri pe care le avem înnăscute.
Fiecare emoţie joacă un rol unic, pregătind corpul pentru o reacţie diferită.
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Empatia ca trăsătură
a inteligenţei emoţionale
Empatia constituie una dintre dimensiunile semnificative ale inteligenţei emoţionale. S. Marcus (1997) o defineşte ca fiind „un fenomen psihic
de retrăire a stărilor, gândurilor şi acţiunilor celuilalt, dobândit prin transpunerea psihologică a eului într-un model obiectiv de comportament uman, permiţând înţelegerea modului în care celălalt interpretează lumea”.
Empatia se construieşte pe deschiderea spre sentimentele celorlalţi, pe
abilitatea de a citi informaţiile primite pe cale nonverbală.
S. Marcus5 apreciază că punctul nodal al conceptului empatic îl reprezintă conduita retrăirii stărilor, gândurilor, acţiunilor celuilalt de către propria
persoană, prin intermediul unui proces de transpunere substitutivă în psihologia partenerului.
Empatia ca dimensiune a inteligenţei emoţionale se manifestă în special sub forma unei trăsături de personalitate. Trăsăturile definitorii ale stilului empatic de personalitate constau în capacitatea de transpunere în psihologia modelului extern (al altei persoane) sau de proiecţie atitudinal-afectivă, îmbinată cu perceperea realităţii din perspectiva acestui
model extern, ca şi cum ar fi cealaltă persoană. Persoanele înalt empatice
sunt altruiste, generoase, tind să acorde ajutor persoanelor care le înconjoară, au un comportament pro-social bine conturat, sunt bine adaptate
social şi în general puţin anxioase.

Educarea inteligenţei
emoţionale
Pentru a reuşi în viaţă, Goleman6 consideră că fiecare dintre noi ar trebui
să înveţe şi să exerseze principalele dimensiuni ale inteligenţei emoţionale:
1. Conştiinţa propriilor emoţii: să fii capabil să le recunoşti şi să le
numeşti; să fii în stare să înţelegi cauza lor; să recunoşti diferenţele dintre sentimente şi acţiuni.
2. Controlul emoţiilor: să fii în stare să-ţi stăpâneşti mânia şi să-ţi tolerezi frustrările; să fii în stare să-ţi exprimi furia natural, potrivit, fără agresiune; să fii în stare să nu te autodistrugi, să te respecţi, să poţi să ai sentimente

decembrie, 2011
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pozitive faţă de tine, de şcoală şi familie; să-ţi poţi manipula stresul; să ai
capacitatea de a scăpa de singurătate şi de anxietatea socială.
3. Motivarea personală (exploatarea, utilizarea emoţiilor în mod productiv): să fii mai responsabil; să fii capabil să te concentrezi asupra unei sarcini şi să îţi menţii atenţia asupra ei; să fii mai puţin impulsiv şi mai puţin
autocontrolat; să-ţi îmbunătăţeşti scorurile la testele de creaţie (realizare).
4. Empatia – citirea emoţiilor: să fii în stare să priveşti din perspectiva
celuilalt; să înveţi să-i asculţi pe ceilalţi; să îţi îmbunătăţeşti empatia şi sensibilitatea la sentimentele celorlalţi.
5. Dirijarea (conducerea) relaţiilor interpersonale: să-ţi dezvolţi abilităţile de a analiza şi înţelege relaţiile interpersonale; să-ţi poţi rezolva conflictele şi să negociezi neînţelegerile; să soluţionezi problemele din relaţiile interpersonale; să fii mai deschis (asertiv, pozitiv) şi abil în comunicare; să fii mai
popular şi deschis, prietenos şi implicat în mod echilibrat; să fii mai implicat
şi plin de tact (delicat, atent, politicos); să fii pro-social şi să te integrezi armonios în grup; să fii mai cooperant, participant, serviabil, de nădejde, îndatoritor; să fii mai democratic în relaţiile de afaceri, în modul de a te purta cu alţii,
în modul de a-i trata.
Arta inteligenţei emoţionale, atât în mediul civil cât şi în cel militar, constă în aplicarea în cadrul relaţiilor interpersonale a celor trei dimensiuni descrise mai sus la capacităţi maxime.
Abilitatea emoţională trebuie să fie dezvoltată astfel încât coeficientul
de emoţionalitate să reuşească să se ridice peste medie.

Rolul inteligenţei
emoţionale în dirijarea,
conducerea şi controlul
relaţiilor interpersonale
Goleman a observat că atunci când două persoane interacţionează, direcţia dispoziţiei psihice se transferă de la persoana care este mult mai puternică
în exprimarea sentimentelor la cea care este mai pasivă în acest sens.
Între noi şi ceilalţi au loc permanente schimburi emoţionale, multe dintre ele de „emoţii subliminale”, care se realizează la niveluri imperceptibile,
dar influenţând în mare măsură comportamentele partenerilor. Inteligenţa
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emoţională presupune controlul acestor schimbări imperceptibile şi subtile,
adică abilitaţi de recuplare a semnalelor dominant nonverbale.

Aplicarea inteligenţei
emoţionale în pregătirea
psihică a militarilor
Aplicarea inteligenţei emoţionale în pregătirea psihică a militarilor îi
ajută pe aceştia să stabilească mai uşor legături interpersonale, să fie mai perspicace în interpretarea reacţiilor şi a sentimentelor camarazilor de luptă şi în
rezolvarea conflictelor care pot apărea în timpul misiunii.
Pentru elementele de comandă, inteligenţa emoţională este necesară în
comanda şi organizarea coeziunii de grup, în care empatia joacă un rol esenţial. „A şti să conduci nu înseamnă a şti să domini, ci a şti să convingi oamenii să muncească pentru un scop comun” (D. Goleman).
În situaţia luptătorului în general, a celui care operează în condiţii de
înaltă incertitudine, presiune de timp şi risc existenţial major, starea afectivă
predominantă este îngrijorarea. Gestionarea emoţiilor joacă un rol esenţial în
prevenirea uzurii de luptă, a păstrării unei stări de spirit pozitive şi ajută la
prevenirea crizelor emoţionale. De asemenea, asigură calmarea, reducerea sau
chiar înlăturarea anxietăţii, îngrijorării şi a stărilor depresive.
Nivelul coeficientului emoţional este responsabil pentru gradul de autocunoaştere şi autoapreciere, pentru calitatea relaţiilor interpersonale, pentru
adaptabilitatea socială şi pentru reglarea tulburărilor de dispoziţie.
Având în vedere toate aceste aspecte, se impune o dezvoltare a inteligenţei emoţionale, atât din punct de vedere teoretic, prin intermediul temelor propuse, cât şi
practic, prin metode psihologice efectuate în cadrul pregătirii psihice pentru misiune.
Această pregătire complexă trebuie să se realizeze atât pe câmpul de
instrucţie, într-un cadru cât mai apropiat de condiţiile din teatrele de operaţii,
cât şi într-un cadru organizat unde psihologul are rol principal prin exerciţiile
pe care le realizează cu militarii.
Numai cu o pregătire psihică adecvată misiunilor, militarii vor face faţă
la orice situaţie, fie ea şi pe câmpul de luptă, unde sentimentul predominant îl
reprezintă incertitudinea şi unde o condiţie esenţială pentru supravieţuire o
reprezintă folosirea inteligentă a emoţiilor.
decembrie, 2011
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Aplicarea inteligenţei emoţionale în pregătirea psihică a militarilor reprezintă o temă complexă din care am încercat să evidenţiez doar câteva aspecte
şi să ofer o variantă de program de dezvoltare a inteligenţei emoţionale.
Armata, sub aspectul organizării sale, constituie un sistem complex, care
se structurează în mod specific, incluzând multiple verigi şi trepte ierarhice,
arme şi specialităţi pluri-diversificate.
Atât în timpul cât şi în afara programului de serviciu, între militari se
dezvoltă şi se formează o serie de interacţiuni necesare şi variate care sunt
condiţionate de acţiunea mai multor factori, cum sunt: îndeplinirea colectivă
a diferitelor activităţi, ordine şi misiuni, comunicarea şi schimbul reciproc de
idei, păreri, gânduri şi impresii, a unor trăiri afective complexe.
Aceste relaţii, în armată, sunt instituţionalizate, ele implicând o ierarhie
piramidală, statuată, a gradelor, comenzilor şi funcţiilor militare, precum şi a
diferitelor niveluri de subordonare a persoanelor şi colectivelor din care fac
parte la momentul dat.
Dezvăluirea unora dintre corelaţiile sistemului relaţional ne impune să
reliefăm şi unele implicaţii psihopedagogice de care trebuie să se ţină seama
în procesul instructiv-educativ militar. Din acest motiv am urmărit să subliniem relevanţa cunoaşterii acestora din perspectiva mediului militar.

Concluzii
Este necesară continuarea cercetării, în viitor, pentru a putea găsi chiar
tehnica măsurătorilor riguroase pentru a caracteriza ştiinţific componentele
inteligenţei emoţionale într-un instrument pe care să îl putem folosi în domeniul militar, în domeniul pregătirii şi instruirii militarilor în general, şi în special pentru militarii care trebuie să execute misiuni în teatrele de operaţii, în
scopul obţinerii performanţei maxime.
Acest fapt este necesar deoarece impactul comportamentului bazat pe o
emoţională dezvoltată este puternic asupra calităţii percepţiilor şi moralei
militarilor, indiferent de situaţia în care se află.
În ultimi ani, cercetătorii şi experţii în dezvoltarea organizaţiilor, mai
ales, au început să considere anumiţi factori cum ar fi inteligenţa emoţională
şi inteligenţa socială ca fiind fundamentali. Cum această tendinţă constructivă continuă, sperăm că, în viitor, şi sistemul militar ca organizaţie să fie
cuprins de fenomenul inteligenţei emoţionale şi apoi depăşit de fenomenul
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inteligenţei sociale.
Relaţionarea într-un mediu empatic în cadrul subunităţii militare, gestionarea eficientă a emoţiilor şi executarea exerciţiilor specifice pregătirii psihice
pentru luptă creşte considerabil randamentul ei în executarea misiunii încredinţate. Existenţa mediului empatic instalat la nivelul subunităţilor asigură un climat de muncă, de relaţii propice pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor,
obligaţiilor şi atribuţiilor de serviciu, precum şi a misiunilor atribuite în situaţii de criză sau război. Empatia de tip predictiv pentru comandantul militar este
absolut necesară în anticiparea reacţiilor subordonaţilor în diferite situaţii mai
mult sau mai puţin critice. Prin existenţa empatiei predictive drept constantă
comportamentală, comandantul de pluton nu face altceva decât îşi completează posibilităţile de previziune a situaţiilor critice care pot apărea şi acţionează
în consecinţă pentru a se pregăti pentru situaţia respectivă sau efectiv pentru
înlăturarea producerii ei. Empatia predictivă oferă posibilitatea comandantului
de a-şi cunoaşte amănunţit subordonaţii. Acesta îi poate sprijini la nevoie,
îndruma, pregăti corespunzător şi, nu în ultimul rând, are posibilitatea de a
întări relaţiile interumane şi gradul de coeziune al grupului.
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Paza şi protecţia
obiectivului militar
MAIoR MIHAI EDuARD STAN*

Înapoi la cuprins

Abstract
Guard military objectives is one of the important activities carried out by staff of the Ministry of Defense and may be considered a
combat mission in peace, according to the specific military objective.
How to organize, conduct and prepare security military objectives set
out in RG-2, "Regulation inside service" specific military system. At
this regulation are set very clear steps to be followed in order to organize this activity, from the selection, training, medical and psychological checks, and service planning staff for the execution of these activities. However, it is necessary to realize that they can not reveal all the
weaknesses of education and certain symptoms of mental illness, especially to a new move of personnel in a military unit. These are some of
the issues that we bring to the attention of readers through this article.
Cuvinte-cheie: pază, resurse umane, resurse materiale,
cunoaşterea presonalului.

aza obiectivelor militare este una din activităţile importante desfăşurate de către personalul din Ministerul Apărării Naţionale – poate
fi considerată ca o misiune de luptă pe timp de pace, în funcţie de specificul
obiectivului militar.

P

*Depozitul 129 Materiale Tehnice, Târgovişte.
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Modul în care se organizează, desfăşoară şi pregăteşte paza obiectivelor
militare este stabilit în R.G.-2, „Regulamentul serviciului interior”, specific
sistemului militar.
Sunt stabilite foarte clar etapele care trebuie respectate în vederea
organizării acestei activităţi, începând de la selecţie, pregătire, controale
medicale şi psihologice, planificarea în serviciu a personalului destinat
executării acestor activităţi. Cu toate acestea, este necesar să se conştientizeze faptul că nu se pot scoate la iveală toate carenţele de educaţie şi anumite simptome ale unor boli psihice, în special la o nouă mutare a unui personal într-o unitate militară.
o mare responsabilitate în vederea cunoaşterii personalului, a problemelor cu care se confruntă o anumită persoană, atât în plan familial cât şi în relaţiile de serviciu revine comandanţilor de grupe, plutoane şi apoi comandanţilor de companie sau de unitate.
Vreau să precizez că deşi comandantul de companie nu este chiar prima
persoană cu care un soldat gradat voluntar intră în contact privind selecţionarea şi pregătirea sa din punct de vedere al executării serviciului de pază, rolul
acestuia (al comandantului de companie) este important datorită faptului că el
centralizează datele despre tot personalul din subordine, formând, cum este şi
normal, o bază de date pentru ca la rândul său să poată sprijini decizia privind
modul de desfăşurare al activităţilor de pază pentru un obiectiv militar.
un rol foarte important îl au şi psihologii de unitate, care până la un
anumit moment al activităţii mele eram convins că nu îşi au rostul, pentru
că o selecţie pe această linie avusese loc la recrutare sau pe timpul perioadei de şcolarizare, însă m-am convins ulterior că este chiar important ca fiecare unitate militară să aibă încadrat psiholog. Sunt situaţii în care, de jenă,
oamenii nu spun ce-i frământă, iar la un moment dat problemele sociale şi
materiale pot duce la acţiuni ce pot pune în pericol pe ceilalţi participanţi
la efectuarea serviciului de pază.
La fel de important este rolul juristului, pentru că sunt situaţii care pot
deveni incerte pentru un militar din pază, iar prin activităţile reale de pregătire pe linie juridică desfăşurate, pot realiza ieşirea dintr-o situaţie ce
poate părea scăpată de sub control, mai ales la unităţile izolate sau la cele
cu efective reduse.
Prin activitatea sa, juristul din cadrul Ministerului Apărării Naţionale are
obligaţia de a aduce la cunoştinţa efectivelor de militari orice modificare a
legislaţiei din punct de vedere al uzului de armă, al răspunderii legale privind
decembrie, 2011

299

Educaţie, instrucţie şi învăţământ

executarea pazei obiectivelor militare sau prevenirea oricăror aspecte care pot
intra sub incidenţa faptelor civile ori penale.
Este foarte important acest aspect pentru a da o mai mare încredere personalului ce execută serviciul de pază, pentru desfăşurarea în siguranţă a
acţiunilor ce vizează intervenţia în anumite situaţii neprevăzute, în funcţie de
locaţia obiectivului militar.
Pentru ca activităţile de pază dintr-o unitate militară să se desfăşoare normal, trebuie ca tot personalul cu atribuţii în pregătirea şi executarea serviciului de pază să-şi îndeplinească sarcinile prevăzute de regulamente.
Paza şi protecţia unui obiectiv militar se face şi prin conştientizarea personalului asupra efectelor legii, atunci când nu sunt îndeplinite toate atribuţiile specifice acestei activităţi.
Principalele activităţi care trebuie să se desfăşoare pentru pregătirea,
organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pază la un obiectiv militar sunt
următoarele:
a) selecţionarea personalului;
b) pregătirea personalului privind activităţile specifice fiecărui obiectiv:
– pregătirea teoretică;
– pregătirea practică;
c) verificarea periodică a modului de desfăşurare a serviciului de pază;
d) verificarea periodică a personalului care execută serviciul de pază.
În etapa de selecţionare a personalului, un rol important îl are psihologul
de unitate, care din testele specifice poate stabili dacă un militar este apt sau
nu de a executa serviciul de pază, rezultat care ajută cadrele cu atribuţii în pregătirea pazei.
Etapa de pregătire teoretică este importantă prin faptul că atunci trebuie
fixate noţiunile legislative privind executarea serviciului de pază. În această
etapă trebuie să participe activ şi juriştii de unitate sau cei arondaţi.
Pregătirea practică este importantă pentru că atunci se stabilesc regulile
principale de executare a serviciului de pază pentru fiecare obiectiv militar. Se
vor lua în calcul toate evenimentele care pot apărea în afara celor uzuale:
pătrundere prin efracţie în perimetrul obiectivului a persoanelor din afara obiectivului, accidente în caz de dezastre naturale sau de altă natură, luarea cât mai
rapidă a legăturii cu subunitatea de intervenţie – prin antrenamente practice etc.
Trebuie mers până în momentul în care fiecare persoană implicată în serviciul de pază să nu se teamă de consecinţele acţiunilor desfăşurate pentru
pază şi protecţie.

300

www.rft.forter.ro

Paza şi protecţia obiectivului militar

Etapa de verificare a modului de executare a serviciului de pază este la
fel de importantă pentru că, după cum este şi normal, poate apărea rutina, iar
verificarea are ca scop principal chiar ruperea acestei rutine. Pe timpul verificării modului de executare a serviciului este foarte bine să se desfăşoare anumite antrenamente specifice privind modul de acţiune în situaţiile specifice
prevăzute de către şefi, dar şi de către jurişti.
Cele prezentate mai sus constituie modul de lucru cu resursa umană, dar
un element important îl constituie şi resursa materială. Este normal ca un om
care are în sprijin sisteme de alarmă, vizuale, iluminare, să-şi execute activităţile mult mai eficient. În plus, existenţa acestor sisteme de protecţie descurajează desfăşurarea activităţilor de pătrundere în obiectivele militare.
Este adevărat că în această perioadă resursele financiare sunt limitate,
dar trebuie făcute analize de risc şi gândite implicaţiile care pot apărea dacă
au loc acţiuni de pătrundere în obiectivele militare, pentru că nu puţini sunt
cei cărora le este oarecum teamă să facă uz de armă, gândindu-se că se pot
întâlni oricând cu cei împotriva cărora au tras. De aceea, rolul juriştilor şi al
psihologilor este crescut şi implicarea lor în activitatea de pregătire trebuie să
se facă mult mai simţită.
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al Maicii Domnului
PREoT MILITAR PRoF. CoNSTANTIN ŢANu*

Înapoi la cuprins

Abstract
The canonic Gospels contained by the New Testament are not and do not
aim to be detailed biographies, „lives” of Jesus Christ and of Mary, His mother; the intention of the evangelists was to offer a summary of the Apostles' sermons and, thus, to give evidence of Jesus 's words and facts as Son of God, so
that those who read or listen to the Gospels should believe in Him and thus to
be redeemed (John 20, 31).
The maternity of Virgin Mary cannot be affirmed unilaterally. A woman
in the crowd exclaims in front of Jesus: „Blessed is the womb that bore you, and
the breasts that you sucked!”. The womb and the breasts are not the attributes
of the woman as a person, but of the woman with the function of bilogical reproduction. But, through His answer, Jesus gives back to His mother the dignity of
person: „Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!”.
The Maryology – as we have observed – like any other Christian doctrine, has to be based on and conditioned by the canon or the norm of the Holy
Scriptures, which offers arguments for an authentic devotion for Virgin Mary.
The worshipping of Virgin Mary continued and intensified along the centuries, because the ecclesiastic experience sustained its character of truth, law
and necessity. Thus, we come back to the starting point: the mystery of Virgin
Mary can be presented, eventually, only in the life of the Church.
Cuvinte-cheie: Maica Domnului, Sfânta Fecioară Maria, chip, fiu,
Biserica ortodoxă, ortodoxie, sacru, mariologie.
*Secţia Asistenţă Religioasă din Statul Major General, Bucureşti.
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nvăţătura despre Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului, are în doctrina
Bisericii ortodoxe un loc bine definit şi o importanţă deosebită. Prezenţa şi
actualitatea Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu poate fi separată de
prezenţa şi actualitatea Sfintei Fecioare Maria, Maica Sa, pentru că El nu este numai
Fiul lui Dumnezeu, ci este şi Fiul omului, adică Fiul Sfintei Fecioare Maria. Legătura
ontologică între divinitate şi umanitate a făcut-o Sfânta Fecioară Maria prin planul de
veci al iconomiei divine, dezvăluit şi intrat în istorie, prin bună-vestirea arhanghelului
Gavriil. Cel ce S-a născut din ea nu e o persoană omenească deosebită de cea dumnezeiască, ci Însuşi Fiul lui Dumnezeu S-a născut din ea, după firea Sa omenească.
Sfânta Fecioară Maria a fost crescută în templu, cu hrana sacră a credinţei, a înţelepciunii şi a sfinţeniei realizată integral în neprihănirea, neîntinarea feciorelnică. În
aceste condiţii deosebite şi intenţionat create de tradiţia ebraică pentru aşteptarea lui
Mesia, Fecioara Maria a îndeplinit cerinţele maximale ale unei purităţi umane, care să
o învrednicească de a primi în trupul său pe Logosul divin. Aceasta ne dovedeşte că
există posibilitatea unei purificări biologice care se poate ridica la un nivel în care spiritualitatea şi materialitatea nu se mai exclud, ci se unesc. În dialectica sacrului, opoziţiile nu se suprimă, ci se unesc, printr-un act de prefacere, de transformare tainică.
Mariologia stă în legătură cu învăţătura despre Iisus Hristos şi cea despre mântuirea
neamului omenesc ca împăcare a omului cu Dumnezeu prin El1.
Sfântul Ignatie Teoforul, în Epistola către Efeseni afirmă că „sunt trei taine răsunătoare, care s-au săvârşit în tăcerea lui Dumnezeu, pe care Stăpânitorul veacului acestuia nu le-a cunoscut: fecioria Mariei, naşterea lui Hristos din ea şi moartea
Domnului”2. Doar Duhul Sfânt poate pătrunde „adâncurile lui Dumnezeu” pentru a
înţelege jertfa de pe Cruce adusă de Hristos (I Corinteni 2, 10-11). „Fără Hristos, sau
fără Fiul lui Dumnezeu făcut om, istoria nu L-ar avea pe Dumnezeu prezent în ea”3.
Acelaşi Duh Sfânt, prezent în viaţa şi trăirea comunităţii eclesiale, este Cel care dezvăluie locul şi importanţa Sfintei Fecioare Maria în iconomia divină4.
Sfânta Fecioară Maria ocupă în cultul Bisericii ortodoxe un loc important, tocmai pentru faptul că prin naşterea după trup a Mântuitorului Iisus Hristos, ea este făptura cea mai pătrunsă de Duhul Sfânt, „dumnezeirea sălăşluindu-se în ea atunci şi
pururea”5. Prin urmare, aprofundarea mariologiei se plasează într-un context eclesial.
Cea mai mare parte din dogmele referitoare la Maica Domnului şi la cultul ei nu au o
fundamentare intrisecă în Noul Testament6.
Din Fecioara Maria se naşte Fiul lui Dumnezeu. ortodoxia o numeşte Theotokos,
(θεοτοκος) „Născătoare de Dumnezeu” sau „Maica lui Dumnezeu”, un titlu recunoscut oficial de Sinodul III Ecumenic (431). A respinge această calitate a Fecioarei Maria
înseamnă a respinge întruparea Fiului lui Dumnezeu, a contesta că Fiul lui Dumnezeu
Însuşi S-a făcut om, a nega că Iisus Hristos este Însuşi Fiul lui Dumnezeu7. Iată ce
spune Sfântul Chiril: „Dacă cineva nu vrea să mărturisească precum că Emanuel este
Dumnezeu adevărat şi că deci Sfânta Fecioară este Născătoare de Dumnezeu, întrucât

Î
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a născut în trup pe Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup (după cum s-a scris „Cuvântul
trup S-a făcut”), să fie anatema”8. În epoca patristică, cel care a sintetizat şi a exprimat
foarte clar calitatea de Născătoare de Dumnezeu a Sfintei Fecioare Maria este Sfântul
Ioan Damaschin, care spune: „Cel născut din Fecioară este Fiul lui Dumnezeu (...).
Pentru aceea, pe bună dreptate şi cu adevărat numim Născătoare de Dumnezeu pe
Sfânta Fecioară Maria”.
De asemenea, i s-a atribuit titlul de „Pururea Fecioară” (αιπαρθενος), confirmat
la Sinodul al V-lea Ecumenic, ce a avut loc la Constantinopol în anul 553. Respectând
întru totul mărturiile Sfintei Scripturi şi ale Sfintei Tradiţii, Biserica ortodoxă a mărturisit întotdeauna şi a apărat cu aceeaşi convingere învăţătura despre pururea-fecioria
Maicii Domnului, afirmând că ea a fost fecioară înainte de naştere, în timpul naşterii
şi după naşterea lui Iisus Hristos. Dintre numeroasele mărturii patristice ne oprim la
ceea ce afirmă Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune că „după cum Adam a dat naştere la femeie, fără de femeie, tot aşa şi Fecioara a născut bărbat, fără de bărbat”, iar
Sfântul Ioan Damaschin, bazându-se pe unele mărturii biblice şi patristice, ajunge la
concluzia: „rămâne, aşadar, şi după naştere fecioară Cea pururea-fecioară, necunoscând deloc bărbat până la moarte.”
Pururea-fecioria Maicii Domnului este pregătită şi de viaţa curată şi neprihănită
a Sfintei Fecioare. Se naşte din părinţii Ioachim şi Ana în urma unor rugăciuni stăruitoare, deoarece nu aveau copii. Sfânta Fecioară este închinată de la început templului,
unde, prin votul depus de a-şi păstra fecioria şi a duce o viaţă închinată întru totul slujirii lui Dumnezeu, îşi va petrece întreaga viaţă în deplină curăţie trupească şi neprihănire sufletească. „Cine nu se dăruieşte integral lui Dumnezeu, într-o deplină eliberare
de pasiuni, nu-L poate primi integral pe Dumnezeu ca persoană pentru a-şi afla în El
personalizarea deplină”9. Sfânta Fecioară Maria a avut Duhul Sfânt sălăşluit în ea,
„Duhul Sfânt te va umbri”, născându-L pe Cel conceput ca ipostas al trupului luat din
ea. Calitatea Mariei de Născătoare de Dumnezeu şi fecioria ei au directă legătură cu
întruparea Mântuitorului Hristos, Fiul Lui Dumnezeu.
Ea este cunoscută ca „Maică Fecioară” şi lăudată ca „Mireasă nenuntită.” Imnul
Acatist închinat ei o investeşte cu titluri ca „steaua dimineţii” şi „zorii zilei de taină”.
un asemenea limbaj sau cultul corespunzător nu pot fi identificate în Noul Testament.
Totuşi, creştinii ortodocşi au fost întotdeauna convinşi că acest cult al Fecioarei este
temeinic articulat în scrierile apostolice şi a circulat în Biserica creştină primară având
la bază temeiuri revelate.
Mariologia, parte a hristologiei10
Venind Fiul lui Dumnezeu în trup, a îndumnezeit întâi trupul asumat de El, apoi
a ajutat prin El şi pe oamenii care vor să-I urmeze, prin curăţirea de patimi şi practica-
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rea virtuţilor, pentru îndumnezeirea deplină. Ca Maică a Domnului, Sfânta Fecioară
este cea mai apropiată de Dumnezeu, căci din clipa în care, în deplină libertate, prin
credinţă şi curăţia vieţii acceptă alegerea şi chemarea divină, are loc zămislirea de la
Duhul Sfânt, începutul întrupării şi al mântuirii. Ea este cea mai apropiată de Iisus
Hristos, prin această unitate strânsă dintre Maică şi Fiu, ceea ce îndreptăţeşte cinstirea
ei mai presus decât sfinţii îngeri şi decât toţi serafimii, exprimată şi în cuvintele cântării liturgice: „Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii.”
De la începuturile sale, Biserica creştină a găsit în Vechiul Testament tipuri sau
prefigurări profetice ale Sfintei Fecioare Maria. Vechiul Testament reprezintă preambulul preparator al celui mai strălucit act din istoria mântuirii: întruparea Fiului lui
Dumnezeu, din Sfânta Fecioară Maria. Pregătirea conştiinţei religioase s-a făcut prin
profeţi, în general, iar în mod special, s-a urmărit o purificare a firii omeneşti spre a se
putea realiza o unire reală a firii dumnezeieşti cu firea omenească ridicată la nivelul
purităţii de sfinţenie divină, prin Fecioara cea fără prihană şi plină de har, în faţa lui
Dumnezeu11. o găsim prefigurată prin Eva în „Protoevanghelia” din Facere 3, 15:
„Duşmănie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va
zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul.” Precum păcatul a venit prin Eva, mântuirea
avea să răsară din Eva cea nouă, Fecioara Maria. Aceste cuvinte înseamnă că va
declanşa o luptă între omenire şi diavol până la sfârşitul veacurilor. Verbul „şuf ”, folosit atât pentru urmaşul femeii cât şi pentru cel al şarpelui, poate să însemne „a pândi”,
„a ataca”, sugerând că fiecare adversar îl atacă pe celălalt. Se poate remarca numai că
sămânţa sau urmaşul femeii va rămâne în picioare, în timp ce şarpele e pus la pământ
şi că sămânţa femeii va zdrobi capul adversarului, în timp ce acesta nu atacă decât călcâiul „duşmanului.” Prin urmare, Dumnezeu aşază urmaşul sau sămânţa femeii într-o
poziţie mai bună. Din acest detaliu al textului scripturistic, tradiţia a dedus posibilitatea de a spera într-o victorie asupra şarpelui, adică asupra forţelor răului12.
Conform textului scripturistic din Facere 28, 10-17, reiese faptul că Fecioara Maria
este prefigurată prin tema fiicei Sionului. or, pe de o parte, locul Teofaniei pe care îl vede
patriarhul Iacob este locul unde se manifestă Prezenţa divină, care face din el „Casa lui
Dumnezeu şi poarta cerului.” Pe de altă parte, Dumnezeu arătându-I-se lui Iacob îi face
cunoscut că el este moştenitorul făgăduinţelor făcute lui Avraam şi Isaac, că el este moştenitorul neamului care va fi poporul lui Dumnezeu. Prin urmare, Teofania văzută de
Iacob este o investitură pe care o primeşte, conferindu-i titlul de întemeietor al celor
douăsprezece seminții ce vor forma poporul în sânul căruia Dumnezeu va fi prezent în
mod tainic şi care, în definitiv, este chemat să dăruiască Scara ce va permite nu îngerilor, ci chiar lui Dumnezeu, să coboare pe pământ; ca mai pe urmă să fie oferită posibilitatea oamenilor ca prin aceeași scară să se poată înălța și ei la cer prin nepătimire13.
Fecioara Maria este „rugul care ardea şi nu se mistuia” şi de care văzătorul de
Dumnezeu Moise nu se putea apropia (Ieşire 23, 2)14.
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De asemenea, psalmistul aduce laudă Sfintei Fecioare Maria pentru vrednicia şi
măreţia de care se va învrednici de la Dumnezeu. Însuşi numele Fecioarei, „Maria”,
înseamnă doamnă, stăpână, cea aleasă, şi ea a fost într-adevăr o femeie aleasă sau distinsă. La aceasta se referă psalmistul când o numeşte în duh: „aleasa Domnului” şi
„regina” care stă de-a dreapta lui Hristos, numele ei fiind pomenit în tot neamul, iar
toate popoarele o vor lăuda: „Stătu-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină
aurită şi prea înfrumuseţată... Pomeni-vor numele tău în tot neamul; Pentru aceasta
popoarele te vor lăuda în veac şi în veacul veacului” (Psalmul 44, 11; 20-21). În Psalmi
şi în scrierile profetice, Fecioara Maria este prefigurată prin „cortul pe care l-a sfinţit
Cel Prea înalt”; şi prin personificarea înţelepciunii, „casă a înţelepciunii” în Pilde 9. În
acest cort vine să se sălăşluiască Cel ce „întinde cerul ca un cort”, în mărginit vine să
se sălăşluiască nemărginitul15. Sfântul prooroc Isaia o numeşte „Maică fecioară”, care
va naşte un Fiu ce se va numi Emanuel. Citatul din Isaia 7, 14 este reluat de Sfântul
Evanghelist Matei, atunci când relatează episodul naşterii Mântuitorului Iisus Hristos
(cf. Matei 1, 23). Exegeţii moderni16 susţin că Sfântul Evanghelist Luca şi-a ales ca
model pentru imaginea Fecioarei Maria portretul regelui David, întemeietor al „casei
Domnului” (cf. II Regi 7).
În cultul Bisericii, în mod alegoric, Sfânta Fecioară Maria este asemănată cu
rugul aprins, neconsumat, în care sălăşluieşte Dumnezeu (Ieşire 3, 2-4). Rugul ardea
şi nu se mistuia aşa cum nu se va mistui nici sânul Sfintei Fecioare care a primit focul
dumnezeirii la zămislire, care foc dumnezeiesc a curăţit-o făcând-o loc sfânt, de care
se cuvine să ne apropiem cu inimă curată şi cinste deplină17. Fecioara Maria este „rugul
care ardea şi nu se mistuia” şi de care văzătorul de Dumnezeu, Moise nu se putea apropia (Ieşire 23, 2)18.
Ghedeon o vede ca pe un caier de lână (Judecători 6, 37-40) pe care se va aşeza
roua binefăcătoare a cerului ce va salva lumea de uscăciunea păcatului19.
Ea este Marea Roşie, calea de eliberare pentru poporul lui Dumnezeu, al cărei
pântec a fost deschis şi apoi închis, semnificând pururea-fecioria ei. un alt text privind
pururea-fecioria Maicii Domnului întâlnim la proorocul Iezechiel: „Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea dinafară a templului, spre Răsărit, şi aceasta era închisă. Şi-mi zise mie Domnul: Poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide şi nimeni
nu va intra prin ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat prin ea. De aceea va fi
închisă. Ci numai singur împăratul să vie prin ea, ca să mănânce pâine înaintea
Domnului, să intre prin pridvorul porţii şi să iasă tot pe acolo” (Iezechiel 44, 1-3).
Sfinţii Părinţi afirmă că acest text mesianic profeţeşte fecioria Maicii Domnului şi
după naştere: Domnul Hristos se va naşte fără a-i strica peceţile fecioriei, precum razele soarelui străbat sticla, peştii apa, păsările aerul, fără să lase urme20. Ea este chivotul
Legământului, ce poartă viaţa dumnezeiască şi puterea de a vindeca, sau norul ce
umple casa Domnului cu slavă (A se vedea: Numeri 9; III Regi 8, 10-12). Ea este
Templul Mântuirii, spaţiul sacru unde sălăşluieşte Dumnezeu, spre a se descoperi
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poporului Său pentru mântuirea lui (Iezechiel 44). „Acest tip de imagine este real”,
întemeiat pe un adevăr adânc, anume acela că mariologia este o parte a hristologiei.
Fecioara Maria poate fi înţeleasă cu adevărat, taina ei poate fi sărbătorită cu deplină
credinţă, doar revelată de persoana şi lucrarea mântuitoare a Fiului Său21.
Proorocul Daniil o vede ca pe un munte din care Dumnezeu va desprinde o piatră puternică, ce va umple întreg pământul, zdrobind puterea celui rău (Daniel 2, 3435), piatra din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos (Efeseni 2, 20). o profeţie asemănătoare ne prezintă şi proorocul Avacum atunci când afirmă: „Cel sfânt vine din
muntele Paron! Slava lui acoperă cerurile şi tot pământul este plin de slava Lui!”
(Avacum 3,3). Paron este numele unui munte situat între Egipt şi Edom, renumit pentru frumuseţile sale naturale. Asemenea acestui munte, Fecioara Maria din care se va
naşte Cel Sfânt va fi neîntrecută în frumuseţe morală22.
Proorocul Ieremia o întâmpină cu lauda lui Dumnezeu Domnul, numind-o „locaş
al dreptăţii şi munte sfânt” (Ieremia 31,23).
Proorocii Sofronie şi Zaharia o numesc „fiica Sionului”, adresându-i o salutare
de bucurie: „bucură-te şi te veseleşte fiica Sionului căci iată, Eu vin să locuiesc în mijlocul tău, zice Domnul” (Sofonie 3, 14; Zaharia 2, 12). Această salutare – „Bucură-te”
– este anunţarea eliberării care va veni prin Mesia, ce va fi adresată și Fecioarei Maria
în Nazaret de către arhanghelul Gavriil, cu aceleaşi cuvinte „Bucură-te” (Luca 1, 28).
În „Cântarea Cântărilor”, luminat prooroceşte Solomon despre fericirea Fecioarei
zicând: „... ea e numai una, porumbiţa mea, curata mea; una-i ea la a ei mamă, singură născută-n casă. Fetele când au văzut-o laude i-au înălţat, iar reginele şi concubinele osanale i-au cântat (Cântarea Cântărilor 6, 9)23.
Logosul, Fiul lui Dumnezeu, şi-a zidit firea omenească în trupul Preacuratei Fecioare
Maria, iar acest moment al legăturii dintre natura umană şi natura dumnezeiască este definit în teologie drept „începătură a mântuirii noastre.” Prin urmare, „procesul soteriologic,
realizat prin persoana teandrică a lui Iisus Hristos, îşi are începutul în Maica Domnului, dar
nu Maica Domnului l-a efectuat, pentru că natura ei umană nu avea acest dar,” ea a fost cu
„dar dăruită” dar numai cu „darul unic în istoria mântuirii, de a-L naşte pe Hristos
Mântuitorul”24. Maica Domnului mai poartă denumirea şi de Biserică a lui Iisus. Ea este
„Biserică, în sensul teofanic, sau hristofanic, pentru că trupul lui Hristos, zămislit în preacuratele sale sângiuiri, este însăşi Biserica noastră, dar nu este şi trupul Fecioarei”25. Avem
un singur trup şi un singur cap, deci o singură Biserică. Credinţa Bisericii noastre i-a acordat Maicii Domnului rolul de mijlocitoare între creştini şi Fiul său, aşa cum a fost – şi este
– între credincioşi şi Dumnezeu. Maica Domnului nu este direct izbăvitoare, ci este numită izbăvitoare prin rugăciunile sale pe care le adresează Fiului său. „Taina suferinţei mântuitoare a lui Hristos, taina lucrării Sale de mântuire, ascunsă de Stăpânitorul veacului acestuia, sunt pe deplin dezvăluite ochilor credinţei prin persoana Sfintei Fecioare Maria”26.
Biserica Romano-Catolică exagerează în ceea ce priveşte rolul Sfintei Fecioare
Maria în iconomia mântuirii. Conciliul II Vatican a decretat pe Sfânta Fecioară drept
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„Mater Ecclesiae” (mama Bisericii), cu toată opunerea iniţială a majorităţii episcopilor conciliari. Această nouă calitate acordată Sfintei Fecioare Maria comportă consecinţe dogmatice imprevizibile, neacoperite din punct de vedere revelaţional.
Biserica Romano-Catolică a ajuns, prin interpretarea eronată a unor texte din
Sfânta Scriptură, la proclamarea dogmei referitoare la „Imaculata Concepţie”
(Immaculata conceptio Beatae Virginis Mariae): „Cu harul atotputernicului
Dumnezeu, în vederea meritelor Mântuitorului, Fecioara a fost păstrată curată de orice
întinăciune a păcatului strămoşesc. Toţi credincioşii sunt datori să creadă în chip statornic şi fără nici o şovăială învăţătura aceasta care a fost descoperită de Dumnezeu”27.
Biserica ortodoxă învaţă că Sfânta Fecioară Maria a fost zămislită şi s-a născut
– asemenea tuturor urmaşilor lui Adam – din păcatul strămoşesc, dar a fost curăţită de
el de către Sfântul Duh şi de Dumnezeu Cuvântul în momentul în care i-a răspuns
arhanghelului Gavriil: „Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău” (Luca 1,38),
moment când Logosul divin a luat loc în pântecele Fecioarei28.
Bisericile protestante îi atribuie Fecioarei Maria denumirile de beata, dignissima,
amplissimis, honoribus, laudatissima Virgo, cu toate acestea, susţin întinarea universală moştenită de la Adam. o consideră o femeie deosebită, totuşi spun că nici ei, asemenea celorlalţi sfinţi, nu i se cuvine vreo formă de cinstire aparținând cultului divin.
Sfânta Fecioară Maria
în Evangheliile după Matei şi Marcu
Evangheliile după Matei şi Luca îşi încep relatarea cu naşterea şi copilăria
Mântuitorului Iisus Hristos. Evanghelia după Marcu nu relatează aceste momente. În
Marcu 3, 31-35, Mântuitorul Iisus Hristos este anunţat că mama şi fraţii lui sunt afară
şi întreabă de El. Iisus răspunde cu o întrebare retorică: „Cine este mama Mea şi fraţii
Mei?” Răspunsul este: „Că tot cel ce face voia lui Dumnezeu, acela este fratele Meu, şi
sora Mea, şi mama Mea.” De ce relatează Sfântul Evanghelist Marcu această întâlnire?
Doreşte să diminueze importanţa celor apropiaţi lui Iisus? „Mai degrabă, este de a răspunde la o problemă arzătoare din interiorul comunităţii Sfântului Marcu: cine constituie «familia» adevărată a lui Iisus?”. Evanghelistul Marcu insistă asupra „hotărârii lui
Iisus de a îndeplini voia lui Dumnezeu şi face o deosebire între familia Lui trupească şi
cea care trebuie mântuită, care poate să-i cuprindă, desigur, şi pe membrii familiei Sale.
Iisus pune o întrebare lumească şi o transformă într-un adevăr veşnic: numai aceia sunt
membri adevăraţi ai familiei şi trupului Său care ascultă, primesc, conştientizează şi
acţionează după Cuvântul pe care El, Iisus, îl întrupează şi îl vesteşte”29.
În Marcu 6, 3 avem o temă asemănătoare cu cea relatată mai sus, cei din acelaşi
popor cu El, şi poate cei din rudele Sale, n-au înţeles nici învăţătura şi nici misiunea
Lui. Pentru a interpreta corect acest pasaj trebuie să avem în vedere contextul în care
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s-a prezentat. Aici, ca şi textul din 3, 31 şi următoarele, se vorbeşte despre „taina
mesianică”. În întregul fragment, ucenicii şi membrii familiei lui Iisus nu au putut înţelege adevărul propovăduit despre El, ba mai mult, se simţeau chiar ruşinaţi de cuvintele şi faptele Sale. Din această cauză, concluzionează Sfântul Evanghelist Marcu, „n-a
putut să facă acolo nici o minune, decât că şi-a pus mâinile pe câţiva bolnavi şi i-a vindecat” (6, 5)30.
Sfântul Evanghelist Matei scoate în evidenţă persoana dreptului Iosif, logodnicul
Mariei, în timp ce Sfântul Luca pune accent pe persoana Fecioarei Maria şi pe vestirea îngerului. Evanghelia după Luca mai prezintă: naşterea Sfântului Ioan Botezătorul,
episodul cu Mântuitorul Hristos din Templu la 12 ani, când copilul Iisus i-a surprins
pe cărturari şi farisei prin profunzimea învăţăturii şi prin conştiinţa mesianităţii şi
dumnezeirii Sale. În Evanghelia după Matei se vorbeşte de „profeţii care s-au împlinit”31. El aminteşte de citatul din Isaia 7, 14 pentru a identifica pe copilul Iisus cu
Emanuel, cel ce avea să împlinească prin întruparea Sa promisiunea că „Dumnezeu
este cu noi”32. În genealogia pe care o prezintă, descendent de la Avraam la Iosif,
Sfântul Matei prezintă patru femei: Tamar, Rahab, Ruth şi Bathşeba. Toate patru au
fost de origine străină. Fiecare din aceste femei din linia genealogică au rol important
în istoria mântuirii lui Israel. Ele sunt imagini tipologice ale Sfintei Fecioare Maria33.
Starea de feciorie a Maicii Domnului nu poate fi susţinută sau negată prin argumente raţionale. „Este o problemă de credinţă, afirmată şi confirmată de experienţa de
viaţă a popoarelor creştine”34. Zămislirea supranaturală constituie anticiparea
Cincizecimii, prin revărsarea Duhului Sfânt în „Noua Creaţie.”
„Naşterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioară a ţinut seama de neputinţa imanenţei umane de a se mântui prin ea însăşi, de a sparge în sus orizontul închis al umanului supus repetiţiei şi morţii, de a încadra pe toţi cei ce se nasc din Hristos după har în
şirul celor «născuţi» din Dumnezeu”35. Fecioara Maria este aleasă „Mireasă a lui
Dumnezeu”, cea „sfântă, curată şi fără de păcat.” Leonţiu de Bizanţ zice: „Trupul îşi
ia fiinţă (ή ούσίωσις) din Duhul Sfânt, prin lucrarea Lui creatoare, iar din Născătoarea
de Dumnezeu a luat materia substanţei lui..., Hristos rămâne şi într-o continuitate de
natură cu succesorii lui Adam. De aceea nu-Şi creează firea Sa omenească din nimic
ca la începutul creaţiunii, ci din Fecioara Maria”36.

Fecioara Maria în Evanghelia după Luca
Primele două capitole ale Evangheliei după Luca se numesc „Evanghelia copilăriei”, unde ni se relatează cinci evenimente unite între ele: buna-vestire, Maria şi
Elisabeta, naşterea lui Iisus şi închinarea păstorilor, aducerea Pruncului la Templu şi
întâlnirea cu dreptul Simeon, apoi Iisus la doisprezece ani vine la Templul din
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Ierusalim. Datele pe care ni le furnizează Sfântul Luca sunt inedite (mulţi au susţinut
că Fecioara Maria a fost principala sursă a acestor informaţii)37. Sfântul Evanghelist
Luca menţionează faptul că „...Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima
sa” (cf. Luca 2, 19 și 51).
Momentul bunei-vestiri (Luca 1, 26-38) cuprinde o formă retorică veche de paralelism concentric, accentul punându-se pe întrebarea nedumerită a Mariei: „Cum va fi
aceasta?” şi răspunsul lămuritor al îngerului: „Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi
puterea Celui-Prea Înalt te va umbri”38. Pruncul va fi conceput prin „putere de sus”,
puterea Duhului Sfânt se coboară asupra Fecioarei Maria, anticipând coborârea
Acestuia peste Mesia la Botezul de la râul Iordanului (Luca 3, 22; 4, 1) şi asupra
Bisericii la Cincizecime (Cf. Luca 24, 49; Faptele Apostolilor 2, 1-4).
Nicolae Cabasila, rostind cuvânt de învăţătură la praznicul bunei-vestiri, afirmă
că: „Dacă ar trebui vreodată ca omul să se bucure, să salte şi să cânte de veselie, dacă
ar fi fost o vreme care să ceară şi să fie rostit ceea ce este mai mare, mai strălucitor şi
care îl face pe om să dorească să aibă, pe cât îi este cu putinţă, gândire încăpătoare şi
exprimare mai frumoasă şi putere a cuvântului, ca să laude măreţiile ei, eu nu văd că
ar putea fi o altă zi decât această sărbătoare de astăzi. Fiindcă în această zi a venit înger
din cer pe pământ, vestind începutul tuturor bunătăţilor. Astăzi cerul este mărit! Astăzi
pământul se veseleşte! ...Ceea ce se petrece astăzi e o sărbătoare a toată lumea...”39.
Toţi Sfinţii Părinţi mărturisesc în deplin acord că Fecioara Maria a atras pe
Dumnezeu a se întrupa prin preacurata ei frumuseţe feciorească. În acest sens, Sfântul
Grigorie Palama zice: „A iubit Hristos frumuseţea ta, Preaneîntinată, şi S-a sălăşluit în
pântecele tău...”40.
origen41, în comentariul său la Evanghelia după Luca, spune următoarele în legătură cu naşterea Mântuitorului Hristos din Sfânta Fecioară Maria: „...Mântuitorul trebuia să se nască dintr-o fecioară care nu numai că era logodită dar care şi, după cuvântul Sfântului Matei, era încredinţată unui bărbat care încă nu o cunoscuse, pentru ca să
elimine prin această situaţie toate motivele de ruşine pentru o fecioară care era însărcinată”. Naşterea Mântuitorului Hristos trebuia să fie o lucrare dumnezeiască ce avea
să întreacă natura umană. Taina întrupării Sale nu a fost descoperită nici atunci când
satana a venit să-L ispitească şi să afle dacă este Fiul lui Dumnezeu. El răspundea simplu şi din răspuns înţelegem; nu trebuie să mă închin ţie, nici să fac pietrele acestea
pâini şi nici să mă arunc jos de pe aripa templului; toate acestea au fost spuse tocmai
pentru a ascunde taina filiaţiei dumnezeieşti. Sfântul Apostol Pavel mărturiseşte:
„Celor desăvârşiţi însă le grăim înțelepciunea, dar nu înţelepciunea acestui veac, nici
a stăpânitorilor acestui veac, care sunt pieritori, ci grăim înţelepciunea lui Dumnezeu
cea întru taină, cea ascunsă, pe care Dumnezeu mai înainte de veci a rânduit-o spre
slava noastră, pe care nimeni din stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o; căci dacă ar
fi cunoscut-o, nu L-ar fi răstignit pe Domnul slavei; ci precum este scris: Pe cele ce
ochiul nu le-a văzut şi urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, pe acelea
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le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc” (I Corinteni 2, 6-9). Taina Mântuitorului
Hristos a fost ascunsă „stăpânitorilor acestui veac”42.
Sfânta Fecioară Maria este numită „plină de har” (κεχαριτωμένη). Niciodată nu
s-a mai auzit acest salut adresat oamenilor. Numai Sfânta Fecioară Maria a auzit acest
salut. Fragmentul conţine o tensiune extraordinară între smerenie şi bucurie în persoana Sfintei Fecioare. Îngerul îi spune să nu se teamă, întrucât ea a meditat toată viaţa ei
la Legea Domnului, la proorociile legate de persoana şi lucrarea Fiului lui Dumnezeu,
„Care va fi mare şi se va numi Fiul Celui-Preaînalt.” Sfântul Irineu, episcopul
Lyonului, preamărind taina întrupării Logosului, asocia pe Sfânta Fecioară Maria, asemenea unei noi Eve, operei mântuitoare a Noului Adam... Neamul omenesc s-a mântuit prin acceptarea pentru ea şi pentru alţii a Mântuitorului Hristos43.
De asemenea, alături de Domnul, se află Maria, fecioară ascultătoare, atunci când
zice: „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău” (Luca 1, 38). Ea are un rol rânduit din veşnicie, dar în acelaşi timp rosteşte „fiat” în deplină libertate. Ea devine
mireasă a Domnului, pentru a zămisli în propriul său trup pe Cel Care primeşte de la
ea firea căzută a omului „en-ipostaziată” de El, pentru a o îndumnezei, pentru a o
transfigura prin unire cu propria Lui fire dumnezeiască.44 În legătură cu acest moment
din viaţa Sfintei Fecioare Maria, Simeon Metafrastul face următoarele afirmaţii:
„Atunci Fecioara a fost iniţiată în taină de Gavriil, iar cuvintele iniţierii ei în taină au
fost o binecuvântare: Bucură-te, cea plină de har! Domnul este cu tine (Luca 1, 28).
Cuvântul făcut acum către Fecioara era inversul glasului făcut mai întâi către femeie
(Eva în rai), căci din pricina păcatului aceea fusese osândită la naştere în dureri (Facere
3, 16), iar la aceasta întristarea e izgonită prin bucurie; la aceea întristarea a premers
durerilor naşterii, aici bucuria moşeşte durerile naşterii. Căci îngerul zice: Nu te teme!
(Luca 1, 30). Pentru că aşteptarea durerilor naşterii face teamă oricărei femei, iar făgăduinţa unei dulci dureri de naştere izgoneşte frica: Căci vei lua în pântece şi vei naşte
fiu şi vei chema numele lui Iisus (Luca 1, 31).45
Sfântul Evanghelist Luca relatează vizita Sfintei Fecioare Maria la Elisabeta,
rudenia sa (Luca 1, 39-56). Deci îngerul, spune Sfântul Luca, a plecat de la ea (Luca
l, 38); după care, la puţin timp, are loc plecarea în grabă a Mariei în ţinutul muntos46
şi intrarea ei în casa lui Zaharia (Luca 1, 39); căci se grăbea să se întâlnească cu
Elisabeta, pentru că aflase de la înger vestea zămislirii. Iisus, din pântecele Sfintei
Fecioare, s-a grăbit – spunea origen – să-l sfinţească pe Ioan Botezătorul, fiind încă în
pântecele mamei sale47. Mântuitorul Hristos vine la Ioan pentru a-i sfinţi botezul pe
care urma să-l săvârşească. Întâlnirea Fecioarei Maria cu Elisabeta consacră vocaţia
profetică a Sfântului Ioan Botezătorul. După origen, „urcarea” Fecioarei Maria în
ţinutul muntos reprezintă progresul spiritual, iar „rămânerea ei pe înălţimi” reprezintă
starea de desăvârşire, ce corespunde cu contemplarea Logosului48. Elisabeta o numeşte pe Fecioara Maria mamă şi stăpână a ei, precum şi binecuvântată între femei, iar pe
Cel purtat în pântecele ei Îl numeşte în chip uimitor rod al pântecelui întrucât nu exis-
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tase părtăşia implicării bărbătești49. În răspunsul său, Fecioara Maria rosteşte
aşa-numita Cântare a Mariei. La Maria se referă versetele 46-48, două distihuri ce-l
premăresc pe Dumnezeu pentru „lucrurile mari” pe care le-a făcut pentru ea: „Măreşte
suflete al meu pe Domnul/ şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu.//
Că a căutat spre smerenia roabei sale/ că iată de acum mă vor ferici toate neamurile”.
Mulţi comentatori socotesc imnul o prelucrare a unei compoziţii de origine
iudeo-creştină care făcea trimitere la Israel. Mărirea pe care o adresează lui Dumnezeu
transformă smerenia Fecioarei Maria într-o stare de binecuvântare, lăudându-l pe
Dumnezeu pentru biruinţele asupra vrăjmaşilor lui Israel50. Această premărire este structurată după modelul Cântării Anei (I Regi 2, 1-10) şi a Psalmilor, în special 134 şi 135.
Prin trei lucruri a premărit Fecioara Maria pe Domnul. „Mai întâi, cu cugetări
mari şi înalte şi potrivite măreţiei lui Dumnezeu, prin întoarcerea minţii şi a atenţiei în
sine, şi prin necontenita rugăciune, unită cu totul întru sine, s-a înălţat mai presus de
orice formă şi chip şi astfel a construit o nouă cale la cer, adică tăcerea cugetului.
În al doilea rând, Fecioara a premărit pe Domnul cu cuvinte mari, cu cuvinte înalte şi cu cuvinte care se cuvin dumnezeieştii măreţii, pentru că viaţa ei nu a fost altceva decât premărire a lui Dumnezeu51.
În al treilea şi ultimul rând, a preamărit Fecioara pe Domnul prin lucrări mari,
prin lucrări înalte şi prin lucrări vrednice de dumnezeiasca măreţie, pentru că ea, prin
viaţa supraomenească şi deopotrivă cu îngerii pe care a dus-o 12 ani întregi, înăuntrul
Sfintei Sfintelor, şi prin extrema şi suprafireasca ei curăţie, s-a învrednicit să devină
Maică a însuşi Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu”52.
„Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu” (Luca 1, 47). Aşadar,
după ce Născătoarea de Dumnezeu a zis mai sus că a mărit sufletul ei pe Domnul,
acum spune în continuare aici, că şi duhul53 ei, adică darul duhovnicesc din ea, s-a
bucurat în Dumnezeu, Mântuitorul ei.
„Că a căutat spre smerenia roabei sale” (Luca 1, 48). După Eutihie Zigabenul54,
în Sfânta Scriptură sunt descrise cinci feluri de smerenie:
1. Este numită smerenie, modestia deliberată şi voită, potrivit cuvintelor: „învăţaţi de la Mine căci sunt blând şi smerit cu inima” (Matei 11, 29).
2. Se numeşte smerenie, înţelepciunea dobândită din încercări şi necazuri, potrivit spuselor: „bine este mie că m-ai smerit, ca să învăţ îndreptările Tale” (Ps. 118, 71).
3. Prăbuşirea şi coborârea, după cuvintele: „Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel
mândru” (Ps. 88, 11).
4. Smerenie se numeşte şi a se supune cineva duşmanului său, după spusa: „nu
întoarce pe om întru smerenie” (Ps. 89, 3).
5. Există apoi smerenia firească a omului şi simplitatea, în comparaţie cu înălţimea dumnezeieştii firi şi a măreţiei ei.
Sfânta Fecioară Maria numeşte aici smerenie simplitatea firii umane şi, în mod
excepţional, modestia deliberată şi voită, pe care „o zideşte Duhul sălăşluit în străfun-
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duri.” Sfântul Grigorie Sinaitul numeşte modestie şi plinire a tuturor virtuţilor atunci
când „te ai pe tine însuţi mai prejos de toate şi laşi lui Dumnezeu realizările”55.
„Că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile” (Luca 1, 48).
Fecioara Maria nu se fericeşte pe ea însăşi mişcată de o trufie deşartă, nici nu rosteşte acestea cu o limbă comună, ci slujind Sfântului Duh prezice ceea ce se va săvârşi
în veci. Maria măreşte pe Dumnezeu arătând că ea crede în cuvântul Elisabetei, fiindcă zice: „Fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la
Domnul" (Luca 1, 45), şi pentru că slujeşte unui ideal atât de mare56. Sufletul ei era
plin de toată smerenia, liniştea şi evlavia, şi pentru aceasta a privit Dumnezeu la ea. o
numesc cu adevărat fericită oştirile îngerilor, precum şi neamurile oamenilor, iar cei ce
nu o numesc fericită şi nu o preamăresc nu sunt număraţi împreună cu oamenii, ci sunt
fiii pierzaniei şi partea diavolului. Dar toate neamurile oamenilor adevăraţi o numesc
fericită şi o preamăresc, şi o au drept ajutor şi mijlocire la Domnul Dumnezeu.
Teodoret al Cyrului spune că, aşa cum Ana s-a împărtăşit de darul profetic al lui
Samuil, fiul ei, şi Elisabeta din darul profetic al fiului ei, Ioan, tot aşa şi Fecioara Maria
a gustat din darul profetic al Fiului ei, Iisus Hristos, Stăpânul tuturor profeţilor57.
Se plineşte de fiecare dată această profeţie a Fecioarei, pentru că toate neamurile creştinilor, care se află în toate cele patru colţuri ale lumii, şi toate ţările credincioşilor, în fiecare zi, în sfintele slujbe ale Bisericii lui Hristos aparținând cultului divin
public, într-o gură şi cu o singură inimă, fericesc pe Născătoarea de Dumnezeu, după
lauda adusă de o femeie din popor: „Fericit este pântecele care Te-a purtat şi pieptul
pe care l-ai supt.” (Luca 11, 27).
Fecioara Maria rosteşte cuvinte pline de har şi de înţelepciune: „Că mi-a făcut
mie mărire Cel Puternic şi Sfânt este numele Lui, şi mila Lui în neam și în neam spre
cei ce se tem de Dânsul” (Luca 1, 49-50)58.
Mărire suprafirească a făcut Dumnezeu Născătoarei de Dumnezeu, pentru că a
împodobit-o pe ea cu trei stele preastrălucitoare şi cu trei calităţi preaspeciale, care nu
au fost date niciuneia; adică de a fi ea înainte de naştere Fecioară şi în timpul naşterii
Fecioară şi după naştere Fecioară; altfel zicând, rămânând Pururea Fecioară.
Numele Său şi mila Lui sunt Fiul Său Cel unul născut Care din milă faţă de cei ce
se tem de El S-a întrupat din Sfânta Fecioară ca să se milostivească de cei căzuţi şi să
caute pe cei pierduţi59. Prin Sfânta Fecioară Maria sfânt este numele Domnului la toţi
oamenii. Prin ea şi prin Hristos Cel născut din ea pretutindeni s-a premărit numele lui
Dumnezeu, potrivit proorociei lui Maleahi: „Că de la răsăritul soarelui şi până la apusul
lui numele Lui se preamăreşte între neamuri” (Maleahi l, ll). Sfântul Eftimie a înţeles aici
sfânt pe Cel mare şi neasemănat. Dacă vrei ca numele lui Hristos să se sfinţească întru
tine, ca şi în Rugăciunea Domnească, trebuie să izgoneşti din mintea ta gândurile ruşinoase, murdare şi necurate, pentru că astfel de gânduri sunt urâte înaintea lui Dumnezeu.
„Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor” (Luca
1, 51). Fiul este numit „Braţ” al lui Dumnezeu (Psalmul 43, 4), „Puterea” lui
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Dumnezeu (Psalmul 61, 13). Braţ al lui Dumnezeu prin care Dumnezeu şi Tatăl i-a
înfrânt pe cei nelegiuiţi în inimile lor.
„Mândri îi socoteşte aici Născătoarea de Dumnezeu pe demoni, care din mândria
şi aroganţa lor au căzut din ceruri... Mândri sunt şi iudeii, care prin felul lor de a nu
primi şi crede în Hristos, au fost împrăştiaţi din Ierusalim, potrivit îngăduinţei lui
Dumnezeu”60.
„Începutul mândriei este păcatul” (Înţelepciunea lui Isus Sirah 10, 13), adică începutul păcatului este mândria. Sfântul Chiril al Alexandriei a zis: „o mulţime de patimi
sufleteşti sunt înăuntrul meu, dar una este în comparaţie cu celelalte cea mai străină şi
tuturor nesuferită, cu care însuşi Dumnezeu se luptă în noi. Aceasta este mândria”61.
„Coborât-a pe cei puternici de pe tronuri şi i-a înălţat pe cei smeriţi, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale” (Luca
1, 52-53).
Cei puternici, după Teofilact, sunt cărturarii, fariseii şi învăţătorii de lege ai
iudeilor, deoarece, ca stăpânitori şi tirani, au furat lucrurile celor săraci şi au mâncat
casele văduvelor şi orfanilor, aşa cum le-a spus Domnul (cf. Matei 23, 14). Sfântul
Grigorie Teologul zice: „Pâine este cuvântul lui Dumnezeu, cu care se hrănesc sufletele care flămânzesc după Dumnezeu”. Cei dintre neamuri erau flămânzi nu de pâinea
(ca hrană) sensibilă, ci de cea inteligibilă, care este cuvântul lui Dumnezeu... Dacă te
mândreşti, vei pierde nu numai bogăţia duhovnicească, ci şi pe cea materială, pentru
că Dumnezeu va împrăştia bunurile tale, aşa cum spune prin proorocul Agheu: „V-aţi
aşteptat la mult, dar iată că aveţi puţin! Aţi strâns mult, dar Eu am risipit truda voastră!” (Agheu l, 9)62.
„Sprijinit-a pe Israel, sluga Sa, ca să-I pomenească mila, aşa cum le-a grăit părinţilor noştri, lui Avraam şi seminţiei lui până-n veac” (Luca 1, 54-55).
În forma sa originală, a doua parte a cântării Fecioarei Maria a fost, după cum afirmă pr. prof. dr. John Breck, un imn liturgic, rostit de Israel ca un cântec de preamărire
şi laudă adus lui Dumnezeu, care a înălţat pe poporul Său, risipindu-i şi alungându-i pe
duşmanii lor. Toate aceste elemente, iniţial independente, identifică pe Fecioara Maria
cu adevăratul Israel, obiect al milei mântuitoare a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cântarea Fecioarei Maria devine un imn de biruinţă al Bisericii, adevăratul Israel63.
Relatarea prezentării Mântuitorului Hristos la Templu (Luca 2, 21-40) înfăţişează
supunerea Fecioarei Maria şi a lui Iosif la legea iudaică. Primirea pruncului în Templu
de Simeon, bătrânul plin de Duh Sfânt, afirmă – prin Imnul înălţat de acesta – scopul
universal al mântuirii, pe care Dumnezeu urmează să o împlinească prin Fiul Său.
Sfântul Simeon adaugă şi cuvintele: „prin sufletul tău va trece sabie.” (Luca 2, 35).
Prin cuvântul „sabie” ce va trece prin sufletul Fecioarei Maria, marea majoritate
a Sfinţilor Părinţi înţeleg suferinţa ei la moartea Fiului Său pe Sfânta Cruce. Sunt unii
care spun că „sabia” se referă mai degrabă la familia după trup a Mariei și diferența
între identitatea de atunci a lui Iisus şi semnificaţia lucrării Sale64.
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Sfântul Evanghelist Luca încheie copilăria lui Iisus cu o relatare care apare doar
în Evanghelia sa, unde Iisus la 12 ani se află la Templu, în mijlocul învăţătorilor de
lege. Fragmentul prefigureză calitatea de învăţător a Mântuitorului Iisus Hristos, Cel
ce întrupează tot adevărul pe care urmează să-l binevestească65.
ultima referire la Fecioara Maria în opera lucanică apare în Faptele Apostolilor
1, 14: „ucenicii, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Iisus,” sunt adunaţi în
„încăperea de sus,” în rugăciune, aşteptând pogorârea Duhului Sfânt. Aici ucenicii,
împreună cu Fecioara Maria, alcătuiesc Biserica, pe care Sfinţii Părinţi de la Sinoadele
întâi și al II-lea ecumenic au numit-o: una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolică
Biserică. Sfânta Fecioară Maria reprezintă adevăratul „ucenic” credincios, ea este
Maica Fecioară din icoana „Deisis”: chipul rugăciunii vii din faţa tronului lui
Dumnezeu66.

Fecioara Maria în Evanghelia după Ioan
În Evanghelia după Ioan, Maicii Domnului nu i se dă niciodată numele. Ea este
numită, pur şi simplu, „mama lui Iisus” sau „mama Sa.” Este titlul cel mai înalt al
Sfintei Fecioare Maria67. Ea este amintită, în mod explicit, în două momente din viaţa
Mântuitorului Iisus Hristos: nunta din Cana Galileii (Ioan 2, 1-11) şi răstignirea lui
Iisus (Ioan 19, 25-35)68.
La nuntă69 a fost chemat – conform versetului 2 – „şi Iisus şi ucenicii Săi,” mama
Lui era acolo – conform versetului 1. Nuntaşii veneau şi plecau. Aşa se face că familia unde venise Iisus la nuntă se afla într-o situaţie delicată: nu mai aveau vin să pună
înaintea mesenilor. Mama lui Iisus Îl atenţionează că vinul s-a terminat, sugerându-I
că El poate şi că ar trebui să remedieze situaţia. Iisus îi răspunde70 cu o aparentă dojană: „Ce ne priveşte pe Mine şi pe tine, femeie? Ceasul Meu încă n-a venit.”
În apelativul „femeie” adresat Maicii Sale nu trebuie să înţelegem o dojană, sau
lipsă de respect din partea Mântuitorului. „Femeie” în orient a fost și este și acum un
mod reverenţios de adresare. Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, Maica după
trup a Mântuitorului lumii, este „femeia” prin excelenţă. Dacă Adam a numit-o „femeie” pe Eva (Facere 2, 23), care avea să fie „mama tuturor celor vii” (Facere 3, 20), cu
atât mai mult se cuvine acest apelativ aici şi este, într-adevăr, vorba de un titlu adresat
Maicii Vieţii însăşi”71. Cu acelaşi apelativ se va adresa Domnul Maicii Sale şi în
momentele culminante ale vieţii Sale de pe Cruce, când Fecioara Maria devine Mama
ucenicului iubit şi, prin el, implicit a tuturor ucenicilor iubiţi ai Mântuitorului (cf. Ioan
19, 25-27). „Ceasul” despre care este vorba aici se referă la momentul preaslăvirii lui
Hristos, iar întrebarea se referă la priorităţi. Momentul ne dezvăluie ceva din taina
Maicii Domnului, credinţa ei poate grăbi „ceasul” lui Hristos72. Nunta din Cana este o
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imagine a ospăţului ceresc73, motiv pentru care Mântuitorul răspunde printr-o minune:
transformă apa Vechiului Legământ în vinul Noului Legământ74. Fecioara Maria este,
aici, mijlocitoare şi apărătoare înaintea Fiului ei. Ea se adresează slujitorilor cu termenul grec τοίς διακóνοις, termen folosit de Sfântul Ioan ca un reflex al rolului diaconilor la săvârşirea cultului divin public. Înfăţişând situaţia cu discreţie, ea le porunceşte
„diaconilor”: „Faceţi orice vă va spune”. Sfinţii Părinţi afirmă că Sfânta Fecioară
Maria, aici, îndreaptă atitudinea de nesupunere a Evei faţă de Dumnezeu, prin îndemnul la ascultare75.
În momentul răstignirii, toţi ucenicii lui Iisus fug, cu excepţia Fecioarei Maria şi
a ucenicului iubit, martorul cel dintâi, Evanghelistul Ioan. Mântuitorul Hristos îi încredinţează pe unul celuilalt: „Femeie, iată fiul tău!... iată mama ta!” (Ioan 19, 26-27).
Astfel, Fecioara Maria devine maica celui mai apropiat ucenic al lui Iisus, aşa încât,
de acum înainte, ea devine mama întregului neam creştinesc.

*
*

*

Evangheliile canonice cuprinse în Noul Testament nu sunt şi nici nu şi-au propus
drept scop să fie biografii detaliate , „vieţi” ale lui Iisus Hristos şi ale Fecioarei Maria,
mama Sa; intenţia evangheliştilor era aceea de a oferi un rezumat al predicii
Apostolilor şi de a da astfel mărturie despre cuvintele şi faptele lui Iisus ca Fiu al lui
Dumnezeu, pentru ca aceia care ascultă sau citesc Evangheliile să creadă în El şi, crezând, să se mântuiască (Ioan 20, 31).
Calitatea de Maică a Mântuitorului Iisus Hristos a Fecioarei Maria nu se poate
afirma unilateral. În faţa Mântuitorului Hristos o femeie din popor exclamă: „Fericit
este pântecele care Te-a purtat şi pieptul la care ai supt!” (Luca 11, 27). Pântecul şi
pieptul nu sunt atributele femeii-persoană, ci ale femeii cu funcţie de reproducere biologică. Prin răspunsul Său, însă, Mântuitorul Hristos îi redă mamei Sale demnitatea de
persoană: „Mai fericiţi sunt cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc.” (Luca
11, 28)76.
Mariologia – din câte am observat – ca orice doctrină creştină, trebuie întemeiată pe şi condiţionată de canonul sau norma Sfintei Scripturi, care oferă argumente pentru o autentică evlavie faţă de Maica Domnului.
De-a lungul secolelor, cinstirea Maicii Domnului s-a menţinut şi s-a intensificat,
deoarece experienţa eclesială a susţinut caracterul de adevăr, de lege şi de necesitate.
Astfel, revenim la punctul de pornire: taina Maicii Domnului poate fi înfăţişată, în ultimă instanţă, doar în viaţa Bisericii77.
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Şcoala şi capitalul ei
de imagine publică
LoCoTENENT-CoLoNEL DĂNuŢ CĂLDĂRARu*

Înapoi la cuprins

Abstract
Local educational events conducted in space have compromised
public image of the school. Attitudes of managers and leaders sporadic school had no impulse to stop the negative comments, close the
books deformation judgments about school, teachers and community
relations strategies, because they have not believed in the significance
of the image. Arguments described in scientific discourse come to confirm that the picture is strengthened through strategies, tactics and
methods, which quantifies all the knowledge, behaviors and cognitive
skills of counselors, leaders and managers in education
Cuvinte-cheie: management, lideri şcolari, imaginea instituţiei,
comunicare, mass-media, presă.

venimentele desfăşurate în spaţiul educaţional autohton au compromis imaginea publică a organizaţiei şcolare. Atitudinile sporadice
ale managerilor sau liderilor şcolari nu au avut niciun impuls de a stopa
comentariile negative, strânse în registrele deformărilor de raţionamente, despre şcoală, profesori sau strategii de relaţionare cu comunitatea. De ce? Din
cauză că nu au dat crezare semnificaţiei imaginii. Argumentele descrise în dis-
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cursul ştiinţific vin să confirme faptul că o imagine se consolidează prin strategii, tactici şi metode, care cuantifică toate cunoştinţele, conduitele şi aptitudinile cognitive ale consilierilor, liderilor sau managerilor din educaţie.

Imaginea ca stereotip
sau aşteptare
Constructul de imagine poate fi înţeles ca idee, reprezentare, exteriorizare a unor sentimente, afecte sau aşteptări. Nu eludăm nici aserţiunea lui Walter
Lippmah, conform căreia, imaginea înseamnă stereotip. Intervenţia făcută la
nivelul bunului-simţ comun, de către mulţi dintre noi, cum că a avea imagine
înseamnă să dăinuieşti cu o aură pozitivă, are şi un sâmbure de adevăr.
Imaginea devine garantul valabilităţii bi-dimensionale a individului (dimensiune axiologică, dimensiune compor¬tamentală), susţine Kenneth Bourding.
Imaginea se află în convergenţă cu percepţiile şi atitudinile. odată discriminat, defectat şi identificat obiectul, produsul sau instituţia, etapele realizării
percepţiei, urmează interpretarea. Efortul de a interpreta sensul şi semnificaţia unei acţiuni se subordonează atitudinii. o atitudine pozitivă creează o percepţie pozitivă, deci şi o imagine pozitivă. Pentru atitudinea cu semn negativ,
şi imaginea devine negativă. Imaginea are un ridicat grad de stabilitate, din
cauză că ea este mai mult decât suma individualităţilor componente, aşa conchid studiile de psihologie cognitivă. Noţiunea de imagine se poate lămuri,
dacă acceptăm definiţiile în sens larg, cele care o cotează stereotip, aşteptare
sau reprezentarea mentală a unui obiect. Ca un sumum conceptual, imaginea
se poate defini ca ansamblul reflectărilor de natură materială sau imaterială ce
au conţinuturi raţionale sau emoţionale, impregnate social şi cultural, despre
anumite obiecte formate de-a lungul timpului în conştiinţa unui individ sau
grupuri de indivizi1.

Strategii de consolidare
a imaginii
Plecăm de la sinteza înscrisă la sfârşitul primului capitol, cea a lui Kotler,
şi arătăm cât de mult s-a neglijat preocuparea de a consolida imaginea şcolii
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româneşti. Credinţa potrivit căreia doar implementarea politicii sectoriale
(reforma şcolară) ar genera imagine devine utopică. o imagine se consolidează prin strategii. Tendinţa de a modifica un mecanism conceptual sau decizional, fără o acoperire socială, culturală şi ştiinţifică, provoacă haos. Şcoala este
conştientă de faptul că trebuie să înveţe noi roluri sociale, să îşi perfecţioneze politica de comunicare cu mediul local, şi să se organizeze cu propriile
resurse. Doar pentru a transforma obiectivele în deziderate, contează stilul
personal de management. un stil de management centrat pe preocupările pentru profesiune, randament şi relaţii interpersonale contează pentru motivarea
optimă a membrilor organizaţiei şcolare. De asemenea, conturarea unei filozofii pro instituţie la fiecare membru, cadru didactic sau personal auxiliar
devine argument pozitiv al imaginii publice. Ieşirea şcolii în spaţiul public,
prin politicile publice şi de parteneriat, creează premisele dezvoltării tehnicilor de sponsorizare şi publicitate. Şcoala este integrată într-un sistem alcătuit
din misiuni, strategii de predare – învăţare – evaluare, timp şi resurse.
Eforturile ei de a se integra în viaţa internă a comunităţii, de a-şi face cunoscute obiectivele strategice şi respectul opiniei publice au nevoie de a fi date
publicităţii. Relaţionarea cu reprezentanţii mass-media devine singura garanţie pentru performanţă, succes şi imagine şcolară. Pe scurt, un manager sau
lider şcolar, pentru a fi unul de succes, are nevoie să poată anticipa evenimentele, să prevadă consecinţele şi să consolideze imaginea organizaţională. Cum
se poate construi o imagine? Printr-un stil personal de management eficient,
prin crearea unei filozofii pro instituţie tuturor membrilor organizaţiei, dar nu
în ultimul rând, prin uzitarea tehnicilor de publicitate, sponsorizare şi comunicare cu mass-media.

Comunicare,
transparenţă, imagine
Afirmaţia lui Ion Tătaru în lucrarea „Criză, oportunitate sau risc?
Aplicaţii pe teatrele de operaţii din Cecenia şi Kosovo, 2009”, conform căreia, prin comunicare câştigi imagine şi o menţii prin puterea presei, se întemeiază pe exemple şi dovezi autentice. Preferăm o prezentare diacronică, respectiv perioada 1898 1928, când profesorul Spiru C. Haret a fost ministrul
instrucţiunilor publice. Legea Învăţământului concepută în anul 1898 avea
decembrie, 2011
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toate punctele tari pentru desfăşurarea unui învăţământ etic, orientat spre scopurile sociale şi articulat pe înţelegerea mediului ştiinţific. Strategiile propuse şi implementate de către Spiru Haret au girul percepţiei că şcoala şi-a învăţat rolurile sociale, a reuşit să se integreze în viaţa socială a comunităţii, i-a
pregătit pe indivizi să-şi subordoneze interesele individuale responsabilităţilor sociale. Modelul de comunicare creat de ministrul Haret era unul de tip
tranzacţional, care permitea un transfer al semnificaţiilor, precum şi o diseminare a emoţiilor, sentimentelor şi aşteptărilor. Şcoala devenea instituţia care
învăţă, care formează şi modelează comportamente, conduite, atitudini şi aptitudini. Filiaţia şcolii cu structurile formale ce aparţineau comunităţii locale
(primării, prefecturi, asociaţii, organizaţii de voluntariat) nu era superficială.
Ea se crea pe o armonizare a comunicării, avea la origini proiecte, programe
şi planificări realiste care, pe lângă transparenţă, purtau mărcile experienţelor
de lungă durată, implementate şi evaluate în mediul educaţional. Realizarea
unui învăţământ flexibil, centrat pe celeritatea evenimentelor în plan social,
cultural, ştiinţific, precum şi în cel spiritual, devine un deziderat abia atunci
când comunitatea va înţelege că trebuie să îi acorde şcolii sprijinul şi recunoaşterea publică, indisolubil legate de comunicare, transparenţă şi imagine.

Concluzii
Şcoala, ca iniţiator de parteneriate cu mediul (comunitatea) local(ă), are
nevoie de imagine, pe care nu şi-o poate consolida fără strategii. Cuvântul
„strategic” nu semnifică o marcă a discursului preţios. Ca să proiectezi un
management inteligent, să cultivi o filozofie instituţională membrilor şcolii,
să profiţi de publicitate şi de sponsorizări şi să ai relaţii stabile cu mass-media,
ai nevoie de inteligenţă. Iar inteligenţa este o resursă strategică, atunci când
vine în sprijinul instituţiei. un lider şcolar, dacă învaţă să comunice, va reuşi
să anticipeze evenimentele, să prevadă consecinţele şi să îşi consolideze un
capital de imagine. Şcoala va conta în ecuaţia dezvoltării comunităţii. Fiecare
membru din organizaţia şcolară va relaţiona cu statul, va avea o participaţie
socială a comunităţii. Credinţa că totul se învaţă în şcoală nu are niciun parametru de veridicitate. Cultura profesională se sprijină pe cea generală, iar înţelegerea şi explicarea evenimentelor vin mai mult din contactele extraşcolare.
Politica ezoterică a şcolii, aceea de a gândi proiecte, planuri şi specializări fără
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a avea impactul segmentului comunitar, distorsionează comunicarea. Deşi se
vorbeşte mult de imagine, totuşi, sunt puţini cei care ştiu, se oferă şi au răbdare să consolideze liderii, să propună o variantă de acţiune ori să traducă o
lecţie desfăşurată în beneficiul organizaţiei şcolare. Dacă educaţia se defineşte prin impactul ştiinţei asupra spiritului, atunci imaginea se defineşte prin
expresia proximă a educaţiei.
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performanţă calitativi
pentru finanţarea
învăţământului militar
ECoNoMIST DR. MIRCEA ADRIAN TRAMoNTINI*

Înapoi la cuprins

Abstract
The means of substantiation of the necessary of funds for the
basic finance of the school units by and from local budgets is constituted by the standard cost per student, therefore we take into consideration that the allocation of funds for sustaining the military school system from the Ministry of Defense’s budget must be based on an efficient, updated calculation, and least but not last, considering the number of students. The stage of the fiscal foreclosure, and therefore the
stage of the training of students must not reflect the speed of the consume of the financial resources, but the efficiency of material goods
and services provided for the military school.
Cuvinte-cheie: proiect de buget, finanţare, învăţământ militar,
colegii militare, finanţare unitară, finanţare auxiliară.

roiectul de buget întocmit de compartimentele specializate ale statelor majore ale categoriilor de forţe are la bază, pe de o parte, veniturile prognozate a se încasa, iar pe de altă parte, cheltuielile prevăzute a se
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efectua pentru perioada de referinţă, în concordanţă cu nevoile proprii şi cu
clasificaţia bugetară. Necesarul de fonduri pentru desfăşurarea activităţilor
prevăzute a se realiza în anul pentru care se întocmeşte proiectul de buget are
la bază Planurile cu principalele activităţi şi nevoile curente sau cele ce se vor
derula pe parcursul a mai multe exerciţii bugetare. Resursele financiare stabilite în aceste condiţii se pot fundamenta pe două categorii de fonduri:
– fondurile pentru finanţarea unitară;
– fondurile pentru finanţarea auxiliară.
Finanţarea unitară (sau finanţarea în raport cu numărul personalului
şcolarizat) reprezintă totalitatea fondurilor solicitate de unitatea de învăţământ, pe baza costurilor istorice, în condiţiile desfăşurării activităţii în regim
de continuitate, necesare pentru acoperirea categoriilor de cheltuieli aferente
exclusiv desfăşurării procesului instructiv-educativ în perioada următoare,
corectate cu indicatorii de performanţă calitativi astfel:
a) pentru desfăşurarea activităţii de bază:
– cheltuieli efectuate pentru acordarea salariului de bază, solda brută,
contribuţiile aferente la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi a
fondurilor speciale, premii, prime, indemnizaţii, normă de hrană, cheltuieli de transport şi diurnă, echipament şi materiale de resortul echipamentului ce se acordă personalului didactic şi militar de predare sau încadrat
la subunităţile de elevi, studenţi şi cursanţi;
– cheltuieli ocazionate de plata soldelor, premiilor în bani şi natură,
indemnizaţiilor, documentelor militare de transport, participarea personalului şcolarizat la concursuri şi campionate, competiţii şi olimpiade;
– cheltuieli efectuate pentru procurarea echipamentului şi a
înzestrării cu bunuri materiale specifice resortului echipament (materiale de spălat şi igienă, de reparat şi întreţinerea echipamentului şi de
gospodărie, rechizite de birou şi şcolare, manuale) ce se acordă personalului şcolarizat;
– cheltuieli aferente prestării de servicii privind hrănirea efectivelor
şcolarizate.
b) pentru desfăşurarea activităţii operaţionale:
– cheltuieli efectuate pentru acordarea salariului de bază, solda brută,
contribuţiile aferente la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi a fondurilor speciale, premii, prime, indemnizaţii, normă de hrană, cheltuieli de
transport şi diurnă, echipament şi materiale de resortul echipamentului ce
se acordă personalului de conducere, didactic auxiliar şi nedidactic;
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– cheltuieli aferente materialelor cu caracter funcţional, obiecte de
inventar, material didactic şi de laborator ce alcătuiesc baza materială a
instituţiilor militare de învăţământ;
– cheltuieli cu asigurarea utilităţilor (energie electrică, gaz, apă,
canal, transport, depozitare şi distrugerea reziduurilor, activitatea de
meteorologie, taxe pentru contoare, centrale termice, dezinfectarea şi
dedurizarea apei), materialelor pentru iluminat şi forţă motrică, pentru
curăţenia spaţiilor, lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, prevenirea şi
stingerea incendiilor;
– cheltuieli aferente consumului de carburanţi şi lubrifianţi, lichide
speciale, piese de schimb şi materiale pentru tehnica aflată în dotare;
– cheltuieli cu aprovizionarea cu piese de schimb şi materiale de
întreţinere pentru armament şi muniţii, muniţii şi materiale pentru trageri,
exerciţii tactice şi aplicaţii cu trageri de luptă;
– cheltuieli aferente materialelor şi pieselor de schimb pentru întreţinerea şi reparaţiile la tehnica de calcul şi tehnica de automatizarea conducerii trupelor;
– cheltuieli pentru asigurarea medicamentelor şi materialelor sanitare;
– cheltuieli aferente prestării de servicii privind asigurarea pazei şi
intervenţiei la obiectivele militare;
– alte cheltuieli ce vor fi decontate pe baza documentelor întocmite
de furnizori privind serviciile de poştă şi telecomunicaţii, radio-tv,
Internet, fax, telefonie mobilă, service şi asistenţă tehnică, deratizare şi
deparazitare, transport de bunuri şi personal, reparaţii curente, consultanţă şi expertiză, chirii spaţii, bilete pentru spectacole şi filme.
Pe baza datelor oferite din centralizarea tuturor cheltuielilor activităţii de
bază şi cea operaţională de la instituţiile de învăţământ subordonate, se poate
determina, la nivelul statelor majore ale categoriilor de forţe, costul unitar al
activităţii desfăşurate (CU), exprimat matematic prin raportul dintre valorile totale ale cheltuielilor aferente fiecărui tip de activitate şi numărul personalului şcolarizat.
Cu = (VTAB + VTAoP) / NPsc
unde:
VTAB – valoarea totală a cheltuielilor activităţii de bază
VTAB = ∑ChAB
VTAoP – valoarea totală a cheltuielilor activităţii operaţionale
VTAoP = ∑ChAoP
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NPsc – numărul personalului şcolarizat în instituţia militară de
învăţământ în perioada de referinţă

Finanţarea auxiliară are în vedere fondurile care asigură desfăşurarea
activităţilor asociate procesului instructiv-educativ, a cheltuielilor de capital şi
a celor sociale. Acestea se stabilesc în sumă brută pentru fiecare categorie de
cheltuială şi fac obiectul notelor de fundamentare separate faţă de finanţarea
unitară. Fondurile aferente activităţii auxiliare sunt cele ce se preconizează a
fi efectuate pentru acoperirea cheltuielilor al căror nivel nu este determinat
nemijlocit de numărul de personal şcolarizat, astfel:
– cheltuieli de capital privind înzestrarea cu armament şi tehnică de
luptă, achiziţia de imobile, terenuri şi amenajări la terenuri, investiţii noi sau,
în continuare, maşini, echipamente şi mijloace de transport din producţia
internă sau din import, mobilier, aparatură birotică şi alte mijloace fixe, rezerve pentru mobilizare;
– cheltuieli cu reparaţiile capitale şi reparaţiile la bunurile mobile şi
imobile aflate în conservare sau depozitare pe baza planurilor întocmite la
nivel de ordonator secundar de credite;
– cheltuieli cu diurna şi transportul personalului în afara situaţiilor prevăzute în Planul cu principalele activităţi (misiuni, cursuri, tratamente sau
internări în spitale);
– cheltuieli sociale constând în contravaloarea chiriei acordată cadrelor
militare, indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copiilor, tichete de creşă,
indemnizaţii de instalare şi mutare, plăţi compensatorii şi ajutoare la trecerea
în rezervă acordate în condiţiile legii, drepturile acordate pe perioada concediilor de studii sau formare profesională, contravaloarea medicamentelor
decontate pe perioada spitalizării etc.;
– cheltuieli cu aprovizionarea bunurilor materiale folosite pentru desfăşurarea activităţii de mobilizare;
– cheltuieli ocazionate de aprovizionarea cu muniţie şi elemente de
muniţie destinate reglării şi verificării armamentului, a pieselor de schimb şi
materialelor pentru tehnica şi armamentul aflat în stoc sau conservare;
– cheltuieli cu taxele privind acordarea autorizaţiilor de funcţionare şi
construcţie, pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie, primele de asigurare suportate din fondurile instituţiilor de învăţământ pentru
autovehicule, avioane, nave sau imobile, reclamă şi publicitate sau cele aferente activităţilor cu caracter festiv.
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Pentru determinarea finanţării unitare, necesarul de fonduri aferent desfăşurării activităţii de învăţământ poate fi proiectat pe baza următorilor indicatori de fundamentare:
– numărul personalului şcolarizat (NPsc) în instituţiile militare de
învăţământ evidenţiat pentru fiecare treaptă de pregătire şi profiluri de specialitate conform „Planului de şcolarizare în instituţiile militare de învăţământ”
(elevi, studenţi, cursanţi);
– costul unitar al activităţii desfăşurate (CU) stabilit la nivelul ordonatorilor secundari de credite, determinat în funcţie de valorificarea informaţiilor oferite de instituţiile de învăţământ;
– indicatorii de performanţă calitativi pentru învăţământul militar
(ICm) – elemente definitorii ce influenţează semnificativ procesul de pregătire desfăşurat în instituţiile militare de învăţământ.

Structura indicatorilor
de performanţă calitativi
pentru învăţământul militar
Considerăm că un factor esenţial în stimularea procesului de învăţământ
desfăşurat în unităţile Ministerului Apărării Naţionale îl poate constitui majorarea fondurilor estimate cu alocaţiile indicatorilor de performanţă calitativi pentru învăţământul militar (ICm) – elemente măsurabile ce oferă premisele pentru influenţarea semnificativă a procesului instructiv-educativ,
adaptate după punctul de vedere al Consiliului Naţional de Finanţare al Învăţământului Superior din 27 iunie 2007.
Aceştia se determină pe baza metodologiei de calcul având la bază datele furnizate de fiecare instituţie de învăţământ după încheierea exerciţiului
bugetar, odată cu notele de fundamentare a necesarului de fonduri pentru
următoarea perioadă; stabiliţi în procente şi aplicaţii la costul unitar.
Elementele de calcul se referă exclusiv la exerciţiul bugetar încheiat, iar ponderea indicatorilor de performanţă în totalul costului unitar se stabileşte în
procente. Valoarea cu care se poate majora costul unitar pe baza indicatorilor
de calitate nu poate depăşi 10% din acesta.
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Pe baza studiilor, aplicaţiilor matematice, simulării şi evaluării cu privire la suplimentarea finanţării am finalizat prin a structura un număr de şase
indicatori cu referire exclusivă la încadrare, calitate şi performanţă în actul de
instruire şi educare, detaliaţi după cum urmează:
1. Calitatea personalului didactic – indicatorul care determină o alocaţie disponibilă în corespondenţă cu numărul cadrelor didactice titulare încadrate în instituţia de învăţământ, raportate la cifra de şcolarizare. Avem în
vedere faptul că eficienţa şi calitatea învăţământului sunt direct proporţionale
cu încadrarea cadrelor titulare.
2. Potenţialul de dezvoltare ştiinţifică – ponderea cadrelor didactice cu
titlul de doctor în totalul personalului şcolarizat, determinând astfel o stimulare a activităţii de cercetare, şi implicit canalizarea activităţii de pregătire
către latura practic-aplicativă.
3. Perspectiva conservării performanţelor în activitate reflectă într-o
măsură obiectivă raportul între personalul didactic de predare titular sub 35 de
ani şi cifra de şcolarizare. Numărul minim de cadre sub 35 de ani este stabilit
diferenţiat pentru fiecare din tipurile de învăţământ desfăşurat la nivelul
Ministerului Apărării Naţionale. Indicatorul oferă imaginea de perspectivă cu
privire la asigurarea cu personal didactic propriu, în scopul conservării şi dezvoltării performanţelor în activitate.
4. Nivelul performanţei în cercetarea ştiinţifică este exprimat în
valoare absolută, aplicabil numai pentru universitatea Naţională de Apărare
„Carol I” şi Academia Tehnică Militară, având ca bază de calcul tezele de doctorat finalizate în perioada de referinţă în cadrul acestor instituţii.
5. Premiile obţinute la nivel naţional şi internaţional au fost stabilite
ca indicator de evaluare a performanţelor şcolare pe parcursul unui an de învăţământ. Alocaţia disponibilă are o pondere însemnată în majorarea resurselor
financiare datorită exprimării în valoare absolută.
6. Continuarea pregătirii militare pentru absolvenţii colegiilor militare în
instituţiile de învăţământ militar reprezintă un indicator specific învăţământului
militar liceal şi determină suplimentarea costului mediu cu alocaţia disponibilă
exprimată în funcţie de numărul de elevi (băieţi şi fete) ce sunt declaraţi admişi
într-una din formele superioare de pregătire militară (academii, instituţii, şcoli).
Datorită structurii indicatorilor şi ponderii în costul unitar, majorarea
creditelor bugetare estimate cu valori direct proporţionale cu performanţa realizată pe parcursul unei perioade de şcolarizare va influenţa şi sensibiliza factorii de decizie în organizarea şi desfăşurarea activităţilor.
decembrie, 2011

331

Educaţie, instrucţie şi învăţământ

Detaliat, indicatorii de performanţă propuşi pot fi analizaţi astfel:
A. Personalul didactic
A.1. Calitatea personalului didactic
Indicatorul calitativ al învăţământului militar ICm.1. se stabileşte pe
baza raportului între numărul cadrelor didactice titulare (NCD) încadrate în
instituţia de învăţământ şi numărul personalului şcolarizat (NPsc) la finele
exerciţiului financiar încheiat. Indicatorul se va exprima în procente şi propunem a reprezenta o pondere de 2% din totalul costului unitar.
ICm.1. = (NCD / NPsc) × 100
Alocaţia disponibilă pentru indicatorul ICm.1. (AICm.1.), stabilită în
procente, se calculează pe baza următoarei relaţii:
AICm.1. = (ICm.1. × p1) / ICm.1.standard
unde:
p1 – ponderea indicatorului în costul unitar
ICm.1.standard – indicator exprimat în procente reprezentând
raportul între numărul cadrelor didactice titulare ce pot încadra 100%
funcţiile didactice ale instituţiei conform statului de organizare
(NCDstat) şi numărul personalului şcolarizat conform cifrelor de şcolarizare aprobate de ordonatorul principal de credite (NPsc).

ICm.1.standard = (NCDstat / NPsc) × 100
Indicatorul relevă faptul că asigurarea cu personal didactic propriu are
impact direct asupra nivelului calitativ al activităţii didactice.
A.2. Potenţialul de dezvoltare ştiinţifică
Indicatorul ICm.2. se determină ca raport între numărul cadrelor didactice titulare având titlul ştiinţific de doctor (NCDd) şi numărul personalului
şcolarizat (NPsc). Acesta se exprimă în procente şi are o pondere de 1% din
totalul costului unitar.
ICm.2. = (NCDd / NPsc) × 100
Alocaţia disponibilă pentru indicatorul ICm.2. (AICm.2.) are o rezultantă procentuală şi se stabileşte pe baza următoarei relaţii:
AICm.2. = (ICm.2. × p2) / ICm.2.standard
unde:
p2 – ponderea indicatorului în costul unitar
ICm.2.standard – numărul minim de cadre didactice titulare cu
titlul ştiinţific de doctor (NCDdmin) raportat la numărul de personal
şcolarizat conform normelor de încadrare exprimat în procente

ICm.2.standard = (NCDdmin / NPsc) × 100

332

www.rft.forter.ro

Indicatori de performanţă calitativi pentru finanţarea învăţământului militar
unde:
NCDdmin se determină diferenţiat pe structuri de învăţământ,
astfel:
– pentru învăţământul liceal, postliceal şi cursuri de perfecţionare, numărul cadrelor cu titlul de doctor trebuie să fie de cel
puţin 5% din numărul total de cadre didactice prevăzute în statul de
organizare;
– pentru învăţământul universitar, 25% din numărul total de
cadre didactice prevăzute în statul de organizare.

Indicatorul se referă la stimularea creşterii ponderii personalului didactic
propriu cu experienţă în cercetarea ştiinţifică, capabil să antreneze personalul
şcolarizat în acţiuni de cercetare.
A.3. Perspectiva conservării performanţelor în activitate
Indicatorul calitativ ICm.3. este determinat pe baza raportului între
numărul cadrelor didactice titulare sub 35 de ani (NCDt) şi numărul personalului şcolarizat (NPsc), indicator exprimat în procente cu pondere de 2% din
totalul costului unitar.
ICm.3. = (NCDt / NPsc) × 100
Alocaţia disponibilă pentru indicatorul ICm.3. (AICm.3.) calculată în
procente se stabileşte pe baza următoarei relaţii:
AICm.3. = (ICm.3. × p3) / ICm.3.standard
unde:
p3 – ponderea indicatorului în costul unitar
ICm.3.standard – numărul minim de cadre didactice titulare sub
35 de ani raportat la numărul de personal şcolarizat conform
normelor de încadrare exprimat în procente, astfel:

ICm.3.standard = (NCDtmin / NPsc) × 100
unde:
NCDtmin se determină pe categorii de pregătire astfel:
– pentru învăţământul liceal, numărul minim al cadrelor sub 35
de ani trebuie să fie 40% din numărul total de cadre didactice prevăzute în statul de organizare;
– pentru învăţământul universitar, postliceal şi cursuri de perfecţionare,
20% din cadrele didactice prevăzute a fi încadrate pe aceste funcţii.

Indicatorul oferă imaginea de perspectivă cu privire la asigurarea cu personal
didactic propriu, în scopul conservării şi dezvoltării performanţelor în activitate.
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B. Impactul cercetării ştiinţifice asupra procesului didactic
B.1. Nivelul performanţei în cercetarea ştiinţifică
Indicatorul ICm.4. este exprimat în valoare absolută, aplicabil numai
pentru universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi Academia Tehnică
Militară, având ca bază de referinţă tezele de doctorat finalizate în cadrul
acestor instituţii.
Alocaţia disponibilă pentru indicatorul ICm.4. se calculează conform
relaţiei:
AICm.4. = ICm.4.1. × p4.1 + ICm.4.2. × p4.2
unde:
p4.1 – ponderea indicatorului în ICm.4., stabilit la 0,3%
p4.2 – ponderea indicatorului în ICm.4., stabilit la 0,4%

ICm.4.1. = (cd × Ncd) / NCD
unde:
cd – punctaj pentru un conducător de doctorat (cd = 10)
Ncd – număr total de conducători de doctorat
NCD – numărul cadrelor didactice titulare

ICm.4.2. = (td × Ntd) / Nd
unde:
td – punctaj pentru o teză de doctorat finalizată (referinţa este o
teză finalizată din cinci în derulare, td = 100)
Ntd – număr total de teze finalizate
Nd – număr total de doctoranzi aflaţi în evidenţa instituţiilor la
data de 1 ianuarie a anului curent.

B.2. Premii obţinute la nivel naţional şi internaţional
ICm.5. – calificarea pe unul din primele trei locuri la olimpiadele şcolare, locul I pentru participarea la concursurile aplicativ-militare şi alte premii
acordate de organismele naţionale şi internaţionale.
Alocaţia disponibilă pentru indicatorul ICm.5. este exprimată în sumă
absolută şi se calculează după următoarea formulă:
AICm.5. = (pct. × Np) / NPsc
unde:
pct. – punctaj pentru un premiu obţinut (referinţa este un premiu
la 100 de elevi, studenţi sau cadre militare şcolarizate = 1 000)
– exemplificare pentru calculul punctajului:
La 100 de persoane se consideră un premiu, la un total de 400 de
elevi pentru a aplica valoarea 1 000 trebuie să obţinem un număr de
patru premii. Dacă valoarea 1 000 corespunde unui număr de patru
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premii, în cazul obţinerii a numai două premii valoarea aplicată este
500, iar în cazul obţinerii a cinci premii valoarea este 1 250.
Np – numărul total de premii obţinute în exerciţiul financiar încheiat
NPsc – numărul personalului şcolarizat în exerciţiul financiar încheiat

Indicatorii ICm.4. şi ICm.5. au ponderea cea mai mare la calculul finanţării suplimentare datorită faptului că alocaţia disponibilă este exprimată în
valoare absolută, iar valoarea alocaţiei disponibile se aplică direct asupra costului unitar sau al celui mediu, după caz.
C. Continuarea pregătirii militare pentru absolvenţii colegiilor militare
ICm.6. – continuarea studiilor în învăţământul militar reprezintă un
indicator cu pondere de 4% pentru băieţi şi 4% pentru fete, în totalul costului mediu calculat numai pentru elevii colegiilor militare. Acesta reprezintă raportul între numărul total de absolvenţi care continuă pregătirea în
instituţiile militare de învăţământ (NAcm) şi numărul personalului şcolarizat în anul terminal (NPscIV), ambele elemente calculate la finele anului încheiat. Se determină în acelaşi mod atât pentru băieţi (B), cât şi pentru fete (F).
ICm.6.B = (NABcm / NPBscIV) × 100
ICm.6.F = (NAFcm / NPFscIV) × 100
Alocaţia disponibilă pentru indicatorul ICm.6. (AICm.6.) în cote procentuale pe sexe se stabileşte pe baza următoarelor relaţii:
AICm.6.B = (ICm.6.B × p6) / 100
AICm.6.F = (ICm.6.F × p6) / 100
unde:
p6 – ponderea indicatorului în totalul costului mediu;
100 – valoarea de referinţă determinată de situaţia cifrelor de
şcolarizare în instituţiile de învăţământ superior (în cazul în care
numărul absolvenţilor din toate colegiile militare este mai mic decât
numărul de locuri stabilit).

În cazul în care numărul absolvenţilor de colegiu militar este mai mare
decât numărul de locuri scoase la concurs în învăţământul universitar şi şcolile militare, valoarea de referinţă se determină cu ajutorul formulei:
[Număr de locuri ce pot fi ocupate de absolvenţi] / [Număr de absolvenţi] × 100
Valoarea alocaţiei exprimată în procente cu care se va majora costul
mediu reprezintă media celor două valori.
AICm.6. = (AICm.6.B + AICm.6.F) / 2
Finanţarea suplimentară pe baza criteriilor de performanţă, metodă prezentată în premieră pentru învăţământul militar, va asigura un management
performant la nivelul conducerii instituţiilor militare de învăţământ, va stimu-
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la activitatea de educare şi pregătire a personalului şcolarizat, dezvoltând astfel în mai mare măsură competiţia între instituţii.
Folosirea indicatorilor de performanţă calitativi propuşi pentru majorarea
necesarului de fonduri duce la evaluarea capacităţii conducătorilor instituţiilor
de a conduce prin obiective reprezentând astfel un mod real de stimulare financiară atât în condiţiile finanţării globale, cât şi pentru metodologia de finanţare actuală. În sistemul de învăţământ militar nu sunt prevăzute norme privind
suplimentarea necesarului de credite pe baza unor indicatori calitativi, de aceea
propunerile prezentate considerăm a fi o bază de plecare pentru ca procesul
instructiv-educativ să asigure o competiţie continuă, determinând majorarea
fondurilor calculate pe baza normativelor la unităţile cu performanţe ridicate.
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Metrici pentru evaluarea
calităţii serviciilor de date
CĂPITAN INGINER DR. IoN-CĂTĂLIN CÂRSTEA*

Înapoi la cuprins

Abstract
Associated with each network service is a set of non-functional
attributes/characteristics that may impact its quality of service.
A QoS metric is needed to provide quantitative measures for different levels of service quality, i.e. different service performance
parameters, as well as a measure for a total QoS of the network, based
on these individual parameters.
Cuvinte-cheie: metrici, QoS, lărgimea de bandă, SLA – contract
de servicii, calitate.

anagementul calităţii serviciilor de date, QoS (Quality of Service)
aduce previzibilitate şi coerenţă în variabilitatea existentă în
actualele reţele de comunicaţii de date care implementează serviciul
best-effort.
În ultimii ani, importanţa tehnologiilor pentru reţelele de comunicaţii de
date care oferă QoS a crescut rapid. Astăzi, QoS este, fără îndoială, una dintre piesele centrale ale tehnologiilor de reţea.
În analizele care se fac pentru sistemele cu şi fără algoritmi QoS, foarte
important este tipul traficului de date. Traficul de date este de tip:

M
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– inelastic, specific aplicaţiilor multimedia (audio streaming, video,
VoIP), care nu îşi ajustează lăţimea de bandă în conformitate cu condiţiile
reţelei, caz în care nu sunt tolerate pierderile sau întârzierile;
– elastic, specific aplicaţiilor precum WWW, FTP, care pot tolera pierderile sau întârzierile pachetelor de date.
Pentru aprecierea calităţii serviciilor care rulează în reţelele IP sunt folosite metrici subiective şi obiective.
Metricile subiective presupun aprecierea calităţii semnalului audio de
către unul sau mai mulţi ascultători umani, care atribuie semnalelor audio
supuse testelor un punctaj.
MOS

Calitatea vorbirii

Efortul de ascultare
Ascultare relaxată. Nu necesită
efort.
Atenţie necesară. Efortul de ascultare este redus.

5

Excelentă

4

Bună

3

Satisfăcătoare

Necesită efort moderat.

2

Slabă

Necesită efort considerabil

1

Foarte slabă

Nu este posibilă înţelegerea, indiferent de efort.

Tabelul nr.1. Valori MOS recomandate de ITU-T Rec. P.800

Cea mai folosită metrică subiectivă este cunoscută sub denumirea de
MoS (Mean opinion Score), conform recomandării ITu-T P.800, şi reprezintă scorul mediu al aprecierii calităţii percepute în timpul unei convorbiri telefonice (bilaterale). Indicatorii care stau la baza MoS se determină prin anchete de opinie denumite listening-opinion tests, unde un număr de ascultători
(32 – 36 în testele ITu) care sunt familiarizaţi pentru început cu semnale
vocale de diverse calităţi fac aprecieri asupra semnalului supus testului cu ajutorul unei scări cu cinci trepte de calitate, conform Tabelului nr.1. MoS este
egal cu media aritmetică a tuturor punctajelor individuale şi poate varia de la
1 (cel mai rău) la 5 (cel mai bun).
În continuare sunt prezentate metricile obiective pentru evaluarea calităţii serviciilor în reţelele cu comutaţie de pachete:
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• întârzierea (delay) – timpul necesar unui pachet pentru a ajunge la
destinaţie. În cazul pachetelor de voce se poate defini întârzierea cap-la-cap,
care reprezintă timpul necesar transmiterii vocii de la emiţător la receptor.
Întârzierea cap-la-cap conţine două componente:
1. Întârzierea de reţea fixă, care la rândul ei este compusă din următoarele componente:
• packetization delay – întârzierea de pachetizare reprezintă timpul necesar conversiei analog - digitală, codării vocii, împachetării informaţiei de voce
în pachete IP la emisie, timpul necesar la recepţie pentru extragerea informaţiei de voce din pachetul IP de voce, şi timpul necesar pentru realizarea conversiei digital - analog;
• serialization delay - timpul necesar transmiterii pachetului de date prin
interfaţa de legătură cu mediul fizic;
• propagation delay - timpul necesar transmiterii informaţiei prin reţeaua
de transport.
2. Întârzierea de reţea variabilă este înregistrată în nodurile de
rutare/comutare ale reţelei. Nodurile de rutare sunt prevăzute cu cozi de aşteptare, iar timpul de aşteptare a pachetelor în vederea transmiterii pe legătura de
ieşire depinde de gradul de încărcare al reţelei şi de dimensiunea acestor cozi
de aşteptare;
• lărgimea de bandă (bandwith) – descrie rata exprimată în biţi/secundă
cu care aplicaţia transmite datele printr-o conexiune dată. Pentru o conexiune
care cere serviciu garantat este necesar ca reţeaua să aloce o lărgime de bandă
specificată;
• sincronizarea între mai multe fluxuri (ex. vocea trebuie să fie sincronizată cu imaginea video);
• jitter-ul – fluctuaţia întârzierii pachetelor pe un interval de timp.
Inteligibilitatea comunicaţiilor vocale poate fi serios afectată atunci când jitterul este mare. Cauza principală a jitterului este congestia în interiorul reţelei. Fiecare staţie terminală dintr-o conversaţie VoIP sau video are o memorie tampon pentru jitter, care stochează temporar pachetele (ce conţin voce sau
video) recepţionate şi realizează o transmisie periodică a informaţiei la ieşire,
astfel încât să fie eliminat jitterul;
• probabilitatea de pierdere (packet loss) – reprezintă raportul dintre
numărul de pachete pierdute şi numărul total de pachete transmise într-un
interval de timp dat. Pierderea de pachete reprezintă numărul de pachete pierdute de reţea în timpul transmiterii, datorită congestiilor în reţea sau datorită
decembrie, 2011
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erorilor care pot apărea în transmiterea pachetelor. Pierderile de pachete pot
apărea în punctele congestionate când pachetele care sosesc la intrare depăşesc capacitatea cozilor de aşteptare;
• rata de eroare a pachetelor/celulelor – reprezintă procentul de pachete/celule recepţionate cu una sau mai multe erori;
• fiabilitatea – se calculează luând în considerare parametrii cum ar fi
eroarea ratei de bit şi perioada de timp în care un serviciu este disponibil;
• debitul sau datele de ieşire – numărul de biţi sau octeţi ce sunt transmişi printr-o secţiune de reţea într-un interval de timp;
• MTBF – Mean Time Between Failures, timpul mediu între defecţiuni;
• MTRS – Mean Time to Restore Service, timpul mediu de restaurare a
serviciului.
Metricile prezentate sunt cuprinse în „Contractul de servicii” sau Service
Level Agreement (SLA), care este un acord formal negociat între un prestator
de servicii (SP -Service Provider ) şi un client. Pe baza SLA-ului, furnizorul
de servicii se poate diferenţia de concurenţii săi şi poate să-şi îmbunătăţească
diferenţiat calitatea serviciilor. Din punctul de vedere al consumatorului,
acesta îşi poate dori să acceseze un serviciu oferit de un furnizor a cărui calitate o poate valida.

BIBLIOGRAFIE:
Scripcariu, L., Reţele de calculatoare, Tehnopress, Iaşi, 2003.
Tanenbaum, Andrew, Reţele de calculatoare, ediţia a IV-a, Editura
Byblos, Bucureşti, 2003.
Beuran, Răzvan, Calitatea reţelelor, în "NetReport", octombrie-noiembrie, 2004.
http://gerard.etc.upt.ro/~SCD/SCD/9_VoIP_SCD.pdf, accesat la data de
15.11.2011.
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Clasificarea traficului
de date şi gruparea
serviciilor de date în clase
CĂPITAN INGINER DR. IoN-CĂTĂLIN CÂRSTEA

Înapoi la cuprins

Abstract
Quality of Service (QoS) for networks is an industry-wide set of
standards and mechanisms for ensuring high-quality performance for
critical applications. QoS improves the quality of applications offered
by IP networks by processing different traffic classes in different ways,
according to their requirements.
Cuvinte-cheie: clase, QoS, calitate, servicii, date, trafic de date
elastic, trafic de date inelastic.

ultimii ani, importanţa tehnologiilor pentru reţelele de comunicaţii de date care oferă Quality of Service (QoS) a crescut rapid.
În funcţie de cerinţele QoS pentru aplicaţiile care rulează într-o reţea de
comunicaţii de date, traficul a fost clasificat în trafic de date elastic şi trafic
de date inelastic.
Principalele caracteristici ale traficului de date elastic sunt:
– îşi ajustează viteza de transfer ca răspuns la constrângerile reţelelor de
comunicaţii;
– este utilizat în principal de aplicaţiile bazate pe protocolul TCP;
– în cazul în care la nivelul reţelei există pierderi de pachete de date cau-
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zate de încărcare sau congestii, protocolul TCP utilizează algoritmul de evitare a congestiei, determinând reducerea ratei cu care sunt transmise pachetele prin reţea.
Pentru traficul inelastic, principalele caracteristici sunt:
– neajustarea vitezei de transfer ca răspuns la condiţiile reţelei;
– este utilizat în principal de aplicaţiile bazate pe protocolul uDP.
În funcţie de tipul traficului de date utilizat, există aplicaţii elastice şi
aplicaţii inelastice. o aplicaţie elastică, care utilizează trafic de date elastic,
este capabilă să se adapteze la schimbarea parametrilor QoS. Exemple de aplicaţii elastice, numite şi aplicaţii best-effort, sunt transferul de fişiere şi e-mail,
aplicaţii care nu au nevoie de lăţime de bandă garantată sau limite de întârziere stricte. În cazul în care lăţimea de bandă este mică, transferul fişierelor sau
transferul e-mail-urilor durează mai mult.
Spre deosebire de aplicaţiile elastice, aplicaţiile inelastice au nevoie de
garanţii QoS stricte. Traficul de date inelastic este specific aplicaţiilor multimedia (audio streaming, video, VoIP) care nu îşi ajustează lăţimea de bandă
în conformitate cu condiţiile reţelei, caz în care nu sunt tolerate pierderile sau
întârzierile.
Majoritatea aplicaţiilor în timp real, prin natura lor sunt inelastice, dar
pot avea şi capacitatea de a se adapta la anumite schimbări privind parametrii
QoS. De exemplu, aplicaţiile audio şi de video conferinţă se pot adapta la o
lăţime de bandă mică prin utilizarea codec-urilor, caz în care cerinţele de
întârziere devin foarte stricte.
un alt sistem de clasificare împarte aplicaţiile în aplicaţii interactive şi
non-interactive. Aplicaţiile interactive includ interacţiunea umană, caz în care
un utilizator uman care interacţionează cu un alt sistem se aşteaptă la o reacţie rapidă la acţiunea efectuată, ceea ce presupune întârzieri reduse şi rate de
eroare mici. Exemple de aplicaţii interactive sunt Voice over IP (VoIP), audio
/ video conferinţe, aplicaţii de colaborare online şi jocuri online. Exemple de
aplicaţii non-interactive sunt navigarea web, transferul de fişiere, chat-uri şi
aplicaţiile de streaming multimedia.
Pentru a oferi QoS pentru întreaga reţea de comunicaţii de date la nivelul reţelei trebuie să se efectueze două sarcini de bază:
• diferenţierea traficului de date sau a tipurilor de servicii;
• tratarea diferită a claselor de trafic pentru a putea garanta resursele.
Diferenţierea traficului de date se efectuează, de obicei, la nivelul interfeţelor de reţea, pe când tratarea diferită a claselor de trafic este dependentă
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Clasa
QoS

0

Aplicaţii
(exemple)
Servicii în timp
real, sensibile la
jitter, interacţiune
mare (VoIP,
Videoconferinţă)

Mecanisme
utilizate în nod

Constrângeri la
rutare şi distanţă
Cozi de aşteptare
cu servire
preferenţială

1

Servicii în timp
real, sensibile la
jitter, interactive
(VoIP,
Videoconferinţă)

2

Servicii de datetranzacţii, interactivitate mare
(Signalling)

3

Servicii de datetranzacţii, interactivitate redusă

4

Aplicaţii cu pierderi
mici (tranzacţii
scurte, video
streaming)

Cozi de aşteptare
lungi, prioritate la
pierderi

Aplicaţii tradiţionale
în reţelele IPming)

Cozi de aşteptare
separate (prioritate
redusă)

5

Tehnici de reţea

Constrângeri reduse
la rutare şi distanţă

Cozi de aşteptare
separate, prioritate
la pierderi

Constrângeri la
rutare şi distanţă
Constrângeri reduse
la rutare şi distanţă

Orice rută /cale

Tabelul nr.1. Ghidul de aplicare pentru clasele QoS,
conform parametrilor de performanţă

de implementările făcute de producători în echipamentele active din compunerea infrastructurii reţelei de comunicaţii de date. Traficul este clasificat în
funcţie de expeditor, destinatar, tipul serviciului (e-mail, www, ftp etc) şi
dimensiunea pachetelor de date.
În conformitate cu obiectivele de performanţă QoS dorite, sectorul de
standardizare pentru telecomunicaţii al uniunii Internaţionale de
Telecomunicaţii - ITu-T, a propus în Recomandarea Y.I541 clasificarea traficului şi gruparea serviciilor în clase QoS. Aceste clase QoS acoperă o gamă

decembrie, 2011
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Modelul cu 5 clase

Modelul cu 8 clase

Modelul bazat pe
QoS

Voice

Voice

Realtime

Interactive-Video
Video

Call Signaling

Call Signaling

Streaming Video
Call Signaling
IP Routing

Network Control
Critical Data

Critical Data

Network Mgmt
Mission-Critical
Transactional

Bulk Data

Bulk Data

Best Effort

Best Effort

Best Effort

Scavenger

Scavenger

Scavenger

Figura nr.1. Gruparea pe modele a claselor de trafic de date

largă de aplicaţii. Clasele QoS stabilesc cerinţele majore ale aplicaţiilor impuse reţelelor IP.
ITu-T a definit un ghid de asociere a claselor QoS în raport cu aplicaţiile utilizatorilor şi cu performanţele impuse reţelelor IP. Clasele QoS sunt asociate cu mecanismele de control al calităţii serviciului în reţelele de transport,
ceea ce implică:
• controlul alocării resurselor în segmentele reţelei;
• semnalizări între segmentele reţelei pentru asigurarea obiectivelor de
performanţă ale reţelei şi QoS End-to-End;
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Numele clasei

Tipul traficului

IP Routing

Trafic IP, trafic de control (ex. traficul generat de protocolul de rutare)

Voice

Trafic de voce interactiv

Interactive-Video

Trafic video interactiv (ex. conferinţa video)

Streaming Video

Trafic media streaming

Mission Critical

Trafic destinat pentru un subset de aplicaţii ce folosesc date tranzacţionale

Call-Signaling

Semnalizare telefonică şi trafic de control (ex. SIP, H323)

Transactional Data

Aplicaţii de date tranzacţionale de tip client-server

Network Mgmt

Trafic de management al reţelei

Bulk Data

Fluxurile de date noninteractive, de fundal, cum ar fi transferul de
fişiere mari, distribuirea de conţinut, sincronizarea bazelor de date,
operaţiuni de backup şi e-mail

Scavenger

Servicii cu cerinţe reduse QoS, fără garantarea benzii de aplicaţii de
divertisment (ex. jocuri)

Best Effort

Trafic fără cerinţe QoS. Clasă implicită pentru traficul de date

Figura nr.2. Clase de trafic de date, definite de compania CISCO

• monitorizarea performanţei reţelei IP şi a calităţii serviciilor;
• optimizarea utilizării reţelei IP prin evitarea congestiei şi încărcării cât
mai uniforme a reţelei IP.
Fiecare clasă QoS de reţea este caracterizată printr-o combinaţie de
valori-limită a parametrilor de performanţă. Clasele sunt folosite pentru prioritizarea şi diferenţierea tipurilor de trafic din reţele.
În funcţie de tipul şi importanţa traficului de date din reţelele de comunicaţii de date, compania CISCo1 a creat un document strategic, QoS
Baseline, prin care a dorit să creeze un cadru unic pentru produsele, arhitecdecembrie, 2011
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tura şi implementările ce au ca punct de pornire calitatea serviciilor de date în
reţelele de calculatoare.
Recomandările QoS de bază făcute de compania CISCo sunt concepute
ca un ghid bazat pe standarde. Evoluţia aplicaţiilor şi a tipului de trafic, a fost
împărţită în mai multe modele de clase de servicii.
În cadrul documentului QoS Baseline sunt definite 11 clase de trafic care
pot fi considerate ca fiind critice într-o companie.
Ideea principală din spatele algoritmilor QoS este de a oferi un management mai bun pentru o parte din traficul de date pe baza constrângerilor specifice claselor definite şi în special a aplicaţiilor critice. Astfel, o reţea de
comunicaţii de date poate transfera date cu un nivel de întârziere scăzut, în
cazul în care cantitatea totală de trafic nu depăşeşte un anumit nivel - dincolo
de care cozile de pachete privilegiate nu mai pot fi procesate diferit. Cu alte
cuvinte, atunci când există un procent ridicat cu trafic de date privilegiat, există riscul ca diferenţierea să devină inutilizabilă, întrucât nu poate fi privilegiat
tot traficul de date.

BIBLIOGRAFIE:
*** ITU-T, ITU-T Recommendation g.1010: End-User Multimedia QoS
Categories, 2001.
Tanenbaum, Andrew, Reţele de calculatoare, ediţia a IV-a, Editura
Byblos, Bucureşti, 2003.
Kun Park, QoS in Packet Networks, Springer, New York, 2005.
http://technet.microsoft.com, accesat la data de 15.11.2011

NOTE:
1

CISCo, Cisco Systems, Inc (www.cisco.com)
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Direcţii de acţiune
pentru contracararea
riscurilor şi ameninţărilor
CBRN în contextul
geostrategic actual
CoLoNEL IoAN FĂRCAŞ*

Înapoi la cuprins

Abstract
There is currently no systematic and comprehensive approach
within NATO to prevent the proliferation of weapons of mass destruction (WMD) and defend against CBRN threats.
The need to address these problems has been recognized by
Heads and State and Government at the Lisbon Summit in November
2010 with the endorsement of the new Strategic Concept, which „...
once implemented, will allow the Alliance and Allies to meet the challenging demands of an unpredictable and complex international security environment. This includes the ability to respond to current, evolving and emerging challenges, such as those posed by the proliferation
of weapons of mass destruction and their means of delivery".
Consequently the Lisbon Summit declaration states that: "We
(NATO Allies) will continue to implement NATO's Strategic-Level
*Statul Major al Forţelor Terestre, Bucureşti.

decembrie, 2011
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Policy for Preventing the Proliferation of Weapons of Mass
Destruction (WMD) and Defending against Chemical, Biological,
Radiological and Nuclear (CBRN) Threats".
Cuvinte-cheie: proliferare, incident CBRN, decontaminare,
cercetare CBRN, terorism.

voluţiile înregistrate în domeniul ADM şi al producerii materialelor
CBRN care prezintă potenţial de risc au o influenţă deosebită asupra domeniului militar, dar şi civil, mai ales în actualul context geopolitic şi
geostrategic deosebit de fluid, care impune noi reorientări, regândiri şi reorganizări în cadrul acţiunilor pentru contracararea acestora.
Pentru aceasta, autorităţile militare şi civile trebuie să se asigure că apărarea CBRN va rămâne relevantă şi că îndeplineşte cerinţele operaţionale în
curs de dezvoltare, în acelaşi timp cu înţelegerea mediului operaţional viitor,
care va cuprinde tendinţele recente şi proiectate în proliferarea materialelor
CBRN şi a mijloacelor lor de livrare, a riscurilor şi ameninţărilor CBRN
actuale şi de perspectivă, coroborate cu abordările factorilor de decizie
NATo, uE şi a aliaţilor acestora, precum şi cu deciziile pe care aceştia le vor
adopta, care vor trebui să asigure o protecţie corespunzătoare, pentru statele
membre NATo, uE şi aliaţilor acestora – populaţia, teritoriul şi forţele –, iar
acestea vor fi protejate de ameninţările CBRN şi nu vor avea de suferit de pe
urma celor care prezintă astfel de ameninţări.
Având în vedere problemele prezentate anterior, considerăm că odată
înţeles modul în care trebuie abordată apărarea CBRN în viitor, vor putea fi
evaluate capabilităţile curente, lipsurile şi lacunele existente în prezent, vor fi
identificate, conducând la dezvoltarea unui cadru operaţional pentru efortul
de transformare al apărării CBRN, iar acesta trebuie orientat pentru a îndeplini noile misiuni şi cerinţe.
La nivel strategic, „Noul Concept Strategic al NATo” prevede că proliferarea armelor nucleare şi a altor materiale CBRN, şi modalităţile de livrare a acestora, ameninţă cu consecinţe incalculabile pentru prosperitatea şi stabilitatea globală, iar în următoarea decadă, proliferarea va fi mai acută în
unele regiuni ale globului.
Politica comprehensivă NATO, de nivel strategic, pentru prevenirea proliferării ADM şi apărării CBRN, prevede că NATo se confruntă
în acest moment cu o serie întreagă de provocări complexe şi ameninţări la
securitatea sa, mult diferite faţă de cele cu care Alianţa se confrunta în

E
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perioada imediat următoare formării sale. Provocările de securitate prezente şi viitoare obligă NATo să fie pregătită să se apere şi să se protejeze
împotriva riscurilor şi ameninţărilor CBRN, atât din partea unor state, cât
şi a altor actori. Ameninţările curente cuprind proliferarea materialelor
CBRN şi a mijloacelor lor de livrare.
Studiile şi analizele efectuate de experţii NATo şi uE relevă faptul că în
noul mediu strategic, concentrarea a trecut de la ţinte de pe câmpul de luptă la
ţinte globale, de orice fel, incluzând populaţia ţărilor membre, teritoriul şi forţele acestora, fără nicio restricţie în ceea ce priveşte limitele temporare, geografice, politice şi sociale. În consecinţă, capabilităţile de apărare CBRN şi personalul de specialitate trebuie să se adapteze pentru a intensifica eforturile de prevenire pentru a optimiza o apărare adecvată şi a asigura măsurile necesare de
refacere în cazul unui incident CBRN. Autorităţile militare trebuie să contribuie la protecţia acestora prin participarea la dezvoltarea capabilităţilor de apărare CBRN, şi când va fi necesar, implementarea acestor capabilităţi în conformitate cu deciziile politice în sprijinul obiectivelor neproliferării, pentru a sprijini
lupta împotriva proliferării ADM, a materialelor aferente şi a mijloacelor de
livrare, incluzând abilitatea de a executa misiuni de prevenire, protecţie şi
managementul consecinţelor unor atacuri cu ADM şi a incidentelor CBRN.
În acelaşi timp, în studiile şi tratatele de specialitate se evidenţiază faptul că, în ciuda tratatelor şi acordurilor pentru controlul armamentului, potenţiali adversari continuă să dezvolte arme şi dispozitive CBRN, tendinţă care
este cel mai mult pronunţată în zonele de instabilitate accentuată, unde NATo
sau uE pot să fie chemate să conducă operaţii militare de stabilitate sau menţinere a păcii. În plus, acolo există terorişti şi alte grupuri ad-hoc care consideră tehnologiile CBRN ca un puternic mijloc de a-şi urmări interesele.
Progresele ştiinţifice consolidează aceste procese, ajutate de circulaţia informaţiilor şi a expertizelor ştiinţifice. În acelaşi timp, extinderea urbanizării şi
procesul industrializării globale deschide posibilităţi mai mari de eliberare
accidentală sau deliberată de materiale toxice industriale (TIM).
La nivel operaţional sau tactic, teatrele de operaţii curente şi viitoare prezintă numeroase riscuri şi pericole pentru forţele NATo sau uE, existând oricând posibilitatea ca acestea să se confrunte cu adversari care deţin capabilităţi
CBRN. Acestea pot fi arme CBRN sau dispozitive improvizate care includ
agenţi chimici sau biologici, materiale nucleare sau TIM, existând de asemenea
posibilitatea ca forţele să fie expuse riscurilor datorită eliberării accidentale sau
deliberate a substanţelor toxice rezultate în urma activităţilor industriale.
decembrie, 2011
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Riscurile şi ameninţările CBRN reprezintă provocări unice pentru operaţiunile NATo şi uE, iar natura expediţionară a operaţiilor acestora presupune
ca forţele armate să se disloce, să execute misiuni şi manevre în medii ostile.
Potenţialul impact al riscurilor CBRN şi TIM privind această cerinţă pentru
libertatea de acces şi manevră pot fi ample şi semnificative. Se riscă eşecul
misiunii în cazul în care comandantul nu are la dispoziţie măsurile de contracarare adecvate pentru a preveni şi proteja forţele sale de armele şi dispozitivele CBRN, să răspundă la acestea, şi posibilitatea de a-şi reface capacitatea
operaţională, dacă aceste arme s-ar folosi împotriva forţelor aliate.
Datorită potenţialelor consecinţe devastatoare ale folosirii armelor şi dispozitivelor CBRN, trebuie să existe o robustă apărare pasivă, cât şi măsuri de
atenuare pentru a permite forţelor NATo şi uE să continue operaţiunile militare într-un mediu CBRN, să protejeze infrastructura esenţială pentru misiune
şi să permită agenţiilor civile să asiste aliaţii şi partenerii când armele CBRN
sunt folosite.
Terorismul CBRN reprezintă o ameninţare directă la adresa securităţii
cetăţenilor din ţările NATo şi uE, şi în sens mai larg pentru prosperitatea şi
stabilitatea internaţională. Grupurile extremiste continuă să se răspândească
în zonele de o importanţă strategică pentru Alianţă iar tehnologia modernă
măreşte pericolul unui potenţial atac terorist, în special dacă teroriştii au achiziţionat sau sunt indicii că posedă mijloacele şi materialele necesare utilizării
materialelor CBRN pentru a atinge scopurile urmărite.
Întrucât apărarea CBRN a fost, în mod tradiţional, concentrată pe apărare împotriva ameninţărilor CBRN, având o abordare militar-pasivă centrată pe
supravieţuire şi atenuare, lecţiile învăţate din evenimentele post-Război Rece
au dus la o schimbare forţată de accent. Atacurile pe o scară mare nu mai sunt
considerate o ameninţare primară. În schimb, incidentele imprevizibile teroriste la scară mică, cu un puternic impact psihologic prin utilizarea mijloacelor improvizate, cu eliberare de cantităţi mici de agenţi biologici şi chimici şi
materiale radioactive, sunt acum considerate mult mai probabile.
Atacurile cibernetice asupra instalaţiilor şi infrastructurii critice.
utilizarea tot mai largă a comunicaţiilor electronice şi globalizarea comerţului au condus la o lume extrem de interconectată. Întreruperile sau distrugerea infrastructurii critice pot afecta semnificativ securitatea instalaţiilor cu
potenţial de risc CBRN şi asupra infrastructurii critice.
Riscurile majore pe care le reprezintă atacurile cibernetice asupra centralelor nucleare, instalaţiilor şi facilităţilor industriale pentru producerea substan-
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ţelor toxice, precum şi a unor tipuri de agenţi biologici, necesită măsuri speciale de protecţie şi, de asemenea, autorităţile militare şi civile trebuie să se asigure că infrastructura critică este viabilă şi rezistentă la dezastre şi atacuri.
Cooperarea civil-militară în domeniul apărării CBRN. În timp ce
capacităţile militare au fost principala preocupare în trecut, utilizarea armelor
ADM CBRN de către terorişti, ca şi incidentele CBRN generate de riscurile
toxice industriale sau a dezastrelor naturale, fac ca populaţia civilă şi infrastructura să fie mai vulnerabile în zilele noastre şi în viitor. Este necesară o analiză a riscurilor/ pericolelor şi a vulnerabilităţilor pentru a identifica lacunele şi
planurile pentru un răspuns civil adecvat şi un sprijin militar al autorităţilor
civile.
Pe timpul operaţiilor militare, apărarea CBRN are o contribuţie importantă la protecţia forţei, dar accentul nu poate rămâne centrat pe scopurile
militare. Realităţile operaţiilor în curs de desfăşurare reprezintă provocări
importante pentru comandanţii de la toate nivelurile. Luarea în considerare
doar a aspectelor militare nu va duce la desfăşurarea cu succes a operaţiilor.
Ca scopul final să fie atins, este necesară o abordare cuprinzătoare a tuturor
actorilor implicaţi în teatrul de operaţii, organizaţiilor neguvernamentale,
politicului, economicului şi a capabilităţilor de impunere a legii, iar aceştia
trebuie luaţi în considerare în orice conflict şi operaţie.
Asigurarea protecţiei şi aplicarea măsurilor de apărare CBRN coordonate, pentru populaţie şi teritoriu în acelaşi timp cu protecţia CBRN a forţelor,
vor reduce şi limita efectele atacurilor CBRN. Reducerea efectelor va contribui şi la o posibilă reconsiderare a motivaţiei şi determinării adversarului de
a folosi arme şi dispozitive CBRN împotriva populaţiei, teritoriului, forţelor
şi infrastructurii critice. De asemenea, analizând fenomenul militar contemporan, constatăm o creştere continuă a importanţei şi amploarei implicării factorului civil în operaţiile militare, fapt ce a determinat o creştere semnificativă
în ceea ce priveşte cooperarea civil-militară. Aceasta trebuie luată în considerare în fiecare etapă a operaţiei şi la toate nivelurile de comandă.
Sistemul de apărare CBRN se bazează pe „lanţul” unui incident CBRN.
Sunt luate în considerare comportamentul, acţiunea sau intenţia presupusă/
recunoscută a unui potenţial agresor (AP) de a achiziţiona, poseda, ameninţa
să utilizeze sau a pregăti şi efectua un atac cu o armă sau un dispozitiv CBRN
împotriva forţelor aliate, precum şi cursurile principale de acţiune pentru a
descuraja şi a preveni un potenţial agresor să folosească o armă sau un dispozitiv CBRN, de a proteja împotriva şi de a atenua efectele unui atac cu ADM
decembrie, 2011
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sau incident CBRN.
Apreciem că este absolut necesar să se stabilească rolul apărării CBRN
pentru contracararea riscurilor şi ameninţărilor CBRN, aceasta ducând la asigurarea dezvoltării unor capabilităţi echilibrate, pe baza unor cerinţe realiste.
În urma demersului nostru ştiinţific şi analizei lucrărilor de specialitate, opinăm că domeniile în care apărarea CBRN poate aduce contribuţii esenţiale sunt:
• Furnizarea, analiza şi transmiterea oportună a informaţiilor din domeniul CBRN.
• Prevenirea achiziţionării de materiale CBRN.
• Descurajarea utilizării armelor şi dispozitivelor CBRN.
• Reducerea capabilităţilor CBRN existente.
• Împiedicarea utilizării de arme şi dispozitive CBRN.
• Prevenirea atacurilor următoare.
• Managementul consecinţelor.

Furnizarea, analiza şi
transmiterea oportună
a informaţiilor
din domeniul CBRN
un nivel adecvat de experienţă şi funcţii (încadrare în structura de
comandă) în domeniul CBRN este esenţial pentru un răspuns imediat şi de
succes la atacuri cu ADM sau la incidente CBRN. Funcţiile (încadrarea cu
specialişti CBRN) trebuie să asigure informaţiile şi datele operative CBRN
(furnizate de structurile de informaţii ale forţelor aliate tip S2, G2, J2 etc.), pot
fi procesate imediat la toate nivelurile de comandă, incluzând autorităţile civile şi politice. Personalul (structura) de apărare CBRN din comandament (stat
major) de la toate nivelurile de comandă trebuie să fie în măsură:
a) să execute o evaluare a ameninţărilor (bazată în special pe informaţiile colectate şi analiză) şi să determine nivelul de ameninţare CBRN;
b) să execute o evaluare a vulnerabilităţii forţelor şi a capabilităţilor proprii;
c) să execute o evaluare a riscurilor bazată pe evaluarea ameninţărilor, a
vulnerabilităţii şi privind probabilitatea de apariţie.
Pregătirea informativă a mediului operaţional necesită o analiză combinată a informaţiilor despre adversar, potenţial legate de posibilele pericole de
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manipulare defectuoasă a deşeurilor, depozitarea în vrac de substanţe toxice,
industria chimică, centrale nucleare şi alte potenţiale surse de eliberări toxice.
Aceste obiective ar putea fi transformate în arme foarte periculoase şi puternice, cu mijloace foarte simple.
un sistem de comandă şi control eficient, care încorporează cerinţe de
informare şi de servicii CBRN specializate şi oferă management, planificare
şi execuţie de sprijin, este esenţial. Acest sistem trebuie să urmeze principiile
reţelei şi să proceseze informaţiile de la senzori printr-un sistem de alarmare
şi avertizare automată către sistemul de specialişti CBRN. Toate datele trebuie să fie prelucrate şi afişate într-o formă CBRN comună acceptată. Sistemul
automat de alarmare şi avertizare trebuie să fie interoperabil cu sistemele civile de alarmare, avertizare şi raportare.
Sistemele de comunicaţii şi schimb de informaţii trebuie să permită
comunicarea efectivă cu eşaloanele superioare şi laboratoarele de specialitate
atât ale forţelor aliate, cât şi naţionale.
Sistemul de comunicaţii CBRN trebuie să includă o contribuţie solidă şi
eficientă care să ofere informaţii în evaluarea riscurilor şi ameninţărilor
CBRN, pericolelor toxice industriale, precum şi a pericolelor potenţiale de
mediu şi endemice la adresa forţelor proprii şi populaţiei civile. După un incident CBRN, Sistemul de comunicaţii CBRN va permite comandanţilor să ia
decizii în cunoştinţă de cauză, bazate pe cele mai bune expertize analitice şi
ştiinţifice disponibile.

Prevenirea achiziţionării
de materiale CBRN
Apărarea CBRN sprijină prevenirea furtului sau traficului ilicit de materiale CBRN, prin interdicţia acestora şi luarea de măsuri împotriva unei ameninţări CBRN în aşteptare. Acest lucru necesită exploatarea informaţiilor
legate de CBRN, cercetarea terestră şi aeriană, şi asigurarea detecţiei şi identificării la distanţă (fără contact efectiv), prin utilizarea de aparatură sau sisteme de detecţie stand-off.
Sprijinul apărării CBRN pentru un regim de inspecţie sau de verificare
trebuie să fie dat de către transportul strategic, mobilitatea tactică, sprijinul
logistic şi medical, experienţa în apărare CBRN, prelevarea de probe, identidecembrie, 2011
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ficarea materialelor CBRN şi protecţia forţelor.

Descurajarea utilizării armelor
şi dispozitivelor CBRN
Forţele aliate trebuie să fie bine pregătite pentru apărarea CBRN în termeni de doctrină corespunzătoare, echipament, proceduri, organizare şi
instruire. Aceste măsuri de apărare CBRN trebuie să fie pregătite înainte de
dislocare, astfel încât capabilitatea operaţională necesară să fie prezentă în
teatrul de operaţii. Aceste pregătiri trebuie, de asemenea, să descurajeze
potenţialii adversari în luarea în calcul a folosirii armelor CBRN sau TIM
(materiale industriale toxice).

Reducerea capabilităţilor de
atac cu ADM CBRN existente
Forţele aliate trebuie să fie pregătite şi gata pentru a utiliza toate opţiunile la dispoziţie în scopul împiedicării unui adversar de a utiliza arme şi dispozitive CBRN.
Furnizarea unui mediu sigur şi securizat nu este completă dacă în zonă
rămân pericole toxice. Comandanţii forţelor aliate au nevoie de capabilităţi
pentru a identifica şi analiza potenţiale pericole toxice sau de mediu.
Echipamente specializate CBRN trebuie să fie disponibile pentru a confirma
dacă asemenea pericole există sau nu şi dacă acestea sunt păstrate în mod
corespunzător.

Împiedicarea utilizării de arme
şi dispozitive CBRN
Forţele aliate trebuie să fie pregătite a utiliza toate opţiunile avute la dispoziţie pentru a proteja forţele NATo şi infrastructura împotriva pericolelor
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CBRN şi a-şi sprijini partenerii.
Perturbarea livrării de arme de distrugere în masă şi răspunsul împotriva
oricărei surse de atac este o sarcină militară. Cu toate acestea, în operaţiuni în
curs de desfăşurare, autorităţile civile trebuie să asigure întreruperea, interdicţia şi răspunsul în cadrul lor juridic, până când armata este însărcinată fie să
sprijine, fie să conducă operaţii în zonă.

Prevenirea atacurilor următoare
Pentru a preveni atacurile următoare, capacitatea de a fi în măsură să
ofere un răspuns clar şi fără echivoc la un standard acceptabil şi unanim
acceptat de forţele proprii va fi menţinută prin atacuri continue asupra agresorului şi pregătirea corespunzătoare pentru diminuarea efectelor atacurilor cu
arme şi dispozitive CBRN, efectuate de către adversar.

Reducerea efectelor
unui incident CBRN
Protecţia împotriva incidentelor CBRN este o sarcină complexă pentru
societatea civilă, autorităţi şi comandanţii militari. Forţele aliate trebuie să fie
pe deplin pregătite pentru a răspunde şi a elimina urmările şi efectele unui atac
cu ADM sau incident CBRN îndreptat împotriva forţelor proprii sau infrastructurii şi pentru a oferi sprijin partenerilor, dacă este necesar. În plus, datorită posibilităţii ca alte urgenţe majore civile să reprezinte o ameninţare la
adresa securităţii şi a stabilităţii şi pentru faptul că gestionarea consecinţelor
CBRN este provocatoare şi ar putea fi masivă, costisitoare şi de durată, forţele aliate ar trebui să fie pregătite să pună la dispoziţie capacităţile proprii de
apărare CBRN autorităţilor naţionale, dacă acestea solicită ajutorul.
operaţiile de management a consecinţelor civil-militare în domeniul
CBRN trebuie să fie executate de către forţele aliate dislocate în zonă, în
cooperare cu autorităţile civile ale naţiunii afectate care au responsabilitatea
primară şi datele necesare. Deoarece consecinţele unor incidente CBRN pot
decembrie, 2011
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depăşi capacitatea naţiunii afectate de a răspunde sau pot chiar afecta mai
multe naţiuni, dacă sunt solicitaţi, aliaţii îşi vor pune la dispoziţie capabilităţile de „Management a consecinţelor civil-militare în domeniul CBRN”.
operaţiunile de management a consecinţelor includ măsuri pentru a restabili capabilităţile esenţiale, protejarea sănătăţii şi siguranţa, precum şi de a
oferi ajutorul de urgenţă. Pentru a fi eficace, operaţiunile de recuperare necesită coordonarea activităţilor şi, în plus, este important să se asigure o bună
înţelegere a problemelor specifice care decurg din aceasta atunci când echipamentele militare sunt dislocate în sprijinul unei operaţiuni civile de management a consecinţelor în domeniul CBRN.
Consideraţii suplimentare de planificare trebuie să fie luate în considerare şi pentru: suportul psihosocial, asigurarea în carantină, sub embargo şi
zonele de relocare, folosirea (mânuirea) şi dispunerea rămăşiţelor umane şi
animale contaminate, supravegherea efectelor pe termen lung asupra sănătăţii
şi restaurarea amplasamentului pe termen lung, inclusiv de asistenţă tehnică.
Aceasta include eliminarea contaminării la nivelurile cerute de curăţenie şi
refacerea operaţională.
Managementul Consecinţelor (CM) este definit ca măsurile luate pentru
a atenua deteriorarea, pierderea, greutăţile şi suferinţele provocate de catastrofe, dezastre sau acţiuni ostile, iar acesta include, de asemenea, măsuri pentru
restabilirea serviciilor esenţiale, protejarea sănătăţii şi siguranţei publice şi să
ofere ajutor de urgenţă populaţiei afectate.
Capabilităţile de sprijin de geniu, de securitate, EoD, medicale, logistice, de detecţie, de managementul riscurilor, de transport, de manipulare a
rămăşiţelor umane, de comunicaţii şi informaţii publice trebuie refăcute la un
nivel cât mai apropiat posibil de cel status-ante.
Evoluţiile înregistrate în domeniul ADM şi al producerii materialelor
CBRN care prezintă potenţial de risc au o influenţă deosebită asupra domeniului militar, dar şi civil, mai ales în actualul context geopolitic şi geostrategic deosebit de fluid, care impune noi reorientări, regândiri şi reorganizări în
cadrul acţiunilor pentru contracararea acestora.
Pentru aceasta, autorităţile militare şi civile trebuie să se asigure că apărarea CBRN va rămâne relevantă şi că îndeplineşte cerinţele operaţionale în
curs de dezvoltare, în acelaşi timp cu înţelegerea mediului operaţional viitor,
care va cuprinde tendinţele recente şi proiectate în proliferarea materialelor
CBRN şi a mijloacelor lor de livrare, a riscurilor şi ameninţărilor CBRN
actuale şi de perspectivă, coroborate cu abordările factorilor de decizie
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NATo, uE şi a aliaţilor acestora, precum şi cu deciziile pe care aceştia le vor
adopta, care vor trebui să asigure o protecţie corespunzătoare pentru statele
membre NATo, uE şi aliaţilor acestora – populaţia, teritoriul şi forţele –, iar
acestea vor fi protejate de ameninţările CBRN şi nu vor avea de suferit de pe
urma celor care prezintă astfel de ameninţări.
Având în vedere problemele prezentate anterior, considerăm că odată
înţeles modul în care trebuie abordată apărarea CBRN în viitor, vor putea fi
evaluate capabilităţile curente, lipsurile şi lacunele existente în prezent, vor fi
identificate, conducând la dezvoltarea unui cadru operaţional pentru efortul
de transformare a apărării CBRN, iar acesta trebuie orientat pentru a îndeplini
noile misiuni şi cerinţe.
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Abstract
The relationship between technology and doctrine is highly complex. Technology has a critical role in the development of doctrine.
New weapons and equipment lead to changes in methods of combat
force employment. The key of developing sound doctrine is to anticipate technological evolution. This is a tall order and requires a lot of
foresight. There is a great advantage in finding new weapons before
the opponent or opponents do.
Successful sound doctrine must be properly integrate with leadership and training; the problem of creating new doctrine is made considerably more difficult by rapid advanced in technologies.
Doctrine can quickly become outdate if it does not take into
account the technologies available or becoming available. At the same
time, when the implication of technology are not properly appreciated,
there is a perennial danger of doctrine slowly sliding into dogma.
In an era of rapid technological changes, there is a great and
perhaps understandable temptation to conclude that superior technology will somehow ensure success in combat and win wars.
Cuvinte-cheie: tehnologie, putere, spaţiu, conflict aerian.
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Noile tehnologii şi modul de ducere a războiului aerian şi antiaerian
ăzboiul viitorului va fi un război ultramodern, bazat pe folosirea de către
agresor a celor mai performante mijloace de luptă violente sau nonviolente,
în care componentele informaţionale, electronice, contraelectronice, psihologice, tehnica şi tactica folosite vor ocupa un rol important.
Conflictele ultimului deceniu au dovedit că puterea aeriană este „unica armă
ofensivă viabilă şi disponibilă politic pentru a începe, controla şi încheia un război ale
căror cauze sunt slab determinate şi cu un viitor incert”1.
Noile cuceriri tehnologice impun ca acţiunile militare să aibă în viitor o mare
amploare în timp şi spaţiu, forţe şi mijloace specializate, caracter întrunit, intensitate
şi complexitate sporite, schimbări bruşte ale situaţiilor la toate nivelurile, să fie duse
în toate mediile, deosebit de manevriere, cu o mare diversitate de procedee tactice, în
condiţii variate de teren, timp şi vreme.
Progresul evident al cercetării în domeniul tehnologiilor militare ne îndreptăţeşte să considerăm că, nu peste mult timp, puterea aeriană, prin latura sa tehnică şi funcţională, se va redefini ca putere aerospaţială sau cosmică.
Viitoarele bătălii vor fi, cu siguranţă, bătăliile spaţiale. Cine va controla spaţiul va
controla, practic, totul. Conflictele armate de „mâine” vor releva o mare complexitate a
teatrelor de acţiuni, cu întrepătrunderea mediilor civile cu cele militare, extinderea gherilei, mai ales a celei urbane – a se vedea războiul din Libia -, folosirea cu predilecţie a
armelor neletale (războiul cu pierderi zero), a celor cu emisie direcţionată şi selectivă
de energie – ca arme spaţiale, împotriva elementelor nucleare –, a armelor cu plasmă.
un prim element important al obţinerii puterii aerospaţiale îl reprezintă supremaţia informaţională. Rezultat al aplicării înaltelor tehnologii în cucerirea spaţiului, aceasta va permite monitorizarea acestuia dincolo de aspectele concrete ale luptei armate.
Înţelegerea importanţei spaţiului aerian (cosmic) în integralitatea sa, nu doar ca
obiective şi momente, va permite adoptarea deciziilor în timp real, va asigura identificarea cu prioritate a punctelor decisive, va oferi posibilitatea reacţiei imediate, creându-se astfel premisele necesare gestionării provocărilor generate de fluiditatea şi neliniaritatea spaţiului luptei. o reţea informaţională globală, cu o reţea uriaşă de senzori,
arme şi non-arme, conduse de om sau de computer, dispuse în toate cele trei dimensiuni ale spaţiului de luptă, va asigura identificarea oportună a ameninţărilor, monitorizarea continuă a situaţiei şi proiectarea răspunsurilor potrivite.
Condiţia obligatorie pentru realizarea supremaţiei informaţionale o reprezintă
punctele de plecare în generarea informaţiilor. Senzorii pasivi sau activi, mobili sau
ficşi, civili sau militari, tereştri, navali sau aeropurtaţi, în diferite câmpuri de emisie,
cu detecţie variabilă vor asigura instantaneu transmiterea informaţiei. În aceste condiţii, perfecţionarea sistemului de culegere a datelor şi de analiză a acestora constituie
una dintre priorităţile strategiilor de transformare ale armatelor lumii.
Conflictul din Iugoslavia constituie un exemplu elocvent asupra modului în care
noile tehnologii au avut un impact major asupra purtării conflictului. În perioada pre-
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mergătoare declanşării acţiunilor militare s-a desfăşurat o amplă operaţie de cercetare,
folosindu-se o gamă largă de mijloace – dintre care publicaţiile de specialitate le evidenţiază pe cele aerocosmice – pentru descoperirea, localizarea şi determinarea mijloacelor electronice ale iugoslavilor. În acest scop, s-au utilizat sisteme cu tehnică de
ultimă oră: AWACS, aeronave de tip EA-6 B, E-2 C şi avioane fără pilot care au acţionat în special din spaţiul aerian al ungariei, dar şi din Bosnia-Herţegovina, Albania şi
Marea Adriatică, fără a intra în spaţiul aerian iugoslav. NATo a utilizat frecvent avioane F 117 STEALTH, iar în premieră, bombardierul B 2 STEALTH (invizibil).
Pentru descoperirea bateriilor de rachete şi artilerie, NATo a folosit o arhitectură
tehnico-organizatorică de cercetare multispectrală, greu de contracarat, cuprinzând:
sateliţi de cercetare; avioane de cercetare şi supraveghere electronică AWACS şi NIMRoD (Marea Britanie), EP 3 şi RC 135 RIVER JoINT (SuA); pentru cercetarea prin
fotografiere, inclusiv în infraroşu, aparatele CAMBARRA PR-9 (Marea Britanie), u2,
E8 (JoINT STARTS; avioane fără pilot, de toate tipurile, inclusiv de tip PREDAToR
(cu raza mare de acţiune); avioane F 15 E STRIKE EAGLE şi F 16 C/D, dotate cu sisteme de cercetare-lovire pe timp de noapte (LANTIRN), furnizând coordonatele digitale ale obiectivelor localizate (tancuri, piese de artilerie, lansatoare de rachete etc.).
În ungaria au fost dislocate, în ultima decadă a lunii mai 1999, 24 avioane F-18
şi trei avioane A-10 (la baza Tszar), precum şi şapte avioane KC-135 (de realimentare
în zbor) şi avioane AWACS (pe aerodromul Ferihegy-I). Toate au fost folosite în cadrul
operaţiunii „ALLIED FoRCE”, în cadrul contramăsurilor electronice, alături de procedee clasice (bruiaj şi distrugerea apărării electronice), intensificându-se acţiunile
specifice înşelării electronice, respectiv dezinformarea şi diversiunea, combinate cu
operaţiunile psihologice şi imagologice.
Întrucât nu a dispus de tehnică de ultimă oră care să se poată ridica la standardele NATo, Belgradul a reuşit totuşi să menţină cu orice preţ controlul asupra populaţiei
prin mass-media. Chiar dacă sistemul de radiorelee TV fusese distrus aproape complet
de bombardamente, s-a apelat la China, care le-a pus la dispoziţie sârbilor un satelit. În
plus, Belgradul a reuşit să organizeze un sistem de informaţii care să permită cunoaşterea acţiunilor adversarului, prevenind atacurile. Începând cu 26 martie 1999, Belgradul
a cerut oficial Federaţiei Ruse accesul la sistemul de informaţii strategic şi la cel prin
sateliţi. Nu se cunoaşte oficial răspunsul. Cert este că pe 28 martie, pe aeroportul din
Belgrad au aterizat două avioane având o suită numeroasă, ce însoţea pe adjunctul primului-ministru, sosit în nume personal să se informeze despre situaţie.
un al doilea aspect legat de obţinerea puterii aerospaţiale îl reprezintă tehnica de
luptă. Tehnologiile aerospaţiale implementate în sfera puterii aeriene vor crea o generaţie
de mijloace de zbor şi arme inteligente, sisteme C4I STAR, sisteme electronice de supraveghere, cercetare şi lovire, care vor putea asigura o superioritate aeriană suficientă, reducerea timpului de luare a deciziilor, sustenabilitate permanentă şi eficientă, mobilitate
maximă, capabilităţi de manevră remarcabile, suport logistic şi service de luptă complet.
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În prezent, multe state optează pentru folosirea pe scară largă a vehiculelor aeriene fără pilot (uAV), încorporate cu tehnologii superioare care sporesc manevrabilitatea, protecţia electronică, puterea şi inteligenţa armamentului, calităţile stealth.
Astăzi, dronele „clasice” domină, în spectrul lor de misiuni, câmpul de luptă. În
ultimii ani, acestea au ucis peste 1 900 de insurgenţi în zona tribală din Pakistan – printre care şi unul dintre cei mai căutaţi membri Al-Qaeda, Ilyas Kashmiri. De asemenea,
ascunzişul lui ben Laden a fost supravegheat cu ajutorul unei drone RQ-170 Sentinel,
numită şi „Bestia din Kandahar”, după ce a fost fotografiată prima dată într-un complex militar din Afganistan.
Dintre cele mai cunoscute drone putem enumera: „Global Hawk”, produs de
către Northrop Grumman, „Predator”, produs de General Atomics, „Cypher”, proprietatea Sikorsky şi „Deset Hawk”, realizat de Lockeed Martin. Spre exemplu, fiecare
Cypher măsoară doi metri lungime şi un metru anvergură şi cântăreşte în jur de 15 kg,
ceea ce-i permite să intre în clădiri sau să se menţină deasupra unei zone. Spre deosebire de Global Hawk sau Predator, acest uAV zboară de unul singur (autonom). Este
un avion-spion fără pilot, total automatizat, are nevoie doar să i se transmită unde să
zboare pentru a-şi găsi ţintele. odată ce i s-a dat informaţia, Cypher se poate lansa singur (vertical, ca un elicopter), poate folosi reţeaua GPS pentru a-şi găsi locul de decolare şi poate utiliza o varietate de camere de la bord pentru a vedea unde trebuie să
ajungă. Programele calculatorului intern îi spun, de asemenea, când a ajuns, ce să facă
şi când să se întoarcă la bază.
La bordul fiecărui Cypher se află camere video, sisteme de ochire în infraroşu
FLIR (Forward Looking Infra-Red), detectori de substanţe chimice, magnetometru,
legături radio şi cu sateliţii, microfoane, şi aşa-zisele încărcături neletale (gaz lacrimogen, incinte de fum, cuie de oţel pentru înţepat cauciucurile).
„Mâine”, dronele viitorului vor avea diferite forme, modele şi dimensiuni din ce
în ce mai reduse. Acestea vor avea incluse diferite variabile (cum ar fi: puterea vântului şi poziţia geografică a terenului), vor fi controlate 100% de computer şi vor asigura, până la cel mai mare grad de acuitate, informaţiile despre spaţiul de luptă.
În sfera avioanelor de luptă, progresul, indiferent de tip sau provenienţă, se va
canaliza pe aparatele multirol, cu raze de acţiune mult mai mari, viteze de până la 6,5
Mach, transmitere de imagini în timp real, echipate cu muniţii inteligente, arme ghidate prin laser, echipate cu motoare scrampet sau cu detonare prin impuls.
De exemplu, avionul de vânătoare invizibil Suhoi-T50 (PAK FA), rivalul modelului american F 22 Raptor, este capabil să zboare în orice condiţii de mediu, să decoleze de pe o pistă de doar 300-400 m, să fie realimentat din zbor şi să atace simultan
mai multe ţinte din aer şi de la sol.
Directorul Suhoi, Mihail Pogoryan, s-a declarat convins că proiectul va surclasa
rivalii occidentali în ceea ce priveşte costurile şi (...) va câştiga o parte importantă din
piaţa globală2.
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un alt element important în această certitudine o reprezintă rachetele balistice.
Fizionomia conflictelor viitoare, prognozate pe cele mai recente crize regionale, va fi
influenţată de capacitatea unor puteri militare de a folosi aceste tipuri de arme.
Diplomaţia statelor occidentale nu a putut împiedica guvernele unor ţări să renunţe la
programele de înzestrare cu rachete balistice, dovedite a fi din ce în ce mai performante şi mai greu de contracarat. Generalul Mohamed Ali Jafari, comandantul Gardienilor
Revoluţiei din Iran, a declarat la începutul anului că „Iranul a început producţia de
masă a rachetelor balistice inteligente nedetectabile, destinate distrugerii ţintelor maritime”3. Cu o viteză de trei ori mai mare decât viteza sunetului şi foarte greu de neutralizat, aceste rachete pot, în principiu, să atingă Israelul sau bazele aeriene americane
din Golful Persic ori orientul Mijlociu. o altă putere actuală, Rusia, va dubla producţia de rachete balistice din 2013. „Forţele strategice vor primi noi sisteme de rachete
strategice şi tactice – RS-24 Iars sau Bulava –, iar pentru forţele antiaeriene va începe
fabricarea sistemelor S 500”, a afirmat premierul Rusiei, Vladimir Putin4. Racheta
Bulava (SS-NX-30), concepută special pentru submarinele nucleare clasa Borey, este
o rachetă în trei trepte, cu combustibil solid, are până la 10 focoase MIRV şi o rază de
acţiune de peste 1 000 km (aproximativ 500 mile), dorindu-se a deveni elementulcheie al forţelor nucleare ruseşti.
un al treilea element în această scurtă abordare a binomului tehnologie – război
îl reprezintă strategia de ducere a războiului. Noile riscuri, provocări şi ameninţări ale
secolului XXI sporesc în diversitate şi complexitate utilizarea puterii aerospaţiale, dar
nu vor ieşi, cu siguranţă, din tiparele războiului bazat pe reţea. urmărind caracteristicile acestuia:
– durata minimă a ciclului de transformare a datelor în informaţii;
– circulaţia informaţiei în timp aproape real;
– înscrierea în filosofia determinismului dinamic complex;
– este modelat de ecuaţii neliniare din teoria haosului;
– îşi extrage mijloacele şi modelele din economia performantă;
– este posibil datorită sistemelor de arme inteligente, a sistemelor informaţionale şi de comunicaţii pe reţele;
putem afirma că, atunci când ele sunt îndeplinite, orice armată, singulară sau de
coaliţie, va fi în măsură să răspundă rapid oricărui tip de conflict. Beneficiind de
suportul unui sistem de comandă, control, comunicaţii, calculatoare, informaţii, interoperabilitate ridicată, supraveghere şi recunoaştere, forţele militare sunt capabile să
domine orice situaţie, în timp ce fiecare zi de operaţie va fi optimizată cu acurateţe,
într-un mod oportun şi în deplină securitate.
Armata SuA, în completarea programului Joint Vision 2010, a elaborat Service
Vision of Future Warfare, prin care se doreşte delimitarea unui cadru de desfăşurare
pentru războiul viitorului în trei din cele patru spaţii: terestru, maritim, aerian şi cosmic. Vorbind numai despre forţele aeriene, viziunea despre acestea în legătură cu răz-
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boiul purtat în spaţiul aerian şi cosmic până în 2020 are în vedere menţinerea şi întărirea competenţelor a şase nuclee, având la bază calificarea personalului, integrate prin
cunoştinţele globale despre spaţiul de luptă, existenţa unui sistem de comandă-control
avansat şi folosind cele mai noi tehnologii în domeniu.
obţinerea superiorităţii aeriene şi a celei cosmice va permite libertatea de a ataca
în orice punct de pe glob, cu un timp de reacţie redus la minimum. Precizia angajării
forţelor aeriene le va îngădui acestora să aplice cu încredere lovituri selective contra
unor ţinte, în mod simultan, pentru a îndeplini scopurile propuse cu riscuri minime
(inclusiv pierderi colaterale).
Cel de-al doilea război din Golf a arătat limpede cum caracterul decisiv al războiului de coaliţie de înaltă intensitate este asigurat de noua tehnologie şi de capabilităţile de război aerian. Capabilităţile nu s-au măsurat în număr de unităţi, arme
şi militari, ci în calitatea armelor şi a forţei în ansamblul ei. Lecţia Golfului ţine
nemijlocit de tehnologie şi revoluţie în domeniul militar. Este adevărat, peste două
sau trei decenii această lecţie nu va mai fi de actualitate, dar un lucru este cert: lupta
armată suportă efectele şi consecinţele modernizării tehnologice, îi creşte caracterul disuasiv, punitiv şi cel de impunere. Astfel, tendinţa luptei armate trece de la o
confruntare violentă într-un spaţiu de luptă bine definit, într-o modalitate care va
interacţiona deciziile politice cu tehnicile din ce în ce mai performante. Războiul
cu „pierderi zero”, combinat cu războiul „blitz”, regândit la o altă dimensiune, va
conduce doar la eliminarea „nucleului răului”, protejând fiinţa umană şi valorile
societăţii omeneşti.
„E mai bine să capturezi armata inamică, decât s-o nimiceşti; e mai bine să prinzi
intacte un batalion, o companie sau o grupă de cinci oameni, decât să le nimiceşti. Întradevăr, culmea priceperii nu este să recuperezi o sută de victorii într-o sută de bătălii.
Cel mai important în război este să ataci în strategia inamicului”5.
Dacă ne focalizăm pe cele patru concepte ale JoINT VISIoN 2010, preluate
şi în JV 2020: manevră hotărâtă, precizie în angajarea forţelor, protecţie totală în
toate dimensiunile şi concentrarea sprijinului logistic, constatăm că preocuparea
majoră este obţinerea unui tipar conceptual, o axiomă a războiului, bazat pe superioritatea informaţională şi avansul tehnologic, la care fiecare dintre armate să aplice variabilele proprii: planificare, buget, interoperabilitatea reţelelor, sistemul de
achiziţii şi înzestrare, doctrină.
În concluzie, noile ameninţări cu care se confruntă lumea modernă şi modul în
care se vor purta războaiele viitorului depăşesc cu mult imaginaţia strămoşilor noştri.
Era schimbărilor rapide în tehnologie ne va obliga să ne regândim şi să reorientăm permanent capabilităţile, să considerăm că armata va fi mult mai activă, mai flexibilă la
transformări, mult mai implicată în „revoluţiile tehnologice”, iar noi trebuie să înţelegem că tehnologia superioară, combinată cu un management al luptei bine gestionat,
ne va garanta, cel puţin în teorie, succesul oricărei bătălii.
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